
 
Regionale Raadsinformatieavond 13 mei 2020 

Toelichting op de voorlopige concept-Regionale Energiestrategie (RES): 
 
Datum:  woensdag 13 mei 2020  
Tijdstip: 19.20 – 20.45 uur 
Locatie: Digitale bijeenkomst via Zoom. 
Aanmelden: Via de mail bij Marijke Meelissen: M.meelissen@heerhugowaard.nl  

Na uw aanmelding ontvangt u de link voor deelname, een instructie en 
telefoonnummer waar u bij aanmeldingsproblemen, contact mee kunt opnemen.  

 
Graag nodigen wij u als raadslid, commissielid of collegelid binnen Regio Alkmaar, uit voor een 
informatieavond over de voorlopige concept-RES Noord-Holland Noord. Deze sessie heeft als doel u 
te informeren over proces en inhoud van de voorlopige concept-RES. 
 
19.20 – 19.30 uur Aanmelding bij de vergadering  
 
19.30 uur   Welkomstwoord door wethouder Nils Langedijk en korte  

kennismaking met de voorzitter 
 
19.35 uur   ‘Spelregels’ van de vergadering  
 
19.45 – 20.45 uur  Toelichting voorlopige concept-RES en gelegenheid tot stellen van vragen 
 
Toelichting op het proces: 
In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). De voorlopige 
concept-RES van de energieregio Noord-Holland Noord is klaar en op 24 april openbaar gemaakt. 
Hierin staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In die 
bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de 
regio. De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030.  
 
Iedereen die heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten heeft per e-mail de voorlopige concept-RES 
ontvangen. De deelnemers kunnen tot september op de voorlopige concept-RES reageren. De 
bestuurlijke besluitvorming moet nog plaats vinden. De colleges van de 18 gemeenten, de provincie 
en het waterschap stellen vóór het zomerreces de concept-RES Noord-Holland Noord vast. In 
september bespreekt u de concept-RES in uw raad en is er gelegenheid tot het indienen van wensen 
en bedenkingen.  
Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden de RES 1.0 vast.  
 
Toelichting op de inhoud voorlopige concept-RES en kaart met zoekgebieden: 
De zoekgebieden zijn de uitkomst van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Er is eerst 
onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is in de regio (wet- en regelgeving). Verder hebben 
bewoners, bedrijven, ondernemers, energiecoöperaties, natuurorganisaties en andere betrokkenen 
in regionale en lokale bijeenkomsten hun mening gegeven. Netbeheerder Liander is hierbij betrokken 
om inzicht te bieden in waar het netwerk makkelijk en moeilijk uitgebreid kan worden. Alle 
uitkomsten zijn verzameld in de voorlopige concept-RES en uitgewerkt in een kaart met 
zoekgebieden. 
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