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Regionale Energiestrategie

Aanleiding
In december 2018 zijn de opbrengsten van de klimaattafels overhandigd aan minister Wiebes.
De VNG ziet dat moment als een volgende stap in het proces om te komen tot een definitief
Klimaatakkoord. Naar verwachting wordt in mei 2019 het nationaal Klimaatakkoord gesloten.
In de onderhandelingen voor het sluiten van het Klimaatakkoord is het voor de VNG belangrijk dat de
energietransitie haalbaar en betaalbaar is; dat de gemeenten de juiste bevoegdheden krijgen om de
regierol mogelijk te maken; en dat de gemeenten worden gecompenseerd in de uitvoeringslasten.

RES
De Regionale Energiestrategie (RES) vormt een belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord. Met de
RES worden de nationale afspraken voor de energietransitie namelijk in de praktijk gebracht. De RES
kan worden beschouwd als het instrument voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie.
De focus van de RES ligt op de opgaven van de klimaattafels ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Elektriciteit’.
In een later stadium kunnen ook opgaven van andere tafels worden meegenomen, denk hierbij aan
maatregelen als duurzame mobiliteit, industrie of landbouw.

Samenwerking
Om te komen tot een Energiestrategie is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Binnen deze regio’s
werken de lokale overheden – gemeenten, provincies en waterschappen - samen aan het opstellen
van een RES. Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners
worden keuzes uitgewerkt voor:
De opwekking van duurzame elektriciteit:
De landelijke doelstelling is het opwekken op land van 35 TWh in 2030. Met elkaar moeten de
regio’s deze doelstelling bereiken, daarom is er geen ambitie per regio vastgesteld. Het opwekken
van hernieuwbare energie kan in beginsel op verschillende manieren, bijv. met grootschalige
zonnevelden of windturbines. Maar mogelijk komen er ook nieuwe technieken beschikbaar. De
RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd, dus het blijft een lopend proces.
Binnen de regio komen afspraken over de hoeveelheid opwek van elektriciteit door wind- en zon op
land, de elektriciteits-infrastructuur en de ruimtelijke inpassing.
De warmtetransitie in de gebouwde omgeving:
Er wordt een Regionale Structuur Warmte opgesteld, met daarin een beschrijving van de koppeling
tussen potentiële aanbod en vraag; en een eerste beschrijving van de warmte-toewijzing, met de
daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Dit sluit aan bij de TransitieVisieWarmte die

voor 2021 gemaakt moet worden met het oog op de landelijke doelstelling om in 2050 geheel van
het aardgas af te zijn.

Langedijk
Dit geheel sluit nauw aan bij ons collegeprogramma ‘De vaart in Langedijk’. Daarin staat opgenomen
dat de gemeente vanuit een regisserende rol samen met de regio een regionale energiestrategie en
een strategie voor de warmtetransitie maken.

Energietransitie Langedijk
Een aantal onderwerpen voor een RES en de energietransitie zijn reeds in
ontwikkeling:
− Zonnepanelen gemeentelijke daken;
− Opstellen warmtevisie;
− Opstellen visie zonnevelden;
- Laadpalen elektrische auto’s;
− Ontwikkelen van een pakket van maatregelen om energiebesparing bij particuliere
woningeigenaren te versnellen.

Wij horen in dit kader bij de regio Noord-Holland Noord (NHN). In NHN wordt nu door een stuurgroep
(met bestuurders van de 3 regio’s, provincie Noord Holland, HHNK en de gemeentesecretaris van
Hoorn) gewerkt aan het opstellen van een ‘startnotitie’, om te komen tot de RES Noord-Holland
Noord. Deze notitie is het feitelijke startmoment en geeft inzicht in het doel, aanpak, middelen,
planning en organisatie. Vanaf de datum van bekrachtiging van het klimaatakkoord is de looptijd 2 x
een half jaar: Een half jaar voor de concept RES en een half jaar voor het opstellen en vaststellen van
de definitieve RES.

Planning RES (afhankelijk van ondertekening Klimaatakkoord)
Mei 2019: besluit Tweede Kamer over Klimaatakkoord
Mei 2019: besluit B&W en gemeenteraad over startnotitie RES
Nov. 2019: concept RES ter besluitvorming voor aan B&W en ter consultatie aan gemeenteraad.
Mei 2020: RES Noord-Holland Noord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in dit proces een belangrijke rol. Om u in dit hele traject mee te nemen
worden op drie momenten het proces voor de startnotitie-RES besproken:
- Op 6 maart in een regionale raadsavond.
-

Bovendien vraag ik u om op 19 maart een politiek-bestuurlijke avond te houden over de
energietransitie en de RES, om gevoel te krijgen bij deze opgave.

-

Medio april wordt voor heel Noord-Holland Noord voor raadsleden een kennisdag RES
georganiseerd: Wat is de energie opgave 2030? Dit o.a. aan de hand van de landelijke data-set
die medio maart gereed is. Doel: verkenning van de opgave (o.a. op een kaart van NHN).
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