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uw brief van uw kenmerk

onderwerp
Stand van zaken en vervolgproces Regionale Energie Strategie (RES)

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen jaar heeft u kennis genomen van de Startnotitie RES Noord Holland Zuid (RES
NHZ). ln deze startnotitie staat een globale planning opgenomen van de RES NHZ. ln deze
brief informeren we u over het te volgen participatietraject voor de lokale verrijking (stap 3
uit de Startnotitie) en geven wij aan op welke manier u betrokken wordt bij het vormen van
de concept RES NHZ in 2020 en de vaststelling van de RES 1 .0 in 2021. Voordat we hierop
ingaan, lichten wij kort de stand van de zaken toe in de deelregio Zaanstreek-Waterland
(onderdeelvan RES regio NHZ).

Stand van zaken RES deelregio Zaanstreek Waterland.
ln de RES formuleren gemeenten op regionaal niveau hun bijdrage aan de landelijke
afspraken voor decentrale productie van duurzame energie. Primair richt het zich op de
productie van wind- en zonne-energie en de regionale verdeling van warmtebronnen. De
RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Dit om flexibiliteit te behouden om nieuwe
ontwikkelingen, initiatieven van bedrijven en bewoners en technische innovaties een plek te
geven in de RES. De RES leidt tot keuzes van (zoek)locaties voor energieprojecten en hoe
de duurzame warmte in de regio wordt verdeeld. Dit raakt de bevoegdheden van de
gemeente, de (deel)regio, de provincie en het waterschap. Zij leggen de gemaakte keuzes
in de RES vast in hun ruimtelijk beleid door middel van de omgevingsvisie.

ln Zaanstreek Waterland is een jaar geleden gestart met het proces om te komen tot een
concept RES Zaanstreek Waterland. Aan de RES Zaanstreek Waterland en de opgave
waar we met zijn allen voor staan, is op 22 mei 2019 een sessie gewijd tijdens de
bijeenkomst Regionale Raadsleden. Gelet op de restricties die vanuit gemeentelijk,
provinciaal, Rijks-, en Europees beleid gelden, is binnen de regio een richting van
mogelijkheden ontwikkeld. Uitgangspunt van deze richting is het behoud van het
landschap. Mogelijke scenario's binnen deze richting zijn bijvoorbeeld; zonnepanelen op
(grote) daken, overkappen van parkeerplaatsen.
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Participatie (deel)RES regio Zaanstreek-Waterland
Participatie helpt om de samenwerking te versterken en om het gesprek aan te gaan met
iedereen die wil meepraten.
Bovengenoemde richting (behoud van het landschap) vormt het uitgangspunt voor de
participatie binnen de regio. Tijdens de lokale verrijking (ateliers) kan deze worden
aangevuld met (gedragen) lokale initiatieven. Deze lokale verrijking zal in 2020 plaatsvinden
op verschillende momenten. Komende periode vindt een sessie plaats voor de
gemeenteraden. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. De voorlopige planning van de
verschillende sessies vindt u in bijlage 1.

Proces vaststelling RES
ln het Klimaatakkoord zijn termijnen afgesproken waarbinnen de concept RES en de RES
1.0 moet worden vastgesteld. De partners (namens gemeente VNG) bij het Klimaatakkoord
hebben gekozen voor korte termijnen. Zoals aangegeven ontvangt u tijdig de concept RES
ter bespreking. ln het overzicht van bijlage 2 kunt u kennis nemen van het voorlopige
totaalproces zoals ingestoken vanuit de RES regio NHZ.

Hopende u voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

C.Welage
gemeentesecretaris



Bijlagen

Bijlage 1 Planning verschillende sessies Zaanstreek Waterland

Dec 2018
Feb 2019
Maart 2019
Mei 2019

Ontwerp-ateliers over
inpassing duurzame
energieopwek

Professionele stakeholders Kennismaking met de RES

Eerste inventarisatie van mogelijkheden

Raadsleden regio
Zaanstreek Waterland

Kennismaken met de opgave voor de

RES.

Mei 2019 Serious Game

Scenario's bekijken en besprekenDec 2019 Energieatelier Reeds betrokken
stakeholders

Dec 2019 Energieatelier Energiecoöperaties Scenario's bekijken en bespreken

lnformatie geven en inbreng ophalen
van inwoners m.b.t. RES

Q1 2020 Regionaal Scenario
Atelier/lnformatie- en

participatieavond

Bewoners en

belanghebbenden

Scenario's bekijken en besprekenQ1 2020 Raad voor raad Raadsleden
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Bijlage 2 Voorlopig proces van vaststelling RES 1.O (Versie december 2019)

Totaalproces RES 1.0
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Totaalproces RES 1.0

Stap 1
De opgave

In beeld 

brengen 

• huidige 

situatie

• potentie 

regio’s

Thematisch 

werkateliers

apr / jun ‘19

Stap 2
Scenario’s

Per deelregio

3 scenario’s  

maken

(2 ateliers per 

deelregio)

Regionale 

werkateliers

okt / dec ‘19

Stap 3
Lokale 

verrijking

Lokaal 

verrijken van 

scenario’s.

Gemeente 

nodigt uit en 

bepaalt de 

werkvorm

Lokale 

werkateliers

jan / feb ‘20

Stap 4
Naar Concept 

RES

• Concept RES kaart 

per deelregio

• Bestuurlijk 

afstemmen

• Colleges stellen 

concept RES vast 

en geven vrij  voor 

wensen & 

bedenkingen 

raden/PS/AB, 

toetsing en 

landelijke advies

feb / apr ‘20

Stap 5b
Lokale concretisering 

zoekgebieden

Lokale werkateliers

sept / okt ‘20

Stap 6
Naar RES 1.0

Input 

verwerken en 

bestuurlijk 

afstemmen, 

aanbieden ter 

besluitvorming 

raden/PS/AB

jan / feb ‘21

Stap 5a
Collegebesluit: 

aanpassingen nav reacties, 

wensen & bedenkingen

sept / nov ‘20
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Stap 5c
Verrijking vanuit industrie, 

landbouw, mobiliteit

juni / nov ‘20

mei / 

juni 

‘20

Advies 

Nationaal 

Programma 

RES

1 okt ‘20

RES 1.0
maart ‘21

Startnotitie


