
 
 
25 mei 2021 
 
Beste volksvertegenwoordiger, 
 
Vorige week woensdag (19 mei) was de reflectiebijeenkomst ‘Regionale Energiestrategie 
Noord-Holland’ voor volksvertegenwoordigers. Er zijn veel onderwerpen en issues over de 
Regionale Energiestrategie aan tafel en in de chat besproken. We hopen dat u hiermee beter 
voorbereid bent op uw besluitvorming over de RES 1.0. Is het niet gelukt om de bijeenkomst 
bij te wonen? Via deze link kunt u de opname terugkijken. 
 
Op veel van de vragen die tijdens de avond zijn gesteld, is informatie terug te vinden op de 
website van de RES. Hieronder een aantal handige verwijzingen. 
 
Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u hier: Noord-Holland Noord en Noord-Holland 
Zuid. Hier vindt u antwoorden op vragen zoals over kernenergie, innovatie, 
elektriciteitsnetwerk, gezondheidsaspecten bij windturbines, etc. Staat uw vraag/antwoord er 
niet bij, dan kunt u die aan ons stellen. 
 
Naar aanleiding van vragen tijdens de bijeenkomst, hebben we in de chat de volgende links 
gedeeld: 

 Feiten en informatie over elektriciteitsopwekking. 

 Adviezen Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) over RES 1.0 Noord-
Holland Noord en Noord-Holland Zuid. 

 Rapport over fijnstof en windmolens. 

 Regels voor windmolens vlakbij een woonwijk. 
In de bijlage van deze mail vindt u het schema met geluidsnormen van GGD Amsterdam. 
 
Een aantal handige links en video’s: 

 De Regionale Energiestrategieën (RES) 1.0 vindt u hier: Noord-Holland 
Noord en Noord-Holland Zuid. 

 Korte filmpjes met toelichting op de RES-kaarten: Noord-Holland Noord en Noord-
Holland Zuid 

 Terugkijken informatieavonden van 21 en 28 april jl. over de RES: Noord-Holland 
Noord en Noord-Holland Zuid 

 
Heeft u nog vragen, dan kunt u die vanzelfsprekend aan ons stellen via 
info@energieregionhn.nl en info@energieregionhz.nl.  
 
Tot slot bent u van harte welkom bij de volgende kennissessie ‘Slim samenwerken aan 
energie-infrastructuur’, op donderdag 17 juni van 15.00-17.00 uur. Meer informatie en de 
aanmeldlink vindt u hier. 
 
Tot ziens bij een volgende bijeenkomst en succes en wijsheid bij de besluitvorming. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 programmamanagers RES Noord-Holland Noord 
 programmamanagers RES Noord-Holland Zuid 

  



 
 
Bijlage: afbeelding GGD Amsterdam over geluidsnormen 19 mei 2021 

 




