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Onderwerp
Concept-Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (Concept-RES IMHZ).

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2020

besluit:

1. Kennis te nemen van de Concept-RES Noord-Holland Zuid (NHZ) als eerste resultaat van 
het regionale proces om te komen tot de (definitieve) RES 1.0. met als belangrijkste punten:

a. De inzet van de RES-regio NHZ van 2,7 TWh
b. De kaart met globale zoekgebieden
c. Het vervolgproces om van de Concept-RES te komen tot de RES 1.0

2. Te verklaren dat de gemeenteraad inde gelegenheid is gesteld zijn reactie kenbaar te
maken aan het college van burgemeester en wethouders over de Concept Regionale Energie 
Strategie Noord-Holland Zuid. ——
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Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de Concept-RES Noord-Holland Zuid (NHZ) als eerste resultaat van 

het regionale proces om te komen tot de (definitieve) RES 1.0. met als belangrijkste punten:
a. De inzet van de RES-regio NHZ van 2,7 TWh
b. De kaart met globale zoekgebieden
c. Het vervolgproces om van de Concept-RES te komen tot de RES 1.0

2. Te verklaren dat de gemeenteraad inde gelegenheid is gesteld zijn reactie kenbaar te 
maken aan het college van burgemeester en wethouders over de Concept Regionale Energie 
Strategie Noord-Holland Zuid.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In het klimaatakkoord is afgesproken dat in het jaar 2030 er 35 TwH (Terawattuur) aan duurzame 
elektriciteitsvermogen op land gerealiseerd dient te zijn. Dit proces wordt decentraal belegd via 
zogeheten regionale energiestrategieën, de RESsen. Nederland is daa rtoe opgedeeld in 30 regio's. 
Bloemendaal maakt onderdeel uit van de regio Noord-Holland Zuid en de Deel-RES IJmond Zuid- 
Kennemerland. Het proces is bottom-up ingericht, en dient te leiden tot de ruimtelijke borging van 
duurzame opwekking middels zon en w ind in het omgevingsbeleid van de betrokken gemeentes. 
Uitgangspunt is dus een gedragen en participatief traject. De nu voorliggende concept-RES NHZ is 
het tussenresultaat van een aantal doorlopen stappen op weg naar een door de gemeenteraad vast 
te stellen eindversie, de RES 1.0.

Beoogd effect
Het doel is om te komen tot een landelijk gedragen regionale energiestrategie, waarin de 
opwekking van wind- en zonne-energie ruimtelijk wordt geborgd, en optelt tot het in het 
klimaatakkoord vastgelegde doel van 35 TwH. Met de vaststelling van de concept-RES NHZ wordt 
een eerste stap genomen.

De RES geeft de locaties aan voor opwekking van duurzame elektriciteit door zon en wind, een 
inventarisatie van de warmtevraag en het warmteaanbod (via de Regionale Structuur Warmte, 
RSW) en een infrastructuur analyse. Deze locaties zijn aangegeven op kaarten met de beoogde 
energieopbrengst. Het nationaal programmabureau/Planbureau voor de Leefomgeving zal de 
energieopbrengst van de locaties doorrekenen.

Politieke keuzeruimte
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn reactie kenbaarte maken op deze 
concept-RES. Deze processtap vindt in alle gemeentes plaats, en eventuele wensen en 
bedenkingen dan wel reacties zullen samen met de concept-RES formeel worden aangeboden ter 
doorrekening aan het Nationaal Programma RES in oktober 2020.
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Argumenten

Gemeentes hebben zich gecommitteerd aan het Kiimaatakkoord
Met de vaststelling van het kiimaatakkoord, en de bekrachtiging daarvan door de VNG in november 
2019, hebben de gemeentes zich gecommitteerd aan de vastgelegde doelen. Een van die afspraken 
betreft realisatie van 35TwH aan duurzame elektriciteitsvermogen opland in het jaar2030 en het 
in kaart brengen van de aanwezige warmtevraag en aanbod.

Specifiek voor Bloemendaal geldt dat er in deze concept-RES NHZ geen zoeklocatìes voor 
toekomstige zonneparken en/of windparken zijn opgenomen in de openbare ruimte. Eris onderde 
deelnemers aan de diverse ateliers geen draagvlak voordergelijke ontwikkelingen in het 
duingebied. Ook ambtelijk en bestuurlijk is er brede consensus over de landschappelijke waarde 
van dit deel van Zuid-Kennemerland en de noodzaak om dit vrij te houden van grootschalige 
opwek.

Kanttekening

De Concept-RES zijn voorlopige getallen en beelden
De inzet van de RES-regio NHZ en de voorgestelde kaartbeelden zijn voorlopige getallen en 
beelden. Gaandeweg het proces kunnen daar beoogde locaties bijkomen en afvallen. Echter, a Is 
deze niet optellen tot 35 TwH, en indien geen bestuurlijke overeenstemming kan worden bereikt 
over het te realiseren restant, kan in het uiterste geval overgaan tot een dwingende 
verdelingssystematiek. Het is nog niet bekend welke criteria in een eventuele 
verdelingssystematiek worden toegepast.

Alternatieven
Conform de in 2019 vastgestelde startnotitie, wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de 
concept-RES NHZ, en al dan niet een reactie te geven in de vorm van een motie of amendement. 
De definitieve RES wordt in juli 2021 doorde raad vastgesteld.

Middelen
Er zijn geen financiële middelen benodigd voordit besluit.

Financiële middelen
Het Rijk heeft in de septembercirculaire 2019 voor een periode van drie jaar middelen beschikbaar 
gesteld voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES) in de 
regio. Deze middelen zijn aan de provincies gealloceerd en hiermee worden de gemeentes 
ondersteund bij het proces.

Personele middelen
Bloemendaal werkt mee aan de RES uit de bestaande formatie. De programma-organisatie van de 
RES NHZ biedt hulp in natura in de vorm van organisatie en begeleiding van bijeenkomsten, 
schrijven van de RES, opstellen van kaarten etc.

Organisatorische middelen
Zie tekst onder Personele Middelen.

Participatie
De concept-RES NHZ is bij uitstek een voorbeeld hoe een stuk participatief tot stand kan komen. In 
de afgelopen maanden zijn binnen elk van de 29 binnen Noord-Holland Zuid aangesloten
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gemeentes, ateliers geweest waarin inwoners, belanghebbenden en raadsleden hebben 
deelgenomen.

Communicatie
De concept-RES is openbaar en onder meer via de nieuwsbrief van bloemendaalzetstappen.nl 
onder de aandacht gebracht.
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Samenwerking (Heemstede)
Heemstede maakt net als Bloemendaal deel uit van de RES regio NHZ.

Vervolgproces

Het Nationaal Programma RES heeft op woensdag 8 april de deadline voor het inleveren van de 
concept-RES vanwege de coronacrisis verschoven van 1 juni naar 1 oktober 2020. De deadline van 
vaststelling van de RES 1.0 is verschoven naar 1 juli 2021. De planning is hiermee verruimd, maar 
het moment van aanleveren van de concept RES NHZ blijft ongewijzigd om zo veel mogelijk tijd te 
geven voor de invloed en betrokkenheid van de gemeenteraden, Provinciale Staten en de 
algemeen besturen van de waterschappen in het proces.

Na behandeling van de Concept-RES NHZ zal gewerkt worden aan de RES NHZ 1.0.
De uitkomsten uit de RES NHZ 1.0 zijn uitgangspunt voor verdere uitwerking en worden vastgelegd 
in de Provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Daarmee worden de afspraken uit de RES 
ruimtelijk geborgd. Met dat ruimtelijk juridisch instrumentarium zijn de projecten die bijdragen aan 
het behalen van klimaatakkoord-doelstellingen eventueel afdwingbaar.

De energietransitie is een adaptief proces. Na besluitvorming overde RES 1.0 NHZ vindt de 
actualisatie van de RES elke twee jaar plaats waarbij nieuwe (technologische) inzichten kunnen 
worden meegenomen. De concept RES is een product van samenwerking tussen 29 gemeenten, 3 
waterschappen, de provincie en partners. De communicatie wordt dan ook gezamenlijk opgepakt, 
met een persbericht, een gezamenlijke beantwoording van veel gestelde vragen en aandacht via 
een nieuwsbrief, een website en sociale media.

Bijlagen
Bijlage 1: Concept-RES Noord-Holland Zuid 2020001426

Achterliggende documenten
Startdocument DeelRES IJmond 8i Zuid-Kennemerland 8t RES Noord Holland Zuid 2019005192 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


