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De concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) is in Heemstede 
behandeld door de commissie middelen op 9 september 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede heeft op 18 augustus 
ingestemd met de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ), heeft 
in deze fase van het proces geen wensen en bedenkingen en stelt de raad voor om in te 
stemmen met het beschreven vervolgproces om te komen tot de RES 1.0 NHZ. Het proces 
van de RES draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen waaraan Heemstede zich heeft 
gecommitteerd. Daarnaast is een adequaat participatietraject uitgezet om alle 
belanghebbenden de gelegenheid te geven bij te dragen aan RES 1.0. NHZ. Na instemmen 
van de raad kunnen de zoeklocaties in Heemstede nader worden geconcretiseerd samen 
met relevante belanghebbenden.

Het college stelt voor aan de raad om in te stemmen met de verdere uitwerking van de 
concept RES Noord-Holland Zuid conform het vervolgproces zoals beschreven in hoofdstuk 
10 om te komen tot de RES 1.0 Noord-Holland Zuid.

Hieronder volgt een kort verslag van de behandeling van de concept RES NHZ door de 
commissie middelen in Heemstede op 9 september 2020.

Er is gesproken over het elektriciteitsnetwerk in Heemstede en of er overleg is tussen de 
gemeente en de netbeheerders Stedin en Liander. De zorg over opwek en teruglevering is 
besproken waarbij uiteen is gezet dat de netbeheerders juist ook daarom aan de 
ontwerptafels zitten van de regionale energiestrategieën. 

Kunnen we ook meteen met kansrijke gebieden aan de slag of moeten we wachten tot de 
RES NHZ 1.0? Juist de komende maanden is het van belang om de aangewezen zoeklocaties 
in Heemstede nader te concretiseren. En zijn er partijen die de locaties daadwerkelijk 
interessant genoeg vinden om tot uitvoering te komen. Aandacht hebben en houden voor 
de financiering en de beschikbaarheid van subsidies om  de energietransitie te kunnen 
realiseren. 

Diverse vragen zijn gesteld over de warmtetransitie. Er wordt in de komende periode 
aandacht aan gegeven. Hoe verhouden de onderzoeken naar warmtebronnen, de regionale 
structuur warmte (in de RES NHZ 1.0) en de transitievisie warmte zich tot elkaar? Als eerste 
kan bij de maandelijkse stand van zaken energietransitie hier aandacht aan worden 
gegeven. Daarnaast kunnen technische sessies voor de raad worden georganiseerd om over 
dit onderwerp goed geïnformeerd te worden en blijven. 

Is het mogelijk om de bouwsteen zon langs het spoor in Heemstede op te nemen in de RES 
NHZ 1.0? De oproep wordt aan het college gedaan om met ProRail gesprekken te voeren 
om deze kans voor de zonne-energie in Heemstede te benutten voor de RES NHZ 1.0.

Het is belangrijk om in ogenschouw te nemen en te houden dat de zonnepanelen steeds 
lichter in gewicht worden, waardoor mogelijkheden ontstaan voor daken die nu 
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onvoldoende draagkracht hebben. Gezien het feit dat deze concept RES NHZ een start is 
van meerjarige regionale samenwerking worden nieuwe technologische ontwikkelingen die 
zich hebben bewezen opgenomen in de volgende RES’en. Deze ontwikkelingen worden op 
de voet gevolgd. 

Aandacht wordt gevraagd voor de aansprakelijkheid en de governance als het gaat om het 
elektriciteitsnetwerk. Er is een algemene maatregel van bestuur Besluit tot wijziging van het 
Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (uitvalsituaties hoogspanningsnet), 
ook wel de algemene maatregel van bestuur n-1 genoemd. Dit wordt meegenomen in het 
proces om te komen tot de RES NHZ 1.0.

Ook is gesproken over het draagvlak en de tot nu beperkte interesse voor het onderwerp 
RES. Voor veel inwoners is het op dit moment nog te abstract nu het gaat over 
zoekgebieden en over het vervolg van het proces. De raad vraagt aandacht aan het spoedig 
informeren van inwoners in Heemstede over deze concept RES NHZ. En inwoners van 
Heemstede rondom potentiele locaties  voor zonne-en windenergie goed te gaan en blijven 
informeren. Dit gaat om de zonne-energie op de op dit moment benoemde 
parkeerplaatsen maar er is ook gevraagd om goed naar de locaties net over onze 
gemeentegrenzen heen te kijken. En de inwoners van Heemstede hierover te informeren 
en bij de uitvoering verder te betrekken. 

De wensen en bedenkingen van de raadsleden van de commissie middelen in Heemstede 
zijn:

 Vergroten van de bewustwording onder inwoners. 
 Actief informeren van inwoners over de impact (zoekgebieden). Ga actief in 

gesprek met buurgemeenten over impact rond gemeentegrenzen.
 Opnemen van een risicoprofiel: 
 Financieel-economisch, financierbaarheid, subsidies en sluitende business-

cases.
 Infrastructuur (netcapaciteit, aansprakelijkheid en governance (falen) 

netcapaciteit).
 Blijf in gesprek met ProRail over mogelijkheden langs het spoor en het station.
 Pak nieuwe technieken / innovatie(s) snel op.
 Ga lokaal aan de slag met concrete mogelijkheden zoals de parkeerplaatsen/daken. 
 Meer aandacht voor lokale toepassing van warmte en geothermie.
 Houdt rekening met oude gebouwen en de samenstelling van de woningvoorraad 

in Heemstede bij de warmtetransitie. 

De commissie adviseert de raad de concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 
(RES NHZ) als bespreekpunt te agenderen zodat de mogelijkheid bestaat om indien nodig 
het verslag met wensen en bedenkingen te bespreken.


