Stand van zaken proces Regionale
Energiestrategie (RES)
OVERZICHT VAN BIJEENKOMSTEN VOOR DE RES IJMOND ZUID-KENNEMERLAND
(IJZK) TOT EN MET FEBRUARI 2020
Bij alle groen gekleurde bijeenkomsten zijn raadsleden uitgenodigd. De cursief
gedrukte bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden. De overige bijeenkomsten
vinden nog plaats (versie 11 november 2019).
DATUM

TYPE BIJEENKOMST

GENODIGDEN

17 sept 2019
(stap 1)

Brede raden bijeenkomst IJZK

Raadsleden IJZK

1 okt 2019
(stap 2)

Uitwerken van scenario’s voor IJZK

Ambtenaren, stakeholders (denk aan
netbeheerders, zonne-energie coöperaties,
enzovoort) en raadsleden

15 okt 2019
(stap 2)

Excursie door IJZK langs locaties
van de ‘foto’ IJZK

Stedenbouwers, landschappers,
raadsleden, provincie Noord Holland.

13 nov 2019
(stap 2)

Scenario’s toetsen en
reflecteren

Raadsleden, ambtenaren en
stakeholders (netbeheerders,
waterschappen, enzovoort).

21 nov 2019
(stap 2)

Extra ruimtelijk atelier ter
voorbereiding op de
Omgevingsvisie

Stedenbouwers en landschappers
en projecteigenaren
Omgevingsvisie.

21 jan 2020
(stap 3)

Lokale verrijking Scenario’s in
Heemstede

Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties,
klankbordgroepen, raadsleden.

11 feb 2020
(stap 3)

Extra ruimtelijk atelier ter
voorbereiding op de
Omgevingsvisie

Stedenbouwers en landschappers
en projecteigenaren
Omgevingsvisie.

Feb 2020
(stap 3)

Brede raden bijeenkomst IJZK Raadsleden IJZK

Na deze bijeenkomsten, vanaf half februari 2020, wordt het concept bod van alle deelRES’en tezamen (RES NHZ) aan alle colleges, gedeputeerde staten van de provincie NoordHolland en het dagelijks bestuur van de waterschappen voorgelegd. Deze geven het
concept bod RES NHZ vrij voor wensen en bedenkingen aan alle raden.
Vóór 1 juni 2020 wordt het concept bod RES NHZ, samen met alle wensen en bedenkingen
van de raden, aan het Planbureau voor de leefomgeving aangeboden.
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STAND VAN ZAKEN PROCES OM TE KOMEN TOT CONCEPT BOD RES
In onderstaand overzicht vindt u de vier stappen die in de regio Noord-Holland Zuid (NHZ)
worden gezet om te komen tot het concept bod RES NHZ in schematisch overzicht.
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In onderstaande worden alle stappen die in het ‘Stappenplan RES NHZ’ staan en de
bijbehorende bijeenkomsten uit het overzicht van pagina 1 nader toegelicht.

STAP 1 FOTO VAN DE OPGAVE EN LEIDENDE PRINCIPES PER REGIO
Deze stap heeft plaatsgevonden tot en met juli 2019 en is vastgelegd in de zogenaamde
‘foto’ per deelregio. De informatie op deze ‘foto’ wordt regelmatig geactualiseerd.
Inmiddels is sinds 30 oktober de versie 2.0 beschikbaar via de volgende link
https://energieregionhz.nl/documenten bij de map IJmond Zuid Kennemerland.
Tijdens een eerste bestuurlijke bijeenkomst met alle raden vanuit de IJmond en Zuid
Kennemerland gemeenten afgelopen 17 september is inzichtelijk gemaakt wat de opgave is
en uiteen gezet hoe de komende maanden het proces verder gaat om te komen tot een
concept bod voor de RES.

STAP 2 SCENARIO’S UITWERKEN
In deze stap worden de scenario’s uitgewerkt. Hier is op 1 oktober mee gestart voor de RES
IJZK. Hiervoor is een hele diverse groep uitgenodigd te denken aan energiecoöperaties,
waterschappen, landschap Noord-Holland, netbeheerders, ambtenaren, raadsleden
enzovoort. Zij zijn uitgedaagd om zo breed mogelijk invulling te geven aan de drie
scenario’s. De hele presentatie van deze bijeenkomst is te vinden via de link
https://energieregionhz.nl/documenten in de map IJmond Zuid Kennemerland.

Een scenario is een verkennende schets van mogelijke energiestrategie.
De IJmond Zuid Kennemerland scenario’s zijn:
- Maximale opbrengst
- Kostenefficiëntie
- Groene eeuw
De scenario’s zijn de hoekpunten van het uiteindelijk speelveld waarbinnen de uiteindelijke
energiestrategie duidelijk wordt. Deze hoekpunten zijn verkennende schetsen van een
mogelijke energiestrategie, gebaseerd op een of meerdere leidende principes. Wat zijn
bijvoorbeeld de gevolgen als we vraag en aanbod van energie volledig lokaal proberen op
te lossen? Of als we de bestaande infrastructuur centraal stellen.
Een hoekpunt bestaat uit drie onderdelen:
 Een beschrijving van het energiesysteem,
 Een kaar met de ruimtelijk inrichting,
 En een effectenstudie.
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De verkennende hoekpunten voor de deelregio IJmond Zuid Kennemerland zijn hierboven
in de afbeelding weergegeven. Het doel van de hoekpunten is om de effecten van bepaalde
ruimtelijke-energetische keuzes inzichtelijk te maken, waarmee we de discussie over de
gewenste aanpak in de deelregio optimaal kunnen voeden. Voor de uiteindelijke
energiestrategie is het dan ook niet de vraag om één hoekpunt te kiezen, maar om op basis
van de onderdelen die per hoekpunt aanspreken een passende mix van ruimtelijke
energetische bouwstenen te bepalen.
De scenario ateliers vinden allemaal plaats in november 2019 voor de deelRES IJZK. De drie
scenario’s worden uitgewerkt en effecten worden in beeld gebracht. Vervolgens gaan we
dan begin 2020 naar stap 3. Dit is de (lokale) verrijking van de scenario’s in de gemeente
Heemstede zelf.

STAP 3 LOKALE VERRIJKEN VAN SCENARIO’S
De ateliers ‘Lokale verrijking’ vinden plaats in de gemeente zelf en dit betreft maatwerk. In
Heemstede vindt dit plaats op dinsdag 21 januari 2020. Hier worden diverse lokale
belanghebbenden uitgenodigd te denken aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties, raadsleden, energiecoöperaties, woningcorporaties en dergelijke. Het is voor
iedereen toegankelijk en men wordt gevraagd mee te praten en denken over duurzame
energie opwekking in Heemstede en omgeving.
Voor deze lokale verrijking van de scenario’s diverse werkvormen ontwikkeld (zie
https://energieregionhz.nl/werkvormen). Iedere gemeente in de provincie Noord Holland
gaat tenminste aan de slag met de basis werkvorm ‘Lokaal scenario atelier’. Daarnaast zijn
andere werkvormen op basis van beschikbaarheid in capaciteit en tijd ook mogelijk.
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STAP 4 NAAR EEN BOD
Nadat alle scenario ateliers, ruimtelijke ateliers en de lokale verrijking in alle gemeenten
hebben plaatsgevonden wordt dit allemaal samengevoegd. Het is helder dat dit een
uitdagend moment gaat worden. Alle gemeentelijke verrijkingen van de scenario’s worden
samengevoegd in de deelregio’s en vervolgens in de RES regio’s. Daaruit volgt uiteindelijk
het concept bod ofwel de RES 1.0.
In een afsluitend ateliers wordt met ambtelijk vertegenwoordigers, experts,
belanghebbende partijen, raadsleden, statenleden en leden van het dagelijks bestuur
waterschappen het bod met elkaar afgestemd. Hier wordt een terugblik gegeven op het
proces en een vooruitblik naar het concept bod RES.
In de periode van half februari tot half april 2020 wordt het concept bod vrijgegeven aan
alle raden voor wensen en bedenkingen. Er wordt de ruimte geboden voor
informatieavonden voor raden ter ondersteuning. Uiteindelijk wordt het concept bod RES
voor eind juni 2020 vrijgegeven voor doorrekening aan het Planbureau voor de
Leefomgeving. Dit geldt voor alle 30 RES regio’s in Nederland.

COMMUNICATIE
In een volgende stand van zaken proces Regionale Energiestrategie zijn wellicht meer
details hierover bekend. Daarnaast staan alle laatste ontwikkelingen als het gaat over de
RES op de volgende websites:




https://regionale-energiestrategie.mett.nl
https://energieregionhz.nl/

En is de RES Noord Holland ook te volgen op LinkedIn en Twitter. En op beide websites is de
mogelijkheid te abonneren op de nieuwsbrief.
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