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Geachte raden van de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland,
Via uw gemeente wordt u gevraagd een aantal documenten vast te stellen, onder voorbehoud van
het ondertekenen van het landelijk Klimaatakkoord. Met het vaststellen van deze documenten start
u formeel het proces om tot een DeelRES voor IJmond & Zuid-Kennemerland en een RES voor
Noord Holland Zuid te komen. Deze brief ontvangen alle raadsleden van de deelregio IJmond &
Zuid-Kennemerland. De brief is onderdeel van het raadsstuk en is voor alle gemeenten gelijk, ook de
besluitpunten in de raadstukken zijn gelijk voor de zeven gemeenten van de deelregio IJmond &
Zuid-Kennemerland.
Het doel van de DeelRES IJmond & Zuid-Kennemerland en de RES Noord Holland Zuid is om als regio
maximaal bij te dragen aan de opwekking van duurzame elektriciteit (35 TWh aan wind- en zonneenergie op land), de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame
bronnen) en de daarvoor benodigde energie-infrastructuur.
Aanleiding
Zodra het landelijk Klimaatakkoord wordt ondertekend, gaat het proces om te komen tot de
deelRES en de RES van start. De doorlooptijd van dit proces is kort. Voorliggend besluit is de eerste
stap in het proces: uw raden worden de startdocumenten ter vaststelling voorgelegd. Een half jaar
na ondertekening van het landelijk Klimaatakkoord dienen de DeelRES en de RES als concept versies
ter vaststelling aangeboden te worden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de
deelnemende gemeenten. De concept- RES wordt vervolgens doorgewerkt in een definitieve versie,
die vervolgens aan uw raden ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Omdat een zorgvuldig proces hierbij gewenst is en een zorgvuldig proces tijd kost, hebben de
partners die samenwerken aan de DeelRES en de RES besloten om de ondertekening van het
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landelijk Klimaatakkoord niet af te wachten en direct te beginnen. Zo levert het te verwachten
uitstel van de ondertekening van het Klimaatakkoord meer tijd op voor een zorgvuldig proces.
Vandaar dat uw raad nu al het besluit wordt voorgelegd om het proces van de DeelRES en de RES
formeel te starten, onder voorbehoud van het ondertekenen van het landelijk Klimaatakkoord.
Bestuurlijke besluitvorming en invloed van de raad
De gemeenten hebben de regie in de energietransitie gekregen in het landelijke Klimaatakkoord. De
andere decentrale overheden die met de gemeenten samenwerken aan de DeelRES en de RES zijn
de provincies en de waterschappen. Daarnaast worden maatschappelijke partners zoals de
netbeheerders, de corporaties en bewonerscoöperaties intensief betrokken.
Namens de gemeenten heeft de VNG over uw regierol onderhandeld in het Klimaatakkoord met de
provincies en de waterschappen en het Rijk. U heeft daarvoor opdracht gegeven via de VNG
congressen van de afgelopen jaren.
Tijdens de Brede Raden bijeenkomsten Zuid Kennemerland van 20 september 2018 en 6 maar 2019
en de IJmondiale raadsinformatiebrief bent u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.
Tijdens de Brede Radenbijeenkomsten hebben de aanwezige raadsleden kenbaar gemaakt dat u
inzicht wil in de manier waarop u uw invloed kunt uitoefenen in het tot standkomingsproces van de
DeelRES en de RES. Graag willen wij u in deze brief dat inzicht geven.
Op deze wijze worden de bestuurlijke besluiten aan uw raad voorgelegd:
•
Start DeelRES IJmond & Zuid- Kennemerland en RES Noord Holland Zuid: Raadsbesluit
•
Concept DeelRES IJmond & Zuid- Kennemerland en concept RES Noord Holland Zuid:
Collegebesluit
•
Definitieve DeelRES IJmond & Zuid-Kennemerland en definitieve RES Noord Holland
Zuid: Raadsbesluit
•
Opnemen in de Omgevingsvisie en deze voorleggen ter vaststelling: Raadsbesluit
•
Periodiek (tweejaarlijks) bijstellen van de DeelRES IJmond & Zuid-Kennemerland en RES
Noord Holland Zuid: Raadsbesluit
Samenwerking in de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland
De samenwerking in de deelregio IJmond & Zuid- Kennemerland krijgt o.a. via de regionale
omgevingsagenda Zuid Kennemerland en de concept MRA-agenda van de IJmond al enige tijd vorm.
In de IJmond werken de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen al langere tijd samen. In ZuidKennemerland is de samenwerking tussen de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en
Zandvoort ook goed. De beide regio’s zijn in overleg om te kijken hoe de ambities van de twee
regio’s beter op elkaar afgestemd kunnen worden.
Met het vaststellen van de startdocumenten en het formeel starten van het RES-proces, kunnen
een aantal informatie- en werksessies gepland gaan worden. Deze sessies zijn bedoeld om u van
informatie te voorzien en de raadsleden in onze deelregio IJmond & Zuid- Kennemerland te
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faciliteren bij het opbouwen van een gezamenlijk beeld van de opgave, het ontwikkelen van
scenario’s, het bepalen van een gezamenlijke ambitie en uw ideeën mee te geven over de manier
waarop de participatie gevoerd gaat worden. Voor deze sessies zult u te zijner tijd uitgenodigd
worden.
Tijdens de Brede Raden bijeenkomsten zal de stand van zaken van de DeelRES IJmond & ZuidKennemerland en de RES Noord Holland Zuid met u gedeeld worden.
Financiële consequenties
In de Startnotitie RES Noord Holland Zuid staat dat er volgens het landelijke Klimaatakkoord een
financiële vergoeding zal komen om een DeelRES en een RES op te stellen. De samenwerkende
partners stellen in de Startnotitie RES NHZ voor om een gemeenschappelijke programma in te
kopen voor:
•
proces begeleiding met o.a. informatie-, kennis- en werksessies voor raadsleden,
bestuurders, directeuren, ambtenaren, professionals, stakeholders, maatschappelijke
partners en bewoners
•
ontwikkelen van scenario’s m.b.t. de ambitie en de ruimtelijke inpassing ervan
•
communicatie en participatie
Dit gemeenschappelijke programma is al ingekocht. De Provincie Noord Holland heeft dit
programma voorgefinancierd en neemt het financiële risico indien het landelijk Klimaatakkoord niet
getekend wordt en er geen budgetten toegekend worden.
Daarnaast neemt de regio IJmond & Zuid-Kennemerland een procesmanager in de arm om het
proces van de DeelRES en de RES in onze regio in goede banen te leiden. Indien dit tot financiële
consequenties leidt dan wordt u daar via uw gemeente om een financiële bijdrage gevraagd.
Planning bestuurlijke besluitvorming van de startdocumenten DeelRES en RES
•
Mei-juli: bespreking van het raadsstuk Startdocumenten DeelRES IJZK en RES NHZ in alle
colleges in de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland
•
Juni-september: bespreking van het raadsstuk Startdocumenten DeelRES IJZK en RES
NHZ in de commissies van de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland. (Op advies van
de commissies wordt de besluitvorming in de raden gepland.)
•
Oktober 2019: op zijn vroegst wordt in deze maand de ondertekening van het landelijk
Klimatakkoord verwacht
•
Voorjaar 2020: Concept DeelRES IJZK en RES NHZ gereed (Collegebesluit)
•
Voorjaar 2021: DeelRES IJZK en RES NHZ als definitieve versie gereed (Raadsbesluit)

Namens het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid IJmond & Zuid- Kennemerland,

Gemeente Beverwijk

wethouder Erol
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Gemeente Bloemendaal

wethouder Wijkhuisen (v.z.)

Gemeente Haarlem

wethouder Berkhout

Gemeente Heemskerk

wethouder De Vries

Gemeente Heemstede

wethouder Mulder

Gemeente Velsen

wethouder Bal

Gemeente Velsen

wethouder Dinjens

Gemeente Zandvoort

wethouder Bluijs
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