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ONDERWERP 
Concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid (NHZ). 
 
SAMENVATTING 
Het college stemt in met het concept RES NHZ als eerste resultaat uit het 
regionale proces om te komen tot de RES 1.0. In augustus wordt de kwalitatieve 
toetsing verwacht van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Deze wordt 
toegevoegd aan het raadsbesluit waarin de concept RES NHZ vrij wordt gegeven 
voor wensen en bedenkingen. Dit raadsbesluit wordt in september voorgelegd aan 
de commissie middelen. De energieregio verwacht de aankomende 10 jaar de 
opwek van wind- en zonne-energie bijna te verviervoudigen: van 0,7 TWh nu naar 
2,7 TWh in 2030. In de concept RES wordt aangegeven waar en hoe deze energie 
kan worden opgewekt. Deze concept RES is de uitkomst van een uitvoerig 
samenwerkings- en participatietraject en een eerste stap op weg naar definitieve 
keuzes voor locaties van duurzame elektriciteit en warmte. Het college stemt in om 
het proces te vervolgen zoals beschreven in hoofdstuk 10 om te komen tot de RES 
NHZ 1.0. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

• Klimaatakkoord 
• Startnotitie RES NHZ (verseon 716391) en bijbehoren Plan van Aanpak 

deel-RES IJZK 
• Nota Duurzaamheid 2016 – 2020 en bijbehorend Uitvoeringsprogramma 

Duurzaamheid 2019 (verseon 713706) 
 
BESLUIT B&W 
1. In te stemmen met de concept-RES NHZ als eerste resultaat uit het regionale 

proces om te komen tot de RES NHZ 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 zoals beschreven in hoofdstuk 10 

2. In te stemmen met de volgende punten die specifiek van toepassing zijn voor 
de gemeente Heemstede namelijk: 

a. De zonne-energie zoekgebieden op het grondgebied van de gemeente 
Heemstede (zon op grote daken en zon op parkeerplaatsen). 

b. De tekst zoals opgenomen in hoofdstuk 7.5 
3. De concept-RES voor reactie toe te sturen aan de deelnemers van de 

voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces; 
4. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie middelen 

(C-stuk). 
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AANLEIDING EN MOTIVERING 
 
De RES NHZ past binnen het duurzaamheidsbeleid van Heemstede. 
De regionale energiestrategie komt voort uit afspraken van het landelijk 
Klimaatakkoord om bij te dragen aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 
2030. Ook Heemstede heeft deze ambitie en samen met de gemeenten van 
IJmond Zuid-Kennemerland is het proces uitgevoerd om onze bijdrage te leveren 
aan de huidige concept RES NHZ.Op kaarten zijn zoekgebieden in beeld gebracht 
waar potentie is voor zonne- en windenergie op land. Voor de energieregio Noord-
Holland Zuid kan in totaal 2,7 TWh duurzame energie worden opgewekt en deze 
duurzame opwek draagt bij aan de reductie van CO2. 
 
 
Heemstede benut de kansen van zonne-energie in het dorp en houdt rekening met 
landschappelijk kwaliteiten. 
Tijdens werkateliers en de lokale scenario ateliers is sterk de voorkeur 
uitgesproken voor zonne-energie op grote daken en op parkeerplaatsen. In de 
compact bebouwde gemeente is beperkt ruimte voor grootschalige opwek van 
zonne- en windenergie. Daarnaast is onder andere in de deel-RES regio IJmond 
Zuid-Kennemerland (IJZK) sprake van Unesco erfgoed en van Natuurnetwerk 
Nederland (NNN) gebieden waar rekening mee is gehouden. In de deelregio 
IJmond Zuid-Kennemerland is het aanbod voor opwek 0,45 TWh. 
 
 
De bijdrage in de concept RES NHZ op Heemsteeds grondgebied betreft zon op 
grote daken en zon op parkeerplaatsen 
Op de kaart IJmond Zuid-Kennemerland zoals opgenomen in hoofdstuk 7.5 in de 
concept RES NHZ zijn voor Heemstede op dit moment vier parkeerplaatsen 
aangewezen als kansrijk voor opwek van zonne-energie. Het gaat om parkeren 
achter het gemeentehuis, parkeren bij Sportpark Groenendaal, parkeren bij station 
Heemstede-Aerdenhout en parkeren bij ’t Sorghbosch. Zorgvuldige inpassing in de 
directe omgeving is van essentieel belang voor de haalbaarheid. Daarnaast draagt 
Heemstede bij door de inzet van op zonne-energie op de grote daken en/of 
dakoppervlakken. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de zonne-energie-
coöperatie Zon op Heemstede. Behalve de reeds opgenomen parkeerplaatsen is 
ook de parkeerplaats bij HBC Voetbal kansrijk waarbij tevens de mogelijkheden 
van een snellaadstation kan worden meegenomen. 
 
 
Deze concept RES NHZ bevat naast de zoekgebieden voor zon en wind op land 
ook een regionale structuur warmte RSW welke wordt ingezet bij de transitievisie 
warmte van Heemstede.  
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. De RSW is 
voornamelijk in beeld gebracht op kaartbeelden op de website 
www.warmteiscool.nl. Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte van de 
gemeente Heemstede wordt gebruik gemaakt van de RSW in dit concept RES 
NHZ. 

http://www.warmteiscool.nl/
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Door gelijktijdig instemmen kan deze concept RES NHZ worden gedeeld met alle 
deelnemers aan het samenwerkingstraject RES NHZ.. 
Deze concept RES NHZ is het resultaat van een intensief samenwerkingstraject 
tussen gemeenten, waterschappen, provincie en netbeheerders. Vanaf het begin 
van het proces is samengewerkt met inwoners, energiecoöperatie, experts en 
maatschappelijke organisaties. Het product waar nu mee is ingestemd is gereed 
om te publiceren voor het vervolg van het proces zoals beschreven in hoofdstuk 10 
en te delen met deelnemers aan dit proces. 
 
 
Door instemmen met deze concept RES NHZ ondanks uitstel vanwege 
ontwikkelingen rondom corona geeft dit ruim tijd voor bijdrage van de raad. 
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 voor de RES 1.0 is verschoven naar 1 juli 2021 
(zie ook bijlage 2 Raadsinformatiebrief RES NHZ). De planning is hiermee 
verruimd, maar het moment van openbaar maken van deze 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. 
Deelnemers aan de lokale scenario ateliers, aan de werkateliers en de 
inspiratiebijeenkomsten ontvangen de concept RES NHZ. Ze kunnen vragen  
stellen en reacties meegeven. Alle vragen worden beantwoord via de website 
www.energieregionhz.nl en worden anoniem op deze website geplaatst. Ook deze 
reflecties worden zoveel mogelijk meegenomen in het proces om te komen tot een 
RES NHZ 1.0. 
 
 
Het NP RES heeft gevraagd aan alle regio’s hun energiestrategie per 1 juni 2020 
alsnog aan te leveren. Niet iedere regio heeft hetzelfde tempo maar het NP RES 
voert een kwalitatieve toets uit op de stukken van alle 29 RES regio’s. PBL kijkt 
vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, 
ruimtegebruik en systeemefficiëntie. NP RES en de regio’s gebruiken die 
kwalitatieve analyse om via het delen van kennis en het leren van elkaar de 
RES’en te verbeteren. En kan ook belemmeringen met betrekking tot de uitvoering 
agenderen en mogelijk wegnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energieregionhz.nl/


Collegebesluit 
Collegevergadering: 21 april 2020 

588284 4/5 

PLANNING/UITVOERING 
 
Hieronder zijn schematisch de fases weergegeven vanaf april 2020 tot en met juni 
2021. Vanaf het instemmen met de concept RES NHZ door het college (blauw) tot 
het vaststellen van de RES NHZ 1.0 door de gemeenteraad (groen). 
 

 
 
In de bijgevoegde raadsinformatiebrief RES NHZ (zie bijlage 2) zijn de hierboven 
genoemde fases uitgebreider toegelicht. Daarnaast is in deze brief beschreven 
welke wijzigingen in het proces er zijn na het verschuiven van de deadline van de 
raadsprocedure van wensen en bedenkingen van 1 juni naar 1 oktober 2020. 
 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
 
Participatie door en informeren van de raad tot nu toe. 
De raad is actief betrokken bij de totstandkoming van de concept RES NHZ zowel 
in de beeldvorming als in meningsvorming. Veel raadsleden, Statenleden en leden 
van het Algemeen Bestuur van de waterschappen zijn aanwezig geweest bij de 
regionale en lokale bijeenkomsten en zijn geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. 

Fase & Besluitvorming Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun 

College stemt in met 
concept RES NHZ 

               

Mogelijkheid tot stellen 
technische vragen door 
o.a. raad en deelnemers 
ateliers. 

               

College geeft concept 
RES NHZ vrij voor 
wensen en bedenkingen 
aan raad 

               

Raadsprocedure voor 
wensen en bedenkingen 
op concept RES  

               

Concept-RES inclusief 
wensen en bedenkingen 
wordt aangeboden aan 
NP RES en PBL 

               

Participatietraject naar 
een RES 1.0 inclusief 
concretisering van de 
zoeklocaties 

               

PBL Analyse en advies 
NP RES naar regio’s 
uiterlijk 1 februari 2021 

               

Behandeling en 
vaststelling van RES 
NHZ 1.0. 
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In Heemstede is de raad daarnaast ook geïnformeerd middels de maandelijkse 
‘Stand van zaken Energietransitie ’tijdens de commissie middelen en tijdens de 
raadsinformatieavond inzake de RES op 8 januari 2020. 
 
Proces van wensen en bedenkingen gemeenteraden, Provinciale Staten en 
Algemeen Bestuur Waterschappen.  
In september 2020 worden wensen en bedenkingen bij de concept-RES opgehaald 
bij de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de 
Waterschappen. De wensen en bedenkingen worden vastgelegd. Dit geldt ook 
voor reacties van bewoners(groepen) en visies van onder meer Natuur & 
Milieufederatie, LTO en Staatsbosbeheer. Alle wensen en bedenkingen, reacties, 
plannen en visies worden integraal tegen elkaar afgewogen in een reactienota. 
Deze reactienota wordt voorgelegd aan alle colleges.  
 
Communicatie over en publicatie van de concept RES NHZ 
De concept RES NHZ 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. De gemeenten streven ernaar om deze concept RES NHZ aan de colleges 
aan te bieden op 21 of 28 april. Op dat moment wordt de concept RES openbaar 
en krijgen belanghebbenden de gelegenheid om vragen te stellen en meningen te 
delen.  
 
Vragen rondom de RES NHZ of het proces worden beantwoord door het 
programma management van de RES NHZ. Vragen rondom de RES IJZK worden 
beantwoord door de voorzitter van de stuurgroep RES IJZK. En vragen over de 
gemeentelijke bijdragen worden beantwoord door de verantwoordelijke 
portefeuillehouder van de desbetreffende gemeente. 
 
 
FINANCIËN 
In december 2019 is er een rijksbijdrage van ca. € 1.7 miljoen via het 
provinciefonds uitgekeerd, daarnaast heeft de Provincie Noord-Holland voor beide 
regio’s budget vrijgemaakt ten behoeve van de twee RES-regio’s (noord en zuid). 
Dit budget wordt in de jaren 2019-2020-2021 ingezet voor de proces- en 
onderzoekskosten. Daardoor is er geen financiële bijdrage nodig van de 
gemeenten en waterschappen. De provincie Noord-Holland is financieel 
penvoerder van het programmabudget.  
 
 
BIJLAGEN 

1. Concept Regionale Energiestrategie Noord Holland Zuid 
2. Raadsinformatiebrief RES NHZ 10 april 2020 


