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Geachte raadsleden,
In de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) en het RES Uitvoeringsprogramma NHZ
staat dat de RES elke twee jaar geactualiseerd wordt. Dit betekent dat de RES 2.0 uiterlijk 1 juli 2023
vastgesteld zou moeten worden. Het Nationaal Programma RES adviseert om het anders aan te pakken:
tweejaarlijks een voortgangsdocument en pas een herijking van de RES (dus de 2.0) wanneer dat nodig is.
Dit betekent dat het proces verandert: de eerstvolgende stap is het vaststellen van een
voortgangsdocument in het eerste kwartaal van 2023. Deze raadsinformatiebrief zet het (gewijzigde)
proces uiteen. Daarnaast organiseert de programmaorganisatie RES NHZ een online bijeenkomst op 2
november over de RES-monitor. Onderaan deze brief leest u hierover en kunt u zich aanmelden.
Voor raadsleden die nieuw zijn: in de volgende vier alinea’s staat samengevat waar de RES voor staat.
Waarom een RES?
In Nederland hebben we een klimaatdoel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%)
minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het huidige kabinet wil deze doelstellingen verder
aanscherpen, van 49% naar minimaal 55%. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we in
Nederland de komende jaren nemen om dit doel te halen. Opwekking van duurzame elektriciteit op land
en warmte is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Omdat regio’s in Nederland verschillen in hun
mogelijkheden is ervoor gekozen om per regio een regionale energiestrategie (RES) op te stellen.
Daarvoor is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s of RES-regio’s. Elke energieregio stelt een RES
op waarin zij bepaalt in welke mate ze bijdraagt aan de afspraken uit het klimaatakkoord.
Wat is de RES?
De RES is een dynamisch document waarin we als energieregio beschrijven hoe en waar we duurzame
elektriciteit (zon en wind) op land opwekken en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor
aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. Keuzes die we
met elkaar maken. Vanuit regionale samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.
Uw organisatie is onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ). In juli 2021 is de RES 1.0
vastgesteld door alle gemeenteraden in de energieregio (behalve gemeente Landsmeer), de provincie en
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de waterschappen. Energieregio Noord-Holland Zuid bestaat uit zes deelregio’s; Amstelland, Amsterdam,
Gooi- en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond/Zuid-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland. De 27
gemeenten in Noord-Holland Zuid werken samen met provincie Noord-Holland, waterschappen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap
Amstel, Gooi en Vecht en netbeheerder Liander. In de RES NHZ is de ambitie om in 2030 2,7 TWh op te
wekken. Dit is een optelsom van nieuwe opwek (totaal 2,0 TWh) en de bestaande opwek en de
energieprojecten die al gepland zijn (0,7 TWh). Als regio Gooi en Vechtstreek dragen we 0,20 TWh uur bij
aan deze ambitie.
Voor meer informatie zie de website: Over de RES – energieregio Noord-Holland (energieregionh.nl).
Speciaal voor raadsleden is er een informatiepagina, waarin u in vogelvlucht wordt meegenomen in de
opgave van de RES.
Hoe kwam de RES 1.0 tot stand?
De RES 1.0 is de uitkomst van een (samenwerkings)proces van ruim twee jaar met veel ruimte voor
participatie en reflectie. Er zijn ruim honderd bijeenkomsten gehouden voor volksvertegenwoordigers,
belanghebbenden, netbeheerders, deskundigen, bedrijven, energiecoöperaties, maatschappelijke
organisaties en inwoners.
Wat is het vervolg op de RES 1.0?
Om uitvoering te geven aan de ambitie van de RES is begin 2022 een Uitvoeringsprogramma Noord
Holland Zuid vastgesteld. Ook dit kwam tot stand na overleg met diverse partijen. In het programma
staan de stappen die genomen worden, zoals het vastleggen van de zoekgebieden in omgevingsbeleid.
Voor de regio Gooi en Vechtstreek wordt dit document momenteel geconcretiseerd en verder uitgewerkt.
RES-monitor
In oktober 2022 wordt de eerste RES-monitor gepubliceerd. De RES-monitor geeft inzicht in de groei van
zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in
warmtevraag en -aanbod. In de monitor staan naast de cijfers van Noord-Holland Zuid ook de cijfers van
de deelregio’s. De RES-monitor is gebaseerd op reeds beschikbare informatie. De belangrijkste bronnen
zijn de gebiedspaspoorten (RES-viewer), de Klimaatmonitor en het Warmtedataregister. Voor informatie
over de elektriciteitsinfrastructuur is samengewerkt met de netbeheerder (Liander).
In de RES en het Uitvoeringsprogramma staat benoemd dat de RES elke twee jaar wordt geactualiseerd.
Het Nationaal Programma RES heeft recent geadviseerd het RES-proces te wijzigen (zie hier). Bij een RES
2.0 wordt het namelijk verplicht een Plan-milieueffectrapport (PlanMER) uit te voeren zodra de
omgevingswet in werking treedt in 2023. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het RES-proces omdat
het uitvoeren hiervan aanzienlijke tijd kost. Om dit praktisch uitvoerbaar te laten zijn wordt er door het NP
RES onderscheid gemaakt tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking. Ook voor de RES
NHZ geldt dat het proces gewijzigd wordt en de RES gesplitst wordt in een 1) voortgangsdocument en
een 2) Herijking RES (2.0, 3.0 etc).

1. Het voortgangsdocument
Het voortgangsdocument geeft de voortgang van de RES weer en schetst het proces voor vervolg.
Doel van het voortgangsdocument is het beantwoorden van de hoofdvraag ‘liggen we op koers
richting 2030 en/of zouden we dingen anders moeten doen?’.
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Het bevat dus conclusies en aanbevelingen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan en op basis
van de eerste monitor van de RES. De eerste monitor wordt in oktober afgerond en gepubliceerd. U
ontvangt deze ter kennisname via uw college.
Het voortgangsdocument wordt elke twee jaar opgesteld (2023, 2025, 2027). Als het
voortgangsdocument uitwijst dat er onvoldoende voortgang is kan dit aanleiding zijn bij te sturen om
de doelen te bereiken. Daarnaast geeft het document uitgangspunten mee voor het vervolgproces.
Waar, wanneer en door wie zijn nog afwegingen te maken in de komende jaren? Is er nog versnelling
of ondersteuning nodig? Moet er een PlanMER uitgevoerd worden voor de RES? (wanneer) moeten we
de RES herijken?
2. Herijking RES (2.0, 3.0 etc.)
De herijking van de RES (2.0) is aan de orde als er aanvullingen of wijzigingen moeten worden
gemaakt op het huidige RES 1.0 document. Een aanleiding kan zijn het toevoegen van zoekgebieden
voor windenergie. Of de wens om de regionale ambitie te verhogen, bijvoorbeeld door bijstelling van
de nationale of Europese doelen of door beschikbaarheid van nieuwe technieken of bronnen.
De RES-herijking (2.0) wordt vastgesteld door alle gemeenteraden, Provinciale Staten en AB van de
waterschappen. Het Nationaal Programma RES adviseert hierbij om dan ook een MER-procedure te
doorlopen. Bij het proces om te komen tot de herijking worden ook alle stakeholders betrokken.
Online bijeenkomst en enquête
De programmaorganisatie RES NHZ nodigt u van harte uit voor een online bijeenkomst over de RES
monitor op 2 november. Deze bijeenkomst is voor volksvertegenwoordigers in Noord-Holland Zuid. De
uitkomsten van de monitor worden toegelicht, u kunt aangeven welke lessen er uit de monitor en de uw
ervaringen tot nu toe getrokken kunnen worden. Centraal staat de vraag ‘liggen we op koers richting 2030
en/of zouden we het anders moeten doen?’. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met programma. U
kunt zich nu alvast inschrijven voor deze bijeenkomst via deze link.
Wilt u de vooraf toegestuurde enquête invullen, zodat de programmaorganisatie inzicht krijgt in wat u
vindt dat goed gaat en wat in de toekomst meer aandacht behoeft? Dit geeft ook input voor het
voortgangsdocument.
Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via deze link. Deze verschijnt
ongeveer 1 keer per maand. De Programmaorganisatie RES NHZ is te volgen op LinkedIn en Twitter en
vindt u veel informatie op de website www.energieregionhz.nl
Contact
Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Simon Miske,
programmacoördinator Energietransitie Gooi en Vechtstreek (s.miske@regiogv.nl).
Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>

Pagina 3

