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30 regio’s

• Nederland verdeelt in 30 RES regio’s

• Ieder doet aandeel in landelijke doelstelling voor 2030:

- 35 TWh op land (49 TWh komt op zee)

• Noord Holland heeft 2 RES regio’s:

- Noord Holland Noord: West Friesland, Regio Alkmaar, Kop NH

- Noord Holland Zuid: rest van de provincie

3Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/


Wat staat er in een RES?

• Regionaal aandeel in landelijke 35 TWh

• Projectlocaties (Energieakkoord) en zoekgebieden

• Netwerkanalyses energie-infrastructuur

• Regionale Structuur Warmte*

• Beschrijving van koppeling tussen potentiële aanbod en vraag

• Eerste beschrijving van warmte-toewijzing (afwegingskader)

4Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/
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Samenwerken aan de 

energietransitie

• Regio is vol initiatief

• Verantwoordelijkheid delen: provincie, gemeenten, 

waterschapen, energiemaatschappijen, belanghebbenden, 

ondernemers en inwoners.

• De mogelijkheden leggen we vast in de Regionale 

Energietransitie Strategie 1.0 => Onze bijdrage aan de 

CO2-reductie van het Klimaatakkoord. 

• Flexibel:

• de energietransitie biedt kansen, we nemen de tijd 

en doen het samen

• de RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd: ruimte 

voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen
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• Ruimtelijke kwaliteit 

o.a. meervoudig ruimtegebruik, meerwaarde bij 

ruimtelijke inpassing, ruimtelijke 

ordeningsprincipes

• Kosten efficiency 

oa vraag en aanbod bij elkaar, netcapaciteit is 

mede bepalend, betaalbaarheid

• Maatschappelijk draagvlak 

• Samenwerking overheden en stakeholders

• Lokaal eigendom (streven 50%)

Wat vinden we belangrijk?



8

Oktober? +12?
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Voorbereiding RES NOORD-HOLLAND

‘Foto’



Landschapstypen 
NOORD-HOLLAND



Schermer
droogmakerijenlandschap)



Wormerland
Veenpolderlandschap)



Stads- en 
dorpsgezichten 
NOORD-HOLLAND



Marken
Beschermd rijksmonument



Landschappelijke
beschermings-
regimes 
NOORD-HOLLAND



Stelling van Amsterdam



Natuur 
NOORD-HOLLAND



Eilandspolder
Moerasnatuur, NNN)



STELLING 1

Windmolens langs infrastructuur is altijd goed



STELLING 2

Droogmakerijen lenen zich voor zon en wind



STELLING 3

Grootschalige opwek in de omgeving van een 

beschermd stads- of  dorpsgezicht moet kunnen


