
Erfgoed en de RES

27 september 2019



Landelijke programma RES
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Wat is een RES? (1/2)

De RES is één van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, 

en geeft invulling aan de opgaven voor:

• elektriciteit

• gebouwde omgeving

Nederland is verdeeld in 30 RES regio’s

Noord Holland heeft 2 RES regio’s:

• Noord Holland Noord: West Friesland, Regio Alkmaar, 

Kop NH 

• Noord Holland Zuid: rest van de provincie Noord-

Holland



Wat staat er in een RES?

Elektriciteit:

• Regionaal aandeel in landelijke 35 TWh (49 TWh komt op 

zee)

• Projectlocaties en zoekgebieden

• Netwerkanalyses energie-infrastructuur

Gebouwde omgeving:

• Regionale Structuur Warmte

• Beschrijving van koppeling tussen potentiële aanbod 

en vraag

• Afwegingskader voor warmte-toewijzing 

Kwaliteit:

• Besluitvorming, organisatie, participatie, proces) en 

ruimtelijke ordeningsprincipes



Planning van de RES vanuit landelijk programma
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multidisciplinaire
betrokkenheid en

verantwoordelijkheid!



Ambtelijke betrokkenheid
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Multidisciplinaire 
werkgroep

Regiocoordinator + 
gemeentelijke adviseurs

Regiocoordinatoren + 
programma RES NHN/ 

NHZ

Werkgroep

RES

Werkgroep

subregio

Gemeente

A

Gemeente 

B

Gemeente

C

Werkgroep 

subregio

Werkgroep

subregio

Duurzaamheid, ruimtelijke ordening, economie, juridische zaken, landschap, communicatie, archeologie



Beoordelingskader 
Nationaal programma RES
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Optimale 
kwantiteit



• Energievraag en –aanbod

• Impact energie-

infrastructuur

• Bovenregionale 

afstemming
• Business case 

energiesysteem

• Één overheid

• Betrokkenheid netbeheerder

• Bestuurlijke en 

maatschappelijke participatie

• Participatie door eigendom
• Verbinding ruimtelijk beleid en 

andere transities

• Zuinig en zoveel mogelijk 

meervoudig ruimtegebruik

• Combineren van opgaven en 

investeringen 

• Vraag en aanbod zo dicht 
mogelijk bij elkaar

• Aansluiten bij gebied 

specifieke kenmerken

• Regio aandeel 35 TWh

• Kleinschalig zon

• Zoekgebieden en locaties

• Warmtevraag en –aanbod

• Warmte infrastructuur
• Context

Beoordelingskader 
Nationaal programma RES
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RES NHN en NHZ
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Planning RES NHN en NHZ
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Planning RES NHN en NHZ
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Stap 2 – Scenario’s

• 3 maatwerk scenario’s / deelregio

• 2 ateliers / deelregio

• hoekpunten, géén keuze-opties

• regionale professionals/experts, publieke 

partijen en bredere stakeholders

• raadsleden kunnen bijwonen

Stap 2
Scenario’s

Per regio uitwerken
3 scenario’s 

(2 ateliers per 
deelregio)

Regionale 
werkateliers

oktober/januari



Waaruit bestaat een 

scenario?

• Beschrijving energiesysteem

• Kaart 

• Effecten

 CO2-emissie

 Energieproductie / -opwek

 Ruimtelijk beslag

 Impact op natuur en landschap

 Kosten en baten

 Werkgelegenheid
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Stap 3 –

Lokale verrijking

• 3 scenario’s bekeken vanuit lokaal perspectief

• toetsing, voorwaarden, verrijking

• 1 a 2 ateliers per gemeente  obv keuzemenu

• doelgroep = lokale overweging

• gemeente bepaalt wie en hoe: lokale 

stakeholders, incl. optie Raadsparticipatie

Stap 3
Lokale verrijking

Lokaal verrijken 
scenario’s.

Gemeente nodigt uit en 
bepaalt de werkvorm

Lokale 
werkateliers

september/februari



• gemeente als eigenaar / gastheer 

• selectie deelnemers (stakeholders)

• uitnodigingen, locatie, gastheerschap

• bepalen passende werkvorm 

• bepalen raadsparticipatie

• bijeenkomsten voorbereiden en uitvoeren (regionaal 

proces faciliteert werkvormen en inhoud)

• inhoudelijke rol gemeente

• lokale brede en integrale kennis en kunde

• samen met niet-publieke stakeholders

Stap 3 –

Lokale participatie
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Stap 3 – Werkvormen

Real life ruimtelijke inpassing

3D visualisaties

Virtual reality

Scenario verrijken

Serious games
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Stap 4 –
Naar een bodStap 4

Naar een bod

Input verwerken en 
bestuurlijk 
afstemmen

Regio Alkmaar

Kop NH
Westfriesland

=> Concept RES NHN

februari/maart



Onderzoek Energielinie
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• Behoud door ontwikkeling

• Ontwerpend onderzoek op juiste abstractieniveau

• Geen algemene regels: werken belemmerend en niet 

inspirerend

• Maatwerk!

Opdrachtgevers: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Provincie Noord-Holland 2017

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2017/01/01/energielinie-erfgoed-in-transitie
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energieregionhn.nl

energieregionhz.nl

Energieregio Noord-Holland Noord
Energieregio Noord-Holland Zuid

@energieregioNHN
@energieregioNHZ


