Agenda
Opening en toelichting proces
Samenvatting
• Algemene reacties op de concept-RES
• Wensen en bedenkingen in Westfriesland
• Alternatieve plannen
• Reacties over zoekgebieden in Medemblik
Plan van aanpak:
• Van concept RES naar RES 1.0 in Westfriesland
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Onderdelen:

Plan van aanpak RES 1.0

1. Regionaal beleidskader zon op land
a. Ruimtelijke inpasbaarheid
b. Proces en financiële participatie
c. Biodiversiteit

Masterplan regionale onderdelen:

2. Ontwerpend ruimtelijk onderzoek
landschappelijke keuzes voor het inpassen van
locaties voor het opwekken van duurzame energie.

•
•

Planning: nu – februari 2021
Stand van zaken in februari gaan mee in RES 1.0

3.

Provinciale kaders

4. Energiesysteem Actieplan (ESAP) door Liander
5. Regionale Structuur Warmte
6. Verkennen van energieopwekking in IJsselmeergebied
7. Algemene zoekgebieden zoals zon op dak, zon bij
parkeerplaatsen en zon langs infrastructuur
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Lokale uitwerking en concretisering zoekgebieden:

Plan van aanpak RES 1.0
Lokale uitwerking en concretisering
zoekgebieden:

•

Medemblik doet inmiddels ervaring op met 4 pilots.

•

Beleidskader zon op land is in ontwikkeling.

•

Bespreeknotitie zon op land in de commissie van
december.

•

Uitkomsten van onderdelen masterplan vormen mede
basis voor lokaal beleidskader zon op land.

Planning: vanaf februari 2021
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Proces tot RES 1.0

Planning
Reactienota
• December: besluit colleges
• Wijzigingen
Januari: regionale
kaart of tekst

Concept-RES
april ‘20

•

Thematafels
• Onderzoeksvragen
• Verkenning & oplossingen
voor RES 1.0
• Met stakeholders

informatiebijeenkomst raden,
(ook voor
provinciale staten
Nader
onderzoek
en algemeen bestuur)

RES 1.0
1 juli ‘21

Concretisering zoekgebieden
• Plan van aanpak per deelregio
• Nadere onderzoek per zoekgebied
• Samen met belanghebbenden/inwoners

Apr-20

Okt-20

Nov-20

Dec-20

Jan -21

Feb -21

Mrt -21

Apr -21

Mei -21

Jul -21

Thematafels

Ontwikkelprincipes zonne- en windenergie
Energietransitie: kansen voor agrariërs
Ruimtelijke samenhang

Naar aanleiding van:
• Bijeenkomsten
• Reacties, alternatieve visies, zienswijzen
• Wensen en bedenkingen
Co-creatie overheden en stakeholders

RES in uitvoering (lokaal eigendom, stimulerend beleid)
Jongeren
Warmte uit water
Energie-infrastructuur
Innovaties (NHN)
Regionale samenwerking: van RES 1.0 naar 2.0 en verder

