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Geachte leden van de raad,
In de zes deelregio's in Noord Holland Zuid hebben gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders
samen met inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur,
milieu en land- en tuinbouw gekeken naar waar grootschalig wind- en zonne-energie opgewekt zou kunnen
worden. In de energieregio zijn 70 lokale bijeenkomsten gehouden waaraan meer dan 1.500 mensen hebben
deelgenomen. Deze gezamenlijke inspanning leidde tot de concept-RES. Dit heeft geleid tot de concept-RES
Noord-Holland Zuid, welke door het College is vastgesteld op 12 mei 2020.
Wensen en bedenkingen en ontvangen reacties
Na de publicatie van de concept-RES en vaststelling in de colleges van de gemeenten in Noord-Holland Zuid
hebben alle betrokkenen kunnen reageren. Afgelopen najaar heeft uw raad op de concept-RES kunnen reageren
via de wensen en bedenkingen. Andere betrokkenen (o.a. inwoners, belangenverenigingen) hebben ook kunnen
reageren doormiddel van een digitale consultatieronde. Uit de ingezonden reacties blijkt de betrokkenheid bij de
RES. Er zijn meer dan 120 reacties ontvangen op de concept-RES via de digitale consultatie. Daarbij heeft
Staatsbosbeheer de mogelijkheden en onmogelijkheden van grootschalige opwek met zonne- en windenergie op
hun grondgebied aangegeven en heeft LTO een aanbod gedaan vanuit de agrariërs. Verder hebben bijna alle
andere gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen in de RES Noord
Holland Zuid wensen en bedenkingen meegegeven op de concept-RES.
De RES-regio heeft op deze 120 reacties in samenspraak met alle betrokken overheden een reactie geformuleerd
in een reactienota (bijlage 1). De antwoorden op wensen en bedenkingen en reacties die gaan over specifieke
zoekgebieden of lokaal beleid zijn in samenspraak tussen de gemeente(n), provincie en/of waterschap tot stand
gekomen.
In deze reactienota 'Op weg naar RES 1.0' zijn de reacties van deelnemers, de wensen en bedenkingen van de
gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen integraal tegen elkaar afgewogen.
Deze afweging kunnen per zoekgebied leiden tot:
• Tekstuele veranderingen voor de RES 1.0 ten opzichte van de concept RES, zoals het toevoegen van
onderwerpen of aanvulling en verbetering van bestaande teksten.
• Veranderingen op de kaart met zoekgebieden.
De reactienota voor Noord-Holland Zuid bestaat uit vier hoofstukken. In hoofdstuk 1 is de inleiding beschreven,
in hoofdstuk 2 is een samenvatting van de reacties en wensen en bedenkingen gegeven. Hoofdstuk 3 bevat een
samenvatting van de wijzigingen die verwerkt worden in de RES 1.0. De wensen en bedenkingen en de reacties
daarop zijn opgenomen in hoofdstuk 4
De colleges van gemeenten, provincie en dagelijkse besturen van waterschappen nemen kennis van deze
reactienota en betrekken deze bij de verdere uitwerking richting de RES 1.0.

Planning en participatie
De komende tijd zijn de deelregio's Amstelland, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Haarlemmermeer, IJmond &
Zuid-Kennemerland en Zaanstreek/Waterland bezig met de concretisering van zoekgebieden. In Waterland wordt
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gewerkt aan het concretiseren van zoekgebied de NES en de Bukdijk. Naar verwachting wordt uw raad daarover
in de eerste helft van 2021 geïnformeerd.
Deze concretisering van de zoekgebieden kan, naast de wijzigingen die uit deze reactienota voortvloeien,
eveneens tot aanpassingen leiden van de concept-RES en de daarbij behorende kaarten. Deze eventuele
wijzigingen zijn nog niet opgenomen in deze rcacticnota maar worden wel verwerkt in de RES 1.0.
Voor onderwerpen waarover nog niet alle kennis of informatie beschikbaar is, worden zogenoemde thematafels
ingericht. Vanaf oktober 2020 tot januari 2021 zijn/worden thematafels georganiseerd over de volgende
onderwerpen:
I. Ontwikkelprincipes zonne- en windenergie
2. Energietransitie: kansen voor agrariërs
3. Ruimtelijke samenhang
4. RES in uitvoering (lokaal eigendom, stimulerend beleid)
5. Voor jongeren
6. Warmte uit water (warmte, TEO, TEA, TED)
7. Energie-infrastructuur
8. Innovaties
De (tussentijdse) uitkomsten van de thematafels worden verwerkt in de RES I.O.
De concept-RES, met in de bijlagen alle wensen en bedenkingen en reacties, is begin oktober 2020 aangeboden
aan het Nationaal Programma RES (NPRES) voor de doorrekening en analyse door het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL). Deze analyse wordt uiterlijk I februari 2021 afgerond en kan leiden tot aanpassingen die
vervolgens worden verwerkt in de RES I.O.
Volgens de bestaande planning wordt de RES 1.0 in mei/juni 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan
gemeenteraden, Provinciale Staten en de dagelijks besturen van de waterschappen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

Bijlagen:
I. Reactienota Noord-Holland Zuid
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