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Nummer Corsa: B2020.0377 
 

BESLUITFORMULIER bij B&W ADVIES UITGEEST 
           

 

Onderwerp           

 
Vrijgeven van zoekgebieden RES voor participatie  

Samenvattend advies 
 
 

Op 30 juni jl. heeft het college van B&W ingestemd met de concept RES NHN. 
Hierin zijn zoekgebieden voor zonneweides en windmolens opgenomen. Vanaf 
april liep een consultatie onder inwoners, belangenorganisaties over de concept 
RES NHN. In het afgelopen half jaar zijn ook de raad en partijen als de provincie 
en Liander geconsulteerd. Deze consultatieperiode is nu afgerond. 
 
Eind januari 2021 vindt een volgende participatieronde plaats, de ‘Participatie 
naar RES 1.0’. Hiervoor heeft het college op 15 december een plan van aanpak 
‘Participatie RES 1.0’ vastgesteld. De zogenaamde geconcretiseerde 
zoekgebieden uit de concept RES vormen de basis voor de participatie.  
 
Het college wil ook de inwoners horen over de zoekgebieden zoals die zijn 
opgenomen in de concept RES NHN; de consultatie-uitkomsten worden in deze 
fase nog niet als bepalend voor de zoekgebieden gehanteerd. Daarom wordt het 
merendeel van de zoekgebieden uit de concept RES NHN als geconcretiseerde 
zoekgebieden ingebracht voor de ‘Participatie naar RES 1.0’ eind januari. 
 
Het college wordt gevraagd om de geconcretiseerde zoekgebieden vrij te geven 
voor participatie in januari 2021. 

BUCH advies 
 

 

 Nee, dit advies heeft alleen betrekking op Uitgeest 

 Ja, ook ingebracht in college van    Bergen  Castricum  Heiloo 
 

 
Doel van dit advies is 
het college 
 
 

 Te informeren, voor 
kennisgeving aan te 
bieden 
 

Te adviseren om 
voorgesteld besluit vast 
te stellen 
 

 Te adviseren om 
voorgesteld besluit vast 
te stellen en voor te 
leggen aan de raad 

 Bijlagen 3 x 

  

 Domein / Programma  RO 

 Team Beleid en Vastgoed  

 Opsteller  Otto van den Berg 

 Telefoonnummer 06 33640896 

 Datum advies 7-1-2021 

Besluit (in te vullen door 

Bestuurssecretariaat) 

 

  Conform 
vastgesteld 

 

 Met wijzigingen 
vastgesteld 

 

 Aangehouden 
 

Besluitdatum 05-01-2021 Besluitnummer B202.0377 

Paraaf  manager  Paraaf business controller  

Openbaarheid  Openbaar  Openbaar na 1 week  Niet Openbaar  Geheimhouding 
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Akkoord Bespreken Datum Portefeuillehouder  Behandeling in Datum 

Gemeentesecretaris     
 

B&W 15-12-2020 

Burgemeester     
 Naam Commissie 

 

Wethouder  
Beentjes 
p 

    
 Commissie 

vergadering 
Klik hier als u een 
datum wilt invoeren. 

Wethouder  
Van Weel-Niesten 

    
 

 
Agendering ter 

 informatie 

 bespreking 

 besluitvorming 
Wethouder  
Brouwer 

 
   

     
 Raads 

vergadering 
 

 

 

Voorgesteld besluit 
Het college besluit: 
1) de geconcretiseerde zoekgebieden RES voor Uitgeest vrij te geven voor participatie, 
2) dit ter kennisname te sturen aan de raad. 
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Aantekeningen  

Secretaris 
Peter Schouten 
 

Burgemeester 
Sebastiaan Nieuwland 

Wethouder 
Cees Beentjes 

Wethouder 
Cecilia van Weel-Niesten 

Wethouder 
Jelle Brouwer 
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1 INLEIDING 
 
De gemeenten zijn in het kader van de concept-Regionale Energie Strategie (RES) 
verantwoordelijk voor het nader onderzoeken en concretiseren van zoekgebieden voor zonne-
energie en/of windenergie in het buitengebied van hun gemeente.  
 
Op 30 juni jl. heeft het college van B&W ingestemd met de concept RES NHN. Hierin zijn 
zoekgebieden voor zonneweides en windmolens opgenomen. Vanaf april liep een consultatie 
onder inwoners, belangenorganisaties over de concept RES NHN. In het afgelopen half jaar zijn 
ook de raad en partijen als de provincie en Liander geconsulteerd. Deze consultatieperiode is 
nu afgerond. 
 
Eind januari 2021 vindt een volgende participatieronde plaats, de ‘Participatie naar RES 1.0’. 
Hiervoor heeft het college op 15 december een plan van aanpak ‘Participatie RES 1.0’ 
vastgesteld. De zogenaamde geconcretiseerde zoekgebieden uit de concept RES vormen de 
basis voor de participatie.  
 
Het college wil ook de inwoners horen over de zoekgebieden zoals die zijn opgenomen in de 
concept RES NHN; de consultatie-uitkomsten worden in deze fase nog niet als bepalend voor 
de zoekgebieden gehanteerd. Daarom wordt het merendeel van de zoekgebieden uit de 
concept RES NHN als geconcretiseerde zoekgebieden ingebracht voor de ‘Participatie naar 
RES 1.0’ eind januari. 
 
In deze nota wordt voor regio Alkmaar per zoekgebied kort beschreven welke zoekgebieden op 
‘groen, oranje en rood’ zijn gezet. Zie voor een toelichting op deze indeling ‘3.1 Toelichting op 
dit advies’. Een overzicht van de ingedeelde zoekgebieden is terug te vinden in bijlage 2. 
De uitkomsten van de participatie en eerdere consultatie worden verwerkt in de RES 1.0, die in 
juni 2021 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad.  
 
Het college wordt gevraagd om de groene zoekgebieden voor Uitgeest vrij te geven voor 
participatie in januari 2021. Voor Uitgeest betreft dit 2 bestaande zoekgebieden, 2 nieuwe 
zoekgebieden en het item ‘zon boven parkeerterreinen’(zie ook: ‘3.1 Toelichting op dit advies’). 
 
 
2 BELEIDSKADER 
 
In oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten het college van B&W opdracht te geven tot 
het opstellen van de regionale energiestrategie Noord-Holland Noord volgens afspraken in het 
nationale Klimaatakkoord. De concept-RES NHN is opgesteld volgens de kaders in de 
Startnotitie RES waarmee de raad heeft ingestemd. 
Op 2 juni 2020 heeft het college een opiniërend overleg met de raad gehad over de concept 
RES NHN. 
Op 30 juni 2020 heeft het college ingestemd met de concept RES NHN en deze vrijgegeven 
voor ‘wensen en bedenkingen’ door de raad. 
Op 24 september 2020 heeft de raad via een amendement haar ‘wensen en bedenkingen’ 
meegegeven aan het college. 
 
Op 15 december heeft het college van B&W de B&W nota ‘Reactienota RES NHN’ vastgesteld. 
Mede op basis hiervan vinden concretiseringen van de zoekgebieden plaats. 
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Op 15 december is eveneens de B&W nota ‘Plan van aanpak participatie naar RES 1.0’ 
vastgesteld. De geconcretiseerde zoekgebieden vormen de basis voor deze lokale participatie, 
die eind januari 2021 plaatsvindt. 
 

2.1 Wet- en regelgeving 

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
- Akkoord van Parijs en  
- de Klimaatwet en het Klimaatakkoord . 
 

2.2 Lokaal beleid/ bestuurlijke doelen 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende politieke dossiers: 

- Samen Bouwen aan Uitgeest, bestuurlijk programma voor Uitgeest 2018-2022, 
hoofdstuk 12 Klimaatsverandering, 

- Meerjarenuitvoeringsplan duurzaamheid en milieu Uitgeest 2018-202, 
- Raadsvoorstel:  Opdracht tot het opstellen van de Regionale EnergieStrategie Noord 

Holland Noord, 
- Startnotitie Regionale EnergieStrategie Noord Holland Noord, 
- Raadsbesluit Wensen en bedenkingen bij concept RES NHN, 
- B&W besluit Reactienota concept RES NHN, 
- B&W besluit plan van aanpak ‘Participatie naar RES 1.0’. 

 
2.3 Organisatiedoelen 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstelling(en) uit het concernplan van de BUCH 
werkorganisatie: 

 Top Dienstverlener  Goed werkgeverschap 

 Duurzame bedrijfsvoering  Financieel gezond 

 Van Buiten naar binnen  Sterk en betrouwbaar in de regio 

 N.v.t.  

 
 
3 ADVIES 
 

3.1 Toelichting op het advies  

In het schema hieronder is een toelichting gegeven op de betekenis van groene, oranje en rode 

zoekgebieden (zie ook bijlage 2): 

  

Groen: kansrijk zoekgebied voor start participatie in aanloop naar de RES 1.0, eind januari 

2021 

 Oranje: nader uit te werken zoekgebied nog niet geschikt voor participatie richting RES 

1.0. Komt terug in opvolgende RES-sen. 

 Rood: afgevallen zoekgebied 

 

Eerder in 2020, van 24 april tot 1 oktober, heeft de digitale consultatie op de concept RES NHN 

plaatsgevonden onder betrokkenen bij het RES-proces. Eveneens heeft de gemeenteraad in 

september via amendementen haar wensen en bedenkingen bij de concept RES NHN 

gegeven. Deze reacties zijn opgenomen en beantwoord in de Reactienota RES NHN, die 15 

december ter vaststelling is voorgelegd aan het college. Tenslotte is in het 4de kwartaal van 
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2020 in ambtelijk overleg met de provincie en Liander verkend of de zoekgebieden haalbaar 

zijn. 

 

De consultaties op de zoekgebieden van Uitgeest zien er als volgt uit:  

- In juni 2020 heeft het college bij het instemmen met de concept RES NHN al 

aangegeven zoekgebied 19 (windmolen ten zuiden van het Uitgeestermeer) en 

zoekgebied 21 (wind en zon langs de spoorlijn aan de noord-westzijde van Uitgeest) te 

laten vallen, 

- 24 september heeft de raad per amendement onder andere laten blijken geen 

windmolens in de gemeente Uitgeest te willen, de zoekgebieden 17 en 18 (zie bijlage 1) 

alleen aan te wenden voor zon en het slibdepot bij het Uitgeestermeer te gebruiken voor 

zon, 

- de ambtelijke overleggen met de provincie laten zien dat zoekgebieden 17 en 18 blijken 

te schuren met het provinciale beschermingsregime voor natuur en landschap. Deze 

zoekgebieden zijn door de provincie als niet-haalbaar gesteld en op rood gezet. De 

verantwoordelijke gedeputeerde heeft dit per mail op dinsdag 8 december jl. bevestigd. 

- Uit de consultatie onder betrokkenen bij het RES-proces zijn de volgende nieuwe 

zoekgebieden naar voren gekomen: Limmerkoog (tegen de A9 aan) en Assum/Waldijk 

ten oosten van de Tolweg (tegen bedrijventerrein Heemskerk aan). Deze zoekgebieden 

botsen niet met de beschermingsregiems van de provincie. 

 

Geconcretiseerde zoekgebieden voor Uitgeest 

Voor de participatie eind januari wil het college graag de mening van haar bevolking horen over 
de toepassing van duurzame energietechnieken in het buitengebied. Dit wordt mede gedaan in 
relatie tot de duurzaamheidsambities van de gemeenteraad (Meerjarenuitvoeringsplan 
duurzaamheid en milieu Uitgeest 2018-202). Zij wil daarom niet bij voorbaat zoekgebieden laten 
vallen en volgt daarom in principe haar instemmingsbesluit bij de concept RES NHN van 30 juni 
jl. Het college voegt hier een aantal nieuwe zoekgebieden aan toe die uit de consultatie naar 
voren zijn gekomen. Dit betekent: 

- De Limmerkoog langs de A9 (zoekgebied zon en optie van 1 windmolen). Dit gebied 
sluit aan op zoekgebied 17, 

- een alternatieve locatie voor wind in de recreatiestrook tussen de A9 en het 
Uitgeestermeer. Ook dit gebied sluit aan op zoekgebied 17 , 

- Weilandengebied tussen de A9 en Uitgeest (dit is een deel van zoekgebied 17), 
- N203 Uitgeest-Krommenie (zoekgebied voor zon en wind; zoekgebied 18).  
- Zon in Assum/Waldijk, tegen bedrijventerrein Heemskerk aan. 

 
Daarnaast blijft ‘‘zon boven parkeerterreinen’ als een generiek zoekgebied staan. Het college 

wil dit zoekgebied optimaliseren. De participanten zal hierover een principe-uitspraak worden 

gevraagd. 

 

De uitkomsten van de participatie worden samen met de overige consultatie-uitkomsten (o.a. 

amendementen en standpunten van de provincie) meegenomen naar de RES 1.0. 

 

Flankerend beleid 

In de Reactienota RES NHN (ter vaststelling aan het college op 15 december jl.) wordt onder 

‘Uitvoering, planning en evaluatie’ gesproken over het flankerend beleid dat door het 
Programmabureau RES NHN samen met ambtenaren, deskundigen en stakeholders wordt 
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ontwikkeld. De resultaten hiervan worden meegenomen in de RES 1.0, of opgenomen in het 

participatieproces. Voor dit laatste zijn de items ‘Ontwikkelprincipes zonne- en windenergie’ en 
‘Lokaal eigendom’ relevant. De uitkomsten van het item ‘Ontwikkelprincipes zonne- en 

windenergie’ – denk hierbij aan bijvoorbeeld de hoogte van windmolens of de hoogte van 

zonneweides en inpassing in de verkaveling – worden opgenomen in de visualisaties en 

varianten van de zoekgebieden. 

Voor ‘Lokaal eigendom’ zal in februari een aparte participatie BUCH-breed worden opgezet. 

 

 

Project A9 van de provincie 

De provincie heeft half december per memo ideeën ingebracht voor de toepassing van zonne-

energietechnieken in de rijksgronden langs de A9. Denk hierbij aan de bermen, knooppunten en 

geluidswallen op en langs de A9. Maar ook doen zij voorstellen voor ‘zon’ in grondstroken langs 

de A9 (lees: de landbouwgronden) en zelfs tegen bepaalde dorpskernen aan. De voorstellen 

zijn interessant, maar niet altijd stemmen deze overeen met de beschermingsregimes van de 

provincie zelf. 

 

De provincie heeft aangegeven dat zij de memo nader willen uitwerken en met betrokken 

partijen willen bespreken. Wij gaan graag het gesprek aan met de provincie voor een nadere 

verkenning. Op eventuele nieuwe zoekgebieden zon die hier uit voortvloeien, zal pas na de 

participatie eind januari verdere afhandeling kunnen plaatsvinden. 

 

3.2 Regionale samenwerking en couleur locale 
In alle achttien gemeenten van de regio Noord Holland Noord, dus ook in de BUCH-gemeenten, 
hebben de gemeenteraden opdracht gegeven tot het opstellen van de regionale 
energiestrategie Noord-Holland Noord en hebben zij ingestemd met de Startnotitie RES. 
Hiermee verloopt het proces in de BUCH-gemeenten op identieke en synchrone wijze.  
 
De (concept) RES kent een lokale invulling, participatie en vaststelling, maar kent op niveau van 
regio Alkmaar een duidelijke afstemming en – indien mogelijk – samenwerking. Dit betreft zowel 
de voorbereiding, de participatie en de ambtelijke en bestuurlijke afstemming.  
 
Het Regionale programmabureau RES NHN vervult een faciliterende rol naar de gemeenten toe 
en draagt zorg voor de afstemming op het niveau boven de regio Alkmaar tussen stakeholders, 
besturen en gemeentesecretarissen. 
 
In alle vier de BUCH-gemeenten stellen de colleges hun eigen zoekgebieden vast om vrij te 
geven voor de participatie eind januari 2021. 
 

3.3 Risico’s 
Binnen het programma RES NHN kunnen risico’s ervoor zorgen dat de vastgestelde scope niet 
binnen de geplande tijd en budget blijft. Om dit te voorkomen wordt vanuit het 
programmabureau strak gestuurd op het identificeren en beheersen van de risico’s. 
Tegelijkertijd is het van belang om aan de kwantitatieve en kwalitatieve voorwaarden te 
voldoen, onder andere ten aanzien van een zorgvuldige participatie conform het M.E.R.-proces. 
De programmabureaus RES NHN en NHZ hebben een proef M.E.R.  laten uitvoeren, die 
positief uitpakte. 
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Voor de aankomende lokale participatie in januari 2021 is voor de BUCH-gemeenten het ‘Plan 
van Aanpak lokale participatie naar RES 1.0’ opgesteld, dat intern en op regionaal niveau is 
besproken en ter vaststelling is voorgelegd aan het college. Het vrijgeven van de zoekgebieden 
vormt een laatste stap naar de participatie. 
 

3.4 Financiën 
Afgestemd met:  
n.v.t. 
 

3.5 Participatie, samenspel 
Afgestemd met: communicatieadviseur 
Op dit moment staan wij aan de start van de lokale participatie. Eerder in 2020, van 24 april tot 

1 oktober, heeft de digitale consultatie op de concept RES NHN plaatsgevonden onder 

betrokkenen bij het RES-proces. Eveneens heeft de gemeenteraad in september via 

amendementen haar wensen en bedenkingen bij de concept RES NHN gegeven. Deze reacties 

zijn opgenomen en beantwoord in de Reactienota RES NHN, die 15 december ter vaststelling is 

voorgelegd aan het college. Tenslotte is in het 4de kwartaal van 2020 in ambtelijk overleg met de 

provincie en Liander verkend of de zoekgebieden haalbaar zijn. 

 

Vervolgens heeft op 7 december jl. een deskundigen-consultatie plaatsgevonden om tot een 

optimalisatie van het participatieproduct te komen. De deskundigen (o.a. LTO en 

natuurorganisaties) is gevraagd of wij tot een kwalitatief goed product voor de participatie zijn 

gekomen en of wij geen zaken over het hoofd hebben gezien. Tevens is hun oordeel gevraagd 

over de gemaakte visualisaties van de zoekgebieden en bijbehorende varianten. 

 

Het consortium van het Programmateam RES NHN heeft in opdracht van regio Alkmaar voor de 
participatie van alle kansrijke zoekgebieden diverse visualisaties en varianten gemaakt. Deze 
maken de zoekgebieden voelbaar en tastbaar voor het publiek. In de bijlage zijn een aantal 
impressiefoto’s terug te vinden. 
 
3.6 Juridische Zaken 
Afgestemd met: jurist Nationaal Programma RES 
Voor de besluitvorming over het plan van aanpak is het volgende juridische aspect van belang: 

 De participatie op de geconcretiseerde zoekgebieden, zoals deze in januari plaatsvindt, is 
één van de participatie-onderdelen in het RES-proces. Hoewel er geen wettelijke 
verplichting bestaat om in een RES proces een participatietraject te volgen, is het wel 
wenselijk in het kader van het verdrag van Aarhus1.   

3.7 Communicatie 
Afgestemd met: communicatieadviseur 
De raadsleden in de regio Alkmaar worden over de start van de participatie geïnformeerd 
tijdens de regionale raadsinformatieavond op 6 januari. De raadsleden krijgen die avond een 
algemene impressie van de kansrijke zoekgebieden en de visualisaties en varianten die voor de 
lokale participatie gebruikt gaan worden.  
 

                                                      
1
 https://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29  

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001700/2005-03-29
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3.8 Duurzaamheid 
Afgestemd met: cluster Energietransitie 
Het doorlopen van het RES proces legt de beleidsmatige basis voor de realisatie van 
windmolens en zonneweides in het buitengebied tot 2030 op basis waarvan de maatschappij 
aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord kan voldoen. Dit betreffen vormen van duurzame 
energie die zich technisch en financieel hebben bewezen en in de aankomende 10 jaar ook zijn 
te realiseren. 
 

3.9 Overige zaken  
Afgestemd met: 
n.v.t. 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING EN EVALUATIE 
 
Na de participatie eind januari 2021 worden de uitkomsten verwerkt tot de RES 1.0, die in juni 
2021 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad. De RES 1.0. zal de zoekgebieden van dat 
moment weergegeven, samen met de berekende opwek. Het RES-proces is daarmee niet 
afgerond. Hierna volgt het proces RES 2.0 waarin op basis van voortschrijdend inzicht 
aanvullingen op de RES 1.0 kunnen zijn opgenomen. 
 
Mede aan de hand van de RES 1.0 wordt invulling gegeven aan het omgevingsplan, dat op z’n 
beurt de basis vormt voor de verstrekking van vergunningen voor eventuele windmolens en 
zonneweides. Het Rijk heeft gesteld dat voor 1 januari 2025 de vergunningen verstrekt dienen 
te zijn, zodat de duurzame energietechnieken voor 2030 – het jaar waarin wij 35 TWh per jaar 
in Nederland op land produceren – operatief zijn. 
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