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Geachte mevrouw, heer,

In heel Nederland worden plannen gemaakt voor het grootschalig opwekken van zonne- en 
windenergie. Daarom maken wij een plan voor de regio: de Regionale Energiestrategie (RES). In de 
RES staat hoe en waar we in onze regio (grootschalige) duurzame energie gaan opwekken.

In deze brief leest u meer over de RES. Wij willen u graag meenemen in hoe de RES tot stand komt. Op 
de achterkant van deze brief leggen we uit wat de RES is en wat er hiervoor tot nu toe  is gebeurd. 
Daarnaast organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst. Ook kunt u meedenken via ons 
participatieplatform samen.schagen.nl.

Informatiebijeenkomst
Graag nodigen we uit voor de digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 16 maart van 20.00 tot 21.30 
uur. Tijdens deze bijeenkomst leggen we uit wat de RES is en wat dit betekent voor de gemeente 
Schagen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen via de chat. U kunt zich tot en met 11 maart 
opgeven door een e- mail te sturen naar duurzaamheid@schagen.nl. Op 12 maart ontvangt u de link 
voor de bijeenkomst met een uitleg over hoe u kunt meedoen en het programma.

Denk mee
In gemeente Schagen gaan we drie projecten uitwerken voor de RES. Deze projecten zijn: zon op 
grote daken, zon op parkeerterreinen en kleine windmolens op agrarische grond. Wilt u hierover 
meedenken? Vul dan de vragenlijst in op ons participatieplatform samen.schagen.nl. Zo weten wij op 
welke manier wij u kunnen meenemen in de uitwerking van deze projecten. Op deze website vindt u 
ook meer informatie en handige links over de RES.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de RES of over de bijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen 
met Kathy Boomstra via kathy.boomstra@schagen.nl of bellen met (0224) 210 400.

Met vriendelijke groet,

Hans Heddes
Wethouder Duurzaamheid
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Toelichting Regionale Energiestrategie

We staan voor een belangrijke uitdaging om meer duurzame elektriciteit in onze gemeente op te 
wekken met zon en wind. Hiervoor wordt een plan gemaakt dat we de Regionale Energiestrategie 
(RES) noemen. We vinden het belangrijk om u op een goede manier informatie te geven over wat de 
RES betekent voor onze gemeente en voor uw leefomgeving.

Wat is de RES?
De Regionale Energiestrategie (RES) is een plan om per regio in Nederland meer duurzame elektriciteit 
op te wekken met zon en wind. Dit is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord. In de RES 
wordt ook een inventarisatie gemaakt van potentiële regionale warmtebronnen. Voor het maken van 
de RES is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. De energieregio Noord-Holland Noord bestaat uit 3 
deelgebieden, namelijk Regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland en Westfriesland. Schagen maakt 
deel uit van het deelgebied Kop van Noord-Holland. Energie opwekken houdt niet op de grens van 
onze gemeente. Daarom werken we in Regio Noord-Holland Noord, net als in 29 andere 
energieregio’s in Nederland, samen aan een Regionale Energiestrategie: de RES.

Waarom maken we een RES?
We hebben afgesproken om vanaf 2030 in heel het land jaarlijks minstens 35 terawattuur (TWh) aan 
duurzame elektriciteit op land op te wekken. Elke energieregio zorgt voor een eigen invulling van deze 
afspraken uit het Klimaatakkoord. Samen met u denken we na over plekken waar elektriciteit kan 
worden opgewekt met zon en wind. Waar passen de ideeën voor zonne- en windenergie in de 
omgeving? Past het op het energienet? En zijn de plekken maatschappelijk gezien redelijk en 
financieel haalbaar? Dit vraagt een goede afweging en die maken wij samen met u.

Wat hebben we al gedaan?
In januari en februari 2020 hebben we met inwoners en ondernemers nagedacht over plekken in 
Schagen waar we wel of geen zonne- en windenergie kunnen of willen opwekken. Deze inbreng 
hebben we samen met de andere deelgebieden bij elkaar gebracht. Hiermee is de concept RES 
Noord-Holland Noord gemaakt. Een concept-RES betekent dat het nog niet af is. Naar aanleiding van 
de concept-RES zijn meerdere reacties ontvangen, gesprekken gevoerd en ook de gemeenteraad 
heeft wensen en bedenkingen meegegeven. Alle inbreng wordt verwerkt in de eerste versie: de RES 
1.0. Deze versie wordt op 29 juni aan de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling. De RES wordt 
iedere twee jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Zo werken we in 2023 toe naar een RES 2.0.

Hoe nu verder?
In gemeente Schagen gaan we drie projecten uitwerken voor de RES. Deze projecten zijn: zon op 
grote daken, zon op parkeerterreinen en kleine windmolens op agrarische grond. Wilt u hierover 
meedenken? Vul dan de vragenlijst in op ons participatieplatform samen.schagen.nl. Zo weten wij op 
welke manier wij u kunnen meenemen in de uitwerking van deze projecten. Op deze website vindt u 
meer informatie en handige links over de RES.
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