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Bron: De Stentor. ‘Zonneparken kunnen ook een verrijking zijn’

RES-regio NHN: 

• 18 gemeenten

• 3 deelregio’s

• Provincie NH 

• 1 waterschap 

RES-regio NHZ: 

• 29 gemeenten

• 6 deelregio’s

• Provincie NH 

• 3 waterschappen

https://www.destentor.nl/opinie/zonneparken-kunnen-ook-een-verrijking-zijn~a5b50f5e/
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Proces RES NHN/NHZ 
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Documenten op: www.energieregionhn.nl & www.energieregionhz.nl

Wensen en bedenkingen 
raden/PS/AB (vóór juni)

Landelijke beoordeling

Consultatie stakeholders

Incl. 
systeemstudie 
energie-infra

http://www.energieregionhn.nl/
http://www.energieregionhz.nl/
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Rol raden/PS/AB (tot aan concept RES)

Besluit 
startnotitie

Wensen en 
bedenkingen 
concept RES
Vóór 1 juni!

Reflectie-
moment wensen 
en bedenkingen

Raden/staten/AB
April/mei ‘20

Informatie bijeenkomsten op meerdere momenten (lokaal/regionaal), aanwezig bij ateliers, nieuwsbrieven 



Gaat goed

• Ruimte voor bottom-up proces

• Transparantie; iedereen kan meedoen

• Kennis & expertise ontwikkelen 

(duurzaamheid, ruimtelijk, communicatie, 

data/monitoring, ed)

Uitdagingen

• Kort tijdspad vs. aanhaken raden & 

zorgvuldige participatie

• Capaciteit (kleinere) gemeenten







Stap 1 –

Foto Energie en Ruimte

• Analyse huidige situatie (ruimtelijk, energetisch) per 

deelregio en RES-regio

• Verkennen leidende principes

Doelgroep:

• regionale professionals/experts, publieke partijen en 

bredere stakeholders
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Stap 2 – Scenario’s

• 3 maatwerk scenario’s per deelregio (hoekpunten, 

géén keuze-opties)

• 2 ateliers per deelregio

Doelgroep:

• regionale professionals/experts, publieke partijen 

en bredere stakeholders

• raadsleden kunnen bijwonen
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Stap 3 –

Lokale verrijking

• 3 scenario’s bekeken vanuit lokaal perspectief

• toetsing, voorwaarden, verrijking

• 1 a 2 ateliers per gemeente (programma faciliteert)

Doelgroep = lokale overweging

• gemeente bepaalt wie en hoe: lokale stakeholders, 

incl. optie raadsparticipatie


