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Noord-Holland heeft als grootste provincie van het land een concept Regionale 

Energiestrategie gemaakt voor het zuidelijke deel - dé economische hot spot van 

ons land - en de landelijke noordelijke helft. “Opvallend vind ik dat ze toch beide 

met een min of meer gelijkwaardig bod zijn gekomen”, geeft gedeputeerde Edward 

Stigter aan. Anders dan bij veel andere RES-en is de bevolking bij het opstellen van 

de twee conceptstrategieën betrokken. “Daar was veel waardering voor en dat geldt 

ook voor onze ambitie. Noord-Holland komt met het hoogste bod van Nederland.”

De energieregio Noord-Holland Zuid 

verwacht de komende tien jaar bijna vier 

keer zoveel wind- en zonne-energie op te 

wekken: van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 

2030. Noord-Holland Noord zet in op 4,2 

TWh aan duurzame energie in 2030, bijna 

een verdubbeling ten opzichte van nu. “De 

ambitie is dus voor beide provinciedelen 

groot”, constateert Stigter. “In het volle 

zuiden van de provincie is sprake van solida-

riteit met het noorden. ‘Het kan niet zo zijn 

dat wij hier de groene stroom verbruiken 

en dat de opwekking in de rest van Noord-

Holland of Nederland plaatsvindt’, vinden ze 

daar. Men wilde de opgave niet afwenden op 

andere gebieden.” 

Inhoudelijk valt op dat er vergeleken met 

windenergie een duidelijke voorkeur bestaat 

voor zonnestroom. “Dat zie je terug in beide 

RES-gebieden.” De voorkeur in het zuidelijke 

deel gaat uit naar de randen van stedelijke 

gebieden en in de gehele provincie naar 

zonnepanelen op geluidsschermen en langs 

“Noord-Holland zet 
met volle kracht in 
op zon en wind”

Gedeputeerde Edward Stigter:

 
Gedeputeerde Edward 
Stigter: “Zonder voldoende 
draagvlak gaat het echt 
niet lukken”
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wegen, parkeerterreinen en op grote daken. 

Ook zijn zoekgebieden opgenomen in het 

IJsselmeer en het Markermeer. 

Oog voor draagvlak
De twee RES-en zijn gemaakt door 

gemeenten, provincie, waterschappen 

en andere betrokken organisaties. Bij het 

opstellen is vanaf de aftrap oog geweest voor 

het belang van draagvlak om straks meters 

te kunnen maken. “Vergeleken met de andere 

RES-en hebben wij in deze fase het meest 

serieus werk van participatie gemaakt. Daar 

is veel waardering voor. Er was eigenlijk 

helemaal geen discussie over waarom dit 

nodig is. Dit betekent dat er een breed geac-

cepteerd besef bestaat van de ernst van de 

klimaatproblematiek. Men onderschrijft dus 

de noodzaak om als Noord-Holland met een 

serieus bod te komen.” 

Er hebben meer dan honderd bijeenkom-

sten plaatsgevonden met in totaal ongeveer 

3.000 belangstellenden. “Een heel mooi 

aantal waaruit ik opmaak dat het onder-

werp leeft in Noord-Holland. Het voortouw 

van die participatie lag nadrukkelijk bij de 

gemeenten, omdat die natuurlijk dichter 

bij de inwoners staan. Gezien het succes 

gaan we na de zomer gaan we verder met 

dit participatieproces in de vervolgstappen 

naar de twee definitieve energiestrategieën.” 

Voor die er liggen, verwacht Stigter nog wel 

flinke discussies. “Dit is een grote opgave 

met veel gevoeligheden. Niet iedereen maak 

je blij met bijvoorbeeld windmolens in de 

directe woonomgeving of in de nabijheid 

van natuurgebieden. Hetzelfde geldt voor 

zonneakkers, waar met name vertegenwoor-

digers van de agrarische sector bezwaren 

tegen hebben. Daar zijn de opstellers van de 

RES zich terdege van bewust.” 

Zoekgebieden
De discussie zal ongetwijfeld feller zijn 

aangezien Noord-Holland ervoor heeft 

gekozen om zoekgebieden aan te wijzen voor 

kansrijke locaties voor het opwekken van 

zonne- en windstroom. In het traject naar 

de slotversies worden de precieze locaties 

verder uitgewerkt. Hoewel het erop lijkt dat 

daarmee het doorhakken van knopen min of 

meer vooruit wordt geschoven, staat Stigter 

vierkant achter deze benadering. “Het is 

goed dat we dit zo hebben gedaan. Sommige 

gebieden lenen zich hier immers minder 

voor, bijvoorbeeld omdat de natuur het niet 

toelaat of de infrastructuur ontoereikend is. 

Daarom hebben we besloten van grof naar 

fijn te werken. Als je te snel naar een concrete 

locatie kijkt en die valt vervolgens af, dan sta 

je met lege handen. Het aanwijzen van kans-

rijke gebieden hebben we met alle relevante 

partijen gedaan. Met diezelfde partijen gaan 

we de keuzes nu concretiseren.” Hij wijst 

erop dat dit geen wassen neus is. “Er valt nog 

veel te kiezen. In de meeste gevallen zullen 

slechts een deel van de zoekgebieden nodig 

hebben.” 

Mede-eigenaarschap 
Onderzoek heeft uitgewezen dat huizen in 

de nabijheid van windmolens in prijs dalen. 

Noord-Holland gaat de bewoners hiervoor 

sowieso compenseren. “Dat hebben we al 

eerder gedaan. De provincie wil het hier niet 

bij laten. “Wij vinden dat de bewoners ook 

baat moeten hebben bij die windmolens. 

Vandaar dat we gaan inzetten op financiële 

participatie, ook bij zonneprojecten. Concreet 

denken we aan mede-eigenaarschap van 

de burgers zodat ze direct bij de projecten 

betrokken raken. Waarschijnlijk 

leidt dat tot een groter draag-

vlak voor deze opgave.”

Omgevingswet 
In een eerdere functie 

was Stigter trekker van 

het Omgevingswetproces. 

Hij kent de ins & outs van 

de wet als geen ander. “De 

Omgevingswet is uiterst relevant 

voor dit project. In feite is een RES namelijk 

alleen een strategie. Een soort afspraak 

die partijen met elkaar maken, maar je 

kunt er geen uitvoering aan verbinden. 

Daarvoor heb je het instrumentarium van 

de Omgevingswet nodig. De RES-aanpak 

moet dus neerslaan in de omgevingsvi-

sies en -plannen van gemeenten. Ook het 

vergunningenspoor, met inbegrip van het 

juridisch kader, valt binnen het nieuwe 

omgevingsrecht.” 

De gedeputeerde wijst in dit verband op nog 

een ander relevant punt. “In onze RES-en is 

de opgave waar we voor staan vooral vanuit 

de klimaatinsteek in kaart gebracht. De 

verdere uitwerking gebeurt in samenhang 

met de andere opgaven die spelen. Wel moet 

de omgevingsverordening naar aanleiding 

van de RES-en worden aangepast. Een uiterst 

wezenlijke stap voordat de spa voor windmo-

lens en zonneparken de grond in gaat.”

Omgaan met weerstand
Stigter waarschuwt om de omvang van de 

energietransitie niet te onderschatten. “Dit is 

een geweldige opgave voor ons land. Ik denk 

dat we nog niet voor de helft beseffen wat 

de invloed hiervan is op de manier van hoe 

we leven en wat dit vergt van het ruimte-

gebruik. Er zijn mensen die blij worden van 

windmolens, anderen niet, maar er is geen 

weg terug. Het is gewoon ingewikkelde 

materie, die ook de nodige weerstand zal 

oproepen.” Persoonlijk wil hij zich er hard 

voor maken dat de uitrol van duurzame 

energieopwekking wordt opgepakt vanuit 

een maximale insteek op draagvlak. “Dit 

betekent dat we allerlei vormen van partici-

patie moeten gebruiken, samen met lokaal 

eigendom. Zonder voldoende draagvlak gaat 

het echt niet lukken.”

Spanning
In dit verband wijst hij op 

het feit dat de opgave een 

bijzonder beroep doet op 

mensen met hart voor 

het milieu, waaronder 

de achterban van de 

VVM. “Zij krijgen met voor 

hen bijzondere dilemma’s te 

maken. Milieu is immers aan de 

ene kant het tegengaan van klimaatverande-

ring en aan de andere kant het opwaarderen 

van de natuur. Die twee belangen kunnen 

botsen bij het neerzetten van windmolens 

of het aanleggen van zonneparken. Daar zit 

spanning op. Voor milieumensen wordt de 

wereld dus minder zwart-wit. Ingrepen zijn 

niet langer bij voorbaat slecht. Je ziet milieu- 

en natuurorganisaties daarmee worstelen. 

Ook mijn eigen partij, GroenLinks. De tijd dat 

milieu altijd goed was laten we achter ons.” 

‘Er zijn mensen 
die blij worden van 
windmolens, ande-
ren niet, maar er is 

geen weg terug’


