
RES NHN

Participatiecoalitie Noord-Holland

Samen de energietransitie laten slagen



Vereniging Energie coöperaties- en Initiatieven 

Noord-Holland

► ruim 80 Energiecoöperaties en initiatieven

De Participatiecoalitie Noord-Holland

► Opdracht vanuit Klimaatakkoord
► Ondersteuning Nationaal Programma RES
► Landelijke structuur NMF’s + Energie Samen + LSA bewoners   e.a.

Basistaken: 
1. Letten op participatieve planvorming, beleidsvorming en uitvoering
2. Letten op zorgvuldige inpassing, aandacht natuur / landschap
3. Kennis over invulling 50% in eigendom lokale omgeving, ook voor lage 
inkomens

Financiering vanuit klimaatakkoord: 
Beperkte basissubsidie voor zowel MNH als voor VEINH-
vertegenwoordigers

Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland

► Ruim 130 regionale en lokale natuur- en 

milieuorganisaties

Participatie in het DNA

+ andere partners op 
provinciaal of lokaal niveau



De Participatiecoalitie Noord-Holland

Focuspunten in Noord Holland Zuid

► Pluspakket Participatiecoalitie NH: provinciale begeleiding van lokale kracht

► Nadruk op ontwikkelen coalitie op deelRES-niveau:
energie-initiatieven + natuur-&milieuorganisaties + overige lokale spelers

► Participatiecoalitie per deel-RES met lokale trekker per gebied:
► IJmond & Kennemerland: Kennemerkracht
► Gooi- Vechtstreek: Energie Verbonden in ‘t Gooi
► Amsterdam: ‘02025’ heeft hier zelf al invulling aan gegeven, daar gaan we geen structuur naast bouwen
► Haarlemmermeer: samenwerking van Meerwind & Tegenstroom i.s.m. andere initiatieven
► Zaanstreek-Waterland: veel initiatieven, maar nog weinig samenwerking > structuur bouwen
► Amstelland: weinig initiatieven > zorgenkindje > keuze: structuur bouwen, dan volgen initiatieven later

► Ambities, drempels en hulpvragen in kaart brengen



De Participatiecoalitie Noord-Holland

Uitdaging: een brug bouwen tussen 
enerzijds zorgen over Natuur, landschap en biodiverstiteit en 
anderzijds het belang om tot significante opwek te komen

►Doelen ParticipatieCoalitie Noord Holland:

►Maximaliseren lokaal eigendom

►Vormgeven aan participatie van lokale organisaties en uiteindelijk de bevolking

►Aandacht voor natuur, landschap en biodiversiteit: zorgen

►Ambitie bij het realiseren van energie-opwek: het huidige bod is niet genoeg



De Participatiecoalitie Noord-Holland

Lessen proces RES, richting RES 1.0

►Zorg voor echte invloed en doe aan verwachtingsmanagement

►Maak een Participatieplan

►Neem juist de mensen mee die nog onverschillig of juist negatief staan tegenover de energietransitie

►Bied ondersteuning aan lokale en regionale initiatiefnemers



1. Verkennen draagvlak en ondersteunen zoekgebieden-aanpak RES

2. Verkenning per vastgesteld zoekgebied [situatiebeeld]

Bij voldoende draagvlak en 
projectinitiatieven

Bij onvoldoende draagvlak en 
projectinitiatieven

3. Ondersteunen 

projectinitiatieven tot realisatie
Draagvlak blijven vergroten

Situatiebeeld per gebied

• Interesse

• Weerstand

• Type opwek

• Lokaal eigendom

• Voorwaarden en mogelijkheden

• Partijen die het willen realiseren (o.a. gemeente, coöperatie, 

ontwikkelaar, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, 

ondernemers, burgers)

• Globaal schetsontwerp

• Participatiekansen en belemmeringen

• Globale financiële haalbaarheid

• Randvoorwaarden voor succes

• Noodzakelijk beleid van gemeente, provincie, (rijk), 

netbeheerders

Voorstel: zoekgebieden aanpak



Invulling zoekgebieden-aanpak: 

provinciale begeleiding van lokale kracht



Websites:

►www.hieropgewekt.nl (kennisplatform voor lokale energie-initiatieven)

►www.departicipatiecoalitie.nl landelijk
►www.participatiecoalitie-nh.nl Noord Holland

►www.MNH.nl
►www.VEINH.nl
►www.hieropgewekt.nl

Mijn gegevens: aernoud.olde@veinh.nl; 06-1250.5498
Contactpersoon MNH: Sijas Akkerman; Sijas.Akkerman@mnh.nl; 

Handige links en meer informatie

http://www.hieropgewekt.nl/
http://www.departicipatiecoalitie.nl/
http://www.participatiecoalitie-nh.nl/
http://www.mnh.nl/
http://www.veinh.nl/
http://www.hieropgewekt.nl/
mailto:aernoud.olde@veinh.nl
mailto:Sijas.Akkerman@mnh.nl


► Uitnodiging om per conference call van gedachten te wisselen over de RES NHZ per deel-RES met lokale partners
(een vervolg op de bijeenkomsten zoals we deze medio mei al voor alle deelRES-gebieden gehouden hebben)

► Masterclass ‘50% lokaal eigendom’ (co-host PC NL) op 11 juni (NHN) + 18 juni (NHZ) van 13.00-15.30 uur

► Virtuele bustour: woensdag 24 juni 19-21 uur + vrijdag 26 juni 13-15 uur + na de vakantie

De Participatiecoalitie Noord-Holland

Activiteiten in de pijplijn


