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Meepraten over een energieneutraal Westfriesland

De lokale verrijking van de energiescenario’s van Westfriesland



Veranderende wereld



Een duurzame toekomst



Een duurzame toekomst voor Westfriesland

We werken samen aan 
een gezond en duurzaam 

Westfriesland.

We gaan met elkaar 
in gesprek.

Het landschap verandert, 
we behouden het 
Westfriese DNA.



• In 2040 is vraag gelijk aan aanbod
duurzame energie.

• Dat vraagt om:
– realiseren van grootschalige 

energiebesparing in alle 
sectoren.

– zoeken naar mogelijkheden voor 
het opwekken van duurzame 
energie.

– faciliteren van duurzame 
innovatie in de energietransitie.

Ambitie Westfriesland in 
2040 energieneutraal

Ambitie Pact van Westfriesland



• Energieneutraal in 2040

• Huidig aanbod duurzame opwek:
6% (0,2 TWh)

• Restopgave voor 2040: 
94% (2,9 TWh)

De energie-ambitie in cijfers



• Met het Westfries Energie Kompas 
(WEK) zijn energie-ambities 
vastgesteld.

• Spelregels voor stap voor stap naar 
energieneutraal Westfriesland in 
2040.

• Alle sectoren doen mee! 
(bedrijventerreinen, agrarische 
sector, mobiliteit, etc.)

• Eerste stap is duurzame 
energieopwekking. 

Westfries
Energiekompas:

Hoe gaan we dit doen?



Wat is de Regionale Energie Strategie 
(RES)? 

• Afspraak Klimaatakkoord: 30 regio’s 
een RES.

• Opwek van duurzame elektriciteit 
op land. (zon- en windenergie)

• Verdeling van duurzame 
warmtebronnen.

• Opslag en energie-infrastructuur.

Eerste stap duurzame energieopwekking met de RES



Hoe zet Westfriesland de RES in?

• Westfriesland is onderdeel van de 
RES Noord-Holland Noord.

• Samen met ondernemers, agrariërs 
en inwoners in gesprek.

Eerste stap duurzame energieopwekking met de RES



Pact 
Westfriesland

Westfries Energie 
Kompas

RES Noord-
Holland 
Noord

Aanpak van Pact naar RES



De stappen op een rij

Energiescenario’s 
samengesteld met 

stakeholders.

Energiescenario’s 
bespreken met  

inwoners, ondernemers, 
en agrariërs.

Westfriese
gemeenteraden 

bespreken samen 
uitkomsten gesprekken.

Op lokaal niveau 
bespreekt de gemeenteraad 

hun wensen en bedenkingen.
Concept bod wordt ingediend 

bij de Rijksoverheid.

Energiescenario’s worden 
concrete zoeklocaties. 

Deze bespreken we met 
stakeholders en 

samenleving.

December 2019 Januari 2020 Maart 2020 Juni 2020 September 2020 Maart 2021

Op lokaal niveau 
bespreekt de gemeenteraad 

de zoeklocaties. Definitief bod 
wordt ingediend bij de 

Rijksoverheid.



Vervolgstappen

1. Verslag van deze 
avond met daarin de 
uitkomsten richting 

alle deelnemers.

2. In september praten 
we graag met u verder 
over de zoeklocaties.





Klasien Visser



15

Wat is een Regionale Energie 
Strategie?

https://youtu.be/NLnOnRqvbc4

https://youtu.be/NLnOnRqvbc4


Waar is opwek van duurzame 
energie kansrijk in de regio 
Westfriesland, en waarom?
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Waar is opwek van duurzame 
energie kansrijk in de regio 
Westfriesland, en waarom?
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• 2030
• Kansen in eigen regio
• Grootschalige inpassingen
• Bewezen technieken
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2020



Kenmerken van Westfriesland

in kaart 

https://energieregionhz.nl/

1 Inventarisatie

https://energieregionhz.nl/
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Experimenteer
landschap

Romantisch
landschap

Origineel
Westfries



2 Scenariovorming

Vanuit welke drie perspectieven 

is het interessant om de 

inpassing van energie te 

onderzoeken?



Scenario 2: 
Lokale kracht

Scenario 3: 
Bestaande E-
Infrastructuur

Scenario 1: 
Productielandschap

2 Scenariovorming



Scenario 2: 
Lokale kracht

Scenario 3: 
Bestaande E-
Infrastructuur

Scenario 1: 
Productielandschap

2 Scenariovorming



Kern van scenario

Kaart: mogelijke 
zoekgebieden

Hoofdpunten 
scenario

Bouwstenen
elektriciteit

Effecten

Energiebesparing 
& warmte

Matrix ter vergelijking
v.d. 3 scenario’s



Lokale verrijking3

• Welke elementen van de 

verschillende scenario’s zijn 

wel/niet kansrijk en waarom?  

• Wat zijn kansen, voorwaarden en 

knelpunten vanuit de lokale bril? 



Naar een bod

26
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• Samenvoegen uitkomsten ateliers 

stap 3

• Concept RES in mei 2020 klaar voor 

feedback voor alle deelnemers



Scenario:

Leidend
perspectief:

Scenario 1: 
Productielandschappen

Scenario 2: 
Lokale kracht

Scenario 3: 
Bestaande E-
Infrastructuur

Optimaal benutten van 
(bestaande) elektra 

infrastructuur 

Lokale krachten bundelen 
tot coöperatieve acties 

Slimme combinaties  
energie en agrarische sector



Scenario:

Leidend
perspectief:

Voorbeeld 
bouwsteen:

Scenario 2: 
Lokale kracht

Scenario 3: 
Bestaande E-
Infrastructuur

Scenario 1: 
Productielandschappen

Optimaal benutten van 
(bestaande) elektra 

infrastructuur 

Lokale krachten bundelen 
tot coöperatieve acties 

Slimme combinaties  
energie en agrarische sector



Scenario 1: 
Productielandschap

• Slimme combinaties van energie- en 
agrarische sector in productielandschap. 
Voorkeur voor meervoudig ruimtegebruik, 
dus met name windenergie. 

• Experimenteel landschap benutten voor 
proeftuinen energie en teelt 

• De glastuinbouw stapt over op geothermie. 
De gebouwde omgeving lift waar mogelijk 
mee met de warmtetransitie. 

• Proactieve rol overheid samen met 
grondeigenaren en netbeheerder, 
bewoners rol als klant



Scenario 1: 
Productielandschap

• Windturbines op agrarische landschap, 
zowel in originele landschap en 
experimentele landschap

• Zonnevelden met bijzondere teelt in 

experimentele landschap

• Zon op grote (agrarische) daken

• Geen inpassing in bijzonder waardevolle 

landschappen: IJsselmeer, Romantisch 

landschap, weidevogelkerngebieden

opbrengst
2,3 TWh

windturbines
165 stuks

zonnevelden
1100 ha



+

• Efficiënt ruimtebeslag door meervoudig 

ruimtegebruik

• Bijzondere landschappen ontzien, dus sluit 

aan bij huidig regionaal beleid 

-

• Geen aansluiting op mozaïek van 

zeekleilandschap

• Afbreuk aan openheid van het landschap en 

lange zichtlijnen tussen bebouwingslinten

Scenario 1: 
Productielandschap



Scenario 2: Lokale kracht

• Focus op eigenaarschap en zichtbaarheid; 

lokale krachten bundelen 

• Gekoppeld aan andere (ruimtelijk of  

sociale) opgaven die spelen, zoals 

natuurontwikkeling

• Bedrijfsterreinen vliegwiel voor 

verduurzaming.

• Veel aandacht voor besparing. Slim energie 

systeem voor uitruil van vraag en aanbod 

Belangrijkste uitgangspunten



Scenario 2: Lokale kracht

Alle inpassingen zichtbaar en dichtbij de 

gebruiker:

• Zonnevelden langs stadsranden en 

rondom bedrijventerreinen

• Zon op grote daken

• Proeftuinen in Romantisch landschap 

• Wind rondom woonkernen en 

bedrijventerreinen

• Open (productie)landschappen worden 

juist ontzien. 

opbrengst
1,3 TWh

windturbines
50 stuks

zonnevelden
1050 ha



+

• Laag ruimtebeslag, Inpassing van energie 

altijd in combinatie is met andere functie 

(natuur, recreatie…)

• Relatief lage investeringskosten

-

• Relatief lage CO2 reductie

• Door lokale initiatieven op veel verschillende 

plekken kan er versnippering komen

• Geen rekening gehouden met beschermde 

(weidevogel)gebieden

Scenario 2: Lokale kracht



Scenario 3: Bestaande E-
Infrastructuur

• Bestaande elektra infrastructuur vormt 

vertrekpunt; Maximale benutting huidige 

aansluitcapaciteit door clustering. 

• Nieuwe inpassingen waar ruimte is voor 

nieuwe kabels: Langs (water)wegen, 

Ijsselmeer, Markermeer

• Vraag en aanbod dicht bij elkaar. 

Gebouwen minimaal label B om 

infrastructuur te ontzien.



Scenario 3: Bestaande E-
Infrastructuur

Dichtbij huidige infrastructuur

• Bij bestaande windparken windturbines 

upgraden en zonnevelden toevoegen 

• Windturbines en zonnevelden rondom 

huidige onderstations

Ruimte voor nieuwe kabels

• (Uitbreiding) windparken en zonnevelden op 

Ijsselmeer/Markermeer

• Wind langs snelweg en kanalen

opbrengst
4,8 TWh

windturbines
175 stuks

zonnevelden
2800 ha



+

• Relatief  hoge CO2 reductie

• Clustering van inpassing tast 

landschap op minder plekken aan

• Benutting van huidige capaciteit

-

• Geen rekening gehouden met 

natuurwaarden in buitengebied

• Relatief  groot ruimtebeslag

Scenario 3: Bestaande E-
Infrastructuur



Waar is opwek van duurzame 
energie kansrijk in de regio 
Westfriesland, en waarom?

38



39

Uitleg over de 
scenario’s

45 min

Discussie over 
voorkeuren

15 min

Voorkeuren 
verzamelen

15 min

+- 10 personen 
per groep

+- 3-4 personen 
per groep



40*Voorbeeld Banner

Verzamelplaat voorkeuren
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Pauze en daarna 
aan tafel!



Programma

Deel 1 Introductie Energieopgave Westfriesland 

Waarom een energiestrategie?

Drie scenario’s voor Westfriesland

Pauze

Deel 2 Aan de slag! Langs de scenario’s 

Afronding

Feedbackronde 

Resultaten verzamelen

Bespreken resultatenDeel 3

Doorkijk naar vervolg
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2020



Naar een bod

44

4

• Samenvoegen uitkomsten ateliers 

stap 3: Van welke elementen vinden 

we dat ze bij de regio passen?

• Concept RES in mei 2020 klaar voor 

feedback voor alle deelnemers



https://energieregionhn.nl/

https://energieregionhz.nl/
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Bedankt voor uw bijdrage!
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Berekening potentie bouwsteen



En warmte?

Warmte onderdeel van energiesysteem, maar 
RES maakt geen keuzes voor warmtevoorziening

Om deze reden geen doorrekening zoals 
elektriciteit

Wel bouwstenen inzichtelijk gemaakt
• Isolatienorm
• Warmtetechnieken

50
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Bouwstenen warmte

per scenario
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Elektriciteitsvraag 2030 

van de gebouwde omgeving



Scenario 1: 
Productielandschap



Scenario 1: 
Productielandschap

2050
2,3 TWh



Scenario 2: Lokale kracht



Scenario 2: Lokale kracht

2050
1,3 TWh



Scenario 3: Bestaande E-
Infrastructuur



2050
4.8 TWh

Scenario 3: Bestaande E-
Infrastructuur
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