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4. Meedoen: hoe? (Manuel den Hollander)
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Een gemiddeld Heilooer gezin gebruikt

Per huishouden:
• 50.350 MJ (1500 m3) aardgas
• 10.630 MJ (3000 kWh) elektriciteit
• 27.857 MJ (800 liter) motorbrandstof
• Totaal 98.000 MJ per jaar

Direct gebruik van huishoudens is minder dan 
30% van het totaal gebruik in Nederland

Ter vergelijking: wielrenner (400 W) 
levert 1,44 MJ per 10 uur fietsen



6 11-05-2021

Panelen op alle daken 
komt overeen met dit 
oppervlak aan 
zonneparken
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[BP, 2010]

6 km2 zonneparken 
komt overeen de 
Nederlandse  
energiebehoefte gelijk  
verdeeld over het 
oppervlak van 
Nederland



Max 10 MW per km2
ca 50% van het 

oppervlak 
beschikbaar: ca 300 
GW (t.o. ca 30 GW 

conventioneel 
vermogen) >> 
flexprobleem
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Pieter de Vries

• Senior adviseur energietransitie gemeente Hilversum (2021, 
RES NHZ)

• Programmamanager duurzaamheid gem. Beverwijk (2020, RES 
NHZ)

• Programmamanager duurzaamheid gem. Texel (2008-2019, 
RES NHN)

• Sinds 2019 inwoner Heiloo, adviseur Heiloo Energie



• Parijsakkoord (2015) = Wereld

• Klimaatakkoord (2019) = Nederland

• RES (2021) = Noord-Holland Noord

• Deelregio = Alkmaar en omgeving

• Gemeente = Heiloo



Doel: 
• uiterlijk in 2030 49% (54%) reductie CO2-uitstoot

• Door energiebesparing en duurzame opwek: 
- 49 TWh wind op zee, 7 TWh zon op dak woningen, 
- 35 TWh op grote daken, parkeerplaatsen, 

geluidschermen, zonneparken, wind op land (= RES)

• met zonnepanelen + windmolens (bewezen technieken)

• Omgevings(bouw)vergunningen uiterlijk in 2025



Proces: 

• Regionale ateliers 3 varianten

• Lokale ateliers voorkeurvariant + waar persé niet

• Concept-RES in gemeenteraad: ‘wensen en bedenkingen’

• Reactienota op wensen en bedenkingen

• RES 1.0 in gemeenteraad ter vaststelling (juni/juli 2021)



Concept-RES RES 1.0



Concept-RES



RES 1.0



Zonne-geluidsscherm A9 (5 GWh)

Gemeente Heiloo (uit reactienota concept-RES):
Het geluidsscherm met zonnepanelen langs de A9 is na gesprekken met 
RWS stopgezet. De belangrijkste reden is dat RWS, de grondeigenaar, 
niet wil meewerken uit oogpunt van veiligheid, maar ook beheer.
Daarnaast is er gezien de geluidsbelasting geen wettelijke verplichting 
voor reductie van geluid en dus de realisatie van een geluidsscherm. De 
gemeente dient zelf te investeren, waarbij het scherm verder van de weg 
aangelegd moet worden. Dit vraagt om een zwaardere constructie. Dit 
alles bij elkaar brengt de financiële haalbaarheid in het geding.



Energieverbruik Heiloo

Heiloo Energie: “we zouden binnen de gemeente Heiloo net zoveel 
energie duurzaam moeten opwekken als dat we verbruiken” (direct 
verbruik aan elektriciteit, aardgas, autobrandstoffen).
Klik hier voor de details 

In 2030 zou dat circa 100 GWh (=miljoen kWh) kunnen zijn, op basis van 
veel besparing, elektrisch rijden en verwarmen met warmtepompen. 

Opgave RES: 49%(54%) in 2030 vermindering CO2-uitstoot
Opgave Heiloo: 49 (54) GWh opwek in 2030, 100 GWh in 2050.

https://www.heilooenergie.nl/wp-content/uploads/presentaties/Presentatie_04_maart_2020_Visie_HE_en_DH_op_RES.pdf


Energieopwek met zon en wind RES 1.0 (2030)

• NL minimaal 35000 GWh (35 TWh) = afspraak Klimaatakkoord
• Noord-Holland Noord: 3600 GWh (2100 GWh staat er al)
• Deelregio Alkmaar: 620 GWh (waarvan 100 GWh al staat), dus 

nog 520 GWh te plaatsen: 13 windmolens van 3 MW, 947 ha zon
• Heiloo: 

• 1 windmolen = 9 GWh
• 80 ha zon = max. 40 GWh zonneweide
• max zon op daken 8 GWh
• + ca. 8 GWh voor zon op woningen (niet in RES)
• Totaal circa 65 GWh in 2030



Hoe nu verder? 

• RES 1.0 in gemeenteraad ter vaststelling (juni/juli 2021), een 

paar weken eerder in de commissie, inspraak mogelijk.

• Uitwerking zoekgebieden, projectplannen.

• Werken aan RES 2.0: nieuwe zoekgebieden. Eventueel 

overleg met Rijkswaterstaat, provincie en buurgemeenten over 

A9 (Zonne-geluidsscherm).
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Participatie in de energietransitie:
Hoe kunnen we onze rol pakken?

1.Participatie in woord
a) In RES 1.0
b) Definitie

2. Participatie in daad
a) Waarom we het moeten willen
b) Wat wij willen
c)  Goede voorbeelden



‘Zorgvuldige participatie: bij planvorming kunnen 
inwoners/belanghebbenden meedenken en faciliteert de 
gemeente inwonersinitiatieven.’

1.Participatie in woord
A: in de RES 1.0

‘Er is en blijft ruimte voor nieuwe initiatieven en 
zoekgebieden.’

‘En er wordt gestreefd naar minimaal 50 procent lokaal 
eigendom per project.’

Laten we helpen de overheid zich hieraan te 
houden



1.Participatie in woord

B: Definitie

overheidsparticipatie- Beleidsparticipatie: we beslissen mee over hoe 
het beleid wordt over energie en participatie 

- Planparticipatie: we beslissen mee wat waar 
komt en onder welke randvoorwaarden

- Projectparticipatie: we doen mee! (en we doen 
het zelf)

Essentie: zeggenschap!



2. Participatie in daad

A: Waarom we het moeten willen

€Geld

Autonomie

Koppelkansen

Sociale 
cohesie



2. Participatie in daad

ü De energiecoöperatie, als gelijkwaardige partner van 
overheid en bedrijven, met zeggenschap

ü Met zeggenschap meepraten over energie- en 
participatiebeleid gemeente

ü Helpen organiseren van planparticipatie
ü Op basis van wensen in planparticipatie de 

projectparticipatie uitvoeren
ü Samenwerken met partijen die wij uitkiezen
ü Eigen stroom van eigen project

B: Wat we willen



2. Participatie in daad

C: Goede voorbeelden



Goede voorbeelden

Participatie bij energieprojecten

Planparticipatie én projectparticipatie zoals 
Dorpsmolen Reduzum (iedereen profiteert). 
Nummer 1 Duurzame 10 KNHM.

Tiphoogte 51 m



Goede voorbeelden
Participatie bij energieprojecten

Windpark Krammer

Coöperatief ontwikkelde windmolen 4 
MW
Als minimaal € 0,50/MWh in het 
omgevingsfonds wordt gestort, is dat bij 
gemiddeld 2500 vollasturen (dus 
energieopbrengst 10 GWh) € 5.000 per 
jaar. Er blijft dan nog € 43.500 per jaar 
over, die - anders dan bij een 
commerciële ontwikkelaar - volledig 
beschikbaar is voor lokale doelen: 
bijvoorbeeld extra vergoedingen aan 
omwonenden, een hogere bijdrage aan 
het omgevingsfonds, investeringen in 
het landschap en vooral voor nieuwe, 
lokale (duurzame) projecten. Lokaal 
eigendom wordt zo een belangrijke 
motor achter de energietransitie.

Hét actuele voorbeeld voor Coöperatief ontwikkelde windmolens zijn de coöperaties 
Zeeuwind en Deltawind, die het 100 MW grote Windpark Krammer opleverden. Leden 
brachten samen 17,5 miljoen euro ledenkapitaal op, de rest van de 220 miljoen werd 
geleend. 100% coöperatief eigendom.

- SDE+ 2015, bouw 2019 = heel snel
- Snelheid zeker ook vanwege participatie: veel gesprekken met natuurorganisaties 

en bewoners, flexibel met fondsen en mitigerende maatregelen.
- Ook mooi: camera’s en sensoren zorgen ervoor dat wieken stoppen zodra een vogel 

in de buurt is.
- Lokale stroomlevering direct aan bedrijven.



Goede voorbeelden
Participatie bij energieprojecten

Grondgebonden zonneweides Bergen Energie 

(rekening houden met alles, bewoners eigenaar, 

biodiversiteit)



Goede voorbeelden
Participatie bij energieprojecten

Eiland Samsø (rijk en blij geworden, groen 

uithangbord)

Samsø is dankzij windenergie en andere 
hernieuwbare energiebronnen de grootste CO2-
neutrale woongemeenschap op aarde.[1] Dit 
begon allemaal toen de eilandbewoners in de 
jaren negentig door de economische teruggang 
en de afname van het inwoneraantal besloten hun 
eigen energie op te gaan wekken en autarkisch te 
worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sams%C3%B8
https://nl.wikipedia.org/wiki/1990-1999
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autarkie
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Aanwezigen willen en kunnen de 
volgende bedragen jaarlijks investeren:

Aantal 
mensen

Bedrag per 
persoon per 
jaar (€)

Reken-
waarde (€)

Bedrag per jaar (€)

5 Tot 5.00 250 1.250

8 500-1.000 750 6.000

4 1.000-5.000 3.000 12.000

1 >5.000 7.000 7.000

Totaal per jaar 26.250
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Uitwisselen en napraten
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