
Beste voorzitters van de wijkraden Schalkwijk, 
 
U heeft op 18 juni 2020 ingesproken tijdens de commissievergadering en daarbij een brief 
opgesteld over de zoeklocaties die in de concept Regionale Energie Strategie (RES) van de 
gemeente Haarlem staan. Robbert Berkhout, wethouder duurzaamheid, is op 29 juli 2020 met 
u daarover in gesprek gegaan. Het was een prettig en constructief gesprek. Gezamenlijk is 
geconstateerd dat er extra aandacht nodig is voor lokale stakeholders binnen het RES-proces. 
Met deze brief breng ik jullie op de hoogte van het participatieproces. 
 
Proces RES 
De RES is opgedeeld in verschillende fases. In juni 2020 is de concept RES besproken in de 
commissie Beheer. De volgende fase is om de zoeklocaties verder te onderzoeken en te 
concretiseren. Dat gebeurt samen met de wijkraden en andere lokale stakeholders. De 
opbrengst van deze fase neemt de gemeente Haarlem mee in de uitwerking van de RES 1.0. 
 
September 2020: Wensen en bedenkingen concept RES 
De gemeenteraden uit de hele regio geven wensen en bedenkingen mee over de concept RES. 
 
November 2020 – februari 2021: Concretiseren zoeklocaties 
Met een brede groep belanghebbenden, vertegenwoordigers en bewoners worden de 
zoeklocaties uit de concept-RES verder uitgewerkt naar concrete projectlocaties. In Schalwijk 
willen we sneller starten: al tussen september en november. 
 
Mei – juni 2021: Behandeling RES 1.0 in gemeenteraad 
De RES 1.0 wordt besproken in de gemeenteraad van Haarlem. De gemeenten in de regio 
doorlopen hetzelfde traject. 
 
1 juli 2021: Aanbieden RES 1.0 aan Nationaal Programma RES  
De RES 1.0 wordt na vaststelling in de gemeenteraad aangeboden aan het Nationaal 
Programma RES. De uitkomsten uit de RES Noord-Holland Zuid 1.0 worden verder uitgewerkt 
en vastgelegd in de Provinciale omgevingsvisie en in de Provinciale omgevingsverordening. Op 
termijn krijgt de RES ook een plek in de Omgevingsvisie Haarlem en het gemeentelijke 
omgevingsplan. Daarmee worden de afspraken uit de RES ruimtelijk geborgd.  
 
Uitnodiging 
Resumerend, tussen november 2020 en februari 2021 is het regionale participatietraject van 
de RES gepland. In Schalkwijk willen we snel starten; al tussen september en november. Zoals 
afgesproken krijgt u samen met andere belangenvertegenwoordigers een uitnodiging voor 
een gesprek over de zoeklocaties in Schalkwijk. Er worden bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij wordt ingezoomd op de zoeklocaties. Gezamenlijk inventariseren we de 
(on)mogelijkheden en maken we een aantal ontwerpen. De uitkomsten van de bijeenkomsten 
komen in rapportages die input zijn voor de RES 1.0. 
 
We kijken er naar uit om dit samen met u te doen en nemen contact op voor het inplannen 
van de bijeenkomsten.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. 



 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jim van Keulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


