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Intentieverklaring Opwek Energie langs de A9, A5, A22 & A2 en A1 
inzake de verkenning van de mogelijkheden tot het realiseren van energieopwekking 

  

 
De volgende partijen; 
 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelende als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden gezeteld te Den Haag, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bregje van Beekvelt, directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat West Nederland Noord, hierna te noemen ‘de Staat’; 
 
Provincie Noord-Holland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Edward Stigter,  Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland; 

De gemeente Alkmaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicole Mulder, wethouder van de gemeente  Alkmaar;  
 
De gemeente Heiloo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ronald Vennik, wethouder van de gemeente  Heiloo;  
 
De gemeente Castricum, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Valentijn Brouwer, wethouder van de gemeente Castricum;  
 
De gemeente Uitgeest, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jan Schouten, wethouder van de gemeente  Uitgeest;  
 
De gemeente Heemskerk rechtsgeldig vertegenwoordigd door Piet Burgering, wethouder van de gemeente Heemskerk;  
 
De gemeente Beverwijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Brigitte van den Berg, wethouder van de gemeente  Beverwijk;  
 
De gemeente Velsen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jeroen Verwoort, wethouder van de gemeente  Velsen;  
 
De gemeente Haarlemmermeer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Charlotte van der Meij, wethouder van de gemeente  Haarlemmermeer;  
 
De gemeente Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Zita Pels, wethouder van de gemeente  Amsterdam;  
 
De gemeente Amstelveen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floor Gordon, wethouder van de gemeente  Amstelveen;  
 
De gemeente Ouder Amstel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jacqueline de Maa, wethouder van de gemeente  Ouder Amstel;  
 
De gemeente Diemen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Matthijs Sikkes-van den Berg, wethouder van de gemeente  Diemen;  
 
afzonderlijk te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk ‘Partijen’; 
 
in overweging nemende dat; 

Nederland de opgave heeft om per 2030 35 Terra Wattuur op te wekken uit hernieuwbare bronnen, 

a. Deze opgave is opgenomen in dertig Regionale Energie Strategieën (hierna: RES), 
b. Binnen de RES regio Noord-Holland Noord en Zuid de gronden rondom de A9, A5, A22, A2 en de A1 aangewezen zijn als kansrijke locaties voor de 

opwekking van hernieuwbare energie, 
c. De gronden en geluidsschermen rondom de A9, A5, A22, A2 en de A1 in de RES 1.0 van RES regio Noord-Holland Noord en Zuid beschreven en 

vastgesteld zijn als zoekgebied door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap, 
d. De Staat de RES-regio’s wenst te ondersteunen middels het programma Opwek Energie op Rijsgrond (hierna: OER), waarin in samenwerking met de 

RES regio’s, gronden ter beschikking worden gesteld voor de opwek van hernieuwbare energie, 
e. In oktober 2020 door de Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Diemen, Gemeente Amstelveen en Gemeente Ouder-Amstel 

een verzoek is ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de A9, A5 en A1  op te nemen in het programma OER, 
f. In juni 2021 door onder andere de Gemeente Velsen, Gemeente Beverwijk, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uitgeest, Gemeente Heiloo en de 

Gemeente Alkmaar een verzoek is ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de A9 en A22 op te nemen in het programma 
OER, 

g. In december 2021 de gronden rond de A9, A5 en A22 opgenomen zijn in het programma OER, 
h. Tijdens de voorverkenning door de adviseurs van de gemeenten Diemen, Amsterdam en Ouder Amstel ook de A1 in Diemen en de A2 in Amsterdam 

en Ouder Amstel nadrukkelijk als kansrijk zijn benoemd voor energieopwekking langs de weg. 
i. Er verder onderzoek nodig is om de concrete kansen voor energieopwekking langs de A9, A5, A22, A2 en de A1 te verkennen, 
j. De deelnemende Partijen elk afzonderlijk hun eigen beslissingsbevoegdheid behouden of een project uiteindelijk wordt uitgevoerd. 

 
spreken de volgende intenties uit; 
 
Doel   

I. Partijen willen gezamenlijk nader verkennen of en hoe de gronden en/of geluidsschermen langs de A9, A5, A22, A2 en A1 geschikt zijn voor de realisatie 
van hernieuwbare energieopwekking.  

 
Verkenningsfase 

II. Partijen zullen in deze verkenningsfase gezamenlijk onderzoek doen naar de ruimtelijke, maatschappelijke, technische, bestuurlijke, financiële, 
juridische en planologische mogelijkheden waaronder de gronden en/of geluidschermen rond de A9, A5, A22, A2 en A1 geschikt zijn voor 
hernieuwbare energieopwekking. 

III. Partijen willen naargelang de ruimtelijke karakteristieken en kenmerken  van het gebied gezamenlijk ruimtelijke varianten voor een energiepark 
ontwerpen waarin de mogelijkheden, wensen en eisen worden opgenomen om hernieuwbare energieopwekking langs de A9, A5, A22, A2 en A1 
mogelijk te maken. 

IV. De partijen streven in deze samenwerking naar uniformiteit in ontwerp en voorwaarden van deze ruimtelijke varianten.  
V. De Partijen streven ernaar om deze verkenning binnen een jaar af te ronden. 

VI. Partijen zullen de verkenningsfase uitvoeren zoals beschreven in het gezamenlijk opgestelde plan van aanpak (Plan van aanpak verkenning OER A9 
A5 A22 & A2 A1, 23 september 2022). 
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Organisatie 
VII. De verkenningsfase wordt uitgevoerd door een kernteam. 

VIII. Het kernteam maakt gebruik van het Integraal Projectmanagement Model (hierna: IPM).  
a. Het projectmanagement, projectbeheersing, technisch management en contractmanagement wordt ingevuld door de Staat der Nederlanden. 
b. Het omgevingsmanagement wordt ingevuld door de Provincie Noord-Holland 
c. De inhoudelijke begeleiding op de IPM rollen wordt ingevuld door de deelnemende gemeenten en Liander  

IX. Partijen stellen personele inzet en expertise beschikbaar aan het kernteam. 
X. Het kernteam legt gedurende de verkenningsfase verantwoording af aan een bestuurlijke vertegenwoordiging van Partijen; 

XI. Partijen dragen ieder hun eigen (organisatie)kosten die voortvloeien uit deze intentieovereenkomst.  
 
Omgeving 
XII. Partijen hebben speciale aandacht voor de belangen vanuit de omgeving. Middels een participatietraject zal de omgeving actief betrokken worden bij 

de verkenningsfase. 
 
Overige 
XIII. De verkenningsfase start met het ondertekenen van deze verklaring door alle Partijen. Zodra de verkenningsfase is afgerond eindigt deze 

intentieverklaring. Indien Partijen een verdere samenwerking wensen om de opwek van hernieuwbare energie langs de A9, A5, A22, A2 en A1 te 
realiseren, kunnen ze hiervoor een nieuwe schriftelijke samenwerkingsovereenkomst aangaan voor de volgende projectfase.  

XIV. Partijen kunnen gedurende de verkenningsfase op elk moment eenzijdig dan wel gezamenlijk besluiten dat zij geen verder gevolg willen geven aan 
deze intentieverklaring. Partijen zullen elkaar van een dergelijk besluit zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Een dergelijk besluit heeft geen 
enkele financiële en/of juridische consequenties voor Partijen. 

 
Aldus overeengekomen en door Partijen ondertekend, 
 
Ondertekening 

 

de Staat – Bregje van Beekvelt       Provincie Noord-Holland – Edward Stigter 
 
 
 
 
De gemeente Alkmaar  - Nicole Mulder      De gemeente Heiloo - Ronald Vennik  
 
 
 
 
De gemeente Castricum -  Valentijn Brouwer     De gemeente Uitgeest - Jan Schouten 
 
 
 
 
De gemeente Heemskerk - Piet Burgering     De gemeente Beverwijk - Brigitte van den Berg 
 
 
 
 
De gemeente Velsen - Jeroen Verwoort                 De gemeente Haarlemmermeer - Charlotte van der Meij 
 
 
 
 
De gemeente Amsterdam – Zita Pels      De gemeente Amstelveen - Floor Gordon 
 
 
 
 
De gemeente Ouder Amstel - Jacqueline de Maa     De gemeente Diemen - Matthijs Sikkes-van den Berg 
 


