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Uitnodiging voor de beeldvormende Regionale 

Raads- en commissieledenbijeenkomst 

Noordkop op donderdag 17 oktober 2019 
 

Geachte raads- en commissieleden, collegeleden, fractie-assistenten en fractie-
ondersteuners, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de beeldvormende 
Regionale Raads- en commissieledenbijeenkomst van de vier Noordkopgemeenten 
op donderdag 17 oktober 2019. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Gemeentehuis van Schagen 
Laan 19 – 1741 EA Schagen. 
U kunt vanaf 18:40 uur binnenlopen. 
De bijeenkomst zelf begint om 19:00 uur. 
 
Als RRN willen wij u graag in staat stellen mee te denken en mee te praten over de 
toekomstplannen en beleidsvoornemens van de gemeenschappelijke regelingen. 
In dat kader is dit maal de Omgevingsdienst (de voormalige RUD NHN) uitgenodigd. 
 
Het programma gaat om 19:00 uur met een presentatie van de omgevingsdienst 
NHN (OD NHN) van start.  
Namens de Omgevingsdienst NHN zal de heer P.R. van Doorn (directeur OD) een 
algemene inleidende presentatie van 25 minuten geven over de vier inhoudelijke 
thema’s waarvoor u even later als raads- en commissieleden uw lokale/regionale 
inbreng kunt leveren. 
 
Aansluitend aan de presentatie vinden er in vier aanpalende zaaltjes/ruimten 
inhoudelijk dialoogsessies plaats aan statafels met grote flip-overs over de volgende 
vier onderwerpen: 

 Natuur/Programma aanpak stikstof (PAS); 

 Omgevingswet; 

 Geluidsanering wegverkeerslawaai 

 Energie en circulair. 
 
Het is de bedoeling deze dialoogsessies in twee ronden van elk 20 minuten te doen. 
Hierdoor is het mogelijk dat u als raads- of commissielid actief kunt deelnemen en 
meepraten over een tweetal onderwerpen waar uw voorkeur naar uitgaat. 
Daarna volgt nog een plenaire terugkoppeling van ongeveer 20 minuten. 
 
Het programma eindigt uiterlijk om 20:30 uur! 
 
U komt toch ook meediscussiëren en meepraten over deze hele belangrijke en 
ook actuele onderwerpen? 
Wij rekenen daarom op uw komst! 
 
Namens de Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop, 
Marcel Sanders (voorzitter) en John Hagens (commissiegriffier RRN) 


