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Raadsinformatiememo Uitnodiging Beeldvormende Vergadering RES 28 mei
Geachte dames en heren,
Graag nodig ik u uit voor de beeldvormende vergadering op donderdag 28 mei over het
voorlopige concept van de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN). Ik
heb u eind april met een raadsinformatiememo geïnformeerd toen de voorlopige concept-RES
NHN werd gepubliceerd. Eind juni neemt het college het besluit om de concept-RES NHN vast
te stellen en voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan uw raad. Voor die tijd wil ik
graag nog met u in gesprek over de inhoud en het proces van de RES, zodat wij uw inbreng en
vragen eventueel nog in dit collegebesluit kunnen meenemen. Daar is deze beeldvormende
vergadering voor bedoeld.
Beeldvormende Vergadering RES-NHN
Datum:
donderdag 28 mei 2020
Tijd:
19:30 – 21:30 (vanaf 19:15 uur digitale inloop)
Locatie:
Digitaal (deelnemers ontvangen een link. Geïnteresseerden
kunnen de vergadering online volgen via

https://schagen.raadsinformatie.nl/
Avondvoorzitter:

Sander Lensink

Tijdens deze avond krijgt u eerst een technische en procesmatige toelichting op de voorlopige
concept-RES NHN vanuit de programmaorganisatie.
Zoals u wellicht weet zijn er in de afgelopen maanden ook een aantal belanghebbende
partijen met hun eigen alternatieven en ideeën voor de RES gekomen, zowel qua inhoud als
qua proces. Het is zeer waardevol om in de komende maanden de sterke punten uit al deze
ideeën met de concept-RES te combineren in het traject richting de definitieve RES 1.0. We
hebben drie van deze partijen uitgenodigd om tijdens de beeldvormende vergadering hun
alternatieven en ideeën met u te delen. Zo hopen we u zo breed mogelijk te informeren over
alles wat er rond de RES-NHN speelt.
Programma
19:30 Opening door Hans Heddes
19:35 Concept-RES en kaarten door Odile Rasch
20:15 RES Duurzaam Leefbaar door Kor Buitendijk
20:35 Korte pauze
20:40 LTO door Martijn van den Berg
20:55 Participatiecoalitie door Sijas Akkerman/ Manuel den Hollander
21:15 Reflectie avond en afronding door Hans Heddes

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college
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Als bijlage bij deze uitnodiging vindt u de samenvatting van de voorlopige concept RES-NHN,
een brief van de LTO waarin ze ingaan op hun visie op de RES en de visie van de
Participatiecoalitie op het RES-proces. Meer informatie over de RES-NHN, inclusief de
informatie over deelregio Noordkop, vindt u op https://energieregionhn.nl/. Meer informatie
over de RES Duurzaam Leefbaar vindt u op https://www.nhn-duurzaamleefbaar.nl/.
Als u vooraf verder nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze programmamanager
Duurzaam en RES-coördinator Antoon Groot: 06-20371318.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,
Hans Heddes
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