“DE RADEN AAN ZET – 2018/5”
UITNODIGING
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
21 november 2018
20.00-22.00 uur
Locatie en tijdstip
De bijeenkomst van woensdag 21 november a.s. vindt plaats in Het Postkantoor, Hoofdstraat 17,
1611 AA Bovenkarspel. Vanaf 19.45 uur is de inloop, om 20.00 uur start het programma.
Voor de bijeenkomst zijn raadsleden, commissieleden, collegeleden en gemeentesecretarissen van
alle Westfriese gemeenten uitgenodigd.

Avondvoorzitter:
Ronald Wortelboer, burgemeester gemeente Stede Broec

Programma:
19.45 uur
Inloop en ontvangst met koffie/thee
20.00 uur

Opening en mededelingen
Opening door avondvoorzitter

20.05 uur

Informatie voortgang Pact van Westfriesland 2.0
De burgemeesters Jan Nieuwenburg van Hoorn en Gert Jan Nijpels van Opmeer
geven informatie over de stand van zaken m.b.t. de voortgang van het Pact 2.0
Er zal even terug gekeken worden naar het evaluatierapport van de heer Dijkstra
“Westfriesland Pact door”, de bijeenkomst van 26 september jl., de nog te houden
bijeenkomst met de stakeholders op 23 november a.s. en de Intentieverklaring, die
binnenkort staat geagendeerd voor uw raadsvergadering.
De genoemde thema’s passeren nog even de revue en achter de schermen wordt
hard gewerkt om u begin volgend jaar een 1e concept aan te bieden. Daartoe is op
6 februari 2019 een extra bijeenkomst belegd, waarin u wederom kunt reageren op
de Westfriese doelen en ambities.

20.15 uur

Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 (op initiatief van Inge Stemmler,
raadslid SP Enkhuizen)
De Agenda IJsselmeergebied 2050 beschrijft de ambities en opgaven van
het IJsselmeer, waaronder ook het Markermeer, en gaat op zoek naar
synergiekansen tussen klimaatadaptatie, scheepvaart, natuur, verstedelijking,
economie (incl. energietransitie, visserij, waterrecreatie) en cultureel erfgoed.
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Daarmee levert de gebiedsagenda input voor de omgevingsvisie van Rijk, provincie
en gemeenten. Het is daarmee een belangrijk bestuurlijk instrument voor integrale
afwegingen in het IJsselmeergebied. Ook voor gemeenten als lokale overheid die
het dichtst bij de burger staat, biedt de Agenda IJsselmeergebied handvatten om
verbindingen te leggen tussen regionale en lokale plannen, gebiedsbrede
beleidsdoelen en ruimtelijke kwaliteit.
Pieter den Besten, coördinerend beleidsmedewerker IJsselmeergebied bij het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, neemt u mee in deze gebiedsagenda
en zal uitleggen welke ambities , opgaven en projecten samenkomen en wat de
rollen zijn van alle gebiedspartijen.
Inge Stemmler, raadslid SP Enkhuizen, en Dorus Luyckx, wethouder in Enkhuizen,
leiden het onderwerp in en vatten het aan het einde samen. Uiteraard zijn de
sprekers bereid vragen te beantwoorden.
De Agenda IJsselmeergebied 2050 treft u bijgevoegd aan.
21.00 uur

PAUZE en netwerkmoment

21.15 uur

Duurzaamheid
Sprekers Diederik Samsom (HVC), Jan Wijn (Hoogheemraadschap) en wethouder
Samir Bashara (Hoorn).
De energietransitie is nu écht begonnen. Binnen dit veelomvattend dossier staat het
komende jaar (en) veel te gebeuren waarin u een stem heeft. Gemeenten spelen
namelijk een hoofdrol. Lokale bestuurders worden er dagelijks mee geconfronteerd.
Er zijn veel initiatieven. Er leven veel vragen. Wat zijn de implicaties van het
Klimaatakkoord voor gemeenten? Welke plannen heeft de nationale overheid nog
meer voor gemeenten in petto? Er wordt veel van het lokaal bestuur gevraagd.
Wethouders moeten jongleren. Ze worden geacht regie te voeren op de energietransitie, ambitie te tonen, maatschappelijke steun te organiseren en uitvoeringskracht te mobiliseren. Dat is nogal wat. Hoe gaat ‘Den Haag’ ondersteuning
bieden? Komt er extra geld beschikbaar? Wanneer? Gaat de aardgasprijs omhoog?
Hoeveel? Komt er gebouwgebonden financiering? Voor wie?
Diederik Samsom weet wat er speelt in Den Haag. Hij kan helpen om overzicht te
krijgen en neemt u mee in wat er wordt verwacht met de RES (regionale
energiestrategie), de transitievisie warmte en het klimaatakkoord. Deze laatste
wordt in december ondertekend. Hou verhoudt dat akkoord zich tot de opgave
waarin u een stem heeft? De heer Samsom geeft hierop antwoord.
Daarna neemt het Hoogheemraadschap u mee in het Delta plan Ruimtelijke
Klimaatadaptatie. Wat is dit precies en wat is uw rol? De heer Wijn geeft hierop een
korte toelichting. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Niet alleen
aan de heer Samsom, maar ook aan HVC, Servicepunt Duurzame Energie en het
Hoogheemraadschap.

22.00 uur

Afsluiting met netwerkborrel

Aanmelden
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen van een grote bijeenkomst als de
Westfriese raadsledenbijeenkomst (badges, catering etc.) vragen wij iedere deelnemer
zich aan te melden. Aanmelden kan vóór 19 november 2018 via het aanmeldformulier op
http://tinyurl.com/raadsledeninfoavond

Vriendelijke groeten, griffiers Westfriesland
2

