“DE RADEN AAN ZET – 2019/3”
VOORAANKONDIGING EXTRA REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST
Regionale Energiestrategie (RES):
13 maart 2019
20.00-22.00 uur
Inleiding

Op woensdag 13 maart a.s. vindt een extra raadsledenbijeenkomst plaats in Het Postkantoor,
Hoofdstraat 17, 1611 AA Bovenkarspel. Vanaf 19.45 uur is de inloop, om 20.00 uur start het
programma. Centraal staat de aanpak van de RES in Westfriesland.
Graag nodigen wij alle raadsleden, commissieleden, collegeleden en gemeentesecretarissen van alle
Westfriese gemeenten uit voor deze bijeenkomst.
Uw gastheer/voorzitter van deze avond is Michiel Pijl, burgemeester van Drechterland.
Wat is de RES?
U bent in verschillende (regionale) overleggen geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie
(RES). Met de RES geeft de energieregio Noord-Holland Noord invulling aan de afspraken uit het
Klimaatakkoord. Westfriesland maakt onderdeel uit van deze energieregio. In de RES doen we als
energieregio het Rijk een aanbod voor:
- het opwekken van duurzame elektriciteit op land. Als bijdrage aan de landelijke doelstelling
om 35 twh duurzame energieopwekking op land te realiseren in 2030;
- het plan van aanpak voor de regionale strategie warmte. Dit vormt een belangrijke basis voor
gemeenten om aan de slag te gaan met de warmtetransitie (aardgasvrije gebouwde
omgeving);
- de hiervoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.
Startnotitie en rol raad in proces Regionale Energiestrategie
Tijdens deze avond staat de startnotitie RES centraal. Wij willen graag met u in gesprek over de
kaders waarbinnen het bod aan het Rijk wordt gevormd. U geeft samen met de Provinciale Staten en
Hoogheemraden met vaststelling van de startnotitie, het startschot voor het formuleren van een bod
aan het Rijk. Vragen die we aan u stellen zijn bijvoorbeeld Hoe moet het proces rondom het aanbod
plaatsvinden? Welke stakeholders betrekken wij hierbij? en Welke rol speelt u in het proces?
Vriendelijke groeten,
Dossierhouders Duurzaamheid,
Harry Nederpelt, Samir Bashara en Jeroen Broeders.
NB. Parallel aan dit thema wordt ook een kennismakingsbijeenkomst met de Jeugdzorgorganisatie
Horizon gepland. De definitieve uitnodiging ontvangt u eind februari a.s.
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