
 

 

UITNODIGING voor de regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 27 januari 2021 van 19.30 – 21.00 uur  
 

 

Bij de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en 

gemeentesecretarissen van harte welkom. De bijeenkomst is vanwege het coronavirus niet fysiek, 

maar (volledig) digitaal. 

 

Programma 
De onderwerpen van de avond zijn de Regionale Energie Strategie (RES) en de Regionale 
Structuur Warmte (RSW). 
Het doel van de bijeenkomst is om de raden zo goed mogelijk te informeren over deze 

onderwerpen en het proces en gelegenheid te geven voor een reactie en het gesprek hierover. 

 

We doen dat aan de hand van het volgende programma:  

 

1.  Opening  

2.  Proces RES 1.0 – door het programmabureau  

3.  Informatie over energieopwekking 

4.  Reactienota en aanpassingen RES1.0 in de deelregio  

5.  Discussie aan de hand van stellingen 

6.  Afsluiting  

 

Toelichting op het programma 

 

Van Concept-RES naar RES1.0 

Tijdens de vorige RRB, eind augustus van vorig jaar, zijn onder andere wensen en bedenkingen 

over de concept-RES met elkaar gedeeld. De wensen en bedenkingen worden, voor zover aan de 

orde, meegenomen in de RES 1.0. Eind vorig jaar heeft u ook de reactienota ontvangen. Tijdens 

deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de inhoud, de verwachtingen en het proces richting de 

RES 1.0. De RES 1.0 zal de gemeenteraad in het tweede kwartaal van dit jaar ter vaststelling 

worden aangeboden. 

 

Informatie en participatie 

De energietransitie raakt iedereen, het is dan ook de wens om in te zetten op het informeren en 

het participeren van verschillende belanghebbenden. De komende maanden worden inwoners per 

gemeente/zoekgebied op verschillende wijze betrokken in de participatie.  

De uitkomsten hiervan kunnen meegenomen worden in de RES 1.0. 

 

Deelname aan de bijeenkomst 

Voor deelname aan de bijeenkomst is aanmelding noodzakelijk. U kunt zich aanmelden bij 

Marleen Catsburg-Reurslag via M.Catsburg@Zaanstad.nl.  

Na de aanmelding ontvangt u de inloggegevens, waarmee u kunt deelnemen aan de digitale 

vergadering (via Starleaf). 

 

mailto:M.Catsburg@Zaanstad.nl


 
 

 

U kunt de bijeenkomst ook volgen via de livestream op het raadsinformatiesysteem van de 

gemeente Zaanstad; https://zaanstad.notubiz.nl/. Aanmelden en inloggen is dan niet noodzakelijk. 

Via deze site kunt u de bijeenkomst achteraf ook terugkijken. 

 

Mentimeter 

Om de sessie een interactief karakter te geven, wordt de toepassing mentimeter gebruikt. Het 

verzoek is om de mentimeter voor de bijeenkomst op uw telefoon te downloaden, dit kan door 

mentimeter in te toetsen in uw google play store of Apple store. U wordt dan om een code 

gevraagd, deze zal tijdens de bijeenkomst worden gedeeld op het moment dat de stellingen aan 

bod komen. 

 

Informatie 

Na de bijeenkomst komen de presentaties beschikbaar in het raadsinformatiesysteem van de 

gemeente Zaanstad.  

 

Technische vragen vooraf 

Tevens bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de bijeenkomst (technische) vragen te 

stellen. Wij vragen u deze vooraf te stellen, uiterlijk op 24 januari as. via het mailadres 

griffie@purmerend.nl. De antwoorden worden uiterlijk 26 januari bij de stukken voor de 

bijeenkomst op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Zaanstad geplaatst. 

 

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het regionale griffieteam. 

 

Graag tot woensdag 27 januari 2021. 

 

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland,  

Het regionale griffieteam, 

 

Marleen Catsburg-Reurslag, raadsadviseur Zaanstad (raadsgriffie@zaanstad.nl) 

Esther de Haan-Burghgraef, raadsadviseur Purmerend (griffie@purmerend.nl) 

Martien Timmerman, raadsgriffier Beemster (griffier@beemster.net) 

https://zaanstad.notubiz.nl/
mailto:griffie@purmerend.nl

