
 

 

UITNODIGING voor de regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 26 augustus 2020 van 19.30 – 21.00 uur  
 

 

Op deze regionale raadsledenbijeenkomst krijgt u een toelichting over het doel van de Regionale 

Energie Strategie RES-NHZ en de stappen die volgen tot de vaststelling medio juli 2021.  

 

Na intensieve en participatieve bijeenkomsten is een concept 

aanbod namens de regio Zaanstreek-Waterland opgesteld. 

Waar is ruimte voor nieuwe initiatieven voor 

energieopwekking met zon en wind op land? Dit concept 

aanbod, vastgesteld in alle colleges, wordt in alle raden 

besproken en vastgesteld in september 2020.  

 

Op deze avond kunt u discussiëren over het aanbod van de regio en de kansen (en beperkingen?) 

die er zijn in de zoekgebieden. En u krijgt een indruk van de wensen en bedenkingen van de 

buurgemeenten. Deze avond zult u ervaren als een goede voorbereiding op uw rol in het debat in 

de commissie en de raad in u eigen gemeente over de RES.  

 

Op https://energieregionhz.nl/ is heel veel informatie terug te vinden. Natuurlijk het aanbod van de 

regio. Maar ook nieuws, achtergrondinformatie, procesbeschrijvingen en meer.  

U ontvangt daarom geen stukken ter voorbereiding op de raadsledenbijeenkomst. 

Programma 
 

19.00 uur - Inloop. 

19.30 uur - Welkom door gespreksleider Jelle Blaauwbroek. 

 - Interview met een wethouder. 

 - Toelichting op het programma door de gespreksleider. 

 - Presentatie RES-NHZ door de Energieregio NHZ. 

 - Gespreksronde voor verhelderende vragen. 

 - Interview met een raadslid / raadsleden. 

 - Impressie (sheets) van de ingediende wensen en bedenkingen.  

 - Discussie met de zaal. Uw regionaal aanbod is helder, de uitdaging zit in de 

zoekgebieden: welke vragen heeft u hierover? 

 - Wrap up, belangrijkste opmerkingen uit het debat. 

 - Wat u nog wilde zeggen….. 

21.00 uur - Afronding. 
 

 

Locatie en de maatregelen in verband met het coronavirus 

In verband de geldende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus is er 

voor gekozen om de bijeenkomst te houden in de (grote) theaterzaal van De Purmaryn te 

Purmerend (Waagplein 1). Een routebeschrijving en waar u kunt parkeren als u met de auto komt 

staan op de website.  

https://energieregionhz.nl/
https://depurmaryn.nl/
https://depurmaryn.nl/
https://gemeentebestuur.beemster.net/Vergaderingen/Regionale-raadsledenbijeenkomst/2020/26-augustus/19:30


 
 

 

Bij aanvang van de bijeenkomst (inloop vanaf 19.00 uur) is er koffie en thee, tussendoor is er geen 

pauze en na afloop is er geen netwerkborrel. 

 

Aanmelden is noodzakelijk 

De maatregelen maken het ook noodzakelijk dat u zich vooraf en uiterlijk 24 augustus 2020 

opgeeft voor deze bijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden. 

 

Bij de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en 
gemeentesecretarissen van harte welkom. 
 
Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het regionale griffieteam. 
 
Graag tot woensdag 26 augustus a.s. 
 
 
Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland,  

Het regionale griffieteam, 

 

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

Bert Visser, raadsadviseur Purmerend (griffie@purmerend.nl) 

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