
 

Nb: de ambtelijke organisatie verzorgt de gepresenteerde informatie en zo nodig een kort verslag van de bijeenkomst. 

 
 

UITNODIGING  
 
 
Aan : Raads-, college- en commissieleden 
Onderwerp : Presentatiebijeenkomst 
Datum : 4 oktober 2011 
Van : griffie 
Aanvang : 20.00 uur  
Locatie : Raadzaal in de Beeck 

 

 

Presentatiebijeenkomsten:  
Routekaart ‘Energieneutraal Bergen?’ 

 (gevolgd door het bekijken van LED-verlichting in het centrum van Bergen) 
 
In het coalitieprogramma 2010-2014 is de doelstelling geformuleerd dat Bergen in 2030 CO2-neutraal is. 
Om inzicht te krijgen of deze doelstelling op langere termijn haalbaar is en met welke maatregelen heeft 
de gemeente Bergen samen met HVC in 2011 een routekaart voor de klimaatambities van de gemeente 
Bergen.  
Doel: De commissie/raad heeft kennis genomen van de routekaart voor klimaatambities van de gemeente Bergen  

 
Onderdeel ervan is energiebesparing op de openbare verlichting. Er is gekeken hoeveel energiebesparing in de 
openbare verlichting bereikt kan worden en  welke investeringen hiervoor nodig zijn . Bij de behandeling van de 
begroting 2012 wordt de raad gevraagd hierover een beslissing te nemen. Plan van aanpak wordt gepresenteerd. 
Doel: De Raad informeren over de energiebesparing openbare verlichting/ plan van aanpak  
 
Agenda: 

20.00  uur  Opening door de voorzitter   
 
20.05 uur  Korte introductie door wethouder  
 
  Presentatie en toelichting door: 
20.10 uur             -  Gemeente Bergen, Kathy Boomstra 
                             -  HVC 
 
20.50 uur  Ruimte voor discussie en het stellen van vragen door aanwezigen 
   raads- en commissieleden 
   
  Uitwerking CO2 neutraal: LED-verlichting 
 
21.10 uur Presentatie en toelichting door: 
  - Adviesbureau Ziut 
 
21.40 uur  Ruimte voor discussie en het stellen van vragen door aanwezigen 
   raads- en commissieleden 
 
22.00 uur  Toelichting op het vervolgtraject door de wethouder 
 
22.05 uur Streeftijd afsluiting 

Tegelijkertijd vindt er in de Bibliotheek van Bergen om 20.15 uur de  themabijeenkomst  “Aanzet bibliotheekvisie” 
plaats.  
Aansluitend  om 22.05 uur het bekijken van LED-verlichting op locatie in het centrum van Bergen.  

 
Bergen, 20 september 2011 


