
 

 

  

 

VOORZET Agenda Brede Raadsinformatie bijeenkomst Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo 

 

Aan  : alle raads- en commissieleden, steunfractieleden  

Datum  : 20 september 2017   

Tijd  : 19:00  uur  inloop  

    19:30  uur  start programma 1 

    21:45  uur eind programma gevolgd door drankje/hapje  

Locatie  : gemeentehuis Castricum  Raadhuisplein 1, 1902 CA  

 

Bijlagen (2) : Kwartaalbrief 2 gemeenteraden Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (juli 2017)  

    Motie energietransitie raad Uitgeest (30 maart 2017) 
 

 

Programma: 

De avond bestaat uit twee onderdelen. 

1. Voortgang/stand van zaken BUCH begroting  

2. Regionale Samenwerking  

Thema:  Energietransitie  

 

Gewenste opbrengst van de avond: 

1. U bent op de hoogte van de voortgang in de werkorganisatie BUCH en de stand van zaken van 

de begroting van de werkorganisatie. 

2. U heeft zicht op het rendement van de samenwerking in Noord-Holland noord, de regio 

Alkmaar en de samenwerking op BUCH niveau. Hierbij wordt nader ingegaan op het thema  

energietransitie.  

3. U bent op de hoogte van de opdracht van het Rijk aan de gemeenten bij de energietransitie 

naar een klimaatneutraal 2050. 
U heeft handvatten hoe de Omgevingswet kan helpen om de doelstellingen voor een 

klimaatneutraal 2050 te halen.  

 

Programma: 

19:00 uur Inloop   

 

19:30 uur Opening door Wendy Verkleij (voorzitter bestuur, burgemeester Uitgeest).  

 

19:35 uur Stand van zaken begroting & werkorganisatie BUCH (10 minuten) 

Guy Heemskerk en Ron Suanet (resp. algemeen directeur en 

gemeentesecretarissen) nemen u mee in de stand van zaken van de 

werkorganisatie BUCH en de begroting van de werkorganisatie.  

 Ruimte voor vragen. 

 

20.00 uur Interactief intermezzo 

 

 

 

                                                
1 Voorafgaand vergadert de raadswerkgroep Financiële Aspecten in het gemeentehuis van Castricum. 



 

 

  

 

 

20:15 uur Regionale Samenwerking Regio Alkmaar en samenwerking op BUCH niveau. 

Presentatie door wethouder Odile Rasch, Bergen (15 minuten), lid van het 

coördinatieteam en portefeuillehouder energietransitie regio Alkmaar. 

Het rendement van de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam en Regio 

Alkmaar. Wat zijn de vruchten op BUCH niveau ?  

Inzoomen op thema Energietransitie. 

  Ruimte voor vragen 

 

20.30 uur Energietransitie naar een klimaat neutraal 2050;  

De opdracht voor gemeenten en de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak 

Verzorgd door CE Delft, adviseurs milieu en duurzaamheidsvraagstukken. 

Opstellers van de energiekaarten voor Noord-Hollandse gemeenten in opdracht  

van de provincie Noord-Holland. (15 minuten)  

De opdracht voor gemeenten bij de energietransitie. Waar staan we voor ? 

Hoe maken we de stap naar een klimaatneutraal 2050 ? Wat betekent dit voor de 

inwoners en de rol van de raadsleden ? Hoe kunnen de gemeenten deze stap deze 

gaan maken ? Welke instrumenten biedt de Omgevingswet straks om doelen te 

halen ?  

Ruimte voor vragen  

 

21.30 uur  Afsluiting door Wendy Verkleij, hapje en drankje.  

 

22:00 uur Einde avond. 


