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REGIONALE RAADSAVOND / NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Thema’s van de avond: Regionale Energiestrategie en Klimaatadaptatie 
Voor gemeenteraadsleden of commissieleden in Regio Alkmaar  
 
Datum: woensdag 8 januari 2020  
Locatie: Dorpscentrum De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.20 uur (let op: we starten eerder) 
  

 

PROGRAMMA  

 

19.00 uur inloop met koffie en thee  

 

19.20 uur Opening door Hetty Hafkamp (burgemeester Bergen) 

Burgemeester Hafkamp heet u welkom op de eerste regionale raadsavond van 2020. Ze blikt kort 
terug op 2019 en kijkt met u vooruit naar 2020; het jaar waarin de regionale raadsgroep én de 
Focusagenda starten. 

 

19.30 uur RES: toelichting planning RES 1.0 en stappen voor lokale verrijking 
In januari 2020 starten binnen uw gemeente de gesprekken met inwoners, ondernemers en andere 
stakeholders en bieden deze hun input in de concept-RES; de lokale verrijking. Tijdens deze 
raadsavond krijgt u een toelichting op de planning tot de RES 1.0, gaan we dieper in op het 
verrijkingsproces en kunt u ons hierover vragen stellen (zie ook de informatielinks op pagina 2).  
 

• Planning tot RES 1.0 
Toelichting door Odile Rasch, Programmamanager RES NHN 
Wanneer en op welke wijze bent u aan zet in het RES-proces? 

 

• Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland 
Pitch door Erna Krommendijk, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland  
De Coalitie is een samenwerkingsplatform van maatschappelijke partijen en ondernemers. Zij 
brengt partijen in beeld die bij willen en kunnen dragen aan de energietransitie. Dit doet de 
Coalitie samen met verschillende sectoren: landbouw, bedrijfsleven, energiecoöperaties, 
woningbouwcorporaties, natuurorganisaties, e.d. 

 

• Start lokale verrijking met inwoners, ondernemers en andere stakeholders binnen onze 
gemeenten 
Het RES-programma helpt onze regio bij de lokale participatie en de organisatie van ateliers 
in iedere gemeente. U krijgt een antwoord op de volgende vragen: 

o Hoe gaat zo’n lokaal atelier in zijn werk? 
o Hoe zien onze regionale scenario’s er uit? 
o Welke producten worden tijdens deze bijeenkomsten gebruikt?  
o Hoe worden de uitkomsten meegenomen naar de concept-RES?  
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Klik op een van de volgende links om de animaties te bekijken over de RES:  
Waarom een Energiestrategie: https://www.youtube.com/watch?v=w9wpfrAbazg 
Wat is de Energiestrategie: https://www.youtube.com/watch?v=nQzADBpW9Yw 
Wanneer een Regionale Energiestrategie: https://www.youtube.com/watch?v=jmQC4iZ5Bns 

 
20.50 uur Klimaatadaptatie: bewust-wordingssessie 

Regio Alkmaar (Noord-Kennemerland Noord) voert net als alle andere gemeenten en regio's in 
Nederland het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit. De Rijksoverheid heeft een aantal ambities 
gesteld, waaronder het uitvoeren van een klimaatstresstest, het voeren van een risicodialoog in de 
regio en het opstellen van een ruimtelijke adaptatiestrategie.  De uitvoeringsagenda wordt in 2020 
gepresenteerd. In de stuurgroep NKN is de wens uitgesproken om ‘door te pakken’ en verdere 
invulling te geven aan het Deltaplan om de klimaatrisico’s tijdig aan te pakken.   
 
Jeroen Rijsdijk van Arcadis neemt u mee in het kader van het ‘Plan van aanpak Ruimtelijke Adaptatie 
Noord Kennemerland Noord’ in hoe de regio tot en met 2020 invulling wil geven aan het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie en welke stappen reeds zijn gezet. 

 

22.10 uur Nieuwjaarsborrel 

Tijdens deze eerste raadsavond van 2020 nodigen we u graag uit voor de nieuwjaarsborrel van Regio 
Alkmaar. Een mooie gelegenheid om even bij te praten met elkaar. 

 

22.40 uur Einde avond 
Graag tot ziens tijdens de raadsavond op 5 februari in Heerhugowaard over de kadernota’s van de 
gemeenschappelijke regelingen! 
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