Raadsinformatieavond Regio Alkmaar
Woensdag 6 januari 2021
De raadsgroep Regio Alkmaar nodigt u, de raads- en commissieleden van de
zeven gemeenten in de regio, van harte uit voor deze raadsinformatieavond
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

woensdag 6 januari 2021
19.30 – 22.00 uur
Virtueel via Zoom – inlogcodes: Meeting ID: 884 8544 9359 / Passcode: 221113 of
via https://us02web.zoom.us/j/88485449359

Programma
19.15 – 19.30 uur

Digitale inloop met eigen koffie en thee

19.30 – 19.35 uur

Opening en toelichting op programma door Jasper John (voorzitter
Raadsgroep regio Alkmaar)

19.35 – 21.05 uur

Focusagenda Regio Alkmaar
Toelichting:
Tijdens deze sessie wordt een toelichting verzorgd op een tweetal
onderwerpen uit de focusagenda. Na een korte toelichting op de context
wordt ingezoomd op:
Huisvesting buitenlandse werknemers
Op 28 oktober jl. heeft Regio Alkmaar onder leiding van bureau Decisio –
Companen een Woondialoog gehouden met marktpartijen over de huisvesting
van buitenlandse werknemers in onze regio. Decisio – Companen neemt u mee
in de resultaten van het onderzoek. Vervolgens kunt u in kleinere groepjes in
gesprek met één van de aanwezige marktpartijen (huisvesters, uitzendbureaus
en bedrijven). Wethouder Paul Verbruggen (Alkmaar) leidt de bijeenkomst in.
Het rapport van Decisio – Companen is bijgevoegd, zodat u zich vast wat kunt
inlezen voorafgaand aan deze bijeenkomst.
Energie-innovatie
In de afgelopen periode is de invulling van energie-innovatie ambtelijk verkend
en bestuurlijk op hoofdlijnen getoetst. Op dit moment zijn er een aantal
voorlopige inhoudelijke keuzes gemaakt ten aanzien van de speerpunten van
de strategische uitvoeringsagenda Energie-innovatie. Getoetst wordt of u zicht
herkent in de gemaakte keuzes, waar u deze zou willen aanscherpen, accenten
zou willen aanbrengen of keuzes zou willen aanpassen.

Wethouder Nils Langedijk (Langedijk) verzorgt een toelichting. Vervolgens
kunt u in kleinere groepjes doorpraten over de volgende vier speerpunten:
1.
2.
3.
4.

Aardgasvrije wijken
De Regionale Energie Strategie
Fondsen-gelden energie-innovatie beschikbaar krijgen
Vraaggestuurde energie-innovatie / lokale innovaties ondersteunen

21.05 – 21.15 uur

Pauze

21.15 – 22.00 uur

Regionale Energie Strategie & participatie rondom het bepalen van
zoekgebieden
Toelichting:
Tijdens deze sessie wordt een toelichting verzorgd op de start van de lokale
participatietrajecten om de RES-zoekgebieden te bepalen binnen de
gemeenten. Voor alle RES-zoekgebieden in de regio Alkmaar zijn de kansen en
belemmeringen in beeld gebracht. De door uw raden ingebrachte zienswijzen,
wensen en bedenkingen zijn daarbij betrokken. In de ‘reactienota, op weg
naar RES 1.0’ zijn de aanpassingen als gevolg van de zienswijzen, wensen en
bedenkingen vastgelegd. De reactienota kunt u hier downloaden.
Ook netwerkbeheerder Liander is betrokken om inzicht te bieden in waar het
netwerk makkelijk en moeilijk uitgebreid kan worden en heeft dit resultaat
inzichtelijk gemaakt in het volgende filmpje. (vanaf 8 min 16 wordt ingezoomd
op de systeemefficiëntie van regio Alkmaar)
Met inachtneming van de kansen, belemmeringen, zienswijzen en wensen en
bedenkingen zijn beelden gemaakt van de verschillende varianten in wind- en
zonopstellingen per cluster van zoekgebieden. Voor de Regio Alkmaar zijn dat
cluster ‘Regio Alkmaar Noord’ (dit betreft de zoekgebieden in gemeente
Bergen, Heerhugowaard en Langedijk o.a. bij de N9, N245, Kassengebied
Alton) en cluster ‘Regio Alkmaar Midden’ (zoekgebieden gelegen in gemeente
Alkmaar, Castricum, Heiloo en Uitgeest op en in de nabijheid van
bedrijventerrein Boekelermeer).
U krijgt een preview van de visualisaties van de zoekgebieden die gebruikt
zullen worden voor de lokale participatie die na deze avond in uw gemeente
van start zal gaan.
-

22.00 uur

Korte introductie door wethouder Nils Langedijk (Langedijk)
Toelichting en schets van de verschillende visualisaties voor
participatie over de zoekgebieden in regio Alkmaar door mw. Ellen
Wilms van Advies- & Ingenieursbureau Tauw
Gelegenheid voor vragen en gesprek

Afsluiting

