Regionale Raadscommissie Noordkop

Oproep voor de online beeldvormende (informatieve) bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie
Noordkop (RRN) op donderdag 14 januari 2021 om 19.30 uur. (Inlog mogelijk vanaf 19:15 uur)
Avondvoorzitter:
Commissiegriffier:

De heer M. Sanders, voorzitter van de Agendacommissie RRN
J. Hagens

AGENDA
1

Opening en welkomstwoord door de avondvoorzitter.

2

Spreekrecht burgers.

3

Presentatie/toelichting door netbeheerder Liander.
Netbeheerder Liander is in onze Noordkop regio de netbeheerder. Dat wil zeggen dat het bedrijf
het mogelijk maakt dat de energieleveranciers waar u als consument/gebruiker een contract mee
heeft afgesloten de energie in de vorm van stroom of gas bij u thuis af kan leveren.
In de presentatie zal het bedrijf ingaan op de uitdaging om te zorgen voor voldoende betrouwbare
netwerkcapaciteit voor nu en voor de toekomst. En de uitdaging om een goede balans te vinden
tussen de opgave om te leveren, het draagvlak in de samenleving, de ruimtelijke impact en
systeemefficiëntie.
Na de presentatie is er ruimte voor het stellen van vragen.

4

Presentatie/toelichting door een van de programmamanagers van de
programmaorganisatie RES Noord-Holland Noord, die in opdracht van 20 overheden werkt
aan de totstandkoming van de RES.
De colleges van B&W in Noord-Holland hebben in december de 85 pagina’s tellende reactienota
RES met de titel “Op weg naar RES 1.0” vastgesteld.
Op 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het
waterschap de RES 1.0 vast. De uitkomsten van de RES 1.0 worden vervolgens per gemeente en
provincie vastgelegd in hun omgevingsbeleid. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd.
Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en inzichten, en maatschappelijke
ontwikkelingen.
In de presentatie/toelichting zal met name het nu komende vervolgproces en de rol van de
gemeenteraden in dit vervolgtraject naar de RES 1.0 worden toegelicht.
Na de presentatie/toelichting is er ruimte voor het stellen van vragen.

5

Rondvraag.

6

Sluiting.

