
Aan de raadsleden, commissieleden, collegeleden en betrokken 
ambtenaren van de gemeenten in de Noordkop

Uitnodiging voor de online beeldvormende/informatieve  
bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop op donderdag 20 mei 2021 aanvang: 19:30 
uur.

Geachte raads- en commissieleden en collegeleden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de online 
beeldvormende/informatieve bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop 
van de vier Noordkop gemeenten op donderdag 20 mei 2021.
De bijeenkomst vindt plaats via het Microsoft Teams platform en start om 19:30 uur. 
(Inloggen met de inloglink, die u eind deze week zult ontvangen, is mogelijk vanaf 19:15 
uur.)
De bijeenkomst zal live te volgen zijn en is ook terug te zien via de website van de 
gemeente Schagen. 

Deze beeldvormende/informatieve avond draait om de Regionale Energie Strategie 
1.0
In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van Noord-Holland Noord staan de plannen 
die overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en 
inwoners samen hebben gemaakt voor het grootschalig opwekken van wind- en zonne-
energie.
Daarnaast worden in de RES 1.0 de mogelijkheden verkend voor het inzetten van 
duurzame warmtebronnen en technieken in plaats van aardgas. 
Tijdens deze info-avond zal maar beperkt worden ingaan op de algehele inhoud van de 
RES. Dat is al eerder gebeurd op 21 april. Die informatieavond is terug te zien op: 
https://energieregionhn.nl/informatieavond-res. En op 19 mei wordt een 
reflectiebijeenkomst gegeven speciaal voor Raads- en Statenleden. Hier wordt meer de 
politieke kant van de RES besproken. Meer over deze reflectiebijeenkomst (waarvoor u 
zich overigens ook nog altijd kunt aanmelden) vindt u hier:
https://energieregionhn.nl/online-reflectiebijeenkomst
Op 20 mei bespreken we de stand van zaken met betrekking tot de RES 1.0 specifiek 
toegespitst op onze Noordkop-regio. 
Verder kunt u op deze avond van de jongeren hun visie op de RES vernemen door middel 
van een presentatie van Jong-RES.
Zal de Participatiecoalitie een toelichting geven op het RES-project in de kop van Noord-
Holland met betrekking tot zon op parkeerterreinen en stimulering van zon op grote daken.
En zal het Ontwikkelingsbedrijf een toelichting geven op de mogelijkheden van waterstof en 
projecten in de Noordkop.
Tenslotte krijgt u deze avond ook volop de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar 
in discussie te gaan.

Kortom het belooft een buitengewoon interessante en boeiende avond te worden over dit  
belangrijke onderwerp, dus wij rekenen op uw online deelname!

De Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop.
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