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Besluitenlijst van de vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) op  
donderdag 6 oktober 2022 om 17.00 uur in het gemeentehuis van Schagen 
 
Voorzitter:  mevrouw A. van Dam  
Commissiegriffier:   mevrouw A. Bruins  
 
 

 
1. Opening en mededelingen. 
Mevrouw Van Dam heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Geen sprekers. 
 
3. Vaststelling concept verslag van de vergadering van de RRN van 8 september 2022. 
Het verslag wordt conform het voorstel vastgesteld.  
 
4. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (Adviserend). 
De heer R. van de Belt (wethouder gemeente Texel), vanuit zijn rol als lid van het AB van de GR GGD 
Hollands Noorden, licht het voorstel toe en beantwoordt de mondelinge vragen van de leden. 
Vervolgens besluit de commissie de raden te adviseren kennis te nemen van de voorgestelde 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) 
zienswijze af te geven op de wijziging:   
 
1. Een positieve zienswijze afgeven op de voorliggende wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling GGD Hollands Noorden;  

2. Het college toestemming verlenen om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD 

Hollands Noorden (GR GGD HN) vast te stellen volgens bijgaand ontwerp. 

 
6. Pauze.  
 
Na de pauze ging de bijeenkomst verder als een informerende en beeldvormende bijeenkomst.  
 
7. Energietransitie (Beeldvormend). 
Presentatie met laatste stand van zaken van de energietransitie in de regio door mevrouw Odile 
Rasch (Programmamanager Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord) en mevrouw  
Wies Thesingh – van Eijk (Beleidsadviseur Energietransitie (energie-infrastructuur) van provincie 
Noord-Holland). De presentaties zullen worden rondgestuurd. 
RES 
- RES in vogelvlucht (waar komt het vandaan, hoe is het proces gelopen, wat staat er op de kaart en 

hoe wordt daar door de regio aan gewerkt)  
- Vervolgproces RES en rol van de raad (monitor-voortgangsrapportage-RES 2.0-MER) 
Warmte 
- De regionale structuur warmte (hoe werken we samen om regionale warmtebronnen zoals 

geothermie, aquathermie of waterstof te ontwikkelen)  
- Hulp bij de uitvoering lokale transitievisie warmte / energiearmoede / verduurzaming gebouwde 

omgeving  
Energie-infra 
- Werkspoor 1: Sneller meer energie-infrastructuur 
- Werkspoor 2: Programmeren energie-systeem van de toekomst 
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- Werkspoor 3: Slimme energie-oplossingen bij netcongestie 

 
8. Rondvraag. 

 
9. Sluiting. 


