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Aan de raadsleden, commissieleden, fractie-assistenten, collegeleden en 
betrokken ambtenaren van de vier Noordkop gemeenten. 
 
Uitnodiging voor de online gecombineerde adviserende en 
beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop (RRN) op 18 november 2021 
 

Geachte raads- en commissieleden en collegeleden, 
 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de online gecombineerde 
adviserende en beeldvormende bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop van 
de vier Noordkopgemeenten op donderdag 18 november 2021. 
  

Inloglink voor de online RRN bijeenkomst van 18 november via Microsoft Teams:  
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app  

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Meer informatie | Opties voor vergadering  

 
 

De agenda met een globale tijdsinschatting voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: 

1. 18.45 uur - 19.00 uur:  U kunt inloggen 

2. 19.00 uur: Opening en welkomstwoord door avondvoorzitter Marjan van Kampen. 

3. 19.00 uur – 19.03 uur: Mededelingen  

4. 19:03 uur – 19:07 uur: Vaststellen beknopt verslag RRN bijeenkomst van 23-09-2021 

5. 19:07 uur – 19:35 uur: Bespreking advies RRN begrotingswijziging Omgevingsdienst (OD) 

6. 19:35 uur – 19:50 uur: Bespreking advies RRN wijziging GRGA 

19:50 uur – 20:00 uur: Korte pauze voor koffie/thee o.i.d. 

 
7. 20:00 uur – 21:10 uur: Presentatie en discussie over de Menukaart duurzame mobiliteit. 

In het kader van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Klimaatakkoord is door de provincie 
Noord-Holland samen met de provincie Flevoland een Menukaart duurzame mobiliteit 
opgesteld. 
In Nederland zijn mobiliteit en vrachtvervoer verantwoordelijk voor bijna een vijfde van de 
totale CO2-uitstoot. Flevoland en Noord-Holland nemen hiervan 15 procent voor hun 
rekening. De komende jaren wordt het alleen maar drukker in onze regio. Om 
klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, moet 
het verkeer flinke stappen zetten om slimmer, schoner en veiliger worden. Hoe zorgen we 
door slimmer, schoner en veiliger te reizen dat de CO2-uitstoot van ons personen- en 
goederenvervoer vergaand vermindert? Deze menukaart is bedoeld om de mobiliteitssector 
in Flevoland en Noord-Holland te helpen bij het maken van de juiste keuzes. Op het menu 
staan 20 maatregelen die voor mobiliteit bijdragen aan de klimaatdoelen van de Europese 
Klimaatwet: 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en 95 procent in 2050. 
Vanuit de provincie zullen voor de presentatie online aanwezig zijn: Björn Hutten, Annemiek 
van de Weerd, Ragna Walraven-Kroes en gedeputeerde Jeroen Olthof. 
Na de presentatie is er voor de deelnemers de ruimte voor het stellen van vragen en het 
maken van opmerkingen, of het doen van aanbevelingen.    
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMyMWU5ZDctMGU2NC00YmUzLTllMTQtNjBlOWIyOWVkMzJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285264ca9-1058-4bf2-9719-8106ce1331b3%22%2c%22Oid%22%3a%223e2a6161-de68-4b23-8fbb-7be17723e8f5%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=3e2a6161-de68-4b23-8fbb-7be17723e8f5&tenantId=85264ca9-1058-4bf2-9719-8106ce1331b3&threadId=19_meeting_ZGMyMWU5ZDctMGU2NC00YmUzLTllMTQtNjBlOWIyOWVkMzJm@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL


 
 

2 
 

8. 21.10 uur -22.10 uur Presentatie en toelichting over de gevolgen van de invoering van de 
nieuwe Omgevingswet voor de samenwerking tussen de gemeenten, en de gemeen-
schappelijke regelingen GGD HN, Veiligheidsregio NHN en de Omgevingsdienst NHN. 
Binnen het gezamenlijke programma werken de drie gemeenschappelijke regelingen al lange 
tijd samen met diverse ambtenaren van de gemeenten, die betrokken zijn bij de 
implementatie van de Omgevingswet. Zij maken graag van de gelegenheid gebruik om de 
verkregen inzichten tot nu toe te delen met u aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. 
Op die wijze kunnen zij toelichten wat zij doen en welke toegevoegde waarde de 
betrokkenheid van de VR, OD en GGD heeft om die veilige en gezonde leefomgeving voor 
de inwoners van onze gemeenten te realiseren.  
Het programma met betrekking tot dit agendapunt ziet er volgt uit: 
1. Opening door Mostapha Nazih (manager Veiligheidsregio NHN en Team Commandant 
Noordkop)  
2. Introductie door Marjan van Kampen (Burgemeester Schagen, bestuurlijk 
portefeuillehouder Omgevingswet) 
3. Komst van de Omgevingswet door Ingmar Zwier (Programmamanager Omgevingswet 
gemeente Den Helder) 
4. Rol en advies van de OD, VR en GGD door Peter Verduin (Programmamanager 
gezamenlijk programma OD/VR/GGD) 
5. Hoe werkt dat in de praktijk van mijn gemeente? door Mostapha Nazih (manager 
Veiligheidsregio NHN en Team Commandant Noordkop) 
6. Ruimte voor uw vragen en de beantwoording daarvan. 
 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting - Om uiterlijk 22:15 uur Sluiting van de online bijeenkomst 
   
 
Ten aanzien van de deelname aan het eerste adviserende deel van de bijeenkomst (dus tot aan 
de pauze) geldt dat wij hierbij de regel hanteren dat hierover alleen het woord gevoerd kan en 
mag worden door de leden, of plaatsvervangende leden, van de Regionale Raadscommissie 
Noordkop. Dus dat er hierbij vanuit iedere gemeenteraadsfractie maar één persoon het woord 
mag voeren. 
 
Na de pauze bij het tweede beeldvormende deel van de bijeenkomst is deze beperkende 
bepaling uiteraard niet meer van toepassing. Het staat u in dit tweede deel, dan ook als 
deelnemer geheel vrij om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken.  
 
 
Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u die vragen via de mail stellen 
aan John Hagens, onze commissiegriffier. Zijn mailadres is: j.hagens@denhelder.nl 
   
Wij hopen u allen op 18 november te mogen begroeten bij deze online bijeenkomst van de 
RRN! 
 
De Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop. 
 

mailto:j.hagens@denhelder.nl

