Niet goed weergegeven? Klik dan hier

Virtuele bustour langs kansen
en dilemma's van de energietransitie in Noord-Holland
24 en 26 juni | 19 en 21 augustus 2020

Ja, ik meld mij aan

Wo 24/6, 19.00 - 21.00 uur
Vr 26/6, 15.00 - 17.00 uur
Wo 19/8, 19.00 - 21.00 uur
Vr 21/8, 15.00 - 17.00 uur

Voor bestuurders,
raadsleden, statenleden en
algemene besturen van de
waterschappen

Via Zoom
Welke gevolgen heeft de energietransitie voor het landschap in Noord-Holland?
Met welke kansen en dilemma’s hebben we te maken? De voorlopige conceptRES Noord-Holland Noord en concept-RES Noord-Holland Zuid zijn klaar en
staan in juni en september op de agenda van de gemeenteraden, Provinciale
Staten en algemene besturen van de waterschappen. Daarom organiseren wij
in juni en augustus vier keer een virtuele excursie naar locaties in NoordHolland, en één in Utrecht, waar duurzame energieopwekking al gerealiseerd
is. Zo bezoeken we een zonneveld, windmolenpark, bedrijventerrein, woonwijk
en agrarisch erf met kleinschalige windmolen. Daarnaast kunt u vragen stellen
en in gesprek gaan met experts en elkaar. Gaat u mee?
De Zoom-excursie
Tijdens de excursie praten we samen met experts over de voorbeelden vanuit
verschillende perspectieven (natuur, agrarisch, burgers, ruimtelijke kwaliteit,
financieel, etc.). We hebben twee verschillende tours waar u zich voor kunt
aanmelden.
Route A, 24 en 26 juni:
EAZ windmolen in Vinkeveen: Over het opwekken van energie voor
agrarische bedrijfsvoering.
Ramplaan in Haarlem: Burgerinitiatief, de postcoderoos en de
verduurzaming van een woonwijk.
Zonneveld in Bergen: Over natuurinclusieve zonnevelden.

Route B, 19 en 21 augustus:
Zonneveld in Bergen: Over natuurinclusieve zonnevelden.
Herstructurering windmolens in de Wieringermeer: Over de
gebiedsgerichte aanpak, ruimtelijke kwaliteit en grootschaligheid in relatie
tot de landelijke opgave.
Energieplan bedrijventerrein Hoorn 80: Over de verduurzaming van een
bedrijventerrein en hoe je dat als gemeente kunt faciliteren.

Voor wie?
Deze excursie organiseren we voor raadsleden, statenleden en bestuurders
van waterschappen, gemeenten en de provincie Noord-Holland.

Aanmelden
U kunt zich voor 24 en 26 juni aanmelden tot en met 23 juni. Voor 19 en 21
augustus kunt u zich aanmelden tot en met 18 augustus. Let op! Omdat we
met elkaar in gesprek gaan, is een beperkt aantal plekken beschikbaar (35 per
keer). U ontvangt een dag voor aanvang een link naar Zoom.
Meer informatie
Op de websites www.energieregionhn.nl en www.energieregionhz.nl vindt u
meer informatie over de RES. Ook kunt u hier zich inschrijven voor
de nieuwsbrief RES NHN en de nieuwsbrief RES NHZ.
Ja, ik meld mij aan

Met vriendelijke groet,
Wies Thesingh/Odile Rasch, programmamanagers RES NHN
WThesingh-vanEijk@alkmaar.nl, ORasch@alkmaar.nl
Marco Berkhout/Roos Peeters, programmamanagers RES NHZ
berkhoutm@noord-holland.nl, vlaarr@noord-holland.nl
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