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Bijlagen 1. Uitnodiging 15 januari 2020 

2. Informatieblad Regionale Energie Strategie in Noord-Holland Zuid 

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de decentrale overheden samen een Regionale Energie 

Strategie (RES) zullen maken. In juni 2019 heeft de Raad de startnotitie DeelRES IJmond & Zuid-

Kennemerland en RES NHZ vastgesteld. Daarin staat het proces dat wij doorlopen om tot een bod 

aan het Rijk te komen in het voorjaar van 2021.  

Hier ziet u de schematische weergave van sessies waarvoor u sinds de zomer van 2019 bent of 

wordt uitgenodigd: 

datum Naam Onderwerp Schaalgrootte 

17 september 

2019 

Brede Raden Overleg, IJZK game gespeeld tbv de opgave IJmond & Zuid-Kennemerland 

1 oktober 2019 Eerste scenario atelier, IJZK Stap 2, ontwikkelen van drie 

scenario’s voor de regio IJZK 

IJmond & Zuid-Kennemerland 

13 november 2019 Tweede scenario atelier, IJZK Stap 2, ontwikkelen van drie 

scenario’s voor de regio IJZK 

IJmond & Zuid-Kennemerland 

11 december 2019 Inspiratiesessie RES NHZ en NHN  ‘Verbreed je ruimtelijke blik 

op de energietransitie’ 

RES Noord Holland Zuid en RES 

Noord Holland Noord 

15 januari 2020 Derde scenario atelier: lokale verrijking 

per gemeente 

Stap 3, verrijken van drie 

scenario’s voor de regio IJZK 

Gemeente Haarlem 

Eind maart 2020 Lokaal kansen atelier Ophalen lokale kansen voor 

elektrische opwek  

Gemeente Haarlem 

April 2020 Regio NHZ breed overleg Gesprek voorafgaand aan 

wensen en bedenkingen bij 

vrijgeven concept RES 

RES Noord Holland Zuid 
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Onlangs heeft u via de griffie de uitnodiging ontvangen voor het derde scenario-atelier op 

woensdag 15 januari 2020. Dat is een lokaal atelier dus niet met de deelregio IJZK. Dit derde atelier 

is een ‘verrijkingsatelier’. De scenario’s die voor onze deelregio zijn gemaakt, worden verrijkt met 

lokale kennis en expertise. Ook voor dit atelier worden weer raadsleden, professionals, 

belanghebbenden en vertegenwoordigers uitgenodigd. Bewoners zijn dit keer ook van harte 

welkom. De uitnodiging staat in de bijlage, u kunt zich via de link aanmelden. 

 

Het participatieve karakter van het RES traject betekent dat er in korte tijd veel bijeenkomsten 

georganiseerd worden. Als raadslid bent u steeds bij alle sessies van harte welkom en wordt u ook 

overal voor uitgenodigd. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u niet bij al deze sessies aanwezig 

kunt zijn. Het RES traject is zo opgezet dat u ook niet bij alle sessies hoeft te zijn om uw invloed uit 

te kunnen voeren. De sessies waarvan we denken dat ze voor raadsleden belangrijk zijn, worden zo 

veel mogelijk in de avonden georganiseerd. Zoals het lokale scenario atelier op 15 januari 2020. 

 

Meer informatie over de RES staat in de bijlage als Informatieblad Regionale Energie Strategie in 

Noord-Holland Zuid. 

 
Veel informatie kunt u vinden op de website www.energieregioNHZ.nl. 
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