
UITNODIGING 

Onderwerp : Informatie- presentatiebijeenkomst
Datum : 27 mei 2021
Aanvang : 19.30 uur 
Locatie : De Blinkerd (vanwege corona is het helaas niet mogelijk om publiek 
                                     en/of pers toe te laten).

Agenda:

19.30 uur Opening door voorzitter mw. M. de Jongh.

19.30-20.00 uur Raadsgesprek 
(U kunt zich aanmelden voor het raadsgesprek tot en met maandag 
24 mei 2021 12.00 uur via de raadsgriffier Ad Anthonissen telefoonnummer 06-
51073692. De volgorde van aanmelden (2 sprekers), is de volgorde van spreken.  
U moet wel vanaf de start van het raadsgesprek (19.30 uur) aanwezig zijn. 
Indien er geen aanmeldingen zijn voor het raadsgesprek begint de 
vergadering met het eerste onderwerp om 19.30 uur.

20.00-20.40 uur Update en info over Bergen Centrum (o.a. Harmonielocatie).

20.40-21.40 uur RES 1.0
 Volgens landelijke regelgeving moeten voor 1 juli 2021 de 

gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemene bestuur van het 
waterschap stemmen over de lokale Regionale Energiestrategie, de 
gemeente Bergen valt onder de regio Noord-Holland Noord.

 De wens is om de gemeenteraad vooraf aan de 
commissiebehandeling op 3 juni 2021 goed te informeren over de 
inhoud van de RES NHN 1.0. Voorafgaande aan de 
commissiebehandeling dus eerst deze raadsinformatiebijeenkomst.

 De presentatie zal gaan over de RES NHN 1.0: de doelstellingen van 
de RES, noodzaak van de RES NHN 1.0, over de stappen die er zijn 
genomen vanaf de concept-RES tot aan nu, over de mutaties in de 
zoekgebieden vergeleken met de concept-RES, over de participatie 
en reacties van belangengroepen, grondeigenaren en omwonenden 
en over het traject dat na de RES 1.0 zal plaatsvinden. 

21.40-22.20 uur         Informatie over Stikstof.
Er wordt eerst nadere info over stikstof verstrekt, wat het is en waarom 
het schadelijk is voor natuur.

Vervolg:
 de chemische benaming en samenstelling van Stikstof;
 een terugblik (post-)PAS;
 de huidige stand van zaken;
 een blik naar de toekomst, waarbij de nieuwe wet(geving) wordt 

behandeld.

22.20 uur Sluiting

Vergaderlocatie De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl
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