Regionale bijeenkomst volksvertegenwoordigers RES
Midden-Holland 18 februari 2021
Programma
Hieronder vindt u het programma voor de regionale online-bijeenkomst voor raadsleden, statenleden
en algemeen bestuursleden waterschappen over de Regionale Energie Strategie (RES)
Midden-Holland. Dit is een vervolg op de eerdere regionale bijeenkomst 14 januari 2021 waar
gesproken is over een aantal dilemma’s. Het programma start om 20:00 via Zoom.
Doel
● Volksvertegenwoordigers informeren over de stand van de ruimtelijke analyse en de voorlopige
uitkomsten van de tweede ronde van het participatieproces (enquête en webinar) .
● Volksvertegenwoordigers inzicht geven hoe aangenomen moties in RES zijn/worden
meegenomen.
● Volksvertegenwoordigers de gelegenheid geven om de resultaten tot nu toe te toetsen (de vier
bijgaande testbeelden en bijbehorende concrete kaartbeelden en zoekgebieden) en hierover met
elkaar en met bestuurders in gesprek te gaan.
● Informeren over het vervolg van het proces tot en met besluitvorming.
● Met deze sessie bijdragen aan gedachten- en ideeënvorming van de volksvertegenwoordigers.
Programma (20.00 tot ca. 22.00 uur)
20:00

WELKOM door bestuurlijk trekker Hilde Niezen
Toelichting op de actuele stand van de RES Midden-Holland incl. duiding/verwerking
aangenomen moties concept-RES.

20:10

TOELICHTING TESTBEELDEN en resultaten ruimtelijk-participatief proces tot nu toe:

a. Wat is er opgehaald en met welke afwegingen zijn de vier testbeelden tot stand gekomen?
(O.a. restricties, kansen, prioritering, kaartbeelden).
b. Toelichting op de verschillen tussen de vier testbeelden.
c. Ruimte voor enkele toelichtende plenaire vragen.
20:30

BESTUURLIJKE REFLECTIE
Bestuurlijke reflectie op de testbeelden door wethouders, gedeputeerde en
waterschapsbestuurder o.l.v. Teun Bokhoven, voorzitter stuurgroep RES MH.

PAUZE (5 minuten)
20:55

PEILING
Plenaire Mentimeter over de vier testbeelden en bestuurlijke reflectie.

21:00

DIALOOG
Uiteen in 7 gemengde deelgroepen (breakouts): volksvertegenwoordigers gaan in gesprek
met elkaar en met bestuurders over de regionale testbeelden en de bestuurlijke reflectie
daarop.

21:50

TERUGKOPPELING
Terugkoppeling deelsessies door rapporteurs.

22:00

VERVOLG
Korte vooruitblik volgende stappen tot en met besluitvorming (februari - juli 2021).
SLUITING
Afsluiting door bestuurlijk trekker Hilde Niezen.

Werkvorm
I.v.m. de corona-richtlijnen en omdat er circa 100 volksvertegenwoordigers verwacht worden, is de
werkvorm een digitale sessie met plenaire presentaties en discussie in kleiner gezelschap van 7
break-out rooms. Plenaire peiling gebeurt met Mentimeter. Dialoog met inbreng en reacties van
raadsleden wordt begeleid door gespreksleiders in de 7 groepen. Van de gesprekken worden korte
verslagen gemaakt.
Aanmelden
Aanmelden kan via Rosalie Bedijn (rosalie.bedijn@bmc.nl). Na uw aanmelding ontvangt u de
zoom-link.

