
 
 

Nieuwsbericht gemeenteraad, Provinciale Staten en algemeen besturen 

waterschappen – voorbereiding besluitvorming RES 1.0 

 

Online platform voor regionaal afstemmen moties en amendementen besluit RES 1.0 
In de maanden mei, juni en (begin) juli staan de RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid op de 

agenda van de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.  

Omdat het gaat om een regionaal plan, kan het wenselijk zijn om eventuele moties en amendementen af te 

stemmen. Om dit te faciliteren is vanuit de RES NHN en NHZ een online platform ingericht. U kunt hier op 

eenvoudige wijze uw motie of amendement kenbaar maken en kennisnemen van voornemens van anderen. 

De RES’en worden op 9 juli 2021, met eventuele moties en amendementen in de bijlage, aangeboden aan het 

Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving voor doorrekening.  

 

Via deze link heeft u toegang tot het online platform: Motie & amendementen portaal NHN & NHZ. Op het 

platform vind u een toelichting op de werkwijze. Mocht u toch nog een (technische) hulpvraag over het gebruik 

van het platform hebben, dan kunt u deze stellen via info@energieregionhn.nl of info@energieregionhz.nl . 

 
Uitgangspunten bij het gebruik van dit platform zijn: 

- Alleen volksvertegenwoordigers en uw griffier hebben toegang via de link (stuur de link daarom niet 
door naar anderen);  

- U kunt uw (concept) motie of amendement via uw griffier laten uploaden zodat anderen er kennis van 
kunnen nemen;  

- Via ‘geeltjes’ kunt u uw opmerkingen kwijt bij de kaart van de RES, of bij (concept) 
moties/amendementen. Het is raadzaam om uw contactgegevens op het geeltje te zetten, zodat 
collega volksvertegenwoordigers u makkelijk kunnen bereiken voor afstemming;  

- De griffier is centraal aanspreekpunt en zorgt voor: 
o het onder de aandacht brengen van het platform 
o het verzamelen en uploaden van (concept) moties en amendementen 

 
 

Online reflectiebijeenkomst RES Noord-Holland voor volksvertegenwoordigers  
Ter voorbereiding op de besluitvorming van RES 1.0 organiseren de programmaorganisaties RES Noord-Holland 

Noord en Noord-Holland Zuid samen met de provincie op woensdag 19 mei van 19.30-21.30 uur een online 

reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers.  

In een studio gaan bestuurders, volksvertegenwoordigers en experts in gesprek over de RES en de thema’s 

participatie, leefomgeving en natuur. Aan bod komen vragen als: ‘Wanneer is er voldoende participatie? Hoe 

kan financiële participatie het draagvlak vergroten? Hoe kun je als volksvertegenwoordiger een integrale 

afweging maken tussen de uiteenlopende belangen van energieopwek, leefomgeving en natuur?  

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Het definitieve programma ontvangt u ongeveer 2 weken van 

tevoren. Kunt u niet aanwezig zijn? De bijeenkomst wordt opgenomen zodat u deze later kunt terugkijken. 

https://miro.com/app/board/o9J_lJopxik=/
mailto:info@energieregionhn.nl
mailto:info@energieregionhz.nl
https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/aanmeldformulier_Aanmeldformulier_online_reflectiebijeenkomst_regionale_energiestrategie_nh


 
Voor meer informatie, kijk op Online reflectiebijeenkomst – Noord-Hollandse Energie Noord 

(energieregionhn.nl) of Online reflectiebijeenkomst – Noord-Hollandse Energie Zuid (energieregionhz.nl) 

 

https://energieregionhn.nl/online-reflectiebijeenkomst
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