Aan gemeenteraadsleden
t.a.v. de griffier

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

U22032301

datum

23 maart 2022

Onderwerp: Uitnodiging introductieprogramma energietransitie

Beste gemeenteraadslid,
Van harte gefeliciteerd met uw benoeming! Na een drukke campagneperiode gaat u aan de slag als
volksvertegenwoordiger. Als raadslid heeft u een besluitvormende rol op vele opgaven die in de lokale
samenleving spelen. Eén daarvan is het klimaat.
Uw gemeenteraad stelde vorig jaar de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 en de Lokale Transitievisie
Warmte vast. Dat zijn belangrijke kaders voor de uitvoering van afspraken uit het Klimaatakkoord. Nu is
het aan u en uw collega’s om over het vervolg met elkaar te debatteren en besluiten te nemen.
Daarvoor voorzien wij u graag van informatie over de Energietransitie. Het Nationaal Programma
Regionale Energiestrategie (NP RES) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nodigen u
van harte uit om deel te nemen aan een Introductieprogramma hiervoor.
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Online introductiecursus ‘Maak een goede start in de
energietransitie’. (start 19.30 uur)
Thematische verdiepende webinars (online, start
19.30 uur)
- De energietransitie en het Klimaatakkoord
- De opwek van duurzame energie: kansen en
uitdagingen voor raadsleden
- Participatie en omgaan met polarisatie
- Verduurzaming scholen en ander maatschappelijk
vastgoed

Woensdag 20 april of
Woensdag 11 mei
Woensdag 1 juni
Woensdag 8 juni
Woensdag 15 juni
Woensdag 14 september
Woensdag 21 september

Het programma wordt georganiseerd voor raadsleden. (Kandidaat-) wethouders, maar ook andere
volksvertegenwoordigers zijn welkom.

- Omgevingsbeleid en RES
- Aardgasvrij maken van wijken en gebouwen
- Duurzame mobiliteit
Tweedaagse zomercursus (fysiek). Een combinatie van
de basiscursus, de thematische verdieping én
vaardighedentraining.

Woensdag 28 september
Woensdag 5 oktober
Woensdag 13 juli en
donderdag 14 juli (hele
dagen)

Aanmelden en uw vragen vooraf
We maken de introductiecursus op maat. Deelt u daarom vooral uw vragen over de energietransitie
met ons. We bouwen daar in ons programma op voort.
U kunt zich hier aanmelden voor de verschillende onderdelen van het Introductieprogramma. Daar kunt
u ook uw vragen kwijt.
Heeft u andere vragen over het introductieprogramma? Mailt u dan naar Pascale Georgopoulou via
p.georgopoulou@npres.nl
We hopen dat u veel plezier zult beleven aan dit programma!
Met vriendelijke groet,
Lian Merkx, programmamanager Energie VNG
Kristel Lammers, directeur NP RES
Bekijk ook:
NP RES: informatie voor volksvertegenwoordigers
VNG-Raadgever energietransitie in de gebouwde omgeving
VNG-Raadgever Regionale energie strategieën en energie infrastructuur

