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Uw kenmerk

Inleiding
Als uitwerking van motie 51 organiseert het College van GS een
expertsessie over de ontwikkelingen rondom de 55% reductie, de
maatregelen die dat voor Noord-Holland zou kunnen betekenen en
de voorbereidingen die de provincie daarvoor treft.

De sessie wordt gehouden op maandag 6 december a.s. van 1 3.0016.30 uur. De bijeenkomst wordt hybride gehouden in de
Statenzaal, Dreef 3 201 2 HR Haarlem en via MS teams. U kunt zich
aanmelden voor deze sessie bij de griffie via koen.koninqs@noordholland.nl. Bij aanmelding ontvangt u een link voor deelname. U
kunt bij u aanmelding aangeven of u voornemens bent fysiek
aanwezig te zijn bij de bijeenkomst.

Vanwege de huidige coronamaatregelen kan er slechts een beperkt
aantal deelnemers fysiek aanwezig zijn. Wij zetten er op in dat de
woordvoerders per fractie in ieder geval aanwezig kunnen zijn en
verzoeken de Statenleden bij hun aanmelding rekening te houden
met de huidige maatregelen. Voor degenen die fysiek aanwezig zijn
wordt er een lunch aangeboden. Daarbij wordt wederom rekening
gehouden met de huidige maatregelen.
De agenda van de sessie vindt u in de bijlage.
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Tot slot

We hopen hiermee een goede uitwerking te hebben gegeven aan de
behoefte bij de leden van PS. Wij stellen voor motie M51 -2021 als
afgedaan te beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

/

prdyinciesecretaris

R.

. Bergkamp

4 bijlage(n)

het programma

factsheet 1 EU plannen Fit for 5 5

factsheet 2 gevolgen voor Nederland
factsheet 3 provincies in de startblokken

/

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

/

3|3

PROGRAMMA

1. welkom door de voorzitter

2.

inleiding door de heer Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat
en Energie

3.

reflectie op de EU- plannen en de rol van de provincie door

a.

de heer Maarten van Poelgeest, voorzitter van de tafel
Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord

a.

de heer Ayolt de Groot, clusterleider Kennis van het
Ministerie van Economische zaken (betrokken bij het

rapport Bestemming Parijs)

b.

de heer Robert Tieman manager Public Affairs van

VNO-NCW West
c.

mevrouw Marjan Minnesma, directeur van de

Stichting Urgenda.
4.

Plenaire discussie

5. Afronding en sluiting
Per inleiding is er gelegenheid voor het stellen van verhelderende
vragen.
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