Webinar
Regionale Energiestrategie Groningen
Dinsdagavond 6 april van 20.00 – 21.30 uur
Donderdagavond 8 april van 20.00 – 21:30 uur
Op dinsdagavond 6 en donderdagavond 8 april houdt RES Groningen twee digitale bijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten praten wij u graag bij over wat we de afgelopen periode hebben gedaan, hoe we gekomen zijn tot een
RES 1.0 en wat de komende periode uw rol is. Tijdens het webinar sluit ook netbeheerder Enexis aan om uit te leggen wat
de RES 1.0 betekent voor het energienetwerk.
Het webinar is bedoeld is om u als volksvertegenwoordiger technisch inhoudelijk goed te informeren over de RES 1.0 en
het besluitvormingsproces. Politiek inhoudelijke vragen en opmerkingen passen niet bij dit webinar.
Webinar: 6 en 8 april
De bijeenkomsten krijgen de vorm van een (niet openbaar) webinar. Het webinar is bestemd voor de gemeenteraadsleden
van de Groningse gemeenten, de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van de
waterschappen. We organiseren het webinar twee keer, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om deel te nemen. Beide
avonden worden opgenomen en kunnen na 8 april worden teruggekeken. Ook de pers nodigen we uit.
Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur

Start webinar door dagvoorzitter Mathilde Lubbers

20.05 uur

Welkom door Hielke Westra, voorzitter van de stuurgroep

20.10 uur

Korte aftrap stand van zaken Nationaal Programma RES, door leden van het
Nationaal Programma

20.20 uur

Presentatie over het proces naar RES 1.0, door Marc Jager, procesmanager

20.30 uur

Presentatie RES 1.0, door Annemarie Rook, projectleider

21.15 uur

Interview met Greetje Bronsema, Enexis

21.25 uur

Afsluiting

21.30 uur

Einde

Link naar het webinar
Bent u erbij? U kunt het webinar volgen via onderstaande link. Na elke presentatie is er de gelegenheid om inhoudelijke
(niet politieke) vragen te stellen. Heeft op voorhand vragen? Dan kunt u deze mailen naar secretariaat@resgroningen.nl
Link: https://live.diepzeekonijn.nl/webinar2-RES-Groningen
Wij zien u graag digitaal op dinsdag 6 of donderdagavond 8 april
Hartelijke groet,
Namens de Stuurgroep RES Groningen
Hielke Westra, voorzitter Stuurgroep RES

