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Wat is het doel/de aanleiding van de presentatie (probleem-opgave-uitdaging-kans?) Dit 
dient ook in de presentatie te worden opgenomen. 
 
�   De energietransitie heeft grote impact op de ruimte in Weert. Afhankelijk van het 

gekozen scenario zijn er honderden hectares ruimte mee gemoeid. Er zijn verschillende 
keuzes die op elkaar van invloed zijn. Een goede strategie bepalen is dus het afwegen 
van verschillende maatregelen die bijdragen aan het gemeenschappelijke doel: 
Energieneutraal in 2040. Door middel van een interactieve sessie wordt inzicht verkregen 
in de opgave en complexiteit. De workshop sluit aan bij de presentatie die op 27-08 is 
gepland. Deze gaat over de opgave en het proces om te komen tot een routekaart 
energieneutraal. De workshop zet de eerste stappen naar een inhoudelijke invulling voor 
Weert.  

 

 

INFORMATIEFORMULIER TBV DE AGENDACOMMISSIE 

VOOR AANMELDING VAN EEN ONDERWERP VOOR DE 

(EXTRA) INFORMATIEBIJEENKOMST 
Toelichting  

Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 
agendering van het onderwerp.  
 
Richtlijnen: 

• Doel agendering: raad informeren en laten meedenken over nieuwe ontwikkelingen en 
complexe dossiers. 

• Vorm: presentatie of (interactieve) werksessie. 
• Er mag nog geen raadsvoorstel voorliggen. 
• Duur: afhankelijk van werkvorm (zie hierna). 
• Een presentatie wordt op vrijdag vóór de informatiebijeenkomst aan de raad beschikbaar 

gesteld, tenzij het niet-openbare informatie betreft. 
• Een presentatie wordt na de bijeenkomst openbaar in het raadsinformatiesysteem geplaatst 

tenzij vooraf wordt verzocht dit niet te doen! 
• ATTENTIE: vanwege de AVG mogen er geen personen zichtbaar zijn op foto’s in 

presentaties, tenzij deze personen nadrukkelijk toestemming ervoor hebben gegeven! Deze 
toestemming moet dan worden overgelegd.  

• De informatiebijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal. 

 DATUM INFORMATIEBIJEENKOMST  

ONDERWERP 

OMSCHRIJVING VAN DE PRESENTATIE  

PRESENTATOR 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER 

 
OPENBAAR OF NIET OPENBAAR 



 

 

� Tijdens een interactieve sessie wordt visueel gemaakt wat de 
energietransitie voor impact heeft. Deelnemers worden uitgedaagd om 
met elkaar in discussie te gaan over de wijze van invulling 
(zon/wind/restwarmte/etc.) en dit wordt zichtbaar gemaakt op een kaart. 
 

� Meer informatie op: https://www.drivenbyvalues.nl/climate-chase-game/ 
 

� Aan het einde van de workshop hebben deelnemers inzicht in de impact 
van de energietransitie. Bovendien kunnen de gemaakte afwegingen 
tijdens de workshop waardevol zijn voor het opstellen van de Routekaart 
Energieneutraal Weert 

 

 

 

   

Agendacommissie 28-08-2019: 1,5 uur met maximaal 15 minuten uitloop. 

 

De workshop heeft reeds met ambtenaren en drie collegeleden plaatsgevonden. De 

resultaten zijn zo waardevol dat wethouder Gabriels voorstelt om deze workshop 

ook aan raadsleden aan te bieden.  
 

Volgt er nog een informatiebrief, B&W- en/of raadsvoorstel of een volgende 
toelichting in een informatiebijeenkomst? Zo ja de planning hiervan aangeven. 
Wat is de planning van andere acties (bijvoorbeeld start van de uitvoering, 
voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners)? 

 

� NVT 

 

 

Zijn er schriftelijke stukken (of andere relevante informatie) over het onderwerp die 
voorafgaand aan de informatiebijeenkomst beschikbaar kunnen worden gesteld? 

 

� NVT 

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING? 
 

PLANNING VERDERE PROCES 

 

B   BIJLAGEN 

BENODIGDE TIJD 

WANNEER EEN ANDERE WERKVORM WORDT VOORGESTELD DAN EEN PRESENTATIE 
DIT HIERONDER OMSCHRIJVEN EN MOTIVEREN  


