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De voorzitter opent de raadsvergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
01.

Spreekrecht burgers
De heer T. Pouwels spreekt namens de Bedrijfskring Heerhugowaard de raad toe naar
aanleiding van agendapunt 13 (Oplossing en kredietvotering Zuidtangent met
spooronderdoorgang).
De heer G. Ligthart spreekt namens namens bedrijven aan de westkant van het
stationsgebied de raad toe over agendapunt 13 (Oplossing en kredietvotering Zuidtangent
met spooronderdoorgang).

02.

Vaststellen raadsagenda
Door de heer F. Hoekstra wordt voorgesteld om agendaput 12 (Afvalinzameling –
Grondstoffenbeleidsplan 2018-2021)niet te behandelen deze avond.
Dit voorstel is in stemming gebracht en met 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden VVD, CDA, SP, BB, LMJ, Degreef.
Tegen stemden CU,D66, SH, HOP, ND, Pvda.
Vanwege de vele aanwezigen voor agendapunt 13 wordt dat agendapunt behandeld
voorafgaande aan agendapunt 12.

03.

Vaststellen notulen raadsvergaderingen van 17 oktober 2017 en 8 november 2017
(begrotingsraad)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 17 oktober 2017 en 8 november 2017
ongewijzigd vast te stellen.

04.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken, waar onder mededelingen
van het college aan de raad
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken 03 t/m 20 voor kennisgeving aan te nemen.
De heer A. Hoekstra (SP) zal technische vragen over brieven 01 en 02 indienen bij het
college.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken 01 t/m 36 voor kennisgeviing aan te nemen.
De heer A. Hoekstra (SP) zal technische vragen bij het college indienen over de brieven
23 en 23a.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten ingekomen
stukken 01 en 02 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
afhandeling van ingekomen stukken 01 t/m 05 in handen te stellen van het college.
Rubriek D
Vanuit het college is door wethouder Stam de mededeling gedaan dat de grondexploitatie
Stadshart meer tijd vraagt en dus niet zoals toegezegd voor het einde van dit jaar aan de
raad kan worden voorgelegd. Deze grondexploitatie zal onderdeel uitmaken van de
Rekening 2017.

05.

Benoeming en beëdiging mevrouw J.M. van Ruitenbeek-Schonewille (voor de
fractie Senioren Heerhugowaard) tot raadslid van de gemeenteraad en tevens
mevrouw E. Webbe (voor de fractie Senioren Heerhugowaard) tot commissielidniet-raadslid van de gemeenteraad
De onderzoekscommissie vanuit de gemeenteraad (D. Gosselaar, A. Jongenelen, T.J.
Visser) heeft tijdens een schorsing van de vergadering de geloofsbrieven van mevrouw
J.M. van Ruitenbeek en mevrouw E. Webbe onderzocht. Geconstateerd is dat mevrouw
Van Ruitenbeek is toegelaten als lid nan de gemeenteraad en mevrouw E. Webbe kan
worden toegelaten als commissielid-niet-raadslid namens de fractie Senioren
Heerhugowaard.
Vervolgens is via een schriftelijke stemming mevrouw Webbe benoemd tot commissielidniet-raadslid voor de fractie Senioren Heerhugowaard. (stemcommissieleden A. Valent en
V. Wanst). 31 stembriefjes ingeleverd, 30 stemmen vóór en 1 ongeldig stembriefje.
Na deze toelating en benoeming hebben mevrouw Van Ruitenbeek en mevrouw Webbe
ten overstaan van de voorzitter de bijbehorende verklaring en belofte (eed) afgelegd.

De voorzitter merkt op dat mevrouw Webbe wenst te worden aangesproken als mevrouw
Kerk.
06.

Benoeming directeur rekenkamerfunctie
Via een schriftelijke stemming is de heer J.H.W. Oostendorp unaniem benoemd tot
directeur van de rekenkamercommissie. (stemcommissie bestond uit A. Valent en V.
Wanst).
Na deze benoeming heeft de heer Oostendorp ten overstaan van de voorzitter de
bijbehorende verklaring en belofte afgelegd.

07.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio (RB2017090)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

08.

Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar (RB2017096)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

09.

het bestemmingsplan Actualisatieplan 2015 met de IMROcode
IMRO.0398.BP48ACTUALISATIE-VA02 gewijzigd vast te stellen.

Deelneming NVSI (RB2017089)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

13.

1. de strategische keuze voor een warmtenet in Heerhugowaard te omarmen als
kans om een grote stap te maken richting de energietransitie en de
verduurzaming van Heerhugowaard;
2. akkoord te gaan met een garantstelling voor maximaal 2,5 miljoen euro voor
het warmtenet naar het noorden van Heerhugowaard;
3. het college op te dragen een overeenkomst met HVC aan te gaan waarin
afspraken staan met betrekking tot de gezamenlijke inspanning van partijen om
het risico op de garantstelling tot een minimum te beperken en het uitrollen van
het warmtenet tot een succes willen maken.
De overeenkomst zal vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan
de raad.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2015 (RB2017101)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

11.

De Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 vast te stellen.

Warmtenet – garantstelling (RB2017099)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

10.

Het college toestemming te verlenen voor vaststellen van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Geen wensen of bedenkingen inzake het voornemen tot deelneming aan de NVSI
naar voren te brengen.

Oplossing en kredietvotering Zuidtangent met spooronderdoorgang (RB2017092)
Er is in twee termijnen vergaderd over dit onderwerp. De volgende amendementen zijn
voor besluitvorming ingebracht:
Amendement D (ingebracht door D66):
Onderwerp: Voorstel RB2017092 Oplossing en kredietvotering 'Zuidtangent met
spooronderdoorgang'

De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017;
Constaterende dat:
- De gemeente Heerhugowaard al jarenlang bezig is met de voorbereiding van de
ontwikkeling van het Stationsgebied en met name de Zuidtangent met
spooronderdoorgang,
- Ten aanzien van de mogelijke uitvoering van de werkzaamheden aan de Zuidtangent,
het college heeft besloten direct te monitoren hoe de effecten daarvan op de drie
Genoemde kruisingen in de Westtangent zullen uitpakken, zonder enig tijdspad van
terugkoppeling te geven.
Overwegende dat:
- Raadsleden vanuit hun controlerende kaderstellende rol op de hoogte moeten blijven
wat zich allemaal afspeelt rondom het project ‘Zuidtangent met spooronderdoorgang’,
- Behalve een directe monitoring naar de effecten op de drie kruisingen of een jaarlijkse
monitoring naar de verkeersstromen conform het rapport Goudappel Coffeng
(september 2017) er geen andere evaluaties plaatsvinden of rapportages gemaakt
worden.
Besluit:
Besluitpunt aan het voorgestelde Besluit toe te voegen:
4. In de Planning & Control cyclus een voortgangs-en financiële rapportage inzake
‘Zuidtangent met spooronderdoorgang’ op te laten nemen en de gemeenteraad twee
keer per jaar hierover te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66 Heerhugowaard
René Vrieswijk
De raad heeft met 30 tegen 1 stemmen besloten dit amendement aan te nemen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SH, PvdA, BB, SP, ND, LMJ
Tegen stemde: TD
Amendement E (ingebracht door Senioren Heerhugowaard):
Onderwerp Geen spade de grond in
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017,
behandelend agendapunt 13 met als onderwerp Oplossing en kredietvotering Zuidtangent
met spooronderdoorgang;
Constaterende dat,
het ontwikkelen van ons OV-knooppunt;
toelichting op hun besluit van 13 november de
Heerhugowaardse knooppuntontwikkeling en het tekort genoemd hebben;
spade de grond ingaat voor dat de financiering met de provincie rond is;
gemeenteraad komt indien de provincie geen bijdrage levert aan het tekort van 6
miljoen;
- en D66-fracties door Provinciale Staten is
aangenomen, waarin gesteld wordt dat knooppuntontwikkelingen waarin provinciale
cofinanciering wordt voorgesteld, eerst door gedeputeerde staten ter kennisgeving
wordt gebracht aan de Provinciale Statencommissie met de mogelijkheid om deze
Statencommissie om advies te vragen;

de ondertunneling van het spoor, het oplossen van de gevaarlijke kruisingen
Zuidtangent / Stationsplein en Zuidtangent / Industriestraat en de bereikbaarheid van
ons knooppunt voor alle verkeersdeelnemers niet langer kan wachten;
miljoen te dekken omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden bij de
provincie;
- leidt tot een tekort op de
bestemmingsreserve NBK 1;
besluit:
- Aan het door het college voorgestelde besluit het volgende toe te voegen:
1. Voteren van het krediet in complex P.655, Nota Bovenwijkse Kosten Deel 1 (NBK-1)
onder 'Zuidtangent met spooronderdoorgang' ad € 23.983.000,- inclusief een stelpost
van € 900.000,- voor mogelijke optimalisaties in de genoemde drie kruispunten aan de
Westtangent, inclusief voorbereidingskrediet (VTA) en inclusief een te verwachten
bijdrage van € 6.000.000,- van de provincie Noord Holland;
3. De te verwachten bijdrage van € 6.000.000,- toe te voegen aan de Nota Bovenwijkse
Kosten 1;
4. Er geen verplichtingen met derden worden aangegaan die er toe leiden dat er met
daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden aan de Zuidtangent wordt aangevangen
zolang er geen dekking is van het tekort ter hoogte van € 6,000.000,- Het tweede punt ongewijzigd te laten.
Senioren Heerhugowaard HOP D66
J.J van der Starre J.M. Does J.R. Vrieswijk
De raad heeft met 25 tegen 6 stemmen besloten dit amendement aan te nemen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SH, PvdA, ND
Tegen stemden: SP, BB, LMJ, TD
Amendement H (ingebracht door de SP):
Onderwerp: Voorstel RB2017092 Oplossing en kredietvotering 'Zuidtangent met
spooronderdoorgang'
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017,
behandelend agendapunt met als onderwerp “Oplossing en kredietvotering 'Zuidtangent
met spooronderdoorgang'.”
Constaterende dat:
eigen middelen,
Noord-Holland,
Overwegende dat:
Noord-Holland,
incie Noord-Holland nog geen enkele toezegging heeft
Gegeven over co-financiering van de Zuidtangent met spooronderdoorgang.
-financiering van wezenlijk belang is voor de budgettering van de kosten voor
de spooronderdoorgang;
Besluit
Besluitpunt aan het voorgestelde Besluit punt 2 te wijzigen van:

In geval GS (en mogelijk PS) geen besluit nemen over samenwerking in
knooppuntontwikkeling die tot volledige dekking leidt, het besluit onder ‘1’ te laten
vervallen.
In:
In geval het bestuur van de provincie Noord-Holland, te weten GS en PS, binnen 1 jaar
na heden 28 november 2017, geen besluit neemt over samenwerking met de gemeente
Heerhugowaard in de OV-knooppuntontwikkeling, of geen toezeggingen geeft die tot een
volledige financiële dekking van de begroting zoals vermeld in Voorstel RB2017092 leidt,
het besluit onder ‘1’ te laten vervallen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Socialistische Partij
Ane Duijff
De gemeenteraad heeft met 3 stemmen tegen en 28 stemmen voor besloten het
amendement te verwerpen.
Voor stemden: SP, LMJ
Tegen stemden: HOP, CDA, VVD, CU, SH, D66, BB, PvdA, ND, TD
Amendement J (ingebracht door Nederland Duurzaam):
Titel amendement: Masterplan stationsgebied
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017,
behandelend agendapunt 13 met als onderwerp RB2017092 Oplossing en kredietvotering
'Zuidtangent met spooronderdoorgang';
Constaterende dat,
- In alle omliggende stukken, van raadsinformatiebrieven tot klankbordgroep presentaties,
wordt gericht op een nieuw in te richten duurzaam stationsgebied;
- Er met de kredietvotering een vliegwielfunctie wordt beoogd waarbij verschillende
Partners en ontwikkelaars een rol moeten gaan spelen;
Overwegende dat,
- Het uiteindelijke doel is dat een goed bereikbaar en duurzaam stationsgebied wordt
gebouwd;
- Er met deze investering door de gemeente een signaal wordt afgegeven en de
Gemeente en burger baat heeft bij duidelijkheid omtrent het vervolg;
Besluit:
- Aan het door het College voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen:
3. In navolging van de kredietvotering met de beoogde partners zo spoedig mogelijk tot
(intentie)overeenkomsten te komen om de ontwikkeling van het stationsgebied, in het
kader van de Ontwikkelingsstrategie stationsgebied en OV-knooppuntenbeleid de
publieke ruimte te waarborgen;
4. Zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen om ervoor te zorgen dat het Slim
Energie Net (Waerdse Energie Circuit) gelijktijdig met de eerste werkzaamheden aan
het project ook uitgerold kan worden;
5. De Raad op de hoogte te brengen van het afsluiten van de overeenkomsten op het
moment dat zij worden afgesloten, of anders halfjaarlijks een update te verzorgen van
de ontwikkelingen rondom het masterplan.
Nederland Duurzaam, F. Marchal
De gemeenteraad heeft met 30 stemmen voor en 1 stem tegen besloten dit amendement
aan te nemen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, CU, D66, BB, SH, PvdA, SP, ND, LMJ
Tegen stemde: TD

Vervolgens is het raadsvoorstel inclusief verwerking van de aangenomen amendementen
in stemming gebracht met de navolgende besluittekst:
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
1. te voteren van het krediet in complex P.655, Nota Bovenwijkse Kosten Deel 1 (NBK-1)
onder 'Zuidtangent met spooronderdoorgang' ad € 23.983.000,- inclusief een stelpost
van € 900.000,- voor mogelijke optimalisaties in de genoemde drie kruispunten aan
de Westtangent, inclusief voorbereidingskrediet (VTA) en inclusief een te verwachten
bijdrage van € 6.000.000,- van de provincie Noord-Holland;
2. in geval GS (en mogelijk PS) geen besluit nemen over samenwerking in
knooppuntontwikkeling die tot volledige dekking leidt, het besluit onder ‘1’ te laten
vervallen;
3. de te verwachten bijdrage van € 6.000.000,- toe te voegen aan de Nota Bovenwijkse
Kosten 1;
4. dat er geen verplichtingen met derden worden aangegaan die er toe leiden dat er met
daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden aan de Zuidtangent wordt aangevangen
zolang er geen dekking is van het tekort ter hoogte van € 6,000.000,--;
5. in de planning & controll-cyclus een voortgangs- en financiële rapportage inzake
‘Zuidtangent met spooronderdoorgang’ op te laten nemen en de gemeenteraad twee
keer per jaar hierover te informeren;
6. in navolging van de kredietvotering met de beoogde partners zo spoedig mogelijk tot
(intentie)overeenkomsten te komen om de ontwikkeling van het stationsgebied in
het kader van de ontwikkelingsstrategie stationsgebied en OV-knooppuntenbeleid in
de publieke ruimte te waarborgen;
7. zo spoedig mogelijk tot overeenstemming te komen om ervoor te zorgen dat het
Slim Energie Net (Waerdse Energie Circuit) gelijktijdig met de eerste werkzaamheden
aan het project ook uitgerold kan worden;
8. de raad op de hoogte te brengen van het afsluiten van de overeenkomsten op het
moment dat zij worden afgesloten, of anders halfjaarlijks een update te verzorgen
van de ontwikkelingen rondom het masterplan.
De gemeenteraad heeft met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen dit besluit
aangenomen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SH, PvdA, ND.
Tegen stemden: BB, SP, LMJ, TD.
Hierna zijn de volgende twee moties in stemming gebracht:
Motie 03. (ingebracht door de SP):
Onderwerp: Ondernemers en Zuidtangent
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017,
behandelend agendapunt met als onderwerp “Oplossing en kredietvotering 'Zuidtangent
met spooronderdoorgang'.”
Constaterende dat
e voorbereiding van de ontwikkeling van
het Stationsgebied en met name de Zuidtangent met spooronderdoorgang,
herstructureringsplan van de Zuidtangent, met name aan de westzijde van het spoor;
;
Overwegende dat:
betrokken zijn bij de zaken die in hun gemeente plaatsvinden,

zijn gebleven in de overwegingen die het college aan de raad heeft voorgelegd,
g
aanwezig waren;
Spreekt uit:
Dat College en gemeenteraad bezwaren en belangen van zo’n grote groep ondernemers
niet via emailwisseling volledig kan doorgronden,
Overleg over hun bezwaren naar de mening van deze ondernemers nog onvoldoende
plaats heeft gevonden;
Zij geen mogelijkheid hebben gehad eventuele alternatieve oplossingen aan te dragen;
Verzoekt het College om:
1. Alvorens er volgende stappen worden genomen, in gesprek te gaan met deze groep
ondernemers,
2. Daarbij beider belangen en argumenten uitgebreid met elkaar te bespreken,
3. Deze groep ondernemers een redelijke termijn te beiden om eventuele alternatieve
plannen globaal uit te (laten) werken,
4. En met deze resultaten de gemeenteraad daarna nader te informeren, alvorens de
raad tot besluitvorming over kan gaan.
En gaat over tot de orde van de dag.
Socialistische Partij
Ane Duijff
De gemeenteraad heeft met 4 stemmen voor en 27 stemmen tegen besloten deze motie
te verwerpen.
Voor stemden: SP en BB
Tegen stemden: HOP, CDA, VVD, CU, D66, PvdA, SH, TD, LMJ , ND.
Motie 4 (ingebracht door de SP):
Onderwerp: Provincie Integraal Zuidtangent
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017,
behandelend agendapunt met als onderwerp “Oplossing en kredietvotering 'Zuidtangent
met spooronderdoorgang'.”;
Constaterende dat
het Stationsgebied en met name de Zuidtangent met spooronderdoorgang,
-Holland bezig is met de aanleg van de provinciale weg N23
nog niet zo lang geleden aanpassing, daardoor zeer waarschijnlijk wéér aangepast zal
worden,
-Kolhorn) een
knelpunt is en zo de oorzaak is dat veel verkeer voor de weg Westtangent - Zuidtangent
kiest,
Overwegende dat:
Verkeersstroom dóór Heerhugowaard zal zorgen
Het bestuur van de provincie Noord-Holland nog bezig is met de heroverwegingen en

mogelijk versnelde aanpak van deze knelpunten
RB2017092 blijkt
st nieuwe berekening noodzakelijk zijn voor het verkeer dat zich in de
toekomst over de Zuidtangent zal verplaatsen;
Spreekt uit:
Dat de gemeenteraad voor de besluitvorming over de Zuidtangent en de spoorondergang
niet voldoende informatie nog niet voldoende informatie heeft
Dat het overleg met de provincie dient te worden geïntensiveerd
Dat er eerst nadere onderzoeken dienen plaats te vinden
Verzoekt het College om:
1. Een integraal plan te ontwikkelen van al deze knelpunten, in samenwerking met de
provincie, met inachtneming van visie en berekeningen waarbij ook de ontwikkelingen
van de N23 worden meegenomen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Socialistische Partij
Ane Duijff
De gemeenteraad heeft met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen besloten deze motie
te verwerpen.
Voor stemden: SP, BB
Tegen stemden: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SH, PvdA, ND, LMJ, TD.
Motie 6 (ingebracht door Burgerbelang):
Onderwerp: Second opinieonderzoek Zuidtangent met spooronderdoorgang
De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017
bijeen:
Constaterende dat:
- In de huidige situatie de spoorwegovergang in de Zuidtangent een belangrijke
Bottleneck vormt in voor de doorstroming van het verkeer van en naar Heerhugowaard,
- Conclusies uit het rapport (september 2017) van verkeerskundige bureau Goudappel
Coffeng aangeven dat er wel degelijk risico’s zijn in de verkeersveiligheid en
doorstroming die in de simulatie anno 2030 naar voren komen.
Overwegende dat:
- De realisatie van de Zuidtangent met spooronderdoorgang grote financiële
consequenties heeft,
- Het rapport van Goudappel Coffeng aangeeft dat mogelijke risico’s in de
verkeersveiligheid en doorstroming nog niet geheel ondervangen zijn.
Spreekt uit:
Een second opinion onderzoek naar de Zuidtangent met spooronderdoorgang voor meer
draagvlak zorgt onder inwoners en ondernemers
Verzoekt de raad:
1. Een second opinion onderzoek te laten verrichten n.a.v. de conclusies en ontwerp van
het verkeerskundige rapport van Goudappel Coffeng naar de Zuidtangent met
spooronderdoorgang.
2. De kosten van dit onderzoek, maximaal 25.000 euro uit de stelpost van € 900.000,voor mogelijke optimalisaties in de genoemde drie kruispunten aan de Westtangent te
halen.

3. Uit de gemeenteraad een stuurgroep op te richten, bestaande uit twee oppositie en
twee coalitiepartijen die dit second opinion onderzoek vormgeven, onder
voorzitterschap van de voorzitter van de gemeenteraad.
4. De uitkomst van een second opinion onderzoek in de commissie SO in maart 2018 te
behandelen.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Burgerbelang
De gemeenteraad heeft met 6 stemmen tegen en 25 stemmen voor besloten deze motie
niet aan te nemen.
Na dit agendapunt schorst de voorzitter om 00:17 uur (=28 november 2017) de
vergadering. De vergadering zal om 20.00 uur voortgezet worden.
De voorzitter heropent de vergadering op 28 november om 20.00 uur.
De voorzitter constateert dat er twee raadsleden vanavond afwezig zijn.
Dat zijn de heren Van der Molen (HOP) Jongenelen (Burgerbelang).
12.

Afvalinzameling – Grondstoffenbeleidsplan 2018-2021 (RB2017097)
Er is in twee termijnen vergaderd over dit onderwerp.
Door de fractie Nederland Duurzaam is navolgend Amendement F ingediend:
Titel motie: RB 2017097 Grondstoffenbeleidsplan
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017,
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp “Grondstoffenbeleidsplan”.







Constaterende dat:
Er goede stappen worden gemaakt om afvalscheiding en verwerking te verbeteren in
het kader van toewerken naar een circulaire economie;
Dit gepaard gaat met een transitie en gedragsverandering;
Overwegende dat:
Met dit nieuwe plan er nieuwe bakken voor PMD bijkomen maar niet iedereen daarover
zal kunnen of willen beschikken;
Het met name hierom, in ieder geval gedurende de transitieperiode, verstandig is om
zowel op centraal als decentraal ophalen te blijven inzetten;
Het goed zou zijn om voorlopig de bovengrondse inzamelcontainers nog in stand te
houden;
Spreekt uit:
Het afvalscheidingsbeleid van Heerhugowaard hiermee een volgende stap maakt. We
moeten er echter voor zorgen dat er door de tijdelijke verandering geen mensen
achterblijven in de transitie.
Besluit Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen
Het besluit te veranderen door te schrappen hetgeen staat vermeld onder d.
d. Verwijderen van bovengrondse verzamelcontainers bij milieuparkjes (woonwijken).
Nederland Duurzaam
Fractie Nederland Duurzaam, F. Marchal
Amendement F is verworpen met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
Voor stemden: SP, BB, SH, D66, ND, LMJ
Tegen stemden: HOP, VVD, CDA, CU, PvdA, FD

Door de fractie VVD is navolgend Amendement I ingediend:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28-11-2017,
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp Afvalinzameling –
Grondstoffenbeleidsplan 2018-2021;
Constaterende dat,
- wij het volgende doel nastreven: Maximaal 150 kg restafval per inwoner per jaar in 2021.
- dit doel behaald dient te worden door beter afvalscheiding bij de bron.
- voor het scheiden van afval de inwoners naast de GFT container en restafval container
ook een PMD container kunnen krijgen.
- na de commissie behandeling van 6 november 2017 de inzamelfrequentie van restafval
weer gesteld is op 1 x per 2 weken.
- dat de kosten van afvalinzameling door een noodzakelijke extra inzamelvoertuig hoger
worden.
Overwegende dat,
- wij het doel wat wij nastreven minder makkelijk zullen behalen doordat de prikkel om
afval te scheiden minder groot zal zijn bij de voorgestelde inzamelfrequentie.
- bij een inzamelfrequentie van 1 x per 3 weken voor alle drie de containers de prikkel tot
betere afvalscheiding meer aanwezig zal zijn.
- bij de 1 x 3 frequentie de extra inzamelvoertuig niet nodig is en de kosten daardoor
aanzienlijk lager zijn.
Besluit:
- Het door het College voorgestelde raadsbesluit bij:
Punt 2:
a. Invoeren van rolcontainer voor PMD inzameling aan huis 1x per 2 weken
b. Inzamelfrequentie van restafval verlagen naar 1x per 4 weken. Na behandeling in
commissie MiSB van 6 november gewijzigd in 1x per 2 weken.
Te wijzigen naar:
Punt 2:
a. Invoeren van rolcontainer voor PMD, inzameling aan huis 1x per 3 weken
b. Inzamelfrequentie van zowel restafval als GFT naar 1x per 3 weken.
Fractie VVD
Amendement I is verworpen met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen.
Voor stemde: VVD
Tegen stemden: HOP, CDA, CU, D66, PvdA, SP, BB, SH, ND, LMJ, FD
Vervolgens is het ongewijzigde raadsvoorstel in stemming gebracht.
De fracties van ND, CU, D66, VVD, FD hebben voorafgaande aan de stemming een
stemverklaring afgelegd.
De raad heeft met 30 stemmen voor en 1 stem tegen besloten:
1. Als doelen vast te stellen:
a. Maximaal 150 kg restafval per inwoner per jaar in 2021.
b. Het scheiden en aanbieden van grondstoffen wordt makkelijker.
c. Buiten de start- en aanloopkosten stijgen de afvalbeheerkosten huishoudelijk
afval en afvalstoffenheffing niet als gevolg van nieuwe beleidsimpulsen en
maatregelen.
2. Vast te stellen van het grondstoffenbeleidsplan 2018-2021 met daarin de maatregelen:
a. Invoeren van rolcontainer voor PMD inzameling aan huis 1x per 2 weken
b. Inzamelfrequentie van restafval verlagen naar 1x per 4 weken. Na behandeling in
commissie MiSB van 6 november gewijzigd in 1x per 2 weken.

c. Bestaande bovengrondse verzamelcontainers bij winkelcentra en supermarkten
vervangen door ondergrondse containers.
d. Verwijderen van bovengrondse verzamelcontainers bij milieuparkjes (woonwijken)
e. Opstellen communicatieplan
f. Vaststellen uitgangspunt “Ruimte reserveren ondergrondse containers”:
g. Tweede GFT container mogelijk maken.
3. De doelen en maatregelen uit besluit 1 en 2 te evalueren in het derde kwartaal 2019.
Op basis van evaluatie een besluit te nemen of
a. een CMS ingevoerd moet worden
b. Inzamelfrequentie van restafval alsnog te verlagen naar 1x per 4 weken.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ
Tegen stemde: FD
Hierna is de door D66 ingediende Motie 2 met de onderstaande tekst in stemming
gebracht:
Onderwerp: Slimme ondergrondse afvalcontainers met vulgraadsensoren
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017,
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp Raadsvoorstel RB2017097
Afvalinzameling - Grondstoffenbeleidsplan 2018-2021;
Constaterende dat,
- Het huidige grondstoffenbeleidsplan 2013-2016 is afgelopen,
- Maatschappelijke ontwikkelingen rond de kijk op afval, grondstoffen en de circulaire
economie om aanpassingen van de afvalinzameling vragen,
- De gemeente Heerhugowaard naar minder restafval en meer naar gescheiden van
grondstoffen wil.
- De gemeente Rotterdam onlangs een proefperiode van 2 jaar ‘afvalcontainers met
vulgraadsensoren’ succesvol heeft afgerond en nu de stad met ongeveer 6500
afvalcontainers met vulgraadsensoren fasegewijs gaat inbouwen.
Overwegende dat,
- Werken met vulgraadmeting en een dynamische routeplanning goed past in de visie van
Heerhugowaard om de stad steeds slimmer en duurzamer te beheren,
- Slimme sensoren in containers bijdragen aan een efficiënter beheer van ondergrondse
afvalcontainers en een betere dienstverlening aan de bewoners,
- Deze afvalcontainers minder snel vol zullen zijn en daardoor voor minder overlast van
zwerfafval zorgen,
- Efficiëntere routeplanning van vuilniswagens voor een besparing op de kosten, minder
vervoerbewegingen en CO2-uitstoot zorgen.
Spreekt uit:
Het grondstoffenbeleid van de gemeente Heerhugowaard tot doel heeft het gewenste
‘afval aanbiedgedrag’ van onze inwoners te bevorderen en zo te komen tot minder
restafval.
Verzoekt het College:
1. Te onderzoeken of slimme sensoren in ondergrondse afvalcontainers in de gemeente
Heerhugowaard ingebouwd kunnen worden.
2. De raad, rechtstreeks of via de commissie MISB, uiterlijk op 28 februari 2018 op de
hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze motie.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66, Michael Feelders

Motie 2 is aangenomen met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
Voor stemden: VVD, CDA, SP, BB, D66, ND, LMJ, SH, FD
Tegen stemden: HOP, CU, PvdA
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring is afgegeven door HOP, CU,
PvdA.
Hierna is de door Senioren Heerhugowaard ingediende Motie 5 met de onderstaande
tekst in stemming gebracht:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 november 2017
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp Grondstoffenbeleidsplan 2018-2021
Constaterende dat:
extra rolcontainer voor PMD. Naast voorstanders zijn er ook uitgesproken
tegenstanders;
vragen om de rolcontainer voor PMD weg te laten halen.
Overwegende dat:
we mensen tegen hun zin gedurende vier weken opzadelen met een extra rolcontainer;
ensen vooraf gevraagd wordt of ze een extra rolcontainer willen dan verwachten
wij dat veel mensen de moeite niet zullen nemen om te reageren, ongeacht of ze wel of
niet de rolcontainer willen;
nu al uitgesproken tegenstander
zijn van een extra rolcontainer na vier weken toch de rolcontainer willen behouden;
de kans krijgen om vooraf aan te geven dat ze geen extra rolcontainer voor PMD willen.
Verzoekt het College:
Het mogelijk te maken dat Heerhugowaarders vooraf kunnen aangeven dat ze geen
extra rolcontainer voor PMD willen ontvangen.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Senioren Heerhugowaard
Annette Valent-Groot
De raad heeft besloten motie 5 te verwerpen met 13 stemmen voor en 16 stemmen
tegen.
Voor stemden: CDA, SP, BB, SH, ND, LMJ
Tegen stemden: CU, VVD, HOP, D66, PvdA, FD
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur.
OVERZICHT TOEZEGGINGEN:
Er zijn geen toezeggingen door het college geuit.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
Van Heerhugowaard d.d. 19 december 2017.
de raadsgriffier,

de voorzitter,

