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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van

De stand van zaken rond de uitvoering van de motie “2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid”
van november 2018.

Inleiding
Aanleiding
Op 12 november 2018 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard unaniem een motie aangenomen 1
waarin de raad heeft uitgesproken “dat het opstellen van een 2 jarig uitvoeringsprogramma
duurzaamheid wenselijk is om voortgang te houden in het verder verduurzamen van Heerhugowaard
en om grip te houden op de energietransitie” en waarbij het college is verzocht:
1. om met een 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid te komen bij de voorjaarsnota
waarin concrete plannen staan voor het verder verduurzamen van Heerhugowaard;
2. de resultaten en voortgang van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid elk jaar te
presenteren aan de raad.
Door schaarse beschikbaarheid van beleidsmakers op het gebied van duurzaamheid heeft de
uitvoering van de motie vertraging opgelopen.
Context
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Motie 07 bij de vergadering van 12 november 2018, registratienummer E201841086
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De ambities uit het klimaatakkoord van Parijs (december 2015) zijn op nationaal niveau uitgewerkt in
het regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst” (oktober 2017), in het klimaatakkoord (juni 2019) en in
diverse beleidsstukken, waaronder de investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” van VNG,
IPO en de UvW (maart 2017), het InterBestuurlijk Programma (IBP, programma start februari 2018),
het nationaal Deltaprogramma en zijn Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (laatste versie 2020), alsook het
nationaal programma RES (gestart op 1 januari 2019). De motie van de raad van Heerhugowaard is
zodoende aangenomen vlak voordat het feitelijke proces rondom de Regionale EnergieStrategieën is
gestart.
De motie past binnen lokaal geformuleerde ambities “Heerhugowaard klimaatneutraal 2030”, onder
meer vastgelegd in de Strategie Duurzame Ontwikkeling Heerhugowaard (2015), de Raadsagenda
“Samen het verschil maken in Heerhugowaard 2018-2022” (mei 2018) en het daarop gebaseerde
collegeuitvoeringsprogramma en past binnen de regionale ambities uit de Focusagenda Regio
Alkmaar (november 2019). Hieronder geven wij aan hoe aan de motie uitvoering gegeven is, met een
overzicht van het duurzaamheidsprogramma voor de komende twee jaar.
Kernboodschap
De start van het proces rondom de Regionale Energie Strategieën en de daarmee samenhangende
wettelijke verplichtingen zijn bepalend (geweest) voor veel processen binnen de bredere
gemeentelijke Duurzaamheidsportefeuille. Binnen de P&C-cyclus is uw Raad op de hoogte gebracht
van uitvoering en planning van gemeente Heerhugowaard op diverse Duurzaamheidsprojecten en
beleidsvorming en -uitvoering. Voor de komende twee jaren (2020-2022) is de duurzaamheidsagenda
hieronder weergegeven. Ontwikkelingen en de monitoring daarvan worden gedeeld vanuit de
procesaanpak behorend bij de RES, LES en warmtetransitie.

Regionale Energie Strategie
Januari-februari 2020 Lokale verrijking van RES-scenario’s
Juni 2020
Behandeling concept-RES in gemeenteraad
Zomer 2020
Doorrekening PBL
Najaar 2020
Proces concept-RES naar RES 1.0
Februari 2021
Besluitvorming RES 1.0 in gemeenteraad
Lokale Energie Strategie
tot december 2020
na besluitvorming in raad en college wordt het uitvoeringsprogramma LES
vormgeven, leidend tot een transitievisie warmte en bijbehorende
uitvoeringsstrategie voor de verdere wijkaanpakken.
Op dit moment loopt met betrekking tot de LES na een technische
inventarisatie van potentieel haalbare mogelijkheden, de strategische
afstemming, inclusief monitoring. In de loop van maart komt er meer
informatie over de stand van zaken van de LES en het traject om tot
besluitvorming te komen. Dit in verband met de samenhang met de RES, met
name de opbrengst van de lokale RES ateliers.
Warmtetransitie/van het aardgas af
2019-2021
Pilot Wijkaanpak Rivierenwijk Zuid – van gas los
Voor deze pilot wordt een aanvraag voor een proeftuin aardgasvrije wijk
voorbereid. Geselecteerde gemeenten ontvangen een financiële bijdrage van
het Rijk om bestaande woningen en andere gebouwen via een wijkgerichte
aanpak aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.
2020
Op basis van de strategische kaders voortvloeiend uit de LES stappen zetten
om tot een transitievisie warmte en een bijhorende uitvoeringsstrategie te
komen.
Oplevering transitievisie warmte en bijbehorende uitvoeringsstrategie voor alle
verdere wijkaanpakken in de gemeente
2021-2022
Overige wijkaanpakken voorbereiden, o.a. op basis van geleerde lessen in de
wijkaanpak Rivierenwijk Zuid en de tot dan verder gedane ervaringen
Governance, samenwerking met stakeholders
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Met regionale stakeholders en regiogemeenten wordt een voorstel voorbereid voor het opzetten van
een uitvoerings- en afstemmingsstructuur in de duurzaamheidstransities. Eerste focus zal de
warmtetransitie zijn, maar ook overige uitvoering van duurzaamheidsopgaven zullen in die
governance-structuur afgestemd en tot besluitvorming geleid kunnen worden. In de loop van 2020 zal
dit voorstel voor besluitvorming worden voorgelegd en in de tussentijd zal uw raad over de voortgang
worden geïnformeerd.
Met de regiogemeenten van Regio Alkmaar wordt uitvoering gegeven aan de focusagenda, waarbij
een regionale organisatiestructuur wordt opgezet. Eén van de focuspunten is de energie-innovatie,
waarbij de regiogemeenten samen optrekken in innovatieve oplossingen en de uitvoering van de
Regionale EnergieStrategieën.
Klimaatadaptatie en klimaatrobuustheid
Februari 2020
Regionale raadsinformatiebrief over de klimaatstresstesten en het
vervolgproces met de risicodialogen.
uiterlijk eind 2020
Oplevering uitvoeringsagenda klimaatrobuustheid
2020 - 2025
Uitvoering programma klimaatrobuustheid
Gemeentehuis en gemeentelijk vastgoed
De raadsbesluiten van 17 december met betrekking tot de verdere verbouwing en verduurzaming van
het gemeentehuis en de strategie voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zullen
worden uitgevoerd. Bij de voorjaarsnota 2020 zal een voorstel gedaan worden voor de verdere
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed waarbij tevens de benodigde middelen gevraagd
worden.
Circulaire Economie
In de regio Alkmaar wordt gewerkt aan een voorstel om dit op regionaal niveau op te pakken. Uw raad
wordt hier op later moment over geïnformeerd.
Bedrijvigheid en industrie
In samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf NHN zal worden gestart met het verduurzamen van
(onder andere) bedrijventerreinen. Ook wordt in samenspraak met Langedijk, lokale ondernemers en
de regio gezocht naar verdere mogelijkheden voor het gebruik van grote (bedrijfs-)daken voor
zonnepanelen.
Consequenties
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Vervolg
Deze uitvoeringsagenda is op hoofdlijnen ingevuld, maar zal, mede door de ambtelijke fusie met
Langedijk, verder gespecificeerd worden in de loop van 2020. Hierover zal de raad worden
geïnformeerd zodra dit mogelijk is, maar in ieder geval via de P&C-cyclus.
Bijlage(n)
Geen
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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