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Onderwerp'groenehuishoudbeurs'

Ondergetekenden,deraadvandegemeenteHeernugowaardinvergaderingbijeenop14december
2010,besluitenhetontwerpbesluittewijzigenalsvolgt:
Telaienvervallen -'akkoord«egaaneenbedragvan€60.000,-aanderese^eteonttrekken t b . . .
organiserenvaneen groenehuishoudbeurs in2011.

Toelichting
De groenehuishoudbeurs' kos,€60.000,-.grotendeels,aancommunicatie.Indehuidigetijdvan

aanhetnieuweNatuur-,Milieueducatiecentrum.
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De Raadvan de

Sn'Btstemmingsr.serveDuurzaamheid.

gemeente Heerhugowaard invergadering bijeen op 14december2010.

Ondergetekenden stellenvoor het ontwerpbesluit verwoordt byhet 3*aandachtstreePJete
wiegen eneen6eaandachtstreepje toetevoegen.
V Akkoord tegaan met hetéénmalige voordelige resultaat opde vergoeding
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Instellen Bestemmingsreserve Duurzaamheid

AandeRaad,
Heerhugowaard, 16november2010
Beknoptvoorstel
Wijadviseren uom:
- AkkoordtegaanmethetinstellenvaneenBestemmingsreserve Duurzaamheid
- Akkoordtegaanmetbasis,doel,stortingenenonttrekkingen vande Bestemmingsreserve
Duurzaamheid
- Akkoordtegaanhetéénmalige enhetjaarlijksevoordelige exploitatiesaldo vanuit hetproject
windturbines HHWZuidtedoterenaandeze Reserve(zie bijlageI),
Akkoordtegaaneenbedragvan€60.000,-aandereserveteonttrekkent.b.v.organiseren van
een "groene huishoudbeurs" in2011
Akkoordtegaan metdevoorgesteldewijzevan beheervande Bestemmingsreserve
Duurzaamheid
Toelichting
Deontwikkelingvandedriewindturbines inHeerhugowaardZuidnadert haarvoltooiing.Op4
november zijndeturbinesofficieel ingebruik genomen. Inhetverleden isdoor uwRaadeenaantal
besluiten genoment.a.v.exploitatie enbestemmingvande metdit project gemoeide uitgavenen
inkomsten.
Inhetbeleidsplan DuurzameOntwikkeling,door uwRaadvastgesteld inapril2008,wordteenzgn.
"Revolverend fonds"gezienalseenbelangrijk "middel"omhetgestelde doel, nl.C02 neutraliteit in2030
te kunnenrealiseren.Recentelijk isdit inhetcoalitieakkoord door uwCollegeherbevestigd.
Inditvoorstelzijnbeide Raadsbesluiten gecombineerd ennader uitgewerkt ineentevormen
Bestemmingsreserve Duurzaamheid.Debeslispunten wordenaan uvoorgelegd.
Door nuintestemmen metditvoorstel kansnelheidworden behouden indeuitvoeringvanhet
programma Duurzaamheid.Heteerstvolgende beslismoment t.a.v. hetinstellenvaneen Reserve
Duurzaamheidzalzijnbijdevaststellingjaarrekening 2010(juni2011).Wachtentotditmomentzouhet
programma oponderdelen eenhalfjaarvertragen.
BESTEMMINGSRESERVE:
1. Inleiding
2. BasisendoelvandeReserve
3. Stortingen :hoewordthet"gevoed?
windturbines
zonnepanelen
4. Onttrekkingen : waaraante besteden?
Programma Duurzaamheid
NME-centrum
Groene huishoudbeurs
5. Hoewordtde Reserve Duurzaamheid beheerd?

Inleiding
Inhetbeleidsplan Duurzame Ontwikkeling,doorde Raadvastgesteld inapril2008,wordteen
"Revolverendfonds"gezienalseenbelangrijk "middel"omhetgesteldedoel,nl.C02 neutraliteit in2030
tekunnen realiseren.Recentelijk isdit inhetnieuwecoalitieakkoord nogmaalsbevestigd.
Medealsgevolgvanveranderende (economische) omstandighedenwordt het uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid momenteelgeëvalueerd.Devertaling hiervan inconcreet uitvoerbare projectenen
activiteiten zullendit najaarter besluitvormingwordenvoorgelegd.
Ookdeontwikkeling vande NMEfunctievalt binnenhetprogramma.Hetplanvanaanpak hiervoor
wordtmomenteelontwikkeld,ookditzaldit najaarter besluitvormingwordenvoorgelegd.
Basisendoelvande Reserve
Dereservewordt bijraadsbesluit ingesteldvanuitdewensomdemiddelendiebijdragenaanhet
realiserenvandeduurzaamheidsdoelstellingen,voordelangetermijnvastgesteld inhet beleidsplan
DuurzameOntwikkeling envoordekortetermijn hetPlanvanAanpak Duurzaamheid,beschikbaarte
stellenéntehouden.Hetberoepopdezemiddelen isafhankelijk vanbestuurlijke keuzesgaatsoms
gepaard meteenlangelooptijd.
Opdit momentkenmerktde marktvoorduurzaamheid zichnogvooraldoor hoge investeringenen
relatief langeterugverdientijden.Vaak kunnenalleendoorextra(personele) inzetaldan nietin
combinatie metinvesteringen en/of stimuleringsmaatregelen bepaaldeontwikkelingenworden
gerealiseerd.
Enhoeweldeontwikkelingen ophetgebiedvanduurzaamheid razendsnelgaan-naarverwachting zal
bijvoorbeeld zonne-energie (zonder subsidie) binnen5 - 7 jaar kunnenconcurreren met"grijze"stroommagnietwordenverwachtdat hetnetto(financiële) resultaatvandeze inspanningen direct"positief'zal
zijn. Ditbetekentdatomdeeerstkomendejarentotaansprekende aansprekende resultatentekomen
eeninitiëleénstructurele structurele inlegindeReserve Duurzaamheid noodzakelijkis.
Naarverwachting zalde intestellen reservezichdekomendejarengaanontwikkelentoteenreserve
meteensterk revolverend karakterer. Deopbrengsten,verkregenvanuit Duurzame energieprojecten
zullen relatief groterwordenwaarmeeendematevan"zelfvoorzienendheid"vande Reserve steeds
groterwordt. Bijkomendvoordeel isdathiermeedanook invullingwordtgegevenaan eerdergenoemde
wensvandeRaad.
Stortingen :Hoewordtde Reserve Duurzaamheid "gevoed"?
Windturbines
Innovember 2009 heeft uwcollegevoor hetontwikkelenvaneendrietalwindturbines in
HeerhugowaardZuidingestemd metdesamenwerkingsovereenkomst metdeontwikkelaar ende
exploitatieopzet.
Bijgaandtreft udegedetailleerde exploitatieopzet vanhetproject.Samengevatwordternaasteen
éénmalig resultaatvan€449.000,-, gedurende 15jaarjaarlijkseenexploitatieresultaat behaaldvan€
47.100,- Hetopwekkenvanwindenergie op Heerhugowaards grondgebied levertdusgeldop!
Doorzoweldeéénmalige opbrengsten alsdestructurele nettojaaropbrengsten van hetWindpark toete
voegenaan hetBestemmingsreserve Duurzaamheid,wordteenstevige basisgelegdvanwaaruitde
komendejarendeverschillende duurzaamheidsprojecten binnenhetprogramma Duurzaamheid
kunnenwordenopgestartenuitgevoerd.

Zonnepanelen opde Werf
Eenspecifiekonderdeelvanhetcontract betreft leveringeninstallatie door Enecovaneenflinke
hoeveelheidzonnepanelen (PV)meteentotaalvermogenvanca.30.000Wp.
Inapril2010(BW10-0220) heeft uwcollege beslotendezesystementerealiserenopde
Gemeentewerf,m.n.vanwege hetteverwachten hogere rendementendebeterezichtbaarheidt.o.v.
plaatsingophetStadhuis.Hetonderhoudvindtvolgensafspraak plaats binnendereguliere
onderhoudsbudgetten.
Doordeenergiebesparing diedezonnepanelen opleverenénmogelijk ookSDEsubsidieterugtelaten
vloeien inhetRevolverend FondsDuurzaamheid kunnenookdezegeldenworden "hergebruikt"ophet
themaduurzaamheid.Deexacte hoogtevandezejaarlijkse storting moetnogworden bepaaldenzal
binnenkortter besluitvorming aanuwordenvoorgelegd.
Overigemogelijkheden
Naastdevoorgestelde opbrengsten uitdewindturbines enzonnepanelen zoudenook
> ISVgelden (ten behoevevanTempo subsidieregeling en/ofSVNduurzaamheidslening),
> Nuongelden (energieopbrengsten),
> Besparingen alsgevolgvangunstigafgesloten energiecontracten
> Overigeopbrengsten vanuithetprogramma duurzaamheid
inde Reservegestort kunnenworden.Voorstellen hiertoezullen inoverleg metuwCollegeverder
worden uitgewerkt enaanuwordenvoorgelegd.
Onttrekkingen :waaraante besteden?
Programma duurzaamheid
Inalgemenezin kanereen beroepopde reservegedaanwordenterdekkingvanlastenof
investeringen voortkomend vanuit hetvasttestellenc.q.vastgestelde programma Duurzaamheid.
Specifiek:NatuurenMilieuEducatie centrum(NME)
UwRaadheeftzichinhetvorige raadsprogrammatendoelgesteld"eengedeeltevandeteontvangen
vergoedingte benuttenvoorde realisatievaneenNatuuren Milieu Educatie Centrum (NME)" Inhet
B&Wvoorstelvanjuli2007wordt hieraandeelsinvullinggegevendoor inafwachting van inzicht in
NMEplanneneninvesteringen detotaleopbrengsttengunstetelatenkomenaaneen nogintestellen
"bestemmingsreserve".
Stortenvandeopbrengstenvanuitdewindturbines inde intestellen Reserve Duurzaamheid,en
vervolgens eendeelervanonttrekkent.b.v.derealisatievande NMEfunctie,sluit primaaanopde
wensvandeRaad.Eenuitgewerktvoorstelzalt.z.t.aan uwordenvoorgelegd.
Specifiek: GroeneHuishoudbeurs
Energieneutraliteit iseenzaakvanonsallemaal.Alleenalsiedereen inHeerhugowaard daarzijnof
haarsteentje aanbijdraagt kanditdoelwordengerealiseerd.Communicatie,hetstimulerenvan
gedragsverandering isdaaromeenbelangrijke pijler binnen hetprogramma Duurzaamheid.Eénvande
belangrijkste projectendiehieraan in2011zullen bijdragen isdezgn."Groene Huishoudbeurs". Een
inspirerende beurswaarbijalles inhettekenstaatvanduurzaamheidenonzeinwonersallerlei
handvattente biedenomeenduurzamer levente leiden.Doordezebeurs regionaalenlandelijkte
promotendraagtdezebeursbijomhetgevestigde imagovan Heerhugowaardtebehoudenenzelfs
verder uittebouwen. Dekostenvanhetorganiserenvandeze beurszijnbegrootop€60.000,Eenuitgebreidetoelichtingtreft uaan inBijlageII.
Voorgesteldwordtomditbedragteonttrekken uitde intestellenReserve.

Hoewordtdereserve beheerd?
Hetbehoorttot hetbudgetrechtvan DeRaadomdekaderstestellenvoordedotatiesenonttrekkingen
aaneen(bestemmings)reserve.Bijdebesluitvorming overde Reservekeeper neemtde Raadde
betreffende besluiten.HetisvervolgensaanhetCollegeombinnendegestelde kaders (beleidsmatig
enfinancieel)zorgtedragenvoorde uitvoering.Indejaarrekeningwordtdaaroverjaarlijks in mei/juni
verantwoordingafgelegd.
Advies
Wijadviseren uom:
- Akkoordtegaan methetinstellenvaneen Bestemmingsreserve Duurzaamheid
- Akkoordtegaan metbasis,doel,stortingenenonttrekkingen vande Bestemmingsreserve
Duurzaamheid
- Akkoordtegaanhetéénmalige enhetjaarlijksevoordelige exploitatiesaldo vanuit het project
windturbines HHWZuidtedoterenaandeze Reserve(ziebijlageI),
Akkoordtegaaneenbedragvan€60.000,-aandereserveteonttrekkent.b.v.organiserenvan
een "groene huishoudbeurs" in2011
- Akkoordtegaanmetdevoorgesteldewijzevan beheervande Bestemmingsreserve
Duurzaamheid

Jurgemeesjerenwethouders vanHeerhugowaard,
desec/Staris,

de burgemeester,

xdyiescommissie Stadsontwikkeling d.oyo0jTOvember2010
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de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvan burgemeester enwethouders d.d.16november2010
geletophetadviesvandecommissieSOd.d.6december2010
besluit
- AkkoordtegaanmethetinstellenvaneenBestemmingsreserve Duurzaamheid
Akkoordtegaanmetbasis,doel,stortingenenonttrekkingen vande Bestemmingsreserve
Duurzaamheid
- Akkoordtegaan hetéénmaligevoordelige resultaatopdevergoedingWindpark b.v.ad.€
449.000(ziebijlage I)tedoterenaande: "Bestemmingsreserve Duurzaamheid"
- Akkoordtegaanmetdevoorgesteldewijzevanbeheervande Bestemmingsreserve
Duurzaamheid
Bijdevoorjaarsnota 2011(juni2011)eenbeslissingtenemenover hetstructureel voordelige
resultaat uitdeerfpachtopbrengst van€47.100.
Ditmedegeziendenogte nemen bezuinigingsmaatregelen.

Heerhugowaard,14december2010
DeRaadvoornoejarfa,
de griffier,

devoorzitter,

