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Voor: ND, GL en D66
Tegen: HOP, SH, VVD, CDA, CU
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Groene leges in Heerhugowaard

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
- Het college reeds bezig is om beleid te ontwikkelen tot verduurzaming in Heerhugowaard;
- In de Raadsagenda 2018-2022 duurzaamheid een belangrijk onderdeel is;
- De gemeente Heerhugowaard de ambitie heeft om in 2030 energieneutraal te zijn en dit ook
breed gedragen wordt;
- Er meerdere succesvolle initiatieven in het land zijn met betrekking tot groene leges, zoals in
Enschede en Den Haag.
Overwegende dat:
- De gemeente Heerhugowaard een bijdrage wil leveren aan het verminderen van de CO2
uitstoot en verbetering van het klimaat;
- Financiële prikkels kan leiden tot het (ver)bouwen van woningen en/of gebouwen;
- De gemeente de vrijheid heeft om haar leges vast te stellen en zo ook haar beleid kan
ondersteunen;
- De gemeente er financieel goed voor staat;
- Bij verduurzamen bestaande bouw een grote opgave is;
- Iedereen die bouwt of verbouwt in aanmerking moet komen voor een korting of vrijstelling van
de leges als gevolg van verduurzaming;
- Om in aanmerking te komen de ambitie wat betreft verduurzaming hoog moet zijn.
Spreekt uit:
Een financiële prikkel verduurzamen stimuleert bij (ver)bouw en bijdraagt aan een
energieneutraal Heerhugowaard 2030.
Verzoekt het college:
1. De mogelijkheid onderzoekt om ‘groene leges’ toe te passen in de gemeente Heerhugowaard;
2. Een plan opstelt voor het toepassen van de ‘groene leges’ inclusief de randvoorwaarden;
3. In de najaarsbegroting voor 2020 een bedrag reserveert voor 2020 en verdere jaren voor de
‘groene leges’;
4. Met ingang van 2020 de ‘groene leges’ toevoegt aan de legesverordening;
5. De ‘groene leges’ communiceert met inwoners en andere (rechts)personen;
En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

GroenLinks
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