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Duurzaamheid
Op uitnodiging van de D66
Statenfractie hebben wij met
D66-vertegenwoordigers uit 23
gemeenten gesproken over onder
andere duurzaamheid. Ook waren
de voorzitter van D66 Fleur Gräper
en 2de kamerlid Stientje Veldhoven
aangeschoven om ons van de
laatste ontwikkelingen op de hoogte
te brengen. Aangezien duurzaamheid een van onze speerpunten
is, die bovendien goed past bij de
ambitie van Heerhugowaard, wil ik
het daar graag met u over hebben.
Hoewel in het Collegeprogramma
staat dat Heerhugowaard in 2030
CO2 neutraal moet zijn, is de realiteit dat wij nog geen 8 procent van
deze doelstelling hebben bereikt.
Toch is het helemaal niet gek om te
streven naar CO2-neutraliteit. Ik zal
dit toelichten. Een van de grootste
kostenposten in menig huishouden is
de energierekening. Die post wordt
alleen maar groter.
Wat kunnen wij daaraan doen?
Afhankelijk van uw situatie zijn
er verschillende opties. Uw huis
isoleren is een goed idee. Huurt u
van Woonwaard? Deze woningbouwvereniging staat toe dat er
zonnepanelen op de daken van
huurwoningen worden geplaatst.
Na overleg met Woonwaard zou u
mee kunnen doen aan de veiling

voor zonnepanelen die de gemeente
organiseert. Dit levert minimaal een
besparing van 17 procent op de kostprijs. Deze veilingen staan open voor
alle particulieren. Op dit moment
wordt onderzocht of een dergelijke
veiling ook mogelijk is voor ondernemers, verenigingen en scholen.

Zonnecoöperatie

Na 1 januari 2014 hoeven de zonnepanelen niet op uw eigen dak, maar
mogen ze ook elders in de gemeente
staan. Hier ligt voor Heerhugowaard
kansen. Heerhugowaard heeft
veel ongebruikte grond. Door toe
te staan dat zonnecoöperaties op
gemeentelijke gronden zonneweiden op richten is een grote slag
naar CO2-neutraliteit te bereiken.
Hier maakt D66 zich hard voor. De
zonnecoöperaties kunnen door de
gemeente gefaciliteerd worden, maar
zijn particulier initiatief. Onderzoek
naar de zonneweide wordt gedaan
door de gemeente Langedijk, die de
uitslag van het onderzoek, als goede
buur, zeker zal willen delen met
Heerhugowaard.
Wat heeft u er aan en waarom zou u
in een zonnecoöperatie meedoen?
Op 1 januari 2014 geldt in box 3 een
vrijstelling voor groene beleggingen
tot € 56.000,--. Bovendien geldt er
een heffingskorting van 0,7% over dit
vrijgestelde bezit. U kunt door groen

te beleggen uw spaargeld onder
de grens van de vermogenstoets
brengen. Deze fiscale mogelijkheid
maakt groen beleggen aantrekkelijk.
In sommige gemeenten worden
duurzame voorzieningen voorgefinancierd door de gemeente. Of dit
in Heerhugowaard mogelijk is zou
onderzocht kunnen worden. Dit
zou een uitkomst kunnen zijn voor
bijvoorbeeld scholen, die de energiebesparing in de school, zichtbaar
kunnen maken door een slimme
meter, die zij kunnen gebruiken als
extra bewustwordingsinstrument.
Door duurzaamheid en bouwen aan
elkaar te koppelen worden huizen
voor kopers wellicht aantrekkelijker.
Woningbouwcoöperaties worden
gestimuleerd energiezuinige huizen
te bouwen. Die zijn in huur wel
iets duurder, maar dat verdient de
huurder gemakkelijk terug op het
energieverbruik. In ieder geval zijn
deze huizen comfortabel en dat is
ook veel waard.
In onzekere tijden zijn wij geneigd
vooral naar de korte termijn te kijken.
D66 pleit er voor de lange termijn
doelen niet uit het oog te verliezen.
Carolien van Diemen
Fractievoorzitter en lijsttrekker D66
Telefoon: 06 - 16292115
Twitter: @VanCarolienv
www.d66-heerhugowaard-nu.nl

Agenda raadscommissie
Alle raadscommissies vinden plaats in de raadzaal en beginnen om
20.00 uur. De commissies zijn ook live te volgen via
http://heerhugowaard.raadsinformatie.nl/live

Commissie Middelen d.d. 2 december 2013
De commissie middelen heeft ten tijde van de publicatie van deze krant al
plaatsgevonden. De commissie is terug te kijken via http://heerhugowaard.
raadsinformatie.nl/

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
d.d. 11 november 2013
Raadsvoorstel Invoering nieuwe Drank- en Horecawet
De nieuwe Drank- en horecawet schrijft voor dat de gemeente nadere regels
stelt voor toezicht, handhaving en boetes. Gelijke regels in de regio is een
uitgangspunt waarmee tevens afstemming over de aanpak van de alcoholmatiging ontstaat. Er is daarom een regionale modelverordening opgesteld.
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de wijzigingen in de
APV.
Raadsvoorstel Begroting 2014 GR Werkvoorzieningsschap
Noord-Kennemerland
De gemeenteraad kan op grond van de gemeenschappelijke regeling zienswijzen kenbaar maken op de begroting 2014 van de WNK. De gemeenteraad
wordt gevraagd de zienswijzen vast te stellen en het college op te dragen
deze over te brengen bij het Algemeen bestuur van het WNK.
Raadsvoorstel Volkstuinencomplex in Heerhugowaard-Zuid
Ten behoeve van de bouw van het crematorium is de oppervlakte aan volkstuinen verminderd. Een deel van de te compenseren oppervlakte kan worden
gevonden in het plangebied aan de Oterlekerweg. Om te kunnen beoordelen
of de daar voor nodige wijziging van het bestemmingsplan kans van slagen
heeft, is een haalbaarheidsonderzoek nodig. Dit omvat een archeologisch
bureauonderzoek en een ontwerp-inrichtingsschets. De kosten daarvoor
worden begroot op € 25.000,--.
De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet van € 25.000,-- beschikbaar
stellen.

De visie van GroenLinks
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

GroenLinks strijdt met u voor
een betere toekomst
GroenLinks houdt nu en in het
komende jaar scherp in de gaten
of en op welke manier de sociale
voorzieningen en de zorg door de
gemeente worden ingevuld. Met
minder geld moet er meer worden
gedaan in Heerhugowaard en het
gevaar daarbij is dat er bezuinigd
wordt op voorzieningen die zo sterk
van belang zijn voor juist degenen
die die voorzieningen het hardst
nodig hebben. Daarbij komt ook nog
eens dat juist door die bezuinigingen veel meer wordt overgelaten
aan de burger zelf. Dat kan, want
veel burgers doen al veel zelf. Maar
mensen mogen onder het mom

van zelfredzaamheid niet aan hun
lot worden overgelaten. Dat zal
GroenLinks nooit toelaten en daar
kunt u ook de komende jaren van
op aan! GroenLinks zal dan ook
de komende jaren blijven vechten
voor een rechtvaardige maatschappij, waarbij mensen die veel zelf
willen doen die ruimte ook moeten
krijgen en degenen die niet alles
zelf kunnen doen, worden gesteund.
Samen hebben we de toekomst, u
en GroenLinks!
Rene Schoemaker
Fractievoorzitter GroenLinks
Twitter: @schoe22

Raadsvoorstel Afsluiten krediet Focus
Het college legt financiële verantwoording af voor het gebruik van het
beschikbare krediet voor de bouw van praktijkschool. De gemeenteraad
wordt gevraagd akkoord te gaan met de rekening en verantwoording en het
betreffende krediet boekhoudkundig af te sluiten.
Raadsvoorstel bestuurlijke besluitvorming 3D’s in de Regio Alkmaar
De acht gemeenteraden in de Regio Alkmaar hebben eerder dit jaar besloten
tot een congruent samenwerkingsverband in het kader van de drie decentralisaties. De acht colleges hebben de bestuurlijke besluitvormingsprocessen in
beeld gebracht en een stappenplan uitgewerkt.
De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Commissie Stadsontwikkeling
d.d. 5 november 2013
Raadsvoorstel Plan van aanpak en beleid omtrent elektrisch
vervoer en laadpalen
Het toenemende aantal elektrische auto’s vraagt om extra openbare laadpalen. De plaatsing van 7 laadpalen kost de gemeente netto € 8.400,-- .
De gemeenteraad wordt gevraagd het beleidskader ‘plan van aanpak
elektrisch vervoer’ vast te stellen en de kosten te dekken uit de reserve
Duurzaamheid.

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
NIEUW: vanaf dit moment zijn alle raadscommissies, net als de raadsvergadering, live te volgen via onze website raad.heerhugowaard.nl

