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Aan de raad

Inleiding en probleemstelling
Op 29 november 2009 heeft de gemeente Beemster met provincie Noord-Holland een 
klimaatakkoord afgesloten. Met dit akkoord heeft de gemeente Beemster zich gecommitteerd om te 
streven naar een reductie CO2  uitstoot van 20 % in 2020 voor het Beemster grondgebied. Ook is 
afgesproken dat de gemeente Beemster een plan van aanpak (nota) duurzaamheid dient op te 
stellen.
In het collegeprogramma 2010-2014 heeft het college haar ambitie uitgesproken om duurzaamheid 
in een brede zin van het woord vorm te geven en zoveel mogelijk te integreren in  het gemeentelijk 
beleid. Ook is hiertoe een portefeuille economie en duurzaamheid ingesteld. Om handen en voeten 
te geven aan duurzaamheid is de bijgevoegde nota duurzaamheid (startnotitie)  opgesteld.

Oplossingsrichting
Door het Rijk zijn een aantal hoofdthema’s benoemd die aan de hand van de grootste  milieuwinst 
zijn samengesteld. In combinatie met de lokale wensen en de specifieke gebiedskenmerken van de 
gemeente Beemster zijn in de bijgevoegde nota vijf hoofdlijnen/speerpunten van beleid 
samengesteld. Voorgesteld wordt om in te zetten op deze hoofdlijnen. De hoofdlijnen zijn vervolgens 
uitgewerkt in maatregelen waaraan een fasering en financiering kan worden gekoppeld. Deze 
maatregelen betreffen geen limitatieve opsomming maar kunnen indien nodig worden aangevuld 
(zie de nota voor alle maatregelen).

De vijf voorgestelde hoofdlijnen zijn:
1. nieuwbouw;  duurzame uitvoering “vierde kwadrant” 
2. gemeentelijke gebouwen/voorzieningen 
3. duurzame energie en landbouw
4. verkeer en vervoer
5. energiefonds

Nieuwbouw; duurzame uitvoering “vierde kwadrant”
Het thema waar heel veel milieuwinst is te behalen betreft nieuwbouw. De gemeente Beemster 
staat voor de komende jaren nog voor een flinke woningbouw opgave. Met name voor het vierde 
kwadrant biedt dit nog volop kansen. Om maximaal profijt te kunnen hebben van een duurzame 
aanpak zal duurzaamheid  zo vroeg mogelijk in het gehele gebiedsontwikkelingsproces, een 
volwaardige plek moeten krijgen. Voor Beemster een goede mogelijkheid om veel ambities te 
verwezenlijken.
Voordat uitsluitsel gegeven kan worden in wat voor mate het vierde kwadrant duurzaam kan worden 
uitgevoerd zal onderzoek gedaan moeten worden naar de haalbaarheid.
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De verwachting is dat we eind 2011 de resultaten van dit onderzoek kunnen presenteren. Hierin zal 
dan ook een bijbehorende fasering en financiering (mogelijk door middel van energiefonds) worden 
voorgelegd.
Interne samenwerking met het gemeentelijk projectbureau woningbouw en de projectgroep Energie 
en landschap van Des Beemsters, en de externe samenwerking met de provincie Noord-Holland en 
mogelijke andere externe partners zal essentieel zijn.

Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen
Een ander speerpunt van beleid in deze nota betreft energiebesparing in de gemeentelijke 
gebouwen. Voor wat betreft de mogelijkheden in het gemeentehuis is een bestaande gemeentelijke 
projectgroep in vergevorderd stadium om de conclusies te presenteren.  Hierin zullen de mogelijke 
besparingen en benodigde investeringen centraal staan. De acties voor wat betreft de overige 
gemeentelijke gebouwen zijn nog niet gestart. Ten aanzien van de uitvoering van energieonderzoek 
voor deze overige gemeentelijke gebouwen verwachten we in juni 2011 een eindvoorstel. Hiervoor 
zal een nadere uitwerking noodzakelijk zijn. 
Inzet zal zijn om de alle gemeentelijke gebouwen zo duurzaam mogelijk uit te uitvoeren. 
Voor de overige onder dit speerpunt in de nota genoemde maatregelen wordt voorgesteld om, 
behoudens, als  deze zich op een natuurlijk moment aandienen (bijvoorbeeld de maatregelen ten 
aanzien van LED verlichting), in 2012 uit te voeren. 

Duurzame energie en landbouw
Voor dit speerpunt zal voor een groot deel aangehaakt worden aan de projectgroep Energie en 
Landbouw van Des Beemsters. Ontwikkelingen voor dit speerpunt bevinden zich al in een 
vergevorderd stadium. Toch zullen er met name in de samenwerkingvormen nog verdergaande 
resultaten zijn te behalen. Verwezen kan onder andere worden naar de uitgave van de provincie 
“klimaatbeleid in uitvoering” de Duurzame Kroonprojecten in Noord-Holland. Hierin neemt het 
speerpunt Duurzame energie en landbouw voor de gemeente Beemster een prominente rol in. In het 
kader hiervan zal in het voorjaar van 2011 een grote Beemster duurzaamheidsconferentie worden 
gehouden. Op deze conferentie zullen de Beemster bronnen centraal staan maar ook alle 
speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Beemster de revue passeren. Speciaal 
doel van de conferentie is het vergroten van draagvlak bij alle mogelijke doelgroepen en het vormen 
van onorthodoxe allianties om doelstellingen sneller te verwezenlijken.
Wij willen inzetten op de samenhangende maatregelen behorende tot deze hoofdlijn van beleid uit 
te voeren. Voor de fasering betekent dit dat we in 2011 en 2012 de voorgestelde maatregelen willen 
uitvoeren.

Verkeer en vervoer
Binnen dit speerpunt van beleid zal vooral ingezet worden op het stimuleren van elektrische 
voertuigen, elektrisch vervoer en een elektrisch gemeentelijk wagenpark. Bij aanschaf van 
dienstauto’s streven wij naar de aanschaf in klasse A en B van de Energie-etikettering. Waar 
mogelijk worden extra vulpunten voor alternatieve brandstoffen realiseren. Binnenkort wordt een 
eerste vulpunt voor elektriciteit in de gemeente geplaatst. Ook wordt gestreefd naar een zo autoluw 
mogelijke nieuwbouw in Zuidoostbeemster.
Een concrete uitwerking van de bovenstaande maatregelen zal in september 2011 worden verwacht. 

Energiefonds
De komende maanden zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om voor de gemeente 
Beemster gebruik te maken van een energiefonds om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. 
De verwachting is dat we in juni 2011 nadere informatie kunnen verschaffen over het gebruik van 
een energiefonds. 

Voorgesteld wordt om als gemeente in te zetten op de hierboven genoemde 
hoofdlijnen/speerpunten en de genoemde fasering van maatregelen.
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Meetbare doelstelling
Er zal voldaan worden aan de in het klimaatakkoord met de provincie gemaakte afspraken.
Er zal voldaan worden aan doelstellingen van het collegeprogramma 2010-2014.
Door het monitoringsysteem van CO2 Servicepunt van de provincie Noord-Holland kunnen 
duurzaamheidsacties en projecten worden gekwantificeerd in reductie van CO2. Hiermee kunnen de 
reductiedoelstellingen worden beoordeeld en gemonitord.

Financiële consequenties
Voor een aantal voorgestelde maatregelen zal nog een nadere financiële uitwerking nodig zijn.
Onderzocht zal eerst worden of de oprichting van een energiefonds kansrijk is. In juni 2011 wordt 
verwacht hier nadere informatie over te verschaffen. Uiterlijk september 2011 zal in ieder geval op 
basis van de reële plannen (uit de nota duurzaamheid) een gefundeerd financieel voorstel worden 
gedaan. 

Overige consequenties
n.v.t.

Monitoring evaluatie
n.v.t.

Voorgesteld besluit

1. De uitkomsten van de commissie besprekingen te betrekken in het vervolgtraject;
2. Waarin tevens de uitkomsten van de conferentie worden meegenomen.

Communicatie
n.v.t.


