
 

 

Resultaat Beeldvormende vergadering 9 maart 2020 

 

Beeldvormende vergadering concept Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-

2050. Uitgewerkte flipovers met inbreng van de aanwezige raads- en 

steunfractieleden en overige belangstellenden voor de 6 programmalijnen en 

programma algemeen. 

 

GROEN & BIODIVERSITEIT 

 

➢ Waar in de gemeenten Schagen ziet u op dit moment de grootste kansen 

voor deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Stimuleer ontstenen, beloon met bollen 

o Mini-bosjes 

o Beplant zwarte stroken 100% ivp 15% 

o Meer aandacht voor motie ‘natuur in eigen tuin’ (communiceren)  

 

➢ Waar hebben inwoners en bedrijven volgens u de meeste behoefte aan 

v.w.b. deze programmalijn?  

o Bomenplan  

 

➢ Heeft u zorgpunten v.w.b. deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Provincie ‘eist’ weids landschap, dit beperkt aanplant bos, etc.  

o ‘bomen en buren’- let op vogelpoep, blaadjes, etc.  

o Waar plant je de bomen/struiken en welke?  

 

➢ Welke ideeën, suggesties of opmerkingen wilt u ons verder nog meegeven 

voor deze programmalijn?  

o Verbinden van natuurgebieden 

o Groen en biodiversiteit in combinatie met recreatie 

o Bos van wijk – eerst bos planten, daarna huizen er in 

 

ELEKTRICITEIT 

 

➢ Waar in de gemeenten Schagen ziet u op dit moment de grootste kansen 

voor deze programmalijn en welke zijn dit?  

o PV op parkeerplaatsen 

 

➢ Waar hebben inwoners en bedrijven volgens u de meeste behoefte aan 

v.w.b. deze programmalijn?  

o Besparing elektriciteitsverbruik van grootgebruikers (bedrijven) 

o Onafhankelijk advies 

 

➢ Heeft u zorgpunten v.w.b. deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Tekort aan opslag (te veel in zomer, te weinig in winter) 

o Zonne grootgebruik aansluitingen kunnen huren + benut worden 

o Gebrek aan draagvlak (not in my backyard) 

o In de RES zorgen dat alle vergunningen voor windturbines en alle SDE 

benut worden 



 

 

o Liander – extra bemiddelen 

 

➢ Welke ideeën, suggesties of opmerkingen wilt u ons verder nog meegeven 

voor deze programmalijn?  

o Zet windmolens langs de Afsluitdijk/Houtribdijk en de N245 

o Combinatie maken van zon/wind vanwege de stroomaansluiting  

o Betrekken van jongeren bij omschakeling/bewustwording  

o Informeren onafhankelijk subsidiemogelijkheden (voor de lage 

inkomens) 

o PV op geluidswallen 

o Kennis vergaren uit de markt – veroudert soms snel 

 

WARMTE 

 

➢ Waar in de gemeenten Schagen ziet u op dit moment de grootste kansen 

voor deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Woningen < 1980 gebouwd 

o MKB + industrie 

o Samenwerken met zonnepanelen op dak + windmolens nabij lelijke 

industrieterreinen 

 

➢ Waar hebben inwoners en bedrijven volgens u de meeste behoefte aan 

v.w.b. deze programmalijn?  

o Financiering 

o Ontzorgen bij woningaanpassingen 

 

➢ Heeft u zorgpunten v.w.b. deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Energieopslag 

o Kostenplaatje 

o Energiemix 

o Losse airco’s??? 

o Door lage bevolkingsdichtheid, beperkte mogelijkheden en relatief 

duur per woning 

 

➢ Welke ideeën, suggesties of opmerkingen wilt u ons verder nog meegeven 

voor deze programmalijn?  

o Laat inwoners de vrije keuze of zij willen investeren in 

woningverbetering (geldt voor elk thema) 

o Zorg voor voorbeelden die weinig kosten/snel zijn terug verdiend 

o Warmtenet Warmenhuizen: Vezet/Bejo naar woningen 

o Warmteleidingen – socialiseren (nutsvoorzieningen) 

 

DUURZAME MOBILITEIT 

 

➢ Waar in de gemeenten Schagen ziet u op dit moment de grootste kansen 

voor deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Oplaadpunten fiets bij NS station + veilig stallen 

o Beter OV – denk aan lightrail boven Alkmaar ipv IC 

o Samenwerking provincie 



 

 

 

➢ Waar hebben inwoners en bedrijven volgens u de meeste behoefte aan 

v.w.b. deze programmalijn?  

o Makkelijk bereikbare deelauto’s – denk aan ‘greenwheels’  

o Snelfietspaden samen met de Provincie 

o Snellaadpaal elektrische auto’s  

 

➢ Heeft u zorgpunten v.w.b. deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Financiën  

 

 

➢ Welke ideeën, suggesties of opmerkingen wilt u ons verder nog meegeven 

voor deze programmalijn?  

o E-parkeerplaatsen gemeente ook voor particulieren beschikbaar 

maken 

o Bundelen doelgroepen vervoer met OV 

 

KLIMAATADAPTATIE 

 

➢ Waar in de gemeenten Schagen ziet u op dit moment de grootste kansen 

voor deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Markt van waterberging/waterreservoir 

o Grijs water voor toilet 

o Regenton  

 

➢ Waar hebben inwoners en bedrijven volgens u de meeste behoefte aan 

v.w.b. deze programmalijn?  

o Dat er naar ze geluisterd wordt 

o Informatie en ondersteuning 

 

➢ Heeft u zorgpunten v.w.b. deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Dat er niet naar inwoners/bedrijven geluisterd wordt 

o Dat mensen tuinen blijven verstenen 

 

➢ Welke ideeën, suggesties of opmerkingen wilt u ons verder nog meegeven 

voor deze programmalijn?  

o Waterhuishouding bollenboeren beter regelen, heeft grootste effect 

o Belonen/stimuleren/faciliteren 

o Waterdoorlatende parkeerplaatsen (visgraat met gras)  

 

 

CIRCULAIRE ECEONOMIE 

 

➢ Waar in de gemeenten Schagen ziet u op dit moment de grootste kansen 

voor deze programmalijn en welke zijn dit?  

o Circulair inkopen met andere gemeenten (vb MRA) 

o Communiceer goede voorbeelden van hergebruik 

o Stimuleer + communiceer Repair Café  

o Bedrijven adviseren over circulair ondernemen  



 

 

 

➢ Waar hebben inwoners en bedrijven volgens u de meeste behoefte aan 

v.w.b. deze programmalijn?  

o Betere instructies mtb afvalscheiding 

o Informatie uit andere regio’s/bedrijven/branches uitwisselen 

o Kenniscentrum 

o Omgevingsdienst werkt als dusdanig, wellicht 

benadrukken/doorverwijzen 

 

 

➢ Heeft u zorgpunten v.w.b. deze programmalijn en welke zijn dit?  

 

➢ Welke ideeën, suggesties of opmerkingen wilt u ons verder nog meegeven 

voor deze programmalijn?  

o CO2 prestatieladder 

o Omgevingsvergunning afgeven met bepalingen circulair bouwen 

o GPR: gebouw. Instrument toepassen 

 

PROGRAMMA ALGEMEEN 

 

➢ Waar in de gemeenten Schagen ziet u op dit moment de grootste 

meekoppelkansen voor meerdere programmalijnen en welke zijn dit? 

o Koppel zonnepanelen op parkeerplaatsen met opslag (baterijen) en 

laadpunten EV’s  

 

 

➢ Welke programmalijnen/hoofdopgaven moeten we de komende 5 jaar 

prioriteit geven qua inzet van personeel en middelen?  

o Warmte 

o Elektriciteit  

o Warmte/koude isolatie – laaghangend fruit, snel te realiseren 

 

➢ Heeft u zorgpunten v.w.b. het hele duurzaamheidsprogramma en welke zijn 

dit?  

o Draagvlak 

o Financien 

o 60+ die er van af ziet 

o Afwezigheid van jeugd in de discussie 

 

➢ Welke duurzame innovatie gaat de komende 5 jaar volledig doorbreken?  

o Waterstof 

o Aquathermie 

 

➢ Welke ideeën, suggesties of opmerkingen wilt u ons verder nog meegeven 

voor het hele duurzaamheidsprogramma?  

o Voorlichting voor VVE’s 

o Ontzorgen van ouderen/mensen die ertegenop zien  

o Begin waar veel draagvlak is (80/20 regel) 

o Schoonschip.nl  


