
 

 

 

Schagen, 17 mei 2018 

Geachte Jelle, Hans en Hans, 

 

Hartelijk dank voor de gelegenheid die jullie bieden om te reageren op jullie concept coalitieprogramma. Ik heb 

programma besproken met mensen van mijn steunfractie. Natuurlijk hebben we speciaal gekeken naar het 

hoofdstuk over duurzaamheid. 

Er is waardering uitgesproken over de inhoud, maar soms gooien jullie met je kont dingen weer om die je net met je 

poten hebt opgebouwd. Bescherming van de biodiversiteit en ruim baan voor de gangbare landbouw en veeteelt is 

daar een voorbeeld van, maar ook de noodzaak om autogebruik terug te dringen en parkeren gratis te houden. 

Kortom duurzaamheid is meer dan zonnepanelen en windturbines. Het gaat om leven in evenwicht met de natuur. 

Sinds enkele dagen weet ik dat de provincie dat bedoelt met natuur inclusieve landbouw en veeteelt. In ons 

programma staat ruim baan voor biologische landbouw en veeteelt en geen uitbreiding van de gangbare landbouw 

en veeteelt. 

Er is onlangs een mooi rapport verschenen van milieudefensie met een handreiking voor gemeenten om een 

transitieagenda op te zetten en uit te voeren. Wij kunnen daar ons voordeel mee doen door deze transitieagenda 

ook breed te ontwikkelen samen met onze inwoners en onze (duurzame) ondernemers. Mijn voorstel is om aan de 

hand van dit rapport en wellicht ook andere rapporten (bijvoorbeeld van Urgenda) een beeldvormende 

raadsvergadering te beleggen en vervolgens richtinggevende en kaderstellende beslissingen te nemen. Daarna 

kunnen we een projectleider Duurzame Ontwikkeling aanstellen met een duidelijke opdracht van de Gemeenteraad.  

We vinden bijvoorbeeld dat zonnepanelen op gebouwen moeten worden gefinancierd uit de gerealiseerde 

besparingen op energiekosten. Dan kunnen we de voorgestelde 500.000 euro om (sport)clubgebouwen van 

zonnepanelen te voorzien bijvoorbeeld gebruiken om veel snellaadpalen voor elektrische auto's aan te leggen in 

onze gemeente. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Friso Teerink, voorzitter fractie Duurzaam Schagen 
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