
Geachte Griffie, 
 
Bij deze stuur ik u de beantwoording op de door de PvdA gestelde vragen. Een aantal keer komt u in de 
beantwoording tegen dat de vraag buiten de scoop van dit beleidsplan valt en kan worden meegenomen bij de 
beleidsontwikkeling van het thema duurzaamheid. De start voor deze beleidsontwikkeling is afgelopen week 
gemaakt. en ik heb als doel gesteld dat we eind van dit jaar onze ambitie geformuleerd hebben. Parallel hieraan 
starten we een paar pilots om te ervaren hoe beleid uitgangspunten in concrete projecten uit gewerkt kunnen 
worden. 
 
Binnenkort wil ik met geïnteresseerden onder u om tafel om input en richting te krijgen. Met vriendelijke groet, 
Sigge van der Veek 
 
  
12 Vraag: 
Waarom hogere kwaliteitseis voor toeristische centra Callantsoog, Schagen en petten dan voor de 
overige plaatsen. 
Antwoord: 
Om de toeristische centra aantrekkelijk te houden heeft u aangegeven dat de openbare ruimte daar 
een hogere kwaliteitsbeleving kan hebben (thema avond). 
  
19 Vraag: 
Recyclebare materialen gebruiken voor straatmeubilair. 
Antwoord: 
In principe zijn alle materialen recyclebaar. Bij de toepassing en het gebruik van straatmeubilair is in 
onze LIOR geformuleerd dat we gebruik willen maken van energiezuinige en milieu duurzame 
materialen. Regionaal wordt op dit moment afstemming gezocht op welke beleidsdoelen extra focus 
gericht wordt mbt klimaat en duurzaamheid. Hergebruik en recyclen is het speerpunt. In de 
beheersplannen wordt hier ruimschoots aandacht aan gegeven. 
  
21 Vraag: 
Ook doelstellingen energieakkoord, 2030 50% energiebesparing. 
En toepassen 2020. 40% energiezuinige verlichting…. 
Antwoord: 
Dit is een beleidsplan, ingestoken op ‘sober en doelmatig’, d.w.z. met minimale kosten in stand 
houden van het kapitaalgoed. Er is weinig ruimte voor een ruimhartige insteek om op een thema 
zoals het Energieakkoord is, invulling te geven. Dat zou een extra inzet/investering betekenen. Deze 
vraag valt daarmee buiten de scoop van dit beleidsplan (duurzame instandhouding 
kapitaalgoederen). Dit kan wel worden meegenomen bij de beleidsontwikkeling van het thema 
duurzaamheid. 
  
21 Vraag: 
Wat is voordeel van eigen voedingsketens?  
Antwoord: 
Indien de gemeente geen eigen kabel in beheer heeft is er een afhankelijkheid van derden.  
Bv bij storingen volgen er vaak discussie over prioriteit i.p.v. dat het hersteld wordt. Liander geeft LS 
(huisaansluiting) prioriteit. De OV heeft dan geen prioriteit en het kan gebeuren dat dit pas weken 
later wordt hersteld. Dat vinden wij ongewenst i.v.m. veiligheid en burgergeluk.  
Het gebruik (aan-, uitzetten en/of dimmen) kunnen we dan zelf regelen en zijn niet afhankelijk van 
derden.  
Bij werkzaamheden (b.v. verplaatsing van een lichtmast) kunnen we sneller en goedkoper werken.    
  
22 Vraag: 



Elektrische laadpalen kunnen ook op kosten marktpartijen worden geplaatst op basis van vraag 
particulieren en bedrijven. Zij zijn dan ook verantwoordelijk. 
Antwoord: 
In het Energieakkoord is afgesproken dat de gemeente laadpalen faciliteert. 
Er is echter momenteel slechts 1 aanbieder die op eigen kosten zich op deze markt begeeft. 
Deze aanbieder vraag exclusiviteit  in de gemeente en hanteert naar ons idee relatief hoge KWh 
tarieven. Dit heeft als gevolg dat elektrisch rijden in ons gebied nog niet echt aantrekkelijk is. Hybride 
rijders zullen de afweging maken: wat is goedkoper benzine of elektrisch? Tot nu is de keuze 
hoofdzakelijk de vloeibare brandstof.  
De praktijk is dat zonder bijdrage van derden (b.v. gemeentelijke subsidie) in ieder geval tot 2020 dit 
zo blijft. Mogelijk dat na 2020 (?)  de situatie veranderd. 
  
Collegebesluit. 
Op eigen terrein: prima 
Op openbaar terrein: particulier investeren, niet het exclusieve recht. 
  
22 Vraag: 
Gemeente kan stimuleren dat er Walstroom of groene batterijen (met groene stroom) wordt 
gebruikt bij evenementen en scheepvaart. 
Antwoord: 
Deze vraag valt buiten de scoop van dit beleidsplan (duurzame instandhouding kapitaalgoederen). 
Dit kan wel worden meegenomen bij de beleidsontwikkeling van het thema duurzaamheid. 

 
23 Vraag: 
Inzetten op duurzaam peilbeheer. Zoveel mogelijk pompen inzetten als stroomprijs laag is, hierbij 
dient het peilbeheer ook als stabilisator van het elektriciteitsnet. 
Antwoord: 
Deze vraag valt buiten de scoop van dit beleidsplan (duurzame instandhouding kapitaalgoederen). 
Dit kan wel worden meegenomen bij de beleidsontwikkeling van het thema duurzaamheid. 
Peilbeheer in onze regio is de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 
  
28 Vraag: 
Nagaan of gebruik van de warmte van rioolwater (riothermie) kan worden ingezet voor de 
verwarming van de gebouwde omgeving.  
Antwoord: 
Ja. Deze vraag valt buiten de scoop van dit beleidsplan (duurzame instandhouding kapitaalgoederen). 
Dit kan wel worden meegenomen bij de beleidsontwikkeling van het thema duurzaamheid. 
Vraag: 
Hoe wordt het onkruid op verharde wegen bestreden? 
Antwoord: 
De definitieve planvorming vindt momenteel plaats, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar een rol 
voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wellicht ten overvloede, uitvoering zal 
plaatsvinden binnen het kader ‘zonder gebruik chemische bestrijdingsmiddelen’. 
  
Vraag: 
In hoeverre zijn in het beleidsplan ook de doelstelling om CO2 te besparen en fijnstof te beperken 
leidend? 
Antwoord: 
Deze vraag valt buiten de scoop van dit beleidsplan (duurzame instandhouding kapitaalgoederen). 
Dit kan wel worden meegenomen bij de beleidsontwikkeling van het thema duurzaamheid. 
  



 
Met vriendelijke groet, 

 
Sigge van der Veek 
 

 


