
 
 
Agendapunt : 18 
Voorstelnummer : 06-54 
Raadsvergadering : 23 juni 2009 
Naam opsteller : M. Blankendaal 
Informatie op te vragen bij : M. Blankendaal / T. Tuinman (MRA) 
Portefeuillehouders : A. Plomp 
 
Onderwerp: Klimaatbeleidsplan gemeente Bergen 2009-2012 en evaluatie van het 
klimaatbeleid in gemeente Bergen van 2004 tot 2008 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  De raad besluit  

- In te stemmen met het Klimaatbeleidsplan gemeente Bergen 2009-2012 en 
de daarin opgenomen speerpunten gebaseerd op de regeling SLOK 
(Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) en specifiek met de in bijbehorend 
raadsbesluit opgenomen projecten. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In het hoofdlijnenakkoord van uw raad is in hoofdlijn 16 opgenomen: ‘het aanscherpen van 
het klimaatbeleid ter vermindering van de CO2 uitstoot in deze college periode’. Ten 
behoeve van deze hoofdlijn is in de periode 2004- 2008 het ‘Klimaatbeleids- en 
uitvoeringsplan 2004-2007’ uitgevoerd. Eind 2008 is dit beleid geëvalueerd. Deze evaluatie 
is opgenomen in het document ‘ Evaluatie van het klimaatbeleid in gemeente Bergen van 
2004 tot 2008’ door de Milieudienst Regio Alkmaar. Het klimaatbeleid 2004-2008 was 
gebaseerd op de subsidieregeling Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS). Deze subsidie 
werd verstrekt door SenterNovem. 
 
Medio juli 2008 is de nieuwe uitkering SLOK geopend: Stimulering Lokale 
Klimaatinitiatieven. Met deze uitkering  levert de Rijksoverheid een bijdrage aan de 
kabinetsdoelstellingen: 2 % energiebesparing per jaar, 20% duurzame energie in 2020 en 
30% reductie van broeikasgassen in 2020. Deze doelstellingen staan beschreven in het 
werkprogramma Schoon & Zuinig. De SLOK-regeling richt zich naast CO2-reductie ook op 
het verminderen van andere broeikasgassen die op lokaal gebied worden uitgestoten, zoals 
lachgas en methaan. De SLOK ondersteunt het met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) gesloten Klimaatakkoord 2007-2011. 
 
Eind 2008 hebben wij een subsidieaanvraag ingediend in het kader van SLOK. Eind 2009 
wordt bekend of we deze subsidie ook toegekend krijgen. De subsidie in het kader van 
SLOK bestaat uit een subsidie op de kosten voor de inzet van menskracht, onderzoek, 
communicatie en educatie, die worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van 
gemeentelijk klimaatbeleid. 
 
De Milieudienst Regio Alkmaar heeft voor de gemeenten Bergen, Heiloo, Schermer en Graft 
–De Rijp een klimaatbeleid opgesteld. In tegenstelling tot het klimaatbeleidsplan 2004-2007 
is hierbij expliciet gekeken naar de ambitie, wensen en doelstellingen van de verschillende 
gemeenten op het gebied van klimaatbeleid. Hierdoor heeft elke gemeente zijn eigen 
specifieke beleid ontwikkeld. Waar mogelijk wordt nog steeds met de andere gemeenten 
opgetrokken. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Als uw raad akkoord gaat, met het door de Milieudienst in samenwerking met de gemeente 
opgestelde klimaatbeleid, wordt uitvoering gegeven aan dit beleid.  
 
Op hoofdlijnen krijgen de volgende thema’s aandacht: 

- Gemeentelijke gebouwen en voorzieningen 
o Energiezorg in de gemeentelijke gebouwen, certificering 
o Motivatie personeel voor energiebesparing 
o Aandacht voor duurzaam inkopen 
o Kennis over duurzaamheid en energiebesparing vergroten, bv op het gebied van 

openbare verlichting. 
- Woningen 

o Stimuleren energiebesparing, door o.a. na-isololatie 
o Faciliteren woningbouwcorporaties 
o Betere controle nieuwbouw 
o Stimuleren energiezuinige nieuwbouw bv. Kloosterterrein en Watertorenplein 

- Utiliteitsbouw 
o Uitvoeringsplan Frisse Scholen, verbetering ventilatie 

- Bedrijven 
o Kennisniveau vergunningverleners en handhavers 
o Maatadviezen energiescans bedrijven 
o Actieve communicatie met bedrijven over kansen van en voor duurzaamheid. 

- Verkeer en vervoer: 
o Stimuleren van ‘het nieuwe rijden’ 

- Duurzame energie: 
o Stimuleren toepassing zonne-energie  
o Beleidsplan kleine windturbines 

 
Het beoogde effect is het op lokaal niveau bevorderen van een schoon milieu en een 
leefbare wereld door een bijdrage te leveren aan het klimaatbeleid met het terugdringen van 
CO2 uitstoot. 
 
De Milieudienst Regio Alkmaar zorgt voor een jaarlijkse rapportage  over de uitvoering van 
de projecten. Op basis van deze rapportage kan het programma bijgesteld worden. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
⌧ kaderstellend 

 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeente geeft in samenwerking met de Milieudienst Regio Alkmaar uitvoering aan dit 
beleid. In sommige projecten wordt samen opgetrokken met de gemeenten Heiloo, 
Schermer, en Graft- De Rijp. Deze gemeenten hebben ook de klimaattaken aan de 
milieudienst uitbesteed. 
Door stijgende energiekosten en uitputting van de fossiele energiebronnen wordt duurzaam 
energiegebruik steeds belangrijker in de maatschappij.  

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
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Naast gebruikmaken van de subsidieregeling SLOK wordt een aantal andere 
subsidieregelingen en initiatieven aangewend om de gemeente Bergen duurzamer te 
maken. 
Zo heeft de provincie een subsidieregeling voor duurzame energietoepassingen. Hieruit 
wordt het project Zonnesteek gedaan, waarbij de gemeente de aanschaf van zonnepanelen 
en zonneboilers stimuleert. 
 
De gemeenten Bergen, Den Helder, Haarlem, Naarden, Zaanstad en Velsen hebben op 4 
maart 2009 samen met de provincie Noord-Holland een intentieverklaring ondertekend om 
snel over te schakelen op zuinige openbare verlichting. Dat gebeurde tijdens het 
symposium ‘Zuinig met openbare verlichting’ in Haarlem. Die verklaring houdt in dat de 
gemeenten de komende tijd een plan van aanpak maken en uitvoeren om zoveel mogelijk 
te besparen en buurgemeenten stimuleren hetzelfde te doen. Dit project loopt in 
samenwerking met het CO2-servicepunt van de provincie. 
 
In de programmabegroting van 2009 is door middel van een amendement € 25.000 
gereserveerd voor het opstellen van een routekaart voor een klimaatneutraal Bergen. 
Tevens heeft de gemeente aan HVC verzocht dat de gemeente kan deel te nemen aan een 
quick scan om het energieverbruik/ de CO2-uitstoot in de gemeente in kaart kan brengen. 
Deze quick scan vindt in het voorjaar van 2009 plaats. 
 
In de raad van maart 2009 is een amendement aangenomen met betrekking tot 
aanscherping klimaatbeleid, door maatregelen te nemen die snel uitvoerbaar zijn, voor 
werkgelegenheid zorgen en ten goede komen aan de inwoners en/of bezoekers van de 
gemeente. Ook in Nederland zijn de gevolgen van de financiële crisis inmiddels voelbaar. 
Alle overheden, ook de lokale, moeten zich inspannen om de gevolgen van deze crisis 
zoveel mogelijk te verzachten. Dat kan door te investeren in maatregelen die laagdrempelig 
zijn, direct voor werkgelegenheid zorgen en burgers ten goede komen. De crisis is ook een 
kans om werk te maken van maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld 
van bovengenoemde maatregelen is het programma Meer met Minder, een programma van 
Bouwend Nederland om bestaande woningen te isoleren door middel van subsidies. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Als uw raad akkoord gaat wordt uitvoering gegeven aan het klimaatbeleidsprogramma, 
zoals dat in bijgaand klimaatbeleidsplan is verwoord. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met dit plan is een totaal bedrag van € 426.067,- gemoeid. Hierop is een subsidiebedrag 
van € 120.011,- aangevraagd bij Senternovem. Dit subsidiebedrag is gebaseerd op CBS 
gegevens over het aantal inwoners en het aantal ha grondoppervlak. 
Het bedrag van € 426.067,- bestaat voor het grootste deel uit kosten voor het ambtelijk 
apparaat van de gemeente Bergen en de MRA (€ 307.232,-).  Deze kosten bestaan uit de 
uren inzet van het ambtelijk apparaat voor de uitvoering van het beleid en past binnen de 
bestaande functies.  
De Milieudienst Regio Alkmaar, krijgt via het Milieuprogramma in overleg met de 
milieucoördinator van de gemeente uren toebedeeld voor de uitvoering van het beleid. Deze 
kosten zijn derhalve gedekt binnen de kosten van de gemeenschappelijke regeling 
Milieudienst Regio Alkmaar. 
 
Risico: 
⌧ 1. open-einde regelingen 

 2. garantieverplichtingen 



- 4 - 
 

 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige 

 
Het bedrag voor externe kosten wordt gedekt vanuit de subsidie die is aangevraagd. 
Hierover wordt eind 2009 een beslissing genomen. Mocht de subsidie niet overeenkomstig 
de gedane aanvraag zijn, dan wordt uw raad benaderd voor extra middelen voor de 
uitvoering van het klimaatbeleid. Nu is dit nog niet noodzakelijk voor de uitvoering van het 
klimaatbeleid, door de inzet van onze medewerkers. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
In hoofdlijn 16 van het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat het college van de 
gemeente zich inzet voor een volwaardig klimaatbeleid. Dit beleid geeft daar een 
verdere uitwerking aan. 

 
 
 
 
Bijlagen:  
1. Evaluatie van het klimaatbeleid in gemeente Bergen van 2004 tot 2008 
2. Klimaatbeleidsplan gemeente Bergen 2009-2012 
 
 
 
Bergen, 12 mei 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


