
d.d.:18-10-2016 

Bijgaand: Programmabegroting 2017 2e erratum blz 42 t/m 44 tekst van 3c naar 3b  

 

Gebleken is dat er bij de conversie van de teksten van de oude programma’s naar de nieuwe 

programmaonderdelen, 2 tekstblokken onder het verkeerde programmaonderdeel zijn 

geplaatst. Dit betreft klimaatadaptatie en afvalbeleidsplan. 

Deze omissie is ontstaan bij de conversie van de ‘oude’ programmateksten naar de nieuwe 

programmaonderdelen en wordt nu middels dit erratum hersteld. Financieel zijn de zaken 

wel aan het juiste programmaonderdeel 3b gekoppeld. Het is dus alleen de plek van de tekst 

die wordt aangepast van programmaonderdeel 3c naar 3b. 
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 
Prestatie 
doelstelling 

Prestatie indicator Begroting 2017 Jaar gereed 

Actueel 
groenbeleid. 

Nieuw groenbeleid. Groenbeleidsplan 
opstellen. 

2017 

Oude Hof. Start uitvoering 
werkzaamheden. 

uitvoeren renovatie 
en beheerplan. 

2017 en verder. 

 

Programmaonderdeel 3B: Duurzaamheid en 
milieu 

 
Wind op zee 
In het eerste kwartaal van 2016 heeft de Tweede Kamer een 
beslissing genomen over de Rijksstructuurvisie voor windmolens op 
zee. Daarin worden gebieden aangewezen waar de komende jaren 
nieuwe windmolenparken mogen worden gerealiseerd. Een deel 
van de aangewezen stroken ligt op slechts 18,5 kilometer uit de 
kust. Het gaat daarbij om grote turbines van circa 240 meter hoog. 
Deze windmolens zijn van Den Haag tot Den Helder zichtbaar. 
Bergen is vóór windenergie, maar niet zo dicht op de kust. Samen 
met andere kustgemeenten en de Provincies Noord- en Zuid-
Holland maakt Bergen zich hard voor een alternatieve locatie verder 
uit de kust.  
 
Zon op land  
De opwekking van duurzame energie wordt door ons 
aangemoedigd. Wij willen vanuit een landschappelijke invalshoek 
de mogelijkheden onderzoeken voor zonnepaneel opstellingen 
buiten bestaand bebouwd gebied. Hierbij wordt rekening gehouden 
met het provinciale beleid voor zonakkers. Locaties die worden 
onderzocht zijn voormalige stortlocaties, overloopgebieden en 
parkeerterreinen.  
 
 
 

Wijkgerichte aanpak  
Wij zijn in 2016 gestart met een wijkgerichte aanpak om inwoners te 
inspireren en op weg te helpen bij het verduurzamen van hun 
woning en het besparen van energie. Wij werken hierbij samen met 
het Duurzaam Bouwloket. Naast het verduurzamen van de 
woningen wordt er tevens ingezet op levensloopbestendig wonen. 
Voor deze regionale aanpak is vanuit Regio Alkmaar door de 
Regionale uitvoeringsdienst (RUD NHN) subsidie aangevraagd. 
Deze is toegekend door de Provincie Noord-Holland.  
 
Energieke regio’s  
In 2016 is er gestart met het project ‘Energieke regio’s’. Dit is een 
project waarin ondernemers worden geadviseerd en gestimuleerd 
om energiebesparende maatregelen toe te passen. Bedrijven 
worden doorgelicht met een energiescan waarbij advies wordt 
gegeven voor het verlagen van het energieverbruik van het 
bedrijfspand en de bedrijfsprocessen. 
 
Wat we willen bereiken 
Wij streven er naar om in 2030 een energieneutrale gemeente te 
zijn. Wij zetten daarom in op het reduceren van de 
energieconsumptie en groei van duurzame energieproductie. Onze 
ambities gaan verder dan energiebesparing en het stimuleren van 
duurzame energie. Daarnaast zijn onze inspanningen gericht op 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bij de eigen organisatie, bedrijven en duurzame 
mobiliteit. Verder willen we een hoger afvalscheidingpercentage 
realiseren. 
 
Klimaatadaptatie 
Naast reguliere vervanging hebben de rioolwerkzaamheden tot doel 
het afvalwatersysteem aan te passen aan toekomstige 
klimaatsomstandigheden en te laten voldoen aan 
duurzaamheidprincipes, zoals afkoppeling van schoon regenwater. 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geeft hier richting aan. 
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Afvalbeleidsplan 
Het afvalscheidingpercentage in onze gemeente groeit momenteel 
langzaam naar 60%. In vergelijking met andere kleine landelijke 
gemeenten is in huishoudens van de gemeente Bergen nog veel 
grondstof uit afval te halen dat geschikt is voor recycling. Zonder 
een extra inspanning halen wij de doelstelling van 75% in 2020 niet. 
De VANG-ambitie (van afval naar grondstof) vraagt van inwoners, 
gemeente en inzamelaar een intensieve samenwerking.  
 
Wat gaan we daarvoor doen 

a. Actualiseren Duurzaamheidbeleid 2017-2020 
“Natuurlijk Duurzaam Bergen!”  

b. Opstellen jaarlijkse Duurzaamheidagenda.  
c. Uitvoering geven aan jaarlijks vastgestelde 

Duurzaamheidagenda  
d. Optimalisatie afvalscheidingmogelijkheden. 

 
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 
 

Programmaonderdeel 3C: Beheer en onderhoud 

Wat we willen bereiken 
Wij willen zorgen voor een aantrekkelijke en functionele woon- en 
verblijfsomgeving.  
 
 

Investeringen openbare ruimte 
Jaarlijks vinden grote investeringen plaats in de openbare ruimte. 
Wegen worden gerenoveerd en riolering wordt vervangen. 
Vervanging van riolering en wegrenovatie gaan vaak gelijk op om 
kostenefficiënt te werk te gaan. Meestal krijgt het groen in een wijk 
een opknapbeurt en worden de lichtmasten vervangen. De 
investeringen hiervoor zijn opgenomen in een meerjaren 
investeringplan civiele werken dat jaarlijks wordt geactualiseerd.  
 
Boomfeestdag 
In samenspraak met onze inwoners worden jaarlijks tijdens 
boomfeestdag tien bomen geplant in de openbare ruimte. De 
inwoners worden gevraagd hiervoor voorkeurlocaties aan te geven. 
Overdracht stedelijk water 
De procedure voor de overname van het beheer van het stedelijk 
water door het hoogheemraadschap, bestaat uit een inventarisatie 
van het hele watersysteem binnen de bebouwde kom. Na de 
inventarisatie wordt een overeenkomst opgesteld waarin de 
afspraken voor het onderhoud worden vastgelegd. Als onderdeel 
van de overeenkomst wordt een kaartbijlage gemaakt waarop de 
verdeling van de onderhoudstaken is weergegeven. 
De inventarisatie dient mede om de aanwezigheid van kunstwerken 
(gemalen, stuwen en inlaten), de bereikbaarheid en eventueel 
bodemverontreiniging en baggerwerk vast te stellen. Hollands 
Noorderkwartier draagt 50% bij in de kosten van de inventarisatie. 
 
Wat gaan we daarvoor doen 

a. Civieltechnische werken. Uitvoering meerjaren-
investeringsprogramma. In dit programma zijn de 
jaarlijkse investeringen in het gemeentelijk wegennet 
opgenomen. 

b. Inventarisatie overdracht stedelijk water. De eerste stap 
voor overdracht van het beheer van stedelijk water naar 
het hoogheemraadschap.  

 

Prestatie doelstelling Prestatie indicator Begroting 2017 Jaar gereed 

Optimalisatie 
afvalscheiding. 

Hoger scheiding-
percentage afval 

Herijken 
afvalbeleidsplan. 

2017 

Actualiseren 
Duurzaamheidbeleid 
2017-2020. 

Vastgesteld 
duurzaamheidbeleid 
2017-2020. 

Uitvoeren 
duurzaamheidbeleid 
2017-2020. 

2017 

Duurzaamheidagenda 
2017. 

Uitvoeren agenda 
2017. 

Opstellen en 
uitvoeren agenda 
2017. 

2017 
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Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 

 
 
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel 
Voor verdere informatie zoals meerjarige cijfers en vergelijking met 
overige BUCH gemeenten en Nederland zie bijlage 11. 

PO nr Indicator score jaar 

3a 28 Gemiddelde WOZ waarde / Duizend euro 347 2016 

3a 29 Nieuw gebouwde woningen /  
Aantal per 1.000 woningen 

1,6 2013 

3a 30 Demografische druk / % 76,6 2016 

3b 31 Omvang huishoudelijk restafval /  
Kg per inwoner 

244 2014 

3b 32 Hernieuwbare elektriciteit / % 1,3 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbonden partijen per programmaonderdeel 
Voor verdere informatie zie paragraaf E Verbonden partijen 

 
PO 

Verbonden partij 

3b Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) 

3b Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) 

3b Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestatie 
doelstelling 

Prestatie indicator Begroting 2017 Jaar gereed 

Aantrekkelijke en 
functionele 
openbare ruimte. 

Voldoen aan 
kwaliteitsnormen uit 
Wegenbeleidsplan. 

Realisatie 
uitvoeringsjaar 
2017. 

2017 en verder. 

Overdracht 
stedelijk water. 

Inventarisatie 
gereed. 

Inventarisatiefase. 2017 

 Overdracht gereed. Overdrachtsfase. 2018 


