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REACTIENOTA ZIENSWIJZEN DUURZAAMHEIDSBELEID GEMEENTE BERGEN 

2017 - 2020 

Februari 2017 

 

INLEIDING  
De gemeente Bergen heeft de nota concept Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd van 23 november 2016 

t/m 4 januari 2017. Het document kon gedownload worden vanaf de gemeentesite www.bergen.nl. Papieren exemplaren konden worden ingezien in de hal 

van het gemeentehuis. Op donderdag 22 september 2016 werd een informatieavond georganiseerd.  

 

Op 29 november 2016  werd een persbericht verstuurd naar de lokale en regionale media: 

PERSBERICHT 

Bergen, 29 november 
 
Nieuw duurzaamheidsbeleid vraagt om inspanning Rijk en inwoners 
‘20-20-20’ doelstelling ambitieus maar haalbaar 
 
“Ambitieus maar haalbaar”, dat typeert volgens wethouder Odile Rasch het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente Bergen voor 2017-2020. 
Het beleid is opgesteld met inwoners en ondernemers, die reageerden op een oproep van de gemeente voor duurzame denkers. Daarnaast zijn er 
door de gemeente interviews gehouden met organisaties zoals Bergen Energie Coöperatie en de HVC. Samen werden ideeën, initiatieven en plannen 
bedacht om te zorgen dat Bergen in het jaar 2020 20% minder energie verbruikt en 20% minder CO2 uitstoot (’20-20-20’). Het college presenteert het 
ontwerp beleid op 17 november aan de gemeenteraad. 
 
Wethouder duurzaamheid Odile Rasch: “Met dit nieuwe beleid komen we in de buurt van onze doelstellingen. En wat we nu nog niet hebben 
meegerekend, maar wat zeker een effect zal hebben, zijn nieuwe aanvullende regels en beleid vanuit het Rijk die de komende jaren op ons af gaan 
komen. Ook het doorzetten van bepaalde duurzame trends in de toekomst zal een positief effect hebben. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, gaat het 
lukken.” 
 
Focus voor Bergen 
Om de ‘20-20-20’ doelstelling te halen legt de gemeente de komende jaren de focus op het opwekken van duurzame energie, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, de circulaire economie (hergebruik van materialen) en het verduurzamen van de bestaande bouw. De gemeente helpt 
huiseigenaren door subsidie en advies te geven, zoals bij de wijkenaanpak die eerder al in Schoorl en Groet werd uitgerold. Voor het verduurzamen 
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van huurwoningen gaat de gemeente optrekken met KennemerWonen. Duurzame nieuwbouw zorgt volgens de gemeente voor een voorbeeldfunctie. 
Het gaat dan om het bouwen van huizen zonder gasaansluiting en volgens het principe ‘Nul op de meter’. Voor dit doel is ook subsidie beschikbaar. 
Om het beleid uit te kunnen voeren vraagt het college de raad om 450.000 euro voor de komende vier jaar. 
 
Zonneweides en windmolens 
Een andere belangrijke bron van duurzame energie ziet de gemeente in zonneweides en het plaatsen van windmolens langs het Noord-Hollands 
kanaal. De huidige regels van de provincie maken het echter moeilijk om dit te realiseren. Bergen wil daarom samen met omliggende gemeenten 
optrekken om de Provincie Noord-Holland te overtuigen van een ruimer plaatsingsbeleid en pleit daarbij voor maatwerk en een goede 
landschappelijke inpassing per locatie. 
 
Ter inzage 
Het college presenteert het Ontwerp Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 op 17 november aan de gemeenteraad. Als de raad geen bezwaren ziet, wordt 
het beleid vanaf 23 november ter inzage gelegd en kunnen inwoners er op reageren. 

 
Einde Persbericht. 
 

In de periode van terinzagelegging zijn in totaal twee zienswijzen ingediend bij de gemeente Bergen. Wij danken de indieners hartelijk voor de moeite die zij 

hebben genomen voor een waardevolle bijdrage. 

 

In dezelfde periode zijn ook twee documenten ontvangen die niet als zienswijze worden aangemerkt. De terinzagelegging van de beleidsnota is wel 

aanleiding geweest voor de stellers, maar er is geen direct verband tussen de inhoud van de beleidsnota en de tekst van de stellers.  

In ene geval is er sprake van acquisitie van een bedrijf dat gespecialiseerd is in warmtepompen.  

In het andere geval is er sprake van een businessplan van een energiecoöperatie die in Bergen actief is, voor dezelfde periode (2017 – 2020) als die van de 

concept Duurzaamheidsbeleidsnota.  

Met beide stellers wordt op andere wijze over de inhoud van hun schrijven overlegd. De input wordt zeer op prijs gesteld. 

 

In dezelfde periode is ambtelijk-collegiaal reactie op het concept ontvangen die in deze reactienota wordt verwerkt. Dank voor het meelezen en de input. De 

tekstuele aanpassingen als gevolg van deze reacties wordt aansluitend op de zienswijzen behandeld. 

 

Er zijn tot het moment van het opstellen van deze reactienota geen zienswijzen buiten de termijn van terinzagelegging ontvangen.  

Ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is alle informatie uit de tekst van zienswijzen verwijderd waarmee de indiener kan worden 

geïdentificeerd. 
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ALGEMEEN: 
In deze reactienota zijn de ingediende zienswijzen onverkort weergegeven, met uitzondering van de persoonsgegevens. Per onderdeel van de zienswijze is 

de reactie van de gemeente geformuleerd, gevolgd door de opmerking “ geen aanpassing”( in de tekst van de beleidsnota) of “ tekst nota wijzigen” met de 

wijze waarop de tekst wordt gewijzigd en de plaats van de tekstwijziging. 

Ter behandeling van de ingediende zienswijzen, de reactie daarop van de gemeente en de eventuele aanpassing van de beleidsnota is deze Reactienota 

opgesteld welke als bijlage wordt opgenomen bij de nota Duurzaamheidbeleid Gemeente Bergen 2017-2020. 

 

REACTIE GEMEENTE PER ZIENSWIJZE: 

 

 
INGEKOMEN REACTIE 

 

 
REACTIE GEMEENTE 

Zienswijze 1. 
 
Van: ---------------- [mailto:-----------------------]  
Verzonden: maandag 2 januari 2017 12:41 
Aan: ----------------- 
Onderwerp: reactie op concept nota Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 
 
Beste -----, 
De beste wensen voor 2017! Dat we er maar een mooi duurzaam jaar van mogen maken. 
 
Ik heb een aantal vragen/ opmerkingen mbt de concept nota Duurzaamheidsbeleid 2017-2020: 
 
1. (Algemeen) Wat fijn dat de gemeente Bergen zo actief met duurzaamheid bezig is en er werkelijk 
invulling aan geeft. Ga door en hou vol! 
 
2. (H6.1) Ten behoeve van de bevordering van energie neutrale nieuwbouw is er een jaarlijks 
budget van 70.000 voorgesteld, echter met een maximum van 2 woningen per project/ontwikkelaar 
en 20 woningen voor de gehele gemeente in totaal. 
=> missen we hiermee geen grote kansen? Hoe kan het nieuwbouwproject in Schoorl, (oude 
Altamira) waar 27 sociale nieuwbouw appartementen worden gebouwd direct volgens de gewenste 
normen gebouwd worden en profiteren van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank voor de ondersteuning. 
geen aanpassing 
 
De afbakening van 2 woningen per 
project/ontwikkelaar en 20 woningen voor de 
hele gemeente heeft tot doel om zoveel 
mogelijk (10 tot 20) partijen kennis te laten 
maken met het realiseren van energie 
neutrale woningen. Het is niet de bedoeling 

mailto:
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http://www.bergen-nh.nl/over-ons/projecten/overzicht-projecten/huurappartementen-altamira-
schoorl/ 
Laat dit maximum van 2 vs 20 los en bepaal per project de maximale ondersteuning. De bijdragen 
aan de gestelde doelen is immers snel groter te maken wanneer de gemeente flexibeler met 
dergelijke regelingen weet om te gaan. 
 
3. (H6.3) Er zijn in 2016 diverse nieuwe locaties aangewezen voor oplaadpalen, waarvan er 1 in 
Groet, locatie 26, Parkeerterrein Gruttoweg – Fazantstraat. 
http://www.bergen-nh.nl/inwoners/parkeer-en-verkeer/oplaadpunten-/ 
=> wanneer wordt de oplaadpaal werkelijk geïnstalleerd? 
 
 
 
4. In de beleidsnota vind ik niet direct terug hoe/waar de door de Duurzaam Denk avond 
ingebrachte wens om flexibeler met bestaande wet en regelgeving om te gaan in dit beleid wordt 
meegenomen. Veelal is bestaande wetgeving blokkerend voor het toepassen van vernieuwende, 
duurzame, vormen van bouwen, leven, ondernemen. 
 
=> wat gaat de gemeente met deze wens doen? 
 
 
 
 
 
 
5. Er wordt verwezen naar bijlagen 1 en 2. Deze bijlagen zitten echter niet in het PDF document, en 
kan ik niet vinden op de gemeentelijke website. Waar kan ik deze vinden? Kun je me die toesturen 
 
Alvast dank voor de reactie, 
vriendelijke groet 
Iwan van Noort 
 
--  
+31(0)6 48 92 98 13 
IWANVANNOORT CONSULTANCY 
Specialist in Interim ERP Support, Test Management, Training & Coaching www.iwanvannoort.nl 
 

om alle woning ontwikkelingen te subsidiëren 
tot het duurzaamheidsniveau energie 
neutraal.  
geen aanpassing 
 
 
Het collegebesluit voor de plaatsing van de 
oplaadpaal is genomen. De gemeente is in 
het proces om de uitvoering over te dragen 
aan de MRA-e en dient nog een besluit 
hierover te nemen. Daarna wordt tot 
plaatsing overgegaan. 
geen aanpassing 
De opmerkingen over blokkerende wet- en 
regelgeving is aanleiding om alle aspecten 
rondom dit thema te inventariseren. We 
denken hierbij ook aan het overschrijden van 
nokhoogte en rooilijn door toepassing van 
isolatie en (gevel)bekleding, alsmede de 
gevolgen van duurzame maatregelen in 
monumenten. Dit onderwerp wordt niet 
verwerkt in deze duurzaamheidsnota, maar 
zal tot separate besluitvorming leiden. 
geen aanpassing 
 
De verwijzing naar bijlagen in het concept is 
standaard tekst die vooruit loopt op de 
definitieve versie. Deze reactienota is één 
van deze bijlagen. 
geen aanpassing 

  

http://www.bergen-nh.nl/over-ons/projecten/overzicht-projecten/huurappartementen-altamira-schoorl/
http://www.bergen-nh.nl/over-ons/projecten/overzicht-projecten/huurappartementen-altamira-schoorl/
http://www.bergen-nh.nl/inwoners/parkeer-en-verkeer/oplaadpunten-/
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Zienswijze 2. 
 
Het college B&W en gemeenteraad  

postbus 175,  

1860 AD Bergen NH 

 

Datum 3 januari 2017  

Betreft zienswijze duurzaamheidsbeleid 2017-2020 

 

Geacht college, geachte leden van de raad, 

 

Wij maken van de gelegenheid gebruik onze zienswijze te geven op het Duurzaamheidsbeleid 

2017-2020 van de gemeente Bergen. 

 

Participatie 2.0  

Allereerst willen wij onze complimenten uitspreken over de zorgvuldige participatieve wijze waarop 

het beleid, samen met de ‘duurzame denkers’ uit onze gemeente, tot stand is gekomen. 

 

We doen de suggestie om hierin een moderniseringsslag aan te brengen. Dat kan in de vorm van 

een op te richten online burgerpanel, dat structureel over belangrijke vraagstukken geraadpleegd 

kan worden. Een burgerpanel vertegenwoordigt een representatieve groep betrokken burgers. De 

ambtelijke fusie met de BUCH gemeenten biedt ons inziens kansen dit ambtelijk nog beter en 

efficiënter te organiseren. 

 

Visie op duurzaamheid  

De gemeente Bergen heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De komende jaren legt zij 

de focus op het opwekken van duurzame energie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de 

circulaire economie (hergebruik van materialen) en het verduurzamen van de bestaande bouw. 

Duurzame nieuwbouw, zo lezen wij in de samenvatting, zorgt volgens de gemeente voor een 

voorbeeldfunctie. Het gaat dan om het bouwen van huizen zonder gasaansluiting en volgens het 

principe ‘Nul op de meter’. 

Zoals u weet onderschrijft Stichting Mooier Bergen de duurzaamheidambitie van de gemeente. En 

willen we hieraan graag substantieel bijdragen. We zijn verheugt te lezen dat 2 van de 3 hoofdoelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank voor de ondersteuning. 
geen aanpassing 
 
We geven er de voorkeur aan om per 
onderwerp een oproep voor participatie te 
doen, zodat betrokkenen afhankelijk van hun 
belang, kennis van de materie en 
beschikbare tijd kunnen deelnemen. 
geen aanpassing 
 
We zijn verheugd dat de ambities in dit 
opzicht parallel lopen. 
geen aanpassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

uit de voorliggende duurzaamheidsnota duurzaam wonen & werken en duurzaam ondernemen, 

(hoofdstuk 4.4. Duurzaamheidsagenda) naadloos aansluiten bij ons plan In Harmonie. 

 

"Het plan van Mooier Bergen In Harmonie past perfect in de tijdsgeest en bij het karakter van 

Coöperatie Bergen Energie (BE). Een unieke kans om duurzaam bouwen en schone 

energieproductie met elkaar te combineren!" Marius Kuiper van Bergen Energie 

 

Wij, Stichting Mooier Bergen, zijn er eveneens van overtuigt dat duurzaamheid een manier van 

denken, van ontwerpen en gebruiken is. Als maatschappelijke onderneming hebben wij een 

duurzaam, circulair innovatief plan ontwikkelt, dat wij op 30 september j.l. vol trots aan u hebben 

aangeboden. U hebt er kennis van kunnen nemen dat wij, samen met onze partners een en zo 

concreet mogelijke bijdrage willen leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 

energieneutraal te zijn. 

 

Rol van de gemeente  

Wij vinden het dan ook bijzonder teleurstellend dat de gemeente Bergen deze unieke kans niet met 

beide handen aangrijpt. Het plan In Harmonie had een zichtbare bijdrage kunnen leveren aan de 

profilering als duurzame gemeente. Niet alleen middels zonnepanelen, maar ook door het 

realiseren van ‘nul op de meter’ nieuwbouwwoningen, toepassen van een Warmte Koude Opslag 

(WKO) ssyteem, restaureren/ herbestemming van gebouwen, samenwerking met Bergen Energie, 

recyclen van hemelwaterafvoer, vestigen van duurzame ondernemingen die binnen de Fairtrade 

gedachte passen, zoals blooming en Organic food for you. U krijgt een concreet uitgewerkt, 

haalbaar integraal plan in de schoot geworpen, geïnitieerd door betrokkene burgers met duurzame 

idealen. ‘Duurzame denkers’, die hun creativiteit en expertise willen inzetten om Bergen niet alleen 

mooier te maken, maar ook beter. En plan dat de wethouder duurzaamheid afdoet als ‘sympathiek’, 

maar niet voldoende uitgewerkt. U geeft hiermee een pijnlijk signaal af. Niet alleen aan ons, maar 

ook aan andere ‘duurzame denkers’ binnen de gemeente Bergen.  

 

Dit wordt mede versterkt door het feit dat het beleidsveld duurzaamheid niet is meegewogen bij de 

beoordeling van de 2 verschillende plannen ‘De 7 dorpelingen’ van Schrama b.v. en ‘In Harmonie’ 

van Stichting Mooier Bergen. Terwijl het thema duurzaamheid de nadrukkelijke aandacht heeft in de 

Structuurvisie Mooi Bergen 2.0. en beide plannen hieraan zouden worden getoetst. (Hoofdstuk 5 

visie 5.4 Duurzaamheid)  

 
 
 
 
 
geen aanpassing 
 
 
 
geen aanpassing 
 
 
 
 
 
 
Bij de behandeling van de voorstellen heeft 
de gemeente vooraf criteria vastgesteld 
waarop deze plannen zijn beoordeeld. Op 
grond daarvan is op 15 december 2016 een 
overwogen keuze gemaakt. Bij de uitwerking 
van het gekozen plan zal duurzaamheid een 
belangrijke rol spelen, net als bij andere 
ontwikkelingen het geval is. Daarbij kan 
gebruik gemaakt worden van landelijke en 
gemeentelijke subsidies om “nul op de meter” 
te stimuleren, ruimte in de grondexploitatie 
en realisatie zal moeten voldoen aan de 
duurzaamheidambitie zoals in de beleidsnota 
is opgenomen. 
geen aanpassing 
 
Alle plannen worden getoetst aan de 
duurzaamheidsambitie van de gemeente 
Bergen. 
geen aanpassing 
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Het is eveneens opmerkelijk dat het thema duurzaamheid geen rol lijkt te hebben in de 

beleidsvelden, die ons inziens een duidelijke link hebben met de overkoepelende 

duurzaamheidsambitie. Zoals de beleidsvelden Wonen en mobiliteit. Dat verbaast ons, omdat de 

verwijzingen naar de verschillende beleidsvelden onderling wel in de diverse vastgestelde 

beleidsnota’s gemaakt zijn. We concluderen dan ook dat het ambtelijke projectteam Mooi Bergen 

2.0 niet de moeite heeft genomen de plannen integraal, noch feitelijk en objectief te beoordelen.  

 

In de hoofdstukken 2.2.1.Pure herkomst, pure producten, 2.4.1 Duurzame mobiliteit heeft de 

toekomst en 3.4 Duurzaamheid uit ons bidboek In Harmonie geven wij onze visie op een duurzame 

en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling die wij als maatschappelijke onderneming (marktpartij) 

en inwoners van Bergen nastreven en tot uitvoer willen brengen.  

 

Aanpassen structuurvisie Mooi Bergen 2.0  

U adviseert in hoofdstuk 6.5 Borgen dat het duurzaamheidsbeleid beter in andere 

beleidsdocumenten opgenomen moet worden en vervolgens in de prakrijk moet worden gebracht. U 

zult begrijpen dat we dat advies om genoemde redenen van harte steunen.  

Om de duurzaamheidsambitie integraal te borgen verzoeken wij u daarom de structuurvisie Mooi 

Bergen 2.0 op de volgende hoofdstukken te actualiseren/ te herzien:  

 Hoofdstuk 3 beleid (uitbreiden met duurzaam wonen & werken, duurzaam ondernemen en 

duurzame mobiliteit)  

 Hoofdstuk 4 trends en ontwikkelingen  

 hoofdstuk 5 Visie  

 

In Harmonie  

In de bijlage treft u het visiedocument van het plan In Harmonie van Stichting Mooier Bergen. Het 

visiedocument is onderdeel van deze zienswijze. In Harmonie is een integraal duurzaam plan dat 

het resultaat is van uitgebreid vooronderzoek naar wensen/ behoeften van inwoners en 

ondernemers en recent regionaal en gemeentelijk beleid, landelijke trends op gebied van 

maatschappij, duurzaam toerisme & economie.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens Stichting Mooier Bergen 

Mareike Naumann  

Bijlage: bidboek In Harmonie 

We streven er naar om 
duurzaamheidsambities van verschillende 
beleidsterreinen wel op elkaar aan te laten 
sluiten, maar niet in verschillende 
beleidsnota’s te herhalen, om het beheer van 
beleidsnota’s te vereenvoudigen. 
geen aanpassing 
 
 
geen aanpassing 
 
 
 
 
Dit advies is er met name op gericht dat 
duurzaamheid van iedereen wordt en niet 
alleen van de ambtenaren die duurzaamheid 
als primaire aandachtspunt hebben. Het 
containerbegrip duurzaamheid kan daardoor 
veel meer inhoud krijgen dat is toegespitst op 
het specifieke beleidsterrein. De 
structuurvisie Mooi Bergen 2.0 heeft in deze 
benadering zijn eigen tempo. 
geen aanpassing 
 
 
 
Dit visiedocument wordt niet aangemerkt als 
zienswijze op deze beleidsnota, omdat er 
geen direct verband wordt gelegd met de 
tekst van deze nota duurzaamheidsbeleid. 
geen aanpassing 
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Collegiale input: 
 
Tekst nota wijzigen: De kosten voor de uitvoering van duurzame maatregelen aan eigen vastgoed worden additioneel geraamd in de meerjarige 
onderhoudsplanning. Blz. 20, hfst.: 4.5 
 
Tekst nota wijzigen: De kosten voor de uitvoering van duurzame maatregelen om energie neutraal en zonder aardgas te realiseren worden additioneel 
geraamd in de meerjarige onderhoudsplanning.  Blz. 20, hfst.: 4.5 
 
Tekst nota wijzigen: 2017 corrigeren in 2020. 
Blz. 20, hfst.: 4.5 
 
Tekst nota wijzigen: een gebouw met een maatschappelijke functie.  Blz. 20, hfst.: 4.5 
 
Tekst nota wijzigen: Zwembaden in zwembad.  Blz. 20, hfst.: 4.5 
 
Tekst nota wijzigen: Eigen vastgoed (zoals gymlokalen, afval brengstations, brandweergarages, reddingbrigades en gebouwen op begraafplaatsen) wordt 
nader onderzocht. Blz. 29, hfst.: 6.3 
 
Tekst nota wijzigen: door de hele nota, zodanig dat meetperioden steeds lopen vanaf 2008 tot de datum die in de tekst wordt genoemd en percentages over 
dezelfde periode vergelijkbaar zijn. De grafieken worden hierop aangepast. 
 
Dit heeft geen gevolgen voor de voorgestelde energiebesparing in de concept nota. 
De besparing op het OV zou moeten staan in de cijfers voor de ‘Publieke Dienstverlening’.  
Hierin is het energieverbruik van alle openbare gebouwen, OV en andere publieke voorzieningen meegenomen. 
Bij het ontbreken van informatie hierover vanuit de gemeente is de HVC uitgegaan van de cijfers uit de Klimaatmonitor. Dit is een landelijke database waarin 
de energieverbruiken per thematische bron staan geregistreerd. Omdat er geen beginsituatie bekend was van de openbare verlichting, heeft de HVC ook 
geen berekening kunnen doorvoeren op de besparing door 100% LED. 
geen aanpassing 
 
Tekst nota wijzigen: Verduurzaming van de openbare verlichting is een belangrijk onderdeel. Sinds 2012 is, via een aanvullend budget, al sprake van een 
versnelde vervanging van zeer oude lantaarnpalen, waarbij ook gelijk LED-verlichting wordt toegepast. Daarnaast wordt nu al bij reguliere vervanging en 
renovatie LED toegepast. In 2017 wordt het plan Openbare Verlichting opgesteld waarbij versnelde overstap op LED-verlichting een uitgangspunt zal zijn. De 
aan dit uitgangspunt verbonden gevolgen worden opgenomen in de kadernota 2018-2021. Blz. 21, hfst. 4.5 
 
Tekst nota wijzigen: De groeiende (landelijke) aandacht op klimaat- en duurzaamheid vraagt meer personele inzet. Dit kan mogelijk leiden tot bijstelling van 
de planning van projecten of tot (incidenteel) toevoegen van extra formatie. Thans wordt gewerkt met twee beleidsadviseur en twee strategische adviseurs 
(gedeeltelijk) die zich bezighouden met Duurzaamheid. In de BUCH organisatie wordt de benodigde inzet in nauw overleg met de portefeuillehouders de 
komende periode bepaald. De eventuele financiële gevolgen worden meegenomen in de Kadernota 2017-2021.  
 Blz. 26, hfst. 6. 


