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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Middels deze brief willen wij graag antwoord geven op de vragen van Groen Links over het 
budget duurzaamheid. De beantwoording van deze vragen vindt later plaats dan u van ons 
gewend bent in verband met het onverwachte aftreden van dhr. Houtenbos en kerstreces.  
 
Na een korte inleiding worden de vragen beantwoord op pagina 2 en 3 van deze brief.  
 
Woningen in de gemeente Bergen stoten jaarlijks 65 kiloton CO2 uit (bron: HVC 
energiemonitor 2017). Dit is het grootste aandeel van de in totaal 160 kiloton CO2 wat is 
uitgestoten in de gemeente. Het college is zich ervan bewust dat de vraag naar energie 
omlaag moet en dat er tegelijkertijd een plan moet komen om de gebouwde omgeving 
aardgasvrij te maken. De Transitie Visie Warmte (TVW) is hierin leidend en bepaalt het 
tempo en de volgordelijkheid van de wijken. De eerste voorbereidingen voor de TVW zijn 
gestart. De samenleving wordt hier nauw bij betrokken. U, als gemeenteraad, neemt naar 
verwachting in het derde kwartaal van 2020 uiteindelijk het besluit over de TVW. 
 
Energiebesparing en financieringsmogelijkheden 
Daarnaast is het besparen van energie belangrijk om de energietransitie succesvol te 
kunnen doorlopen. In september 2019 bent u geïnformeerd over de wijkgerichte 
energiebesparingsaanpak die nu gestart is. Naast de wijkgerichte aanpakken en 
inkoopacties, kunnen inwoners ook contact opnemen met het onafhankelijke energieloket 
Duurzaam Bouwloket. Sinds 2014 kunnen alle inwoners hier terecht. Duurzaam bouwloket 
biedt onafhankelijke informatie over financiering, een subsidiecheck en bouwtechnische tips 
en een stappenplan om woningen aardgasvrij te maken. Het doel is om zoveel mogelijk 
inwoners besparingsmaatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen, te laten nemen die zich op 
relatief korte termijn terugverdienen. Kenmerkend van dit type maatregelen is dat ze altijd 
verstandig zijn, ongeacht welke duurzame warmtebron in de toekomst voor warmte zorgt.  
 
Nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, komen er meer financieringsmogelijkheden 
beschikbaar om woningen te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is de verlenging van de 
salderingsregeling, Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH) en de ISDE- 
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subsidie voor bijv. warmtepompen. En, er komt een warmtefonds met voorfinanciering voor 
verduurzamen van de woning/VVE. Daarnaast maakt de gemeente Bergen deel uit van de 
RRE-subsidieaanvraag van de regio Alkmaar. In Bergen houdt dit in dat de RRE-subsidie 
wordt ingezet voor energievouchers, die woningeigenaren kunnen aanvragen voor 
energiebesparende maatregelen na een fysiek of digitaal advies van Duurzaam Bouwloket of 
een energiecoach. De vouchers worden gecombineerd met lopende acties van het 
energieloket Duurzaam Bouwloket. 
 
In 2020 inventariseert de gemeente welke – gemeentelijke - financieringsvormen aanvullend 
nodig zijn voor inwoners om hun huis te verduurzamen. De resultaten van deze 
inventarisatie worden meegenomen in het beleid energietransitie 2021 e.v.. In de 
voorbereidingen van het beleid energietransitie wordt ook de proeftuin aardgasvrije wijk 
overwogen.  
 
Programma Klimaat 
 
Het klimaat verandert en grondstoffen raken op. De Nederlandse overheid neemt haar 
verantwoordelijkheid om klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan en onze 
economie veilig te stellen om ons land leefbaar te houden voor de toekomstige generaties. 
Zij stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 de CO2-productie met 49% reduceert en in 
2050 met 95% t.o.v. 1990 en in 2050 een circulaire economie te hebben. De doelen zijn 
vastgelegd in de Klimaatwet en het Grondstoffenakkoord. Daarnaast heeft de gemeente 
Bergen in haar Formatieakkoord Nieuw Vertrouwen doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid en zijn er regionale doelstellingen vastgelegd. 
 
De BUCH werkorganisatie is in opdracht van de vier colleges begonnen met het 
voorbereiden van een programmatische aanpak om bij te dragen aan de doelstellingen en 
invulling te geven aan haar regierol in de energietransitie.  
 
Om efficiënt invulling te geven aan de rijksopdrachten en gemeentelijke ambities is een 
toekomstbestendige gemeentelijke organisatie nodig. Een impactanalyse in het eerste 
kwartaal van 2020 geeft inzicht in het benodigde budget en capaciteit om uitvoering te geven 
aan de doelstellingen. In april 2020 wordt duidelijk wat de invloed is van ambitieniveaus op 
de doelstellingen en de benodigde capaciteit en budget. Het is dan aan u om medio 2020 
een ambitieniveau te bepalen dat in lijn is met de benodigde uitvoeringscapaciteit.   
 
Beantwoording van de vragen: 
 

1. Kunt u uitleggen waarom het bedrag van €200.000 niet in de kadernota of de 
begroting heeft gestaan? 
De €200.000 was bedoeld voor opzetten van een projectorganisatie. Momenteel is er 
vanuit de BUCH werkorganisatie een programmaorganisatie in voorbereiding. De 
financiële consequenties van deze programmatische aanpak klimaat worden medio 
2020 ter besluitvorming aan u voorgelegd en worden meegenomen in de kadernota 
en begroting 2021 e.v.. 
 
 

2. Zou dit bedrag alsnog aan te wenden zijn voor uitbreiding van personele capaciteit 
voor de gemeente Bergen op het terrein van duurzaamheid? 
De werkorganisatie gaat nu eerst door middel van een impactanalyse en het bepalen 
van een ambitieniveau in kaart brengen of, en zo ja welke extra personele capaciteit 
met ingang van 2021 nodig is. 
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Het bedrag van €200.000 is niet in de begroting opgenomen. Extra kosten komen 
daarmee ten laste van het begrotingssaldo. Het is aan de raad om hier dan extra 
budget voor beschikbaar te stellen. 
 

3. Zo nee, waarom niet? 
Graag verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 2. 
 

4. Zo ja, op welke termijn? 
Graag verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 2. 

 
5. Kunt u ons informeren of er lopend budget aanwezig is voor duurzaamheid? Zo ja, 

hoeveel? 
Voor energietransitie was er €325.000 beschikbaar in 2019. Voor 2020 is €322.000 
begroot. 
 

6. Kunt u onderzoeken of er mogelijk gebruik gemaakt kan worden van lopend budget 
voor duurzaamheid voor de uitbreiding van personele capaciteit, mocht het bedrag 
van €200.000 niet beschikbaar zijn? 
De impactanalyse en de keuze voor een ambitieniveau van het programma klimaat 
maakt inzichtelijk wat er in de toekomst aan capaciteit en budget noodzakelijk is.   
 
 

 

Meer informatie 
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u (nogmaals) uit te nodigen voor drie 
werkbezoeken in het kader van de energietransitie. De werkbezoeken worden georganiseerd 
voor alle college- en raadsleden van de BUCH gemeenten. Aanmelden kan via 
klimaat@debuch.nl  
- Aardgasvrije wijk Purmerend: vrijdagochtend 28 februari 2020 
- Zonneweide en windmolen bij HVC: vrijdagmiddag 20 maart 2020 
 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Hanna Lange, programmaleider Klimaat 
van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7711. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 20uit00378 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 

 
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  
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Schriftelijke vragen  

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie           GroenLinks 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
Datum 12 november 2019 

Onderwerp Budget duurzaamheid 

Toelichting In het coalitieakkoord van maart dit jaar werd ingezet op het 
verduurzamen van 1200 aaneengeschakelde woningen in de 
gemeente via woningisolatie en zonnepanelen op het dak. Voor 
woningeigenaren is dat een rendabele investering volgens recent 
onderzoek van het Economisch Bureau van de ING, veel inwoners 
van de gemeente weten dat al langer.  
 
Echter, gebrek aan ervaring met financieringsmogelijkheden en/of 
uitvoering is vaak een barrière voor hen. Facilitering vanuit de 
gemeente bestaat tot nu toe uit een info avond per wijk en 
collectieve acties zonnepanelen en isolatie. Dat is een mooie 
eerste stap, maar daardoor gaan woningeigenaren van een straat 
of wijk niet als vanzelfsprekend aan de slag, laat staan dat ze de 
handen ineenslaan om gezamenlijk een groep huizen van isolatie 
en zonnepanelen te voorzien.  
 
Willen we als gemeente de doelstelling van de verduurzaming van 
1200 woningen halen -en dat is niet meer dan de landelijk 
opgelegde norm- dan zal er meer menskracht vanuit de gemeente 
geleverd moeten worden om het wijk of straat proces direct of 
indirect te begeleiden.  
 
Inmiddels is er ook vanuit het Rijk een nieuwe 
stimuleringscategorie bijgekomen in het kader van duurzame 
opwek, nl. zon-PV op grootschalige daken van onder andere 
maatschappelijk vastgoed.  
 
Omdat we als toenmalige coalitiepartners voorzagen dat er een 
zeer ambitieuze duurzaamheidsopgave was geformuleerd, is er in 
het coalitieakkoord van maart een bedrag van max. €200.000 
afgesproken voor personele uitbreiding. Dit bedrag heeft niet in de 
kadernota van juli j.l gestaan en staat ook niet op de begroting van 
6 november j.l.  
 
 
 

Vragen 1. Kunt u uitleggen waarom het bedrag van €200.000 niet in 
de kadernota of de begroting heeft gestaan? 
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2. Zou dit bedrag alsnog aan te wenden zijn voor uitbreiding 
van personele capaciteit voor de gemeente Bergen op het 
terrein van duurzaamheid.  

3. Zo nee, waarom niet? 
4. Zo ja, op welke termijn? 
5. Kunt u ons informeren of er lopend budget aanwezig is 

voor duurzaamheid? Zo ja, hoeveel? 
6. Kunt u onderzoeken of er mogelijk gebruik gemaakt kan 

worden van lopend budget voor duurzaamheid voor de 
uitbreiding van personele capaciteit, mocht het bedrag van 
€200.000 niet beschikbaar zijn? 

Naam en ondertekening 
 
 

Fractie GroenLinks 
Froukje Krijtenburg 
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