
Wijzigingenoverzicht ambitiedocument programma Klimaat 
 
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste wijzigingen die gemaakt zijn in het ambitiedocument programma Klimaat wat in concept aan de 
colleges en raden is voorgelegd in juni 2020. 
 

# Onderwerp  Raad/College Inhoud wijziging Waar is de aanpassing doorgevoerd? 

1  Financiën Alle vier de 
gemeenten 

Uitvoeringskosten nader 
toelichten en specificeren. 
Men wil indicatie van de 
totale kosten krijgen voordat 
met een (deel)besluit neemt. 

Hoofdstuk 10, financiën is een indicatie van de uitvoeringskosten gegeven. Dit is 
nader gespecificeerd in bijlage 2. Daarnaast is in hoofdstuk 6 per pijler 
beschreven hoe de uitvoeringskosten zijn opgebouwd en wat de rol is van de 
gemeente hierin. Het programmateam heeft dit zo goed mogelijk en met de 
kennis van nu proberen in kaart te brengen. 

2 Financiën Heiloo 
Castricum 

Meer inzicht in waar de extra 
capaciteit aan gaat werken. 

In hoofdstuk 6 staat per pijler beschreven waar de extra capaciteit aan gaat 
werken op het basis ambitieniveau. Dit is samengevat in hoofdstuk 10, 
financiën. In dat zelfde hoofdstuk staat op welke manier de capaciteit ingezet 
wordt en bij welke afdelingen. Doel is om klimaat voor eens en altijd goed in te 
bedden in de staande organisatie. 

3 Financiën Castricum 
Bergen 

Nu investeren in klimaat 
betaalt zich op langere 
termijn terug. S.v.p dit 
principe meer benadrukken 
en proberen te 
kwantificeren.  

In hoofdstuk 5 is hier een toelichting op gegeven in de context van de 
economische recessie / Covid-19.  
Daarnaast wordt er gerefereerd in het stuk naar verschillende wetenschappelijke 
rapporten die aantonen dat niet of te zacht ingrijpen om klimaatverandering 
tegen te gaan leidt tot 5 tot 7 keer hogere kosten in de toekomst.  
In hoofdstuk 6 is per pijler uitgelegd welke rol de gemeente heeft en hoe de 
bijbehorende kosten zijn opgebouwd. In bijlage 3 is vervolgens een indicatie van 
de uitvoeringskosten gegeven. Bij een te grote onzekerheid, bijv. omdat er nog 
geen beleid bekend is, is ervoor gekozen om PM te laten staan.   

5 Financiën Bergen Kosten pluspakket in 
document 

Staat in bijlage 4. Kosten zijn voor gemeenten. Capaciteit en uitvoeringskosten 
zijn omschreven voor één gemeente en per project. 

4 Algemeen Heiloo Meer verwijzingen naar 
literatuur en afkortingen / 
jargon vermijden 

Doorgevoerd.  

6  Algemeen Heiloo 
Bergen 

Aangeven wat er al gedaan 
wordt op de pijlers binnen de 
gemeente. Dit doet meer 
recht aan de inspanningen 
die al jaren gedaan worden 
binnen de gemeenten. 

Het ambitiedocument is op BUCH niveau. Het noemen van algemene 
inspanningen kan wel, maar heel lokaal worden wordt teveel en dit blijft een 
visiedocument.  Gedeeltelijk gelukt. Rol energiecoöperaties is erkend in 
hoofdstuk 1. – energiecoöperaties maken de weg vrij. Daarnaast is de lokale 
situatie in het raadsformulier genoemd.  

7 Energietransitie Castricum Biomassa eruit Eruit gehaald o.b.v. nieuwe wetenschappelijke inzichten van de SER. 



8 Algemeen Castricum 
Uitgeest 

Nog meer focus op 
integraliteit bij 
gebiedsontwikkeling, 
Omgevingswet en 
bomenbeleid en 
leefomgeving.  

Poging gedaan om dit meer aan te zetten in het voorwoord, in hoofdstuk 5 bij 
circulaire economie en in hoofdstuk 10 onder slimme inzet personeel.  

9. Participatie Bergen, 
Heiloo, 
Uitgeest 

Verzoek om te toetsen hoe 
inwoners en ondernemers 
tegenover deze visie op 
klimaat staan. 

Deze peiling is uitgevoerd en heeft geleid tot 360 reacties in de vier gemeenten 
samen. De resultaten staan per gemeente omschreven in hoofdstuk 8 van het 
ambitiedocument. In bijlage 5 van ditzelfde document is de vragenlijst voor 
inwoners toegevoegd. De vragenlijst voor de stakeholders was bijna identiek. 

 
 
Niet gewijzigd, wel verzocht 

# Onderwerp  Afzender Inhoud wijziging Motivatie 

1  Financiën, hst 8 Uitgeest 
Castricum 

Consequenties als er geen structurele 
Rijksbijdrage komt. 

Er wordt gevraagd om in te stemmen met het stuk. 
Mocht de raad dit niet willen dan wordt daarna een 
besluit over de consequenties hiervan voorbereid.  

2 Communicatie/visie Stakeholder 
Uitgeest 

Ouderen ook benoemen als doelgroep Ergens moet er focus aangebracht worden. De 
capaciteit kan maar één keer worden ingezet.  

3 Energietransitie  Bergen  Energietransitie te vrijblijvend omschreven. Het is nog vaag omdat de RES en TVW nog moeten 
worden vastgesteld, maar zeker niet vrijblijvend. 

4 Allerlei Wisselend  Toon te alarmerend, weinig concreet, teveel 
woorden, weinig lokale kleur, etc. 

 

5 Communicatie Uitgeest, 
Castricum, 
Heiloo 

Meer inzicht in stappen die genomen moeten 
worden om tot draagvlak te komen. 

Niet gelukt i.v.m. visie dat draagvlak op projectniveau 
verkregen moet worden. Het programma moet vooral 
zorgen dat inwoners de samenhang kunnen blijven 
begrijpen.  

6 Visie Stakeholder 
Bergen 
Energie 

Meer inzetten op faciliteren van inwoners. Minder 
op draagvlak. Draagvlak is een taak voor de 
rijksoverheid. Het kost veel geld en het is niet te 
meten of het resultaat heeft. 

Niet overgenomen, ook doordat uit de resultaten 
inwoners/stakeholder peiling blijkt dat draagvlak erg 
belangrijk wordt gevonden. 

7 Algemeen Heiloo Nog meer benadrukken dat gemeente het goede 
voorbeeld moet geven. MVI bijv. 

Niet extra aangezet. De gemeente moet zich hier ook 
aan houden inclusief de bijbehorende uitvoeringskosten. 
Dit betreft een apart besluit van de raad. 

 


