Langedijk, 28 maart 2019
Strategische raadsthema’s (SRT)
SRT Werkgroep Duurzaamheid en Energie
- Leden: Gerard Rep (CDA), Ger Nijman (DL), Annelies Kloosterboer (KL), Rob
Wagenaar (VVD), Soledad van Eijk (GL), Floris de Boer (HvL/D66), Ben
Bovenkerk (SL), Wim Nugteren (CU), Harry Waal (PvdA)
- Adviseurs: wethouder Nils Langedijk, beleidsmedewerker Gerhard Schutten
- Griffier: Nicole Rutgers-Segers
Aanleiding
De raad heeft zich na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uitgesproken
als voorstander van een vorm van een raadsakkoord. Tijdens het leertraject,
aangeboden door de Vereniging van Raadsleden, waar de raad aan deelneemt,
is de conclusie getrokken dat er twee thema’s zijn waarop de raad het
belangrijk vindt om in gezamenlijkheid een standpunt in te nemen. Deze
thema’s zijn Duurzaamheid en Wonen/Woningbouw. Omdat een raadsagenda
normaliter uit meer onderwerpen bestaat, is besloten hier niet meer naar te
verwijzen, maar voortaan te refereren aan Strategische Raadsthema’s (SRT).
Voor beide thema’s zijn werkgroepen in het leven geroepen, bestaande uit een
vertegenwoordiger uit elke fractie, ondersteund door de griffie en waar
mogelijk ook door de vakwethouder en ambtelijke organisatie.
Werkgroep Duurzaamheid en Energie
De Werkgroep Duurzaamheid en Energie is in het eerste kwartaal van 2019
twee keer bijeengekomen, namelijk op 15 januari en 12 februari. Tijdens deze
bijeenkomsten is de reikwijdte van het thema bepaald en is besproken waar de
grens ligt tussen kaders stellen en spreken over de uitvoering van die kaders.
De werkgroep heeft besloten zich primair te richten op energietransitie. De
werkgroep kiest ervoor om met dit (sub)onderwerp aan de slag te gaan omdat
op dit gebied flinke stappen gezet kunnen/moeten worden binnen deze
raadsperiode (2018-2022) en er nog volop ruimte is om strategische keuzes te
maken. Het vraagstuk is gericht op energie besparen én opwekken.
Over andere onderwerpen die onder duurzaamheid vallen, zoals de inrichting
van de openbare ruimte en de circulaire economie, wil de raad graag “aan de
voorkant” betrokken worden.
Opgave
Energietransitie is één van de grootste maatschappelijke opgaven van de
komende decennia. Op verschillende bestuurlijke niveaus zijn hier ambitieuze
doelstellingen voor opgesteld. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het
vormgeven van de lokale energievoorziening om deze doelstellingen te
behalen. Samenwerking met andere overheden én (maatschappelijke)
partners is hierbij van groot belang, evenals duidelijkheid voor inwoners over
de te volgen strategie.
De precieze opgave wordt momenteel vastgelegd door de Klimaattafels
waarvan de afspraken via het Klimaatakkoord uitmonden in Regionale Energie
Strategieën.
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Rol raad
Voor de gemeente Langedijk ziet de werkgroep energietransitie een actieve rol
weggelegd. Dit behelst (pro)actief beleid t.a.v. publieke investeringen en een
actieve faciliterende rol van de gemeente t.a.v. private investeringen. Heldere
communicatie, duidelijk verwachtingsmanagement, draagvlak én
voorspelbaarheid zijn hierbij van essentieel belang.
De SRT Werkgroep Duurzaamheid en Energie spreekt voor Langedijk de
volgende ambitie uit:
 Het college te verzoeken in 2019 te starten met het plukken van
zogeheten ‘laaghangend fruit’, zoals actief stimuleren van
particulieren en woningcorporaties om hun woningen te
verduurzamen en verduurzamingsmaatregelen die door de
gemeente zelf getroffen kunnen worden.
In dat kader wordt het college verzocht om zo spoedig mogelijk,
eventueel in samenwerking met de gemeente Heerhugowaard,
het ‘laaghangend fruit’ in kaart te brengen;
 Zich volledig te committeren aan actieve betrokkenheid bij de
nog op te stellen Regionale Energie Strategie (RES);
 Energietransitie een prominente plek te geven in de nog op te
stellen omgevingsvisie;
 Langedijk in 2035 klimaatneutraal als doelstelling te blijven
hanteren;
 De energietransitie-opgave op integrale wijze (denk hierbij
bijvoorbeeld aan de relatie tot leef- en woonomgeving) op te
pakken vanuit de 5 O’s: overheid, ondernemers, onderwijs,
onderzoek en ondernemende burger;
 Als gemeente volop aandacht te besteden aan het organiseren
van lokale burgerparticipatie en het creëren van draagvlak.
Werkvorm vervolg
Omdat de kaders nog lastig te stellen zijn gezien de nog te ontwikkelen
duurzaamheidsdoelstellingen nationaal en regionaal, zullen de leden van de
SRT Werkgroep Duurzaamheid en Energie zich committeren aan actieve
betrokkenheid bij onder meer de nog op te stellen RES en de transitievisie
warmte door zitting te nemen in een zogeheten ‘meedenkgroep’.
Doel van deze meedenkgroep is dat zij actief benaderd worden op het moment
dat er nieuwe ontwikkelingen op stapel staan, waarbij input van de raad aan
de voorkant gewenst is. Daarnaast levert de meedenkgroep een actieve
bijdrage door zelf onderwerpen in te brengen ter bespreking. De
bijeenkomsten van deze meedenkgroep worden in overleg gepland, vier keer
per jaar.
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