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Gevraagde beslissing:
De Nota Langedijk CO2-neutraal vast te stellen.

Aanleiding/vraagstelling:
Het college heeft onderzoek gedaan hoe wij als gehele gemeente CO2-neutraal kunnen
worden, in 2035. In deze Nota is het resultaat van dat onderzoek vastgelegd, en
aangegeven hoe wij kunnen komen tot grootschalige energiebesparing en toename van
duurzaam geproduceerde energie.
CO2-neutraal ofwel Klimaatneutraal past binnen de steeds meer gevoelde noodzaak te
doen wat we kunnen tegen klimaatverandering. Bovendien past het in het beleid van de VN,
de EU en de Nederlandse overheid om het gebruik van fossiele brandstoffen sterk terug te
dringen, of zelfs voor onze totale energiebehoefte onafhankelijk te zijn van fossiele energie.
Deze nota heeft een visie die reikt tot 2035 (klimaatneutraal).Het uitvoeringsplan beperkt
zich tot 2015, omdat er dan, door alle verwachte veranderingen in technologie en
maatschappij er een evaluatie moet komen, en de vervolgstappen gezet.

De hoofdlijnen uit het advies zijn de volgende :
Als we in 2035 energieneutraal willen zijn, betekent dat een zeer forse maatschappelijke
inzet tot energiebesparing bij de gemeente zelf, in de huishoudens, bij bedrijven, en in het
vervoer.
Al het overgebleven energiegebruik zal vervolgens niet moeten kom en van fossiele
brandstoffen, maar duurzaam worden opgewekt met behulp van zonne-energie, windenergie
en biomassa-energie.
Als rol voor de gemeentelijke overheid is er i n deze nota voor gekozen om voornamelijk de
rol te nemen om ontwikkelingen te initier en, faciliteren en stimuleren.
Wij verwachten dat het stimuleren van duurzame energieopwekking en –besparing een
positief effect zal hebben op de lokale economie, doordat lokale aannemers en andere
bedrijven veel van de maatregelen kunnen uitvoeren.
Het zal binnen de scoop van deze visie niet mogelijk zijn om 'Klimaatneutraal - op eigen
bodem' te worden. Dat kan wèl als het gecombineerd wordt met duurzame energie die in de
regio wordt opgewekt, en door CO2-compensatie. Daarvoor is regionale samenwerki ng
gewenst. Die mogelijkheid wordt op dit mpment onderzocht binnen regio Alkmaar en met de
HVC (Demra).
Hoewel de term 'Klimaatneutraal' in het algemeen een iets ruimere inhoud heeft dan CO2 neutraal, is de term ‘Klimaatneutraal’ en ‘klimaatbeleid’ meer i ngeburgerd en kunnen we
blijven gebruiken.
In de nota Langedijk CO2-neutraal komt een aantal beleidslijnen samen, die al in gang zijn
gezet:
Het onderzoek om te komen tot de opwekking van duurz ame energie in de regio
(Demra);
Het realiseren van elektrische laadpunten;
Het onderzoek van P&O met betrekking tot elektrisch vervoer eb de mogelijkheden van
‘klimaatvriendelijkere’ dienstreizen en woon-werkverkeer;
Het onderzoek en de resultaten van Gebouwbeheer naar de mogelijkheden om binnen
de gemeente energie te besparen.
Voor de aanschaf van elektrische auto’s en voor het klimaatneutraal renoveren van onze
gemeentelijke gebouwen zijn wel investeringen nodig. M aar die moeten binnen de
economische levensduur weer terugverdiend worden door lagere gebruikskosten.
Opbouw van de nota Klimaatbeleid
In de hoofdstukken 1 – 4 wordt het algemene beleid weergegeven. Het programma dat we
willen uitvoeren staat in hoofdstuk 5.
In de Nota wordt aangegeven wat de opgave is om klimaatneutraal te worden.
Omdat de gemeente niet op alle delen van de samenleving evenveel invloed heeft, en
omdat niet alle maatregelen evenveel bijdragen aan het terugdringen van de CO2 -emissie,
zijn 10 projecten geselecteerd die tot 2015 uitgevoerd worden en die noodzakelijk en
effectief zijn om het einddoel te halen.
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Het uitvoeringsplan tot 2015 is uitgewerkt in 10 projecten:
1. inbedding van klimaatbeleid in de gemeentelijke organisatie
2. draagvlak onder betrokkenen
Deze zijn dus specifiek gericht op communicatie.
3.
4.
5.

collectieve inkoop zonnepanelen
benutting biomassa voor energieopwekking
windturbines
Deze projecten zijn gericht op duurzame energie opwekking.

6.
7.
8.
9.
10.

CO2-neutrale gemeentelijke organisatie
energiebesparing bestaande bouw
energiezuinige nieuwbouw
verduurzaming mobiliteit
energiebesparing en verduurzaming bedrijven
Deze projecten zijn gericht op energiebesparing.

Het verkrijgen en vergroten van draagvlak onder inwoners en bedrijven zal op een
interactieve manier gebeuren, omdat zo de gemeente en de inwoners van elkaar kunnen
leren wat de meest effectieve aanpak is om dit beleid te realiseren.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Wij kiezen er voor om als gemeentelijke overheid voornamelijk de rol te nemen om
ontwikkelingen te initiëren, faciliteren en stimuleren. Wij kiezen er voor dat de gemeente
niet zelf subsidieert en investeert in energiemaatregelen bij derden.
Wel wordt er een investering verwacht in het energieneutraal maken van de eigen
organisatie. Dat zijn echter investeringen die zichzelf terugverdienen.
In de nota is aangegeven dat daarvoor voor de komende drie jaren ±900 uren/jaar extra
nodig is, waaronder 400 uren specifiek voor klimaatbeleidwerkzaamheden. Deze uren
worden binnen de bestaande formatie opgevangen, want het valt of binnen de bestaande
werkzaamheden of er wordt geschoven met taken binnen de huidige formatie binnen
BP/vrom. Hiervoor is dus vooralsnog geen extra formatie nodig.
Indien blijkt dat de uitvoering van dit beleid te veel knelpunten oplevert, dan stellen wij bij
de kadernota van 2014 opnieuw prioriteiten voor de uitvoering vast.
Voor de extra werkzaamheden voor communicatie is een budget van € 10.000,-beschikbaar vanuit de bestaande communicatie-aktiviteiten van het milieubeleidsplan.
Een belangrijk deel van de uitvoering van duurzame energieopwekking, willen wij graag
realiseren door deelname aan Demra. Daarvoor zal een apart raadsvoorstel aan u worden
voorgelegd. Die is momenteel in voorbereiding.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
De vraag hoe wij CO2-neutraal kunnen zijn, is onderzocht door adviesbureau DWA. In de
voorbereiding zijn gemeenteambtenaren betrokken geweest. Uw raad en een
vertegenwoordiging van de bevolking en het Millenniumcomité zijn er op een interactieve
manier bij betrokken tijdens een avond 'Klimaatwinkelen' , waarin al de contouren van dit
beleid werden vastgesteld.
Een concept van de nota is vervolgens besproken met ambtenaren en deelnemers van het
Klimaatwinkelen en enkele extern deskundigen, en voorgelegd aan het Millenniumcomité.
Zij hebben positief gereageerd.

Een vertegenwoordiger van de NHEC gaf in een reactie aan dat hij van mening is dat de
gemeente er veel meer eigen geld in moet steken om projectvoorbereidingskosten mede te
financieren. Gezien de huidige financiële positie van onze gemeente, moeten we er van
uitgaan dat dergelijke kosten gefinancierd worden door ‘de markt’ en uit het bestaande
budget voor Milieubeleid.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
De verantwoording wordt jaarlijks gegeven bij de jaarrekening.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
De nota Langedijk CO2-neutraal.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 27 november 2012
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 86;
gelet op het artikel 189 van de Gemeentewet;

besluit:

de Nota Langedijk CO2-neutraal vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 22 januari 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

