MOTIE

Onderwerp: Motie vreemd aan de agenda inzake Klimaatmaatregelen en
klimaatadaptatie
Inleiding
De opwarming van de aarde door de klimaatverandering is het gesprek van de dag. Wij
als bewoners van deze aarde zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van de
aarde. Wij hebben ook de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om de verdere
opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat gaat niet voor niets, daar zijn kosten aan
verbonden. De overheid neemt hierbij het voortouw, ook op Europees niveau gebeurt
dat. Daarbij willen we burgers stimuleren en faciliteren om daaraan mee te doen.
Zoals Helga van Leur op maandagavond 13 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de
AOL aangaf: ‘denk en start in het klein en neem lokaal initiatieven in je netwerk’. Dat
geldt in de ogen van de indieners ook voor de gemeente en onze inwoners. De overheid
kan hierin bijdragen om financiële drempels weg te nemen en/of te verlagen, zodat het
aantrekkelijk wordt voor particulieren om initiatieven te nemen die bijdragen aan het
tegengaan van de opwarming van de aarde.
In samenhang met dit onderwerp is de stikstofproblematiek actueel. Daarom is het goed
wanneer de plaatselijke overheid in de ogen van de indieners in gesprek gaat met de
LTO om constructief te kijken naar de mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten.
Datzelfde geldt eveneens voor gesprekken met de vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven.
Al deze elementen zijn verenigd in deze motie.
De raad van de gemeente Langedijk, bijeen in vergadering op dinsdag 28 januari 2020,
sprekend over Warmtetransitievisie,
Constaterend dat
1. wat betreft de situatie van ons klimaat en de opwarming van de aarde het ‘vijf
over twaalf’ is;
2. alle zeilen bijgezet moeten worden om de opwarming van de aarde af te remmen;
3. de hoogte van de bouwleges in Langedijk een belemmering zijn voor
bouwtechnische maatregelen gericht op verduurzaming van bestaande
woningen;
4. momenteel tevens de stikstofproblematiek aan de orde is;
5. een aantal burgers die zonnepanelen willen plaatsen, maar dat bestaande bomen
het effect van de werking van de zonnepanelen teniet gedaan worden door de
schaduwwerking en dat het huidige beleid om bomen niet te kappen het initiatief
van de burger verhindert;
Overwegend dat
1. burgers, indien zij duurzame maatregelen willen nemen met betrekking tot hun
woning, geconfronteerd worden met hoge leges en dat hoge leges demotiverend
werken op initiatieven van onze inwoners om milieumaatregelen te nemen;
2. het van belang is dat de gemeente Langedijk haar doelstelling om energieneutraal
worden bereikt;
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3. lagere leges bijdragen aan het stimuleren van bouwinitiatieven van burgers om
aan hun woningen energiemaatregelen toe te passen en/of energieneutraal te
maken tevens bijdragen om de gestelde doelen te bereiken en daarom zeer
welkom zijn en deze leges te benoemen als ‘groene leges’;
4. het omzetten van ‘verharde’ tuinen naar tuinen met grond en groen een bijdrage
levert aan de verbetering van het klimaat, wateroverlast en biodiversiteit;
5. starters en inwoners op de woningmarkt de mogelijkheid zouden moeten hebben
voor een duurzaamheidslening voor het nemen van milieumaatregelen aan hun
woning;
6. het huidige bomenkap beleid aangepast zou moeten worden om in Langedijk de
mogelijkheid te bieden om effectief zonnepanelen te plaatsen op woningen, maar
hier wel een herplant van bomen tegenover te stellen;
7. het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de stilstofproblematiek gebaat
is tussen een goede dialoog met de agrariërs en bedrijfsleven;
Verzoekt het college om
1. de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van zogenoemde ‘groene
leges’, per 1 januari 2021 of zoveel eerder(=met terugwerkende kracht) en
hiertoe een voorstel te doen uiterlijk bij de Begroting 2021;
2. de mogelijkheid te onderzoeken om in Langedijk een Duurzaamheidslening in te
voeren per 1 januari 2021 of zoveel eerder (=met terugwerkende kracht);
3. de mogelijkheden te onderzoeken om in Langedijk ‘steenbreekacties’ op te
zetten, waarbij burgers gestimuleerd worden om hun versteende tuin om te
zetten in groene tuinen met zandbodem en groen (bijvoorbeeld gratis aanleveren
van stop zand en stenen op de gemeentewerf en omruil voor benodigde
compost);
4. het huidige beleid rond bomenkap tegen het licht te houden en dit dusdanig te
wijzigen, zodat effectief gebruik gemaakt kan worden van het gebruik van
zonnepanlen;
5. een plan te maken om de biodiversiteit in de gemeente Langedijk te verbeteren
en hierover vroegtijdig in gesprek te gaan met de LTO;
6. in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van het Bedrijfsleven en burgers
om gezamenlijk te bekijken op welke wijze we elkaar kunnen versterken wat
betreft het nemen van acties op het gebied van klimaatmaatregelen en
klimaatadaptatie;
7. uitvoering te geven aan het minimaal 10% van de parkeerplaatsen in Langedijk
te voorzien van grasbetontegels en te onderzoeken om bij nieuwbouwplannen
het standaard wordt parkeerplaatsen worden gerealiseerd met grasbetontegels
(hierbij verwijzend naar een initiatief wat raadslid Cees Molenaar ooit in 2002
naar voren bracht;
8. de raad minimaal eens per half jaar te informeren over de uitkomst van de
initiatieven.
En gaat over tot de orde van de dag.
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