Technische vragen en antwoorden 05 oktober 2020

Agendapunt 2.03.02 Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1

Nb. Naast technische vragen zitten er ook politieke vragen tussen. De technische vragen zijn beantwoord
door de ambtenaar; de politieke vragen zijn beantwoord door portefeuillehouders Van de Pol
(Duurzaamheid) en Bonsen (Pact)..
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Vraag
In de vergadering van 25 november 2019
heeft de Raad middels een
amendement laten weten niet in te
stemmen met het Westfries Energie
Kompas versie 1.0 (WEK). Daarbij is
aangegeven dat dit document vergaand is
en dat de Raad zich nog niet wil binden
aan de inhoud ervan zonder voldoende
kennis te hebben van de consequenties.

Antwoord

Vraag 1
Welke acties zijn er naar aanleiding van
dit aangenomen amendement
ondernomen?

Antwoord 1
Het resultaat van de besluitvorming in de raad van Koggenland is gedeeld met de overige gemeenten.
Gevolg van het besluit is dat er bij de uitwerking van regionale voorstellen rekening mee moet worden
gehouden dat deze zonder raadskader vooraf aan het college en de raad van Koggenland moeten worden
voorgelegd.
Overigens staat die uitwerking zelf nog op een laag pitje omdat het proces van de Regionale Energie
Strategie nu eerste prioriteit heeft.
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In het uitvoeringsprogramma staat ten
aanzien van energietransitie en
klimaatadaptatie vermeld dat de
energietransitie volgens het West-Fries
kompas uitgevoerd zal worden.
Vraag 2a
Nu onze raad het Westfries kompas niet
heeft vastgesteld, wat betekent dit
uitvoeringsprogramma voor Koggenland?
Vraag 2b
Wat zijn de consequenties als het
uitvoeringsprogramma wel wordt
vastgesteld, nu het Westfries kompas niet
is vastgesteld?

Antwoord 2a en b
Op 19 mei 2019 heeft uw raad de gezamenlijke maatschappelijke opgaves en ambities voor het Pact van
Westfriesland vastgesteld en opdracht gegeven om deze uit te werken in een Uitvoeringsprogramma.
Op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie zijn de volgende opgaven (linkerkolom) en ambities
(rechterkolom) vastgesteld:

Westfriesland heeft de uitdaging om te voldoen aan
de eisen van het deltaprogramma en het
klimaatakkoord.
1. We dragen bij aan een C02-reductie van 49% in
2030.
2. We passen het Westfriese landschap aan op de te
verwachte gevolgen van de klimaatverandering.

Ten aanzien van Energiestrategie:
1. Komen tot een afgestemd Westfriese
energiestrategie:
‐ de duurzame energieopwekking waarmee
Westfriesland energieneutraal wordt in 2040;
‐ de Westfriese verdeling van de collectieve

Onze gemeenschappelijke doelstellingen voor de regio
zijn:
1a. Westfriesland energieneutraal, in 2040
klimaatneutraal
1b. bestaande bebouwing in 2040 afgesloten van
aardgas.
2. Westfriesland klimaatbestendig en waterrobuust
ingericht in 2050

warmtebronnen, als vertrekpunt voor de lokale
transitievisie warmte;
‐ een Westfries (ondergrondse) infrastructuur
energie en warmte.
2. Een Westfriese opgave doen in de Regionale
energiestrategie (RES) Holland boven Amsterdam.
3. Voldoende draagvlak voor en draagkracht bij
inwoners en ondernemers en maatschappelijke
instellingen om de transitie(s) te realiseren.

Met dit raadsbesluit spreekt uw gemeenteraad de intentie uit om de genoemde opgaven en ambities in
samenwerking met de 7 Westfriese gemeenten op te pakken. Op basis van deze intentie worden
gezamenlijk uitvoeringsvoorstellen voorbereid. Kern is dat in het Uitvoeringsprogramma Pact van
Westfriesland de onderwerpen zijn gebundeld, waarover de raden de komende jaren uitvoeringsvoorstellen
mogen verwachten.

Dit neemt niet weg dat iedere gemeente apart beslist over de uitvoeringsvoorstellen zelf. Dit kan inhouden
dat niet alle gemeenten aan alle projecten meedoen of dat een gemeente op onderdelen een ander tempo
hanteert.
Op 25 november 2019 heeft uw raad het Westfries Energie Kompas (WEK) niet vastgesteld, maar er kennis
van genomen. Dit betekent dat er bij de regionale uitwerking van dit project rekening mee moet worden
gehouden dat er vanuit Koggenland nog geen kaderstellend besluit van de gemeenteraad ligt.
De vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland brengt hier geen verandering in. Ook
voor het Uitvoeringsprogramma geldt immers dat de raad bij vaststelling de intentie uitspreekt de hierin
genoemde onderwerpen regionaal op te pakken, maar dat elk college en elke gemeenteraad bevoegd blijft
om lokaal van regionale voorstellen af te wijken.
Niet voor niets wordt als ambitie uitgesproken dat we een ‘afgestemde’ Westfriese Energie strategie
nastreven.
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In het raadsvoorstel van het College wordt
aangegeven dat het
uitvoeringsprogramma past binnen
eerdere besluiten van de Raad. Het past
echter niet in het besluit om het Westfries
Energiekompas niet vast te stellen.
Vraag 3
Waarom is dit niet aangegeven in het
raadsvoorstel?
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Vraag 4
Waarom wordt door het College
voorgesteld het uitvoeringsprogramma
Pact van West-Friesland 7.1 ongewijzigd
vast te stellen, terwijl het
uitvoeringsprogramma niet in

Antwoord 3
Het Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de bij raadsbesluit van 19 mei 2019 vastgestelde ambities
en opgaven. Zoals in antwoord 2 aangegeven is het Uitvoeringsprogramma een bundeling van onderwerpen
waarvoor uitvoeringsvoorstellen worden voorbereid. Het Uitvoeringsprogramma gaat niet over de inhoud
van die uitvoeringsvoorstellen en dus ook niet over de inhoud van het voorstel inzake het Westfries Energie
Kompas

overeenstemming is met voornoemd
besluit van de raad?
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Vraag 5
Waarom wordt onderaan pagina 2 van het
raadsvoorstel aangegeven dat het
uitvoeringsplan past binnen de eerder via
raadsbesluiten vastgestelde kaders terwijl
dit ten aanzien van het
uitvoeringsprogramma Duurzaamheid niet
geldt?
In de brief van de stuurgroep staat
aangeschreven dat de Raden eigenaar zijn
en blijven van het pact. Graag een nadere
toelichting hierop: op welke wijze is
gewaarborgd dat ook de Raad van
Koggenland eigenaar is en blijft van het
pact.
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Antwoord 4
Zoals aangegeven past het Uitvoeringsprogramma binnen het raadsbesluit van 19 mei 2019 en gaat het niet
over de inhoud van uitvoeringsvoorstellen zoals het WEK.
Daarnaast zien wij om twee redenen geen aanleiding om het Uitvoeringsprogramma eenzijdig gewijzigd
vast te laten stellen. Ten eerste omdat elke gemeente alle ruimte houdt om over inhoudelijke
uitvoeringsvoorstellen te besluiten. Ten tweede omdat een eenzijdig besluit geen effect heeft op de
besluitvorming in de overige gemeenten

Vraag 6
Uitgaande van het aangenomen
amendement ten aanzien van Westfries
Kompas kan de Raad deelprogramma
energietransitie en klimaatadaptatie niet

Antwoord 5
Zie de beantwoording onder 2, 3 en 4.
In aanvulling hierop benadrukken wij nogmaals dat over uitvoeringsvoorstellen door elke gemeenteraad
apart wordt besloten. Daarnaast wil de stuurgroep de raden via de regionale raadsledenbijeenkomsten over
de voortgang van het Uitvoeringsprogramma blijven informeren en wordt de samenwerking binnen het Pact
periodiek geëvalueerd. Dit is ook aangekaart door andere raden: betrek de raden en informeer de raden
over de voortgang van het Pact. Daarbij staat het u altijd vrij om zelf ook actief het Pact te agenderen
binnen de (lokale) gemeenteraad maar ook om de samenwerking met uw collega’s in de regio te zoeken.

onderschrijven. Stel dat de andere vijf
deelprogramma's wel onderschreven
kunnen worden, wat zou dit dan voor het
raadsbesluit moeten betekenen? En in
navolging hierop: als de Raad het
uitvoeringsprogramma dien ten gevolge
niet kan vaststellen, wat zijn dan de
consequenties hiervan?

Antwoord 6
Zie ook onder 2.
Mocht de raad via een amendement een deel van het Uitvoeringsprogramma wijzigen, dat betekent dit dat
het regionaal Uitvoeringsprogramma ongewijzigd blijft – tenzij de raden van alle 7 gemeenten ook tot
dezelfde wijziging besluiten. Bij de uitwerking van uitvoeringsvoorstellen moet wel rekening gehouden
worden met de besluitvorming van de lokale raden en hier zal in de betreffende raadsvoorstellen ook zeker
aandacht voor zijn.
Mocht de raad het Uitvoeringsprogramma in het geheel niet vast stellen, dan ontstaat een ongewenste
situatie. Koggenland kan en wil de genoemde – grote - opgaven immers niet alleen aan. Het sterke verhaal
van de regio richting inwoners, ondernemers, partners, provincie en Rijk en het beroep op samenwerking,
zou flink verzwakken als één of meer gemeenten ‘het Pact verlaten’. Dit zou ook niet aansluiten bij uw
eerdere besluitvorming in uw raad over het Pact op 19 mei vorig jaar, waarbij uitgestraald is dat
Koggenland het Pact een warm hart toedraagt.
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Er staan allerlei fouten in het document,
er wordt meerdere keren verwezen naar
“RES (Regionale energiestrategie) Holland
boven Amsterdam”, als er al een
verwijzing naar een RES in zou moeten
staan, is dat de RES Noord-Holland Noord.
Vraag 1.
Krijgen we nog een definitieve versie?
Op pagina 8 staat onder het kopje
“Kracht van Westfriesland per thema”: …
Op het snijvlak met economie zijn
nabijheid van het Energy-cluster in de
regio Alkmaar en de offshore
energieontwikkelingen in Den Helder
kansrijk …
Vraag 2.
Wat wordt hiermee bedoeld?
Wat is de kracht van West-Friesland bij
zaken die buiten ons gebied
plaatsvinden?
Vraag 3.
Op pagina 8 staat ook nog: Ook beschikt
de agrisector over de kennis, middelen en

Antwoord 1:
In de praktijk worden de termen ‘Noord-Holland Noord’ en ‘Holland boven Amsterdam’ beide gebruikt. De
definitieve versie van het Uitvoeringsprogramma ligt nu ter vaststelling voor.

Antwoord 2:
Hier wordt bedoeld dat West-Friesland een voordelige ligging in de regio heeft: de Metropoolregio
Amsterdam is dichtbij, maar ook de nabijheid van topsectoren in de regio’s Alkmaar en Den Helder biedt
kansen: werkgelegenheid voor onze inwoners, maar ook een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

schaal om innovatieve oplossingen voor
energiebesparing … in praktijk te
brengen.
Welke kennis, middelen en schaal voor
energiebesparing worden hier bedoeld?
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Vraag 4.
Op pagina 21 bij actiepunt 3:
Op welke wijze sluit de Regionale
Mobiliteitsstrategie aan op de ambitie
Energietransitie & Klimaatadaptatie?

Vraag 5.
Op pagina 23 bij actiepunt 1:
Op welke wijze sluit de MKB strategie aan
op de ambitie Energietransitie &
Klimaatadaptatie?

Vraag 6.
Op pagina 23 bij actiepunt 2:
Op welke wijze sluit de Strategie
Werklocaties aan op de ambitie
Energietransitie & Klimaatadaptatie?

Antwoord 3:
Hiermee wordt bedoeld dat binnen (en buiten) deze regio grote, internationale en innovatieve agrarische
bedrijven met elkaar samenwerken om opgaves bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, op te
pakken.

Antwoord 4:
Er ligt een landelijke verplichting om per regio een mobiliteitsprogramma op te stellen, gericht op
energiebesparing. De Regionale Mobiliteitsstrategie is mede bedoeld om hieraan bij te dragen.

Antwoord 5:
De MKB Strategie is erop gericht ondernemers te ondersteunen bij de vraagstukken waar ze tegen aan lopen.
Dan kan het gaan om personeelstekort, startersloket, en dergelijke, maar zeker ook de opgave van
verduurzaming waar de ondernemers voor staan.

Antwoord 6:
Zoals bij het beoogd eindresultaat staat beschreven, is de Strategie Werklocaties er mede op gericht om
bedrijventerreinen duurzaam te laten zijn en voorbereid op een circulaire economie. Hieronder valt

bijvoorbeeld het samenwerkingsverband met de Westfriese Bedrijvengroep onder de titel ‘Duurzaam
Ondernemend Westfriesland’.
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Vraag 7.
Op pagina 24 bij actiepunt 1:
Op welke wijze sluit en de Ontwikkelen
leerwerk-initiatieven Zorg-academy,
Initiatieven speerpunt-sectoren,
Initiatieven taalontwikkeling en Pilot
praktijk-leren aan op de ambitie
Energietransitie & Klimaatadaptatie?

Vraag 8.
Op pagina 27 bij actiepunt 4:
Op welke wijze sluit het Vitaliseren
Verblijfsrecreatie aan op de ambitie
Energietransitie & Klimaatadaptatie?

Antwoord 7:
Iedereen, van inwoners tot ondernemers en instellingen, heeft met de opgave van verduurzaming
(energietransitie en aanpassen aan klimaatverandering) te maken. Dit werkt ook door in opleidingen (denk
aan de zorg voor voldoende geschoold personeel in de installatiebranche: zonnepanelen, warmtepompen) en
de samenwerking tussen bedrijfsleven en zorginstellingen (mede gericht op innovaties in verduurzaming van
de zorg).

Antwoord 8:
In aanvulling op de beantwoording van de eerdere vragen, staan ook recreatie-ondernemers voor de opgave
van verduurzaming. Dat kan zijn door recreatieterreinen op te waarderen en toekomstbestendig (duurzaam)
door te ontwikkelen of door niet rendabele recreatieterreinen om te vormen tot een andere functie waarbij
tegelijkertijd wordt bijgedragen aan duurzaamheidsdoelen.

