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  GROEN DORPS KLAAR VOOR DE TRANSITIE DUURZAAM KOGGENLAND 

Ambitie algemeen Koggenland zet in  op het vergroten van 
natuurwaarden en toevoegen van diverse 
natuurgebieden. Dit kan de 
aantrekkelijkheid voor inwoners en 
recreanten vergroten. Aantasting van het 
landschap wordt waar mogelijk vermeden. 

Koggenland brengt actief alle opties in 
beeld voor het opwekken van duurzame 
energie en besparen in de 
gebouwenvoorraad. Waar mogelijk helpt 
de gemeente om initiatieven te 
ontwikkelen en neemt zelf het voortouw 
daar waar nodig. Voor de komende jaren 
vergt de transitie alle aandacht. 

Koggenland neemt een evenredig 
aandeel in de transitie-opgave in lijn 
met partners in de regio. Ruimtelijke 
kwaliteit en draagvlak is bepalend voor 
het inbrengen van mogelijkheden. Op 
andere duurzaamheidsthema’s wordt 
het landelijke beleid gevolgd en 
worden alle natuurlijke momenten 
benut om duurzaamheid te 
bevorderen. 

Thema:Energiebespa
ring 

Inwoners en bedrijven worden 
geinformeerd en gestimuleerd over isolatie 
aanpak van woningen. De eigen 
gebouwvoorraad wordt stapsgewijs op 
natuurlijke momenten verduurzaamd. 

Versnellen van de transitie in de eigen 
gebouwvoorraad en Woningbedrijf 
woningen. Extra (subsidie- en 
financierings)faciliteiten voor inwoners 
bieden. Stimuleren van initiatieven en 
delen van goede voorbeelden. 

We focussen ons op isolatie aanpak 
van woningen, en volgen de landelijke 
doelstellingen. Ontzorgen en/of 
faciliteren van inwoners en bedrijven. 

Thema: Duurzame 
opwekking 

Terughoudend met toestaan van duurzame 
opwekking op land. Zonne-energie op 
bedrijfspanden, niet op monumenten en in 
karakteristieke bebouwing. Blijvend zoeken 
naar oplossingen met minimale ruimtelijke 
impact; efficientie en realisatiemoment zijn 
daarbij secundair. 

Alle ruimte die Koggenland biedt 
benutten voor bestemming duurzame 
energie-opwekking (op land, op 
gebouwen, in de bodem). Zo groot 
mogelijke potentie vastleggen en sturen 
op benutten. 

Goed afwegingskader ontwikkelen 
voor zon op land en voor wind  op 
land. We volgen de landelijke en 
regionale afspraken mbt omvang en 
tempo. Ruimtelijke kwaliteit is 
belangrijk criterium. 

Thema: Mobiliteit geen uitbreiding van provinciale- en 
rijkswegen areaal. Bevorderen van 
langzaam verkeerroutes door verfraaiing 
en fijnmazigheid; ook op het water. 

Volop inzetten op transitie naar 
uitstootvrij rijden: eigen wagenpark 
versneld electrificeren; woon-
werkverkeer medewerkers e-rijden 
bevorderen. Verbeteren fietsroutes. 
Vestiging van e-mobiliteits ondernemers 
bevorderen. 

We kijken breed naar mogelijkheden 
voor duurzame mobiliteit, volgen de 
ontwikkelingen in de rgio en benutten 
natuurlijke momenten. Waar mogelijk 
stimuleren van inwoners en bedrijven 
in verminderen kilometers en 
verduurzamen wagenpark. 

Thema: Natuur Stimuleren van natuurontwikkeling in 
eigen beheer openbare ruimte en bij 
agrariërs. Vergroten van biodiversiteit, 
soorten beplanting. Stimuleren van minder 
verharding in tuinen, waterbuffering in 
regentonnen en groene daken. 

Inpassing van duurzame energie-
oplossingen altijd met inachtneming van 
wettelijke vereisten en provinciale 
richtlijnen mbt flora- en 
faunabescherming. 

Natuurbeleid richten op water en flora 
en fauna. Incidenteel proefprojecten 
en innovaties toepassen en/of initiatief 
nemen. 

Thema: Circulair Informeren en faciliteren van inwoners en 
bedrijven om circulaire inkoop te 
bevorderen en lokale leveranciers meer 
kans te bieden. 

Inkoopbeleid en beheer openbare 
ruimte: op natuurlijke momenten 
vervanging door circulaire toepassingen. 

Nauw samenwerken in de regio om 
ontwikkelingen aan te jagen. 
Circulariteit breed benaderen bij 
inkoopbeleid, informeren en activeren 
van bedrijven en inwoners. 

Thema: Milieu Zoveel mogelijk beperken van 
milieuschade door mest, 
landbouwbestrijdingsmiddelen, lawaai en 
fijnstof en horizonvervuiling. 

Inpassing van duurzame energie-
oplossingen altijd met inachtneming van 
wettelijke vereisten en provinciale 
richtlijnen mbt geluidscontouren en 
overige hinder. 

Asbestsanering krijgt volop aandacht, 
we ontzorgen de inwoners en 
ondernemers bij de aanpak om  hen te 
helpenaan de landelijke doelstelling te 
voldoen. 

Voorbeelden Agrariërs worden uitgedaagd zo 
natuurinclusief mogelijk te ondernemen. 
Plaatsen van grote windmolens wordt niet 
gefaciliteerd. De gemeente kan gronden 
opkopen en samen met natuurorganisaties 
en HHNK herontwikkelen voor natuur. 

Oprichten van een gemeentelijk 
energiebedrijf voor ontwikkeling van zon- 
en windprojecten met ‘social return’. 
Maximaal inzetten op verduurzaming van 
de eigen woningvoorraad. Subsidies 
en/of financiering voor inwoners t.b.v. 
ontwikkeling naar aardgasvrij 

De woningbedrijf voorraad wordt 
stapsgewijs verduurzaamd. Inwoners 
worden voorgelicht over 
mogelijkheden. In het eigen beheer 
van gebouwen en openbare ruimte 
wordt actief gezocht naar circulaire en 
duurzame maatregelen die op 
natuurlijke momenten toegepast 
kunnen worden. 

Impact Koggenland zet zichzelf mogelijk op 
achterstand in de regio door behoudende 
opstelling in de transitie opgave.  

Rol van ‘verantwoordelijke gemeente’ 
met oog voor de toekomst.  

Brede inzet geeft goed beeld van 
verantwoordelijkheden gemeente. 

Koggenland krijgt veel steun van inwoners 
die geen aantasting van landschappelijke 
waarden kunnen aanvaarden. 

Veel weerstand van inwoners tegen 
windmolens en zonneparken te 
verwachten.  

Niet kiezen voor een duidelijk 
speerpunt  maakt ‘duurzame 
profilering’ lastiger 

Rol Terughoudend t.a.v. ontwikkelingen die 
ruimtelijke impact hebben, ook m.b.t. 
vestiging bedrijven en woningbouw 
ontwikkeling/verdichting. Actief t.a.v. 
initiatieven en beleid op vergroten 
natuurwaarden. 

Nadrukkelijk leidende rol naar inwoners 
en ondernemers voor draagvlak en 
faciliteren van de transitie  

In hoofdzaak informeren en faciliteren 
en volgen van de landelijke en 
regionale afspraken.  

 


