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1 OPWARMER: HOE DUURZAAM LEVEN DE RAADSLEDEN IN 
KOGGENLAND  

 

Wat is de meest recente duurzame actie die u in uw huis(houden) heeft toegepast? 
  
Geef dit in een KORT antwoord weer 
 

Antwoorden 

inductie koken ipv keramisch . 

nieuwe verwarmingketel aangesachaft, zuiniger 

108 zonnepanelen geplaatst 

minder met de auto 

afval scheiden 

zonnepanelen en vloerisolatie aangebracht 

met de hand afwassen 

doppen scheiden 

hybride auto aangeschaft 

electrische auto aangeschaft 

zonnepanelen gekocht 

Halogeen spots in aanbouw (6) vervangen door LED 

Ben met een moestuin begonnen 

Afval gescheiden. 

laatste gloeilamp vervangen door een Led lamp 

plastic zakken hergebruikt 

labtop uitgezet 
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2 1a. THEMA ENERGIEBESPARING en voorstel voor ambitie en 
focus.  

 

Kunt u per aspect aangeven in welke mate u het (on)eens bent met het voorstel voor het thema 
Energiebesparing? 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding 

• Focus op isolatie aanpak van 
woningen ten behoeve van de warmte 
transitie.  

 
4,4 0,8 

• Innovaties volgen maar niet 
actief zelf ontwikkelen.  

3,5 1,1 

• Gematigd tempo hanteren, 
volg daarin de landelijke 
doelstellingen. 

 
3,4 1,4 

• Een ontzorgende en 
faciliterende rol naar inwoners en 
bedrijven hebben om hen maximaal te 
ondersteunen bij energievraag-
reductie. 

 
4,5 0,6 

 
 

4,0 1,1 
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3 1b. Wat spreekt u aan als instrument voor het thema 
energiebesparing? 

 

Geef maximaal 3 voorstellen voor instrumenten die u graag in het uitvoeringsprogramma voor het 
thema energiebesparing zou willen terugzien. 
 

Antwoorden 

financiren 

inzicht verbruik en resultaat op besparing lees motivatie 

warmte pompen 

laadpalen voor elektisch vervoer, ook bij gemeentehuis. voor auto en fiets 

informeren ipv subsidieren ! 

subsidie 

isolatie 

warmtepompen, isolatie, 

Stimuleren/voorlichting warmtepomp 

isolatie maatregelen, ondersteunende maatregelen, samen energie opwekken 

energieadvies ouderen 

ledverlichting toepassen   algeheel woningen isoleren zonnepanelen 

Huishoudboekje, versnellen openbaar verlichtingsplan naar led, financiële ondersteuning faciljt 

groene open karakter behouden 

Stimuleren zonnepanelen 

zonnepanelen  isolatie  minder meer fietsen ipv auto rijden . 

isolatie;zonnepanelen,openbaarvervoer 

zonnnepanelen op grote daken 

zonneenergie  subsidie voor aanschaf  asbest verwijderen 

advies bij het isoleren van woningen 

Subsidie isoleren 

energieneutraal bouwen 

Faciliteren met voorbeeldwoning 

isoleren - zonnepanelen - voorlichting 
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Antwoorden 

Stimuleren fietsen ipv.autoverkeer 

isolatie warmtepompen 

isolatie 

ondersteuning 

asbest eraf, zonnepanelen erop 

voorbeelden 

subsidies 
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4 2a. THEMA DUURZAME ENERGIE- OPWEKKING en voorstel voor 
ambitie en focus.  

 

Kunt u per aspect aangeven in welke mate u het (on)eens bent met het voorstel voor het thema 
duurzame energie-opwekking? 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding 

• Focus op de gemeentelijke 
inzet om zon- en wind op land 
invullingen mogelijk te maken 

 
2,9 1,4 

* We zijn in ons beleid duurzame 
opwekking volgend t.a.v. innovaties en 
tempo 

 
3,5 0,9 

• We nemen geen 
voortrekkersrol in de duurzame 
energie ontwikkeling 

 
3,9 1,0 

• Ruimtelijke kwaliteit is 
essentieel bij het inpassen en 
ontwikkelen van duurzame energie-
opwekking 

 
4,1 1,0 

 
 

3,6 1,2 
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5 2b.Zonne-energie kan op verschillende manieren ontwikkeld 
worden. 

 

Welke ontwikkelingen vindt u de moeite waard om als gemeente op in te zetten? Verdeel 20 punten 
over de volgende opties. 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding  

Zonneparken van 2 hectare of meer 
 

3,4 5,1  

Zonnedaken op bedrijven  
 

6,3 2,9  

zonnepanelen op de huurwoningen 
van Woningbedrijf Koggenland  

5,6 3,4  

Zonnepanelen op daken van 
(bestaande) koopwoningen  

2,4 2,5  

Drijvende zonnepanelen op open 
water  

2,3 5,3  
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6 3a. THEMA MOBILITEIT en voorstel voor ambitie en focus.  

 

Kunt u per aspect aangeven in welke mate u het (on)eens bent met het voorstel voor het thema 
Mobiliteit? 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding 

• We willen breed kijken naar 
mogelijkheden voor duurzame 
mobiliteit. 

 
3,7 1,0 

• We volgen de  ontwikkelingen 
in de regio, en op basis van nieuwe 
kennis en voorbeelden.  

 
4,1 0,7 

• W benutten natuurlijke 
momenten, bv bij aanpassing van 
wegprofielen of bouwplannen. 

 
3,9 0,7 

• We hebben gematigde rol 
richting inwoners en ondernemers  

3,3 1,3 

 
 

3,8 1,0 
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7 3b. Wat spreekt u aan als instrument voor het thema 
mobiliteit? 

 

Geef maximaal 3 voorstellen voor instrumenten die u graag in het uitvoeringsprogramma voor het 
thema mobiliteit zou willen terugzien. 
 

Antwoorden 

optrekken via Pact westfriesland 

gratis regenpakken 

metrolijn doorstrekken naarHoorn 

Veilige / goede fietsen stalling station 

medewerkers collectief e-bike met korting aanbieden 

Aandacht voor andere weggebruikers dan de automobilist .Halsema volgen koggenland afsluiten vor 

slimme straatverlichting 

electrische laadpalen, ov verbeteren, veiligheid bevorderen 

aanmoedigen fiets gebruik bij de scholen 

thuis werken stimuleren en openbaar vervoer 

medewerkers die binnen een straal van 10 km wonen mogen hier geen auto parkeren 

stimuleren jonge inwoners om te fietsen 

veilige fietspaden 

fietsparkeerplekken, waterstoftankstation, verbreding a7 

betere  fiets en wandelmogelijkheden 

gezamelijk vervoer organiseren naar hoorn 

aktiever inzetten op beter en frekwenter openbaar vervoer; fietspaden en wandelpaden 

overzicht laadpalen 

snelfietspaden 

fietsgebruik stimuleren 

stimuleren auto laten staan 

Openbare laadpalen faciliteren 

Goede/veilige  fietspaden 
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Antwoorden 

beter openbaar vervoer met randstad 

Duurzaam lokaal openbaar vervoersnet 

laadpalen gekoppeld straatmeubilair 

metro doortrekken naar purmerend hoorn 

goede fietsvoorzieningen 

meer laadplekken voor auto en fiets 

laadpalen, voor fiets en auto, ook bij gemeentehuis 

Meer laadpalen 

kosten van faciliteren laadpalen 

laadpalen 

 



donderdag 9 mei 2019 Sessie voor raad Koggenland over duurzaamheid 6 mei 

Group decision room sessie Duurzaamheid- Raad Koggenland 6 mei 2019
  11 / 19 

8 4a. THEMA NATUUR en voorstel voor ambitie en focus.  

 

Kunt u per aspect aangeven in welke mate u het (on)eens bent met het voorstel voor het thema 
Natuur? 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding 

• We richten het beleid  op 
zowel water als flora en fauna  

4,3 0,9 

• We kiezen een volgende rol, 
niet die van voorloper/innovator.  

3,1 1,3 

• We kiezen een gematigd 
tempo, passend bij ontwikkelingen in 
de omgeving. 

 
2,9 1,2 

• We kiezen een gematigde rol, 
nemen zelf niet steeds initiatief voor 
nieuwe projecten  

 
2,9 1,4 

 
 

3,3 1,3 
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9 4b. Welk "natuurverschijnsel" in Koggenland bent u het meest 
trots op?  

 

Met "natuurverschijnsel" bedoelen we soortenrijkdom, of het voorkomen van zeldzame dieren, of 
gebieden die er mooi uit zien etcetera.  
  
 

Antwoorden 

polderlandschap 

Veel zilver rijgers ,mooie recreatie plekken ( weinig gebruik ) TE VEEL GANZEN . 

de natuur van wogmeer naar rustenburg 

bloemrijke linten, vogels, 

vogel diversie tijd in waterbergingen 

reizende bollenkraam / combinatie met grasland 

de ingezaaide perken langs de straten in de verschillende dorpen 

onze agrarische gemeente 

mijzenpolder, de Leien Hensbroek 

Tulpenvelden 

Mijzenpolder 

Waterberging en Obdam en Wogmeer 

mijzenpolder 

bloembollen 

actieve vrijwillige weidevogelbescherming 
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10 5a. THEMA CIRCULAIR en voorstel voor ambitie en focus.  

 

Kunt u per aspect aangeven in welke mate u het (on)eens bent met het voorstel voor het thema 
Circulair? 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding 

• Brede oriëntatie, in de pas 
met regionale ontwikkelingen.  

3,9 0,9 

We volgen de ontwikkelingen en 
innovaties om ons heen  

4,0 0,7 

We volgen de natuurlijke momenten 
voor ontwikkelingen op thema 
circulair 

 
4,2 0,8 

Als gemeente zien we een gematigde 
rol voor onszelf in circulair leven en 
ondernemen 

 
3,3 1,3 

 
 

3,8 1,0 
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11 5b.Volgende week is de WestFriese Week van de Circulaire 
Economie 

 

Het programma bestaat uit allerlei onderwerpen. Welke vindt u voor de gemeente Koggenland 
relevant en in welke mate? Verdeel 20 punten over de volgende onderwerpen. 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding  

Herbruikbaarheid van accu's van 
elektrische auto's  

1,5 2,4  

Circulaire grond- weg- en 
waterbouw  

5,3 2,6  

Hergebruik van 'agrostromen' 
 

5,9 3,2  

Verbinden van lokale ondernemers 
en leveranciers  

5,5 3,4  

Financiering en subsidies voor 
circulair ondernemen  

1,8 2,4  
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12 6a. THEMA MILIEU en voorstel voor ambitie en focus.  

 

Kunt u per aspect aangeven in welke mate u het (on)eens bent met het voorstel voor het thema 
MILIEU? 
 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding 

We leggen de focus op beleid rond 
asbestsanering  

4,1 0,9 

We nemen een voortrekkersrol 
richting ondernemers/ agrariërs en 
inwoners 

 
3,8 1,2 

We volgen de landelijke doelstelling 
m.b.t. vereist tempo van saneringen  

3,9 1,0 

We willen ondernemers en inwoners 
ontzorgen in de saneringsaanpak  

4,2 0,7 

 
 

4,0 1,0 
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13 6b. Naast asbest omvat het thema Milieu ook andere 
onderwerpen 

 

In het thema 'milieu' gaat het bijvoorbeeld ook om geluidshinder en het beperken daarvan, of 
lichtvervuiling dat een negatieve invloed op de leefomgeving van dieren heeft. 
Wat is volgens u -behalve asbest- het belangrijkste 'milieuprobleem'  dat in Koggenland speelt? 
 

Antwoorden 

wens voor een zonneweide 

bewust blijven en zien van je eigen schone omgeving 

vervuiling van water door pesticiden 

gifstoffen voor bollenbestrijding, mestverspreiding 

zwerfafval 

zaadvorming van stekels en brandnetels 

Horizonvervuiling, behoud t open karakter. 

klepelen van dijken geen opruiming van wat er blijft liggen. biodiversiteit gaat ten onder 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 

Dat we onder milieu allemaal het over wat anders hebben . 

zwerfafval 

Afval  op straat 

kwaliteit van het oppervlakte water misschien? 

zwerfafval 

zwerfafval 

Fijnstof van de n23 
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14 7. Verdeling van middelen over de thema's 

 

Het verkenningsdocument geeft een voorzet voor een ambitie en focus, en daarbij behorende kosten, 
investeringen en formatie (zie afbeelding). 
Als u een verdeling van middelen (totaalbudget) zou moeten verdelen over de thema's, hoe zou u dit 
dan verdelen? Verdeel 60 punten over de 6 thema's. 
 

Alleen onderdelen met een gemiddelde groter dan 0,0 worden getoond 

Onderdelen  Gemiddelde Spreiding 

Energiebesparing in woningen en 
bedrijven  

18,2 7,4 

Duurzame energie-opwekking op 
gebouwen en land  

16,1 6,9 

Mobiliteit 
 

3,9 5,2 

Natuur 
 

7,9 5,5 

Circulair 
 

6,9 5,9 

Milieu 
 

7,1 3,9 
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15 8. Meten van het resultaat van beleid: Resultaat- of 
inspanningsverplichting? 

 

Voor elk thema is in de verkenning aangegeven waarvoor een "resultaatsverplichting" zou kunnen 
gelden: een meetbaar doel waarop gestuurd kan worden. Ook zijn 'inspanningsverplichtingen' 
benoemd, daarvoor doen we ons best maar kunnen we niet de verantwoordelijkheid voor het 
eindresultaat nemen omdat we daar geen volledige invloed op hebben.  
Zie bijgaand schema met verdeling hiervan volgens de verkenning. 
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Keuze Aantal Percentage 

Ik zou meer resultaat verplichtingen willen aangaan 5 33% 

Ik vind het zo goed verdeeld 10 67% 

Ik zou minder resultaatverplichtingen willen nemen 0 0% 

Totaal 15  

 

Motivatie voor individuele antwoorden 

Keuze Motivatie 

Ik zou meer resultaat 
verplichtingen willen 
aangaan 

Koggenland Energie Neutraal in 2040! 

Bij inspanningsverplichtingen een doelstelling in percentage opleggen 

resultaat verplichting leverd meer netto effect 

Door resultaatverplichtingen aan te gaan is er een meetbaar doel waar op 
gestuurd kan worden. Voor duurzaamheidsdoelstellingenb op de zes terreinen 
is dat de enige weg. 

 


