
Goed onderwijs, goed klimaat, goed werk 20 januari 2019

Duurzaamheid 
Het is eindelijk zover dat de gemeente Hollands Kroon een 
plan heeft gepresenteerd dat integraal de activiteiten met 
betrekking tot duurzaamheid beschrijft. Dit Programma 
Duurzaamheid combineert een aantal onderwerpen die tot 
nog toe naar onze mening te veel op zichzelf stonden en 
waartussen daardoor veel te weinig samenhang bestond. 

In een beeldvormende vergadering op 14 januari werd het 
concept programma gepresenteerd en uitgelegd. In dit 
programma zijn diverse onderwerpen opgenomen zoals 
circulariteit, energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 
Afzonderlijk zijn deze onderwerpen niet nieuw en wordt er 
ook vaak al activiteiten ontplooid maar nu wordt eindelijk 
ook gewerkt aan de samenhang krijgt het hopelijk ook de 
aandacht die het nodig heeft.

Wij zijn in eerste instantie positief over deze nieuwe 
ontwikkeling maar we hebben ook nog onze zorgen. Twijfels 
blijven bestaan over de bij de gemeente gevoelde urgentie 
omdat de totstandkoming van dit programma erg wel lang 
heeft geduurd. We zijn daarom voornemens om de voortgang 
en de snelheid van de diverse projecten die in het programma 
staan beschreven nauwlettend te volgen.

Als u duurzaamheid een belangrijk onderwerp vindt en u 
heeft wel eens het idee om meer betrokken te raken bij uw 
lokale gemeenschap, dan is dit een mooie kans! Wij zouden 
het heel erg op prijs stellen als u ons laat weten bij het 
monitoren van die voortgang en het bepalen van andere 
kansen zou willen helpen. (maartenversluis@hotmail.com)
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Agenda 

- Gemeenteraadsvergadering 
(23 januari) 

- Fractievergadering (17 
februari 20:00, cultuurschuur 
W’) 

- Gemeenteraadsvergadering 
(27 januari)) 

Beeldvorming 

- Inspreekuur (21 januari) 

- Scholenbouwprojecten (30 
januari) 

- Regionale Energie Strategie 
(6 februari) 

- Inspreekuur (25 februari) 

Meest relevante 
onderwerpen 
volgende raad 

Raad 23 januari: 
- Aankopen ivm 

herstructurering W’werf 
- Verkoop schoolgebouw de 

Meerpaal in AP 
- Sloop Terpgymzalen en 

aanpassingen Zuiderzeehal 
- Bestemmingsplan 

regelstation W’werf 
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Regionale Energie Strategie 
In het hiervoor beschreven programma Duurzaamheid is ook 
aandacht voor de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is de 
activiteit die ertoe moet leiden dat 30 regio’s in Nederland, 
waaronder Noord Holland Noord, over ongeveer een jaar hun 
bijdrage aan het Nationale Klimaatakkoord zullen aangeven. 
Eenvoudigweg: waar komen eventuele extra windmolens en 
zonnepanelen in onze regio om voldoende groene energie op 
te wekken om mee te werken aan het beperken van de 
opwarming van de aarde.

Onlangs nam de gemeenteraad van Hollands Kroon kennis 
van de zogenaamde startnotitie RES, waarin het proces werd 
beschreven hoe het uiteindelijke ‘bod’ van Noord Holland 
Noord zal worden opgesteld. Inmiddels zijn de eerste 
contouren van de ideeën bekend, al wordt daar nog aan 
geschaafd via bijeenkomsten (ateliers) waar met inwoners en 
ondernemingen van gedachten wordt gewisseld. In die eerste 
contouren is ook Hollands Kroon een gebied waar meer 
energie van zon en wind gewonnen zal worden.

De verwachting is dat deze ontwikkeling binnen de partij zal 
leiden tot een conflict tussen twee waarden die we belangrijk 
vinden. Enerzijds willen we graag een zo groot mogelijke rol 
spelen bij de beperking van de opwarming van de aarde. 
Anderzijds vinden we het belangrijk dat de inwoners een 
belangrijke stem hebben bij de ontwikkeling van hun 
leefomgeving en merken we dat veel inwoners op dit moment 
niet zitten te wachten op meer windmolens. Ook het gebruik 
van goede landbouwgrond voor zonneparken kan niet op veel 
steun rekenen. We zullen hiertussen een evenwicht moeten 
vinden.

—————————————————————————

Sociaal Liberalisme: VRIJHEID IN 
VERBONDENHEID.

      Vrije vertaling van de door D66 aangehangen stroming
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Meedenken met de fractie 
over D66 standpunten 
Het bepalen van een standpunt 
over een grote diversiteit aan 
onderwerpen is niet makkelijk. 
Natuurlijk heeft D66 een eigen 
signatuur, dat leidend is bij de 
manier waarop we onze koers 
bepalen. Maar de brug slaan 
tussen het sociaal-liberaal 
gedachtegoed en gemeentelijke 
kwesties vergt kennis en vooral 
veel denk en praatwerk. Naast 
de twee D66-
gemeenteraadsleden is er een 
aantal leden die zich daar 
regelmatig actief mee bezig 
houdt. Maar dat aantal kan nooit 
groot genoeg zijn! Als u interesse 
hebt, zouden we het heel leuk 
vinden om u te verwelkomen op 
de fractievergadering. Meer 
informatie vindt u op onze 
website. U kunt ook een reply 
sturen op de email van deze 
nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om 
de leden van en geïnteresseerden 
in D66 in Hollands Kroon 
geïnformeerd te houden over 
actuele gemeentelijke 
onderwerpen. Wanneer u de 
nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen, stuur dan een reactie 
naar: maartenversluis 
@hotmail.com
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