
ReacÉie'an Groenlinks op het concepÉ-MilieubeleÍdsplan

kíet grote waardering heeft de fractie van &"oenlinks kefffs genomen van het concept-
milieubeleidsplan
Het is een zeer duidelijlquitgewerkf plan, dat alle beleidsferreinen van de gemeente
\4crmerland om-vat.
Tegeltjlc maakt het alle partners vau de gemeenfe - particuliereq woningcolporaties,
bedrijven en verenigingen - duidelijk waar c1e gemeànte op het brede terrein van het milieu
staa1..

De gemeente kzn za een voorbeeldfi:ncfie verr.ullen. Woningcorporaties er: bedrijven ku6en
|uer hun beleid en concrets milieurnaatreqelen op afstemmen Ar:derzijds tracht cie gemeente
Actief zov,rel buiger als bedrijfsieven te laten parficipercn en de vele glformu1eer<ie
doeistellingen maken duidelijk hoe dat kan

De fracíie van Groenlinks ziet in het concept-milieubeleidsplan en de daarbij horende
doelstellingen een aantal wensen en susgesties, genoemd in onze PIan van aanpak van i 6juni terug- Zij kanzich dan ook vinclen in drt concept.

Onze fractie heeft echter nog enkele vragen en suggesties bij verschiilende onderdelen:
ad 3.1 .2 Geldt de doelstelling om bij ieder boura'pian van 3b woningen of meer

klímaatneutraal te bouwen ook voor de poort van wormer en wsv?
ad 3.l"4 Is het mogelijk btj de herstructurering van de MoÍenbuurt de herinnerins aan het

molenverleden te accetifueren door bij de bouw nieuwe, kleinstedelijke*wrndtur-bines
op te nemen als landmar-k? 'i'e 

denken valt aan een Donqi of een piqo.
ad 3'6' I : Is het niet,wenselijk ook bij het afiralbrengstation plastic afiral gescheiden te kun'en

aanbieden? Velen hebben de behoefte dit fe doen voor het g**t Out ze afwezígzijn op
de inzameidag. ook bij sterke wincr kan men dan hiervoor kteznn

ad 3 -7.1:. Er is op het ogenbiik een tendens om sf.eecls meer particuiiere tuinen geheel of
gt otendeels te bestraten. Dat is een ongewenste ontwikkeiing omdat àaarmee hct
groene karaktet van de openbare weg Earverdwijnen. Bovándien worden door
betegelde fuinen de inspanningen van hef I{HNK ó* ooo, ouldoende waterbeÍging te
zorgeil bernoeilijkt.
Is het mogelijk in het Bourvbesluit een maximumpercentage Íe stellen voor het
het betegelde perceeloppervialq zoais dat ook geidt voorhet bebouwde oppervlak?

ad 3.9.1. Ter -stimulering van het fietsgebruik is het creeèn van dagfietsstallingen bif
flatgebouwen en op andere plaatsen in de openbare ruimó bij winkJs e ci. zeer
gewenst.

ad 4.3.4: Het beleidsplan Opentrare verlichting moet voorzien in LED-veriichting, nachtelijke
dimmogelijkheid, verlichtitg op stille weggedeelten die gaat branden bij padering
en/of reflecterende kattenogen in het buitengebied.

ad 4'5 ' l: Het verdient aanbeveling in de openbare ruimte enkele oplaad.punten voor elek{rische
auto's Íe piaatsen. De energie hiervoor moet natuurlijk wel duurzaam worden
opgewekl
Er àjn naast de genoemde .qoorten kleine windturbines met een tiphoogte Íot l5 meter
cÍe laaÍste tiid nog andre kleine turbines ontwikkeld zoais de Donqi 

"n 
& fiqo.

I{et illustreert de anrbitie van Wormerland om in de openbare ruimte bijv. Iangs de
Zaanoever de verschil.lende soorten in een iijnopstelling te plaatsen. Dus een lg-tai
Donqi's , 10 Piqo's en enkele traditionele urindturbine, *ui 

""., 
tiphoogte tot l5 meter.

Bovendien past de Donqi en de Piqo uitstekend op de brandweerkr""rà* en/of scholen



In Worrnerland.
ad 4.I0: De genoemde wagenparkscan kan wellicht deel uitmaken va.n de bij rnotie nog voor Íe

stellen FfVC-scan Duurzarne energie.
ad 5.2: Hier u'illen w!' nadrukkelijk de flui.rt61g61en onder de aandacht brengen.

In 5.1 staat het ISW niet voor intenegionaal, maÍlrvoor intereemeenteliik
samenwerkrrgsverband Waterland. Graagwijzigíng in hef deàoitieve Àdilieubeleidsplan evenals
een aantal storende speifouten met name bij het splitsen van waÍ 1angere woorden.

De fractie van Groenlinks dient om de cÍoetstellingen ven het Miïeubeieidsplan te ondersteunen
de volgerrde motie in voor de raadsvergadering van vanavond.


