ReacÉie'an Groenlinks op het concepÉ-MilieubeleÍdsplan
kíet grote waarderingheeftde fractievan &"oenlinks kefffs genomenvan het
conceptmilieubeleidsplan
Het is eenzeerduidelijlquitgewerkfplan, dat alle beleidsferreinen
van de gemeente
\4crmerland om-vat.
Tegeltjlcmaakthet alle partnersvau de gemeenfe- particuliereqwoningcolporaties,
bedrijvenen verenigingen- duidelijk waar c1egemeànteop het bredeterrein van het
milieu

staa1..

De gemeentekzn za eenvoorbeeldfi:ncfieverr.ullen.Woningcorporatieser:bedrijven
ku6en
|uer hun beleiden concretsmilieurnaatreqelen
op afstemmenAr:derzijdstracht ciegemeente
Actief zov,relbuiger als bedrijfsievente laten parficipercnen de vele glformu1eer<ie
doeistellingenmakenduidelijk hoe dat kan
De fracíievan Groenlinks ziet in het concept-milieubeleidsplan
en de daarbijhorende
doelstellingeneenaantalwensenen susgesties,genoemdin onzePIanvan aanpak
van i 6
juni terug-Zij kanzich dan ook vinclenin drt concept.
Onzefractie heeftechternog enkelevragenen suggesties
bij verschiilendeonderdelen:
ad 3.1.2 Geldt de doelstellingom bij iederboura'pianvan 3b woningenof meer
klímaatneutraal
te bouwenook voor de poort van wormer en wsv?
ad 3.l"4 Is het mogelijkbtj de herstructureringvan de MoÍenbuurtde herinnerinsaan
het
molenverleden
te accetifuerendoor bij de bouw nieuwe,kleinstedelijke*wrndtur-bines
op te nemenals landmar-k?'i'e denkenvalt aaneenDonqi of eenpiqo.
ad 3'6' I : Is het niet,wenselijkook bij het afiralbrengstation
plasticafiralgescheiden
te kun'en
aanbieden?
Velen hebbende behoeftedit fe doenvoor het g**t Outze afwezígzijnop
de inzameidag.ook bij sterkewincrkan men danhiervoor kteznn
3
ad -7.1:.Er is op het ogenbiikeentendensom sf.eecls
meerparticuiieretuinengeheelof
gt otendeelste bestraten.Dat is eenongewensteontwikkeiingomdatàaarmeehct
groenekaraktetvan de openbareweg Earverdwijnen. Bovándienworden
door
betegeldefuinende inspanningen
van hef I{HNK ó* ooo, ouldoendewaterbeÍgingte
zorgeilbernoeilijkt.
Is het mogelijkin het Bourvbesluiteenmaximumpercentage
Íe stellenvoor het
het betegeldeperceeloppervialq
zoaisdat ook geidt voorhet bebouwdeoppervlak?
ad 3.9.1. Ter -stimulering
van het fietsgebruikis het creeèn van dagfietsstallingen
bif
flatgebouwenen op andereplaatsenin de openbareruimó bij winkJs e ci.zeer
gewenst.
ad 4.3.4: Het beleidsplanOpentrareverlichtingmoet voorzienin LED-veriichting,nachtelijke
dimmogelijkheid,verlichtitg op stille weggedeeltendie gaatbrandenbij padering
en/of reflecterendekattenogenin het buitengebied.
ad 4'5' l: Het verdientaanbeveling
in de openbareruimteenkeleoplaad.punten
voor elek{rische
auto'sÍe piaatsen.
De energiehiervoormoetnatuurlijkwel duurzaamworden
opgewekl
Er àjn naastde genoemde.qoorten
kleinewindturbinesmet eentiphoogteÍot l5 meter
cÍelaaÍstetiid nog andrekleineturbinesontwikkeld zoaisde Donqi & fiqo.
"nbijv. Iangs
I{et illustreertde anrbitievan Wormerlandom in de openbareruimte
de
Zaanoeverde verschil.lende
soortenin eeniijnopstellingte plaatsen.Dus een lg-tai
Donqi's , 10Piqo's en enkeletraditioneleurindturbine,*ui
tiphoogtetot l5 meter.
"".,
Bovendienpast de Donqi en de Piqo uitstekendop de brandweerkr""rà*
en/of scholen

In Worrnerland.
ad 4.I0: De genoemdewagenparkscan
kan wellicht deeluitmakenva.nde bij rnotie nog voor Íe
stellen FfVC-scanDuurzarneenergie.
ad 5.2: Hier u'illen w!' nadrukkelijkde flui.rt61g61en
onder de aandachtbrengen.
In 5.1 staathet ISW niet voor intenegionaal,maÍlrvoor intereemeenteliik
samenwerkrrgsverband
Waterland.Graagwijzigíngin hef deàoitieveÀdilieubeleidsplan
evenals
eenaantalstorendespeifouten met namebij het splitsenvan waÍ 1angere
woorden.
De fractievan Groenlinks dient om de cÍoetstellingen
ven het Miïeubeieidsplante ondersteunen
de volgerrdemotie in voor de raadsvergadering
van vanavond.

