
NATUUR 
1. Alkmaar heeft hinder van meeuwen. De VWG Alkmaar neemt al een paar initiatieven om 
daar een oplossing voor te zoeken, zoals het inrichten van “gedoogzones”. Ben u hiervan op 
de hoogte en wat gaat u doen om de (broedende) meeuwen uit de stad te weren? Maar 
meeuwen horen bij een kustplaats als Alkmaar. Moeten ze niet maar eens geaccepteerd 
worden? Wat vindt u? 
 
Meeuwen horen bij Alkmaar, en wij zijn absoluut tegen nestverstoring. Meeuwen die hier broeden 
foerageren hier niet, en meeuwen die hier foerageren broeden hier niet. Broedende meeuwen kun je 
oplossen door ze een veilige broedplek aan te bieden, de zogenaamde meeuweneilanden, en 
foeragerende meeuwen kun je oplossen door te zorgen dat ze hier niet makkelijk aan eten kunnen 
komen, waar trouwens al diverse maatregelen voor getroffen zijn. Wij hebben al overleg gehad met 
de VWG Alkmaar en de Partij voor de Dieren is ook een warm voorstander van het aanstellen van een 
gemeente-ecoloog, die vermeende overlast van dieren op een diervriendelijke manier op kan lossen. 
 
2. De komende jaren wordt het project Stroomversnelling door de betrokken bouwbedrijven 
verder opgeschaald. Op termijn worden daardoor 110.000 huizen energiezuinig gemaakt, 
maar bij renovatie en isolatie kunnen broed- en verblijfplaatsen van o.a. vleermuizen, 
Gierzwaluwen en Huismussen verloren gaan. Op 8 januari heeft minister Schouten van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het startsein gegeven voor de gedragscode 
‘Natuurinclusief renoveren’. Deze gedragscode bevat regels voor de omgang met 
beschermde soorten bij het energieneutraal maken van woningen volgens de methode van 
de Stroomversnelling. Vindt uw partij dat deze gedragscode in Gemeente Alkmaar een 
verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning zou moeten worden ? 
 
Jazeker! 
 
3. De Gemeente Alkmaar bevat ook veel platteland. Op welke wijze denkt u natuur en 
landbouw/veeteelt natuurbewust met elkaar te laten omgaan ? 
 
De gemeente stimuleert veehouders en fokkerijen om te schakelen naar biologische landbouw en/of 
de teelt van plantaardige eiwitten en andere gewassen (akkerbouw en duurzame tuinbouw). 
Geen schaalvergroting maar juist schaalverkleining en focussen op natuurinclusieve landbouw.  
 
GROENBELEID 
1. Wat is uw beleid met betrekking tot het kappen en snoeien van gemeentelijk groen, zowel in 
wegbermen als in parken en plantsoenen? Mogen bomen in de gemeente Alkmaar 
(monumentaal) oud worden? Zouden alle gekapte of omgevallen bomen moeten worden 
vervangen, evt. op een andere plek? Zou er meer groen (bomen en bosschages) om de 
wegen moeten worden geplant? 
 
Groenstroken, sloten, parken en natuurgebieden zijn belangrijk voor mens en dier en voor de 
leefbaarheid van Alkmaar. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, 
krijgen planten en dieren meer leefruimte: 

• De gemeente zorgt bij drukke wegen voor de aanleg van groenstroken en veilige 
oversteekplaatsen of ondertunneling voor dieren. 

• De bescherming van bomen maakt deel uit van het groenbeleid. Hierin wordt opgenomen dat 
de gemeente terughoudend is met het snoeien van bomen. 

• We scherpen criteria voor kapvergunningen flink aan om bomen beter te beschermen. Er 
komt een herplantplicht voor elke gekapte boom. Bomen krijgen de ruimte om te groeien en 
oud te worden. Bomenrijen en -groepen staan zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Dit 
bevordert goede leefomstandigheden voor onder meer vogels en vleermuizen. 



• In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten. De gemeente 
hanteert daarbij als uitgangspunt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom. 

 
2. Er worden nog altijd bermen in de gemeente Alkmaar geklepeld. Weet u dat dit in het kader 
van behoud van biodiversiteit onwenselijk is? Wat gaat uw partij doen om deze manier van 
“beheer” te stoppen en over te gaan naar bloemrijk hooiland beheer? 
 
De gemeente gebruikt alleen inheemse biologische bloemen en planten en beheert het openbaar 
groen ecologisch. 
 
3. Alkmaar heeft in 2016 het Bijenconvenant ondertekend. De gemeente wil met ecologisch 
beheer de leefomstandigheden voor bijen verbeteren. Kiezen voor gifvrije wilde 
bloemenzaden, bolletjes en planten is dan logisch. Leveranciers zijn Bijenstichting, BD-imkers 
en Hortus Alkmaar. Een duurzame stimulans voor natuur en lokale economie. 
Hoe zou u dit actief in de praktijk willen brengen? 
 
Het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen 
wordt vergroot. Tuinen, bermen (ook in het buitengebied), groenstroken, parken en perken rondom 
bomen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, 
bijen en andere diersoorten. 
De gemeente informeert ook haar inwoners over het belang van gifvrij en bij- en vlindervriendelijk 
tuinieren. 
 
4. Wat zijn uw voornemens voor een duurzaam en weidevogelvriendelijk beheer en inrichting 
van de Oudorper Hout ?Het gebied heeft als enige in de wijde omgeving nog goede potenties 
voor weidevogels, ondanks dat er geen eenduidig natuurgericht beheer wordt uitgevoerd? 
 
In de Oudorperhout wordt het grondwaterpeil verhoogd, zodat het een natuurgebied wordt waar 
weidevogels zich thuis voelen. 
Voorstel is om tijdens het broedseizoen het waterpeil in een klein deel van de Oudorperhout - dat het 
belangrijkste is voor de weidevogels - te verhogen van NAP -1,25m naar NAP -1,05m, omdat daardoor 
meer voedsel voor de vogels beschikbaar zal komen. Deze verhoging is betrekkelijk eenvoudig met 
geringe ingrepen te realiseren. Het HHNK heeft geen bezwaar tegen deze invulling. In de rest van de 
polder blijft het peil dus zoals het is. Het gaat dan om de periode van 1 februari tot 1 juli.  Buiten deze 
periode kan het peil ook in het midden gedeelte weer verlaagd worden. 
 
5. Binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar is een volwaardig Natura 2000 gebied, de 
Eilandspolder aanwezig. Wat gaat u doen om dit gebied actief te beschermen? 
 
In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische 
zones en structuren wordt niet gebouwd. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen. 
Bescherming van de natuur in het Natura2000 gebied Eilandspolder heeft altijd prioriteit boven de 
belangen van (agrarische) ondernemers. 
 
6. Veel bewoners kiezen uit gemak een geheel betegelde tuin, een oorzaak van wateroverlast. 
Zou u bewoners willen overtuigen om in ieder geval 50% van hun tuin onbestraat te laten of 
te maken? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, hoe gaat u dat doen? 
 
Ja. Door voorlichting, door korting op rioolrechten, en door aan iedere inwoner van Alkmaar met een 
tuin een kuub houtsnippers per 25 m2 onbestrate tuin per jaar ter beschikking te stellen als 
bodembedekker. Dit is fantastisch voor het bodemleven en het houdt praktisch alle onkruid tegen. 
Dus nog minder werk en minder gif spuiten ook dan met tegels. 



 
7. Parken zijn de biodiversiteit hotspots voor de stad. Er worden tijdens de broedtijd vaak 
onnodig werkzaamheden verricht. Denk aan graafwerk voor leidingen, herbestraten, 
verbouwen, grootschalige feesten enz. Wat wilt u doen opdat storende en onnodige 
activiteiten alleen buiten de broedtijd plaatsvinden? 
 
Werkzaamheden in het groen, zoals uitbaggeren van sloten en rietsnijden, vinden alleen plaats 
wanneer dieren niet verontrust of gedood worden. Er wordt minder frequent gemaaid en in geen 
geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren. 
De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Voor elk 
evenement wordt een afweging gemaakt, waarbij de belangen van dieren, natuur, milieu en 
buurtbewoners zwaar tellen. 
Evenementen in parken vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen 
 
8. Hortus Alkmaar is een inmiddels een erkende botanische tuin met 10.000 bezoekers per jaar 
en ontvangt geen subsidie. De Hortus Alkmaar organiseert veel educatieve projecten. Als het 
voortbestaan onder druk komt te staan, wilt u zich dan inzetten voor het voortbehoud? Zo ja, 
hoe wilt u dat dan doen? 
 
De Hortus Alkmaar op de Berenkoog krijgt een beschermde status en blijft daarmee botanische tuin. 
 
9. Bij de herinrichting van woonwijken in het kader van het "klimaatbestendig maken" sneuvelt 
vaak >ca. 80 % van de bomen, waardoor een wijk in feite wordt "uitgekleed". Welke 
maatregelen gaat u nemen omdat te beperken ? 
 
Dat hebben we in feite bij Groenbeleid al beantwoord: We scherpen criteria voor kapvergunningen 
flink aan om bomen beter te beschermen. Er komt een herplantplicht voor elke gekapte boom. 
Wat er in Overdie gebeurd is, is natuurlijk te absurd voor woorden. 
 
MILIEU 
1. Binnen welke termijn zou Alkmaar het warmtenet van de HVC moeten uitrollen, zodat 
woningen geen gas meer verbruiken en zo goed als CO2-vrij zijn ? 
 
Dat is een lastige. Aan de ene kant zou je zeggen zo snel mogelijk, aan de andere kant kun je je 
afvragen hoe duurzaam biomassa vergassen nu eigenlijk is. Zolang daar productiebomen uit Canada 
in verdwijnen niet zo heel erg. En slibkorrels. Tja. Waar komt dat slib dan vandaan?  HVC is wel 
richting geothermie aan het bewegen, dat verdient wat ons betreft de voorkeur boven biomassa. 
 
2. Moet Alkmaar zich actiever bemoeien met herindeling van het luchtruim om de hoeveelheid 
vliegverkeer boven Alkmaar te beperken/beheersen/reduceren? . 
 
Ja. De gemeente zet zich in voor een verbod op nachtvluchten boven Alkmaar. 
 
3. Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de Alkmaarders en haar bezoekers. Welke 
maatregelen wilt u nemen om de luchtkwaliteit, en daarmee de gezondheid van de 
Alkmaarders, te verbeteren. 
 

• De gemeente pakt de luchtvervuiling aan door het aantal voertuigen in de gemeente te 
beperken. Vervuilend verkeer wordt geweerd door de invoering en uitbreiding van 
milieuzones. 



• Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en de woonkernen. Aan de rand 
van de gemeente komen overslagpunten, waarna verder vervoer minder vervuilend 
plaatsvindt. 

• De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers 
en doet dat zelf ook.  

• Al het openbaar vervoer en de voertuigen van de gemeente zijn vanaf 2020 emissievrij. 

• Alkmaar ontwikkelt een aanpak van luchtverontreiniging door houtstook 
 
4. Wat vindt u van het idee om het Noord-Hollands Kanaal en de Singel te gaan gebruiken als 
milieuvriendelijk vervoersalternatief in en om Alkmaar? 
 
Zolang dat met elektrische bootjes gaat, prima 
 
5. Bij scholen zouden speeltoestellen kunnen komen om zo kinderen te laten zien wat er nodig 
is om elektriciteit op te wekken, bv hun mobieltje op te laden (of iets van de school). Zou u 
zoiets willen faciliteren? 
 
Jazeker. Onze nummer 7 op de lijst is werkzaam als amanuensis natuurkunde en die weet precies hoe 
je zo iets aan moet pakken. Dergelijke projecten doet hij namelijk wel vaker op zijn school. 
 
6. Bent u voor buurtcompostering, bijvoorbeeld compost maken in een geurvrije gftverzamelaar 
op de balkons in bij de hoogbouw of een gft-verzamelbak per buurt? 
 
Jazeker! 
 
7. De stad Alkmaar wordt omringd en doorsneden door Provinciale wegen. Deze zorgen voor 
geluidsoverlast, luchtvervuiling door uitlaatgassen en fijnstof met gezondheidsschade voor de 
inwoners tot gevolg. Echte data op basis van meetgegevens ontbreken, waardoor effecten 
van maatregelen niet zijn te beoordelen. Welke maatregelen, buiten reductie van het 
autogebruik, denkt u te kunnen treffen om de overlast te reduceren en te kwalificeren? 
 
Er wordt op dit moment een proef gedaan met geluidschermen van bamboe. Als het aan ons ligt 
wordt daar zo snel mogelijk op aangehaakt. Verlagen van de maximum snelheid en zorgen voor 
goede doorstroming door slim instellen van de stoplichten zijn ook een goede maatregelen. 
 
8. Circulaire economie 
Innoverende bottom up initiatieven en sociaal ondernemen wordt steeds populairder 
want dat draagt bij aan het sociale stadsnetwerk en vergroot leefbaarheid. 
Daarbij zijn financiële impulsen via fonds en co-financiering belangrijk. 
Alkmaar heeft nog geen fonds dat ondersteunt of samenwerkt op dit gebied. 
Vindt u dat wel goed zo of kan het volgens u beter? 
 
Je zou een duurzaamheidsfonds kunnen instellen, maar je kunt bijvoorbeeld ook afspreken dat 
duurzaam werkende bedrijven eerder in aanmerking komen voor opdrachten van de gemeente. 
 
10. Afval=Voedsel. In Nederland maken steeds meer (horeca)bedrijven, scholen en buurten 
gebruik van de optie GFT zelf te composteren. Dit gebeurt met professionele producten. De 
compost wordt gebruikt voor (nieuwe) moestuinen. Gemeenten zien de milieuvoordelen en 
faciliteren. Hoe ziet u deze ontwikkeling voor Alkmaar? 
 



Dat zou een hele mooie ontwikkeling zijn. Wij willen sowieso dat Alkmaar uiterlijk 2030 niet alleen 
klimaatneutraal is, maar ook afvalvrij.  
 
11. Alkmaar wil snel een o-op de meter stad worden. Bovendien moeren er nog veel woningen 
gebouwd worden om aan de woonbehoefte te voorzien. Vernieuwende woonvormen, zoals 
tiny houses, ecologische bouw en autarke woningen komn nog niet veel voor. Bent u tegen 
of voor dit soort vernieuwende woonvormen en waarom. 
 
Voor. 
In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst 
en een lagere energierekening op. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen 
wonen op de manier waarbij ze zich thuis voelen. De gemeente volbouwen is niet de oplossing; dat 
maakt Alkmaar onleefbaar. 

• Duurzame initiatieven, zoals tiny houses en ecowijken, worden gestimuleerd. Binnenstedelijk 
bouwen wordt de norm. We zetten in op behoud van open ruimte in bestemmingsplannen. 

• De gemeente faciliteert meergeneratiewonen door mee te werken aan ‘aanleunwoningen’ 
voor jongere of oudere generaties. 

• De gemeente bestrijdt actief leegstand en verloedering. Bezit van leegstaande kantoor en 
winkelpanden wordt fiscaal ontmoedigd. Renovatie en herontwikkeling heeft de voorkeur 
boven nieuwbouw. 

• De gemeente bevordert ecologische bouw. Dat betekent dat een gebouw langer meegaat en 
voor vele functies geschikt is. Duurzame grondstoffen die hergebruikt worden vormen de 
basis. 

 
ALGEMEEN 
1. Regelmatig worden door de gemeente participatie bijeenkomsten gehouden en soms zelfs 
een klankbordgroep in het leven geroepen. De praktijk leert dat met de input weinig wordt 
gedaan. Vindt u dit een juiste gang van zaken ? Zo nee, op welke wijze denkt u dat te kunnen 
verbeteren? 
 
Participatie bijeenkomsten hebben alleen zin als er daadwerkelijk iets met wat daar uit komt gedaan 
wordt. Anders is het een wassen neus. Van te voren dienen dan ook heldere afspraken gemaakt te 
worden over de kaders waarin men zich kan bewegen, zodat iedereen weet waar die aan toe is en er 
geen verwachtingen worden gewekt die nooit waargemaakt kunnen worden. 
 


