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Naar een duurzaam Den Helder 
 
Inleiding 
De aandacht voor een duurzame samenleving is groter dan ooit. Met name het wereldwijde besef van 
klimaatverandering en de eindigheid van fossiele energiebronnen zet overheden en bedrijven ertoe 
aan de samenwerking te zoeken om te komen tot innovaties en transitie in de energievoorziening en 
vermindering van de energiebehoefte.  
 
Europees en nationaal 
Klimaatverandering neemt dan ook een prominente rol in op zowel de Europese als de Nederlandse 
politieke agenda. Het beleid richt zich in de eerste plaats op het beperken van klimaatverandering 
door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (mitigatie), en in de tweede plaats op het 
aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie). In de hele EU moet er in 2020 20 % minder CO2 
worden uitgestoten en 20 % meer gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. 
Het Rijk heeft haar klimaatambities vastgelegd in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe 
energie voor het klimaat'. Onderdeel daarvan is het convenant ‘Meer met Minder’,  het Nationaal 
Energiebesparingsplan dat zich er op richt om gedurende de periode 2008-2011 500.000 bestaande 
woningen en bedrijfsgebouwen minimaal 30% zuiniger te maken,  uit te voeren samen met  
energiebedrijven, woningcorporaties en (bouw)bedrijven. De bestaande bouw moet in 2020 30% (of in 
2025 50%) energiezuiniger zijn. 
Decentrale overheden krijgen in toenemende mate te maken met de uitvoering van energie- en 
klimaatbeleid. In november 2007 is er een klimaatakkoord gesloten tussen gemeenten en rijk over 
klimaat- en energiebeleid voor de periode 2007-2011. Dit akkoord is ook namens de gemeente Den 
Helder ondertekend. Het akkoord bevat afspraken en maatregelen op het gebied van 
energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, de overgang naar duurzame 
energie en het klimaatbestendig maken van Nederland. 
In januari 2009 hebben de provincies en het Rijk ook een dergelijk akkoord ondertekend. De 
gezamenlijke provincies zullen tot 2012 ruim 200 miljoen investeren in de uitvoering van klimaatbeleid.  
 
Den Helder 
Er is op het gebied van energie- en klimaatbeleid dus veel dynamiek en veel partijen zijn actief en 
zoeken de samenwerking met elkaar. De gemeente Den Helder wil hierin haar eigen 
verantwoordelijkheid nemen en tenminste haar afspraken met het Rijk en de Provincie nakomen.  
 
De formulering van duurzaamheidbeleid voor Den Helder past bovendien in het streven van de 
Strategische Visie Den Helder 2020 welke in 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld. ‘Den Helder 
ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief 
onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste 
dragers’ . 
 
Duurzaamheidbeleid is niet nieuw voor Den Helder. Reeds in 1996 is er met de nota ‘Minder Zorgen 
voor Morgen’ en met de ‘Gemeentelijke Energiebesparingaanpak (GEA)’ beleid voor duurzaam 
bouwen en energiebesparing vastgesteld. De hierin opgenomen energiebesparingdoelstellingen zijn 
voor een groot deel gehaald. Er is toen een convenant Duurzaam Bouwen afgesloten met de 
bouwpartners in Den Helder en met de commissie Duurzaam Bouwen. Verder zijn er 
duurzaamheidprincipes opgenomen in een aantal wijken van Den Helder.  
 
Waar het echter om gaat is dat duurzaamheidbeleid om de zoveel tijd een actualisatie nodig heeft. Dat 
heeft te maken met veranderende doelstellingen van de hogere overheden en met de voortschrijding 
van de kennis en techniek welke nieuwe mogelijkheden bieden. Ook monitoring van de voortgang en 
van bereikte resultaten van duurzaamheidbeleid kan aanleiding zijn tot bijstelling en eventueel 
intensivering van het beleid.  
Zo is in 2003 aan de hand van de Kyoto-afspraken en via de BANS-klimaatbeleid-subsidieregeling het 
lokale klimaatbeleid geactualiseerd, waarbij het niet ging om nieuwe activiteiten maar om intensivering 
op onderdelen. Hetzelfde is gebeurd met het afsluiten van het Klimaatakkoord met het Rijk in 2007, de 
klimaatafspraken met de provincie Noord-Holland in 2008, en met de gevraagde ondersteuning van 
de rijksenergiebesparingsprogramma’s ‘Schoon en Zuinig’ en ‘Meer met Minder’ en het provinciale 
programma DE energiebesparing bestaande woningbouw. 
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De nota Duurzaam Den Helder 2010 gaat op dit spoor door. Ook deze nota geeft een actualisatie en 
intensivering op onderdelen van het beleid en geeft tevens een totaaloverzicht van het 
duurzaamheidbeleid over de volle breedte.   
 
Ook een reden voor deze nieuwe nota zijn de bestuurlijke ambities van de Raadswerkgroep 
Duurzaamheid van de gemeente Den Helder. Deze werkgroep heeft in 2007 een missiedocument 
opgesteld waarin zij pleit voor het opstellen van strategisch en integraal  duurzaamheidbeleid voor de 
gemeente Den Helder, waarin klimaatbeleid en duurzaam bouwen een centrale plaats innemen. 
De missie van de werkgroep Duurzaam Den Helder is het stimuleren van inbreng van de 
duurzaamheidbeginselen in het lokale overheidsbeleid en het duurzaamheidbewustzijn in onze 
gemeente. De werkgroep reikt hiervoor een aantal instrumenten aan. Deze vormen mede de basis 
voor de nota Duurzaam Den Helder.    
 
Scope 
De nota Duurzaam Den Helder 2010 is een kadernota en geeft de strategische doelen van beleid aan. 
De vertaling van deze doelstellingen in concrete uitvoeringsprojecten vindt plaats in verschillende 
uitvoeringsprogramma’s, zoals een vierjaarlijks programma voor het uit te voeren klimaatbeleid en de 
uitvoeringprogramma’s voor bodem, water, groen, geluid en afval.   
De scope op duurzaamheid in de nota Duurzaam Den Helder 2010 is breed en richt zich daar vooral 
op vanuit het perspectief van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM) maar ook vanuit 
het perspectief van duurzaam ondernemerschap en duurzaam inkopen door de gemeente. 
Gemeenten zijn vanuit de Wet milieubeheer niet verplicht om duurzaamheidbeleid te voeren en dit in 
een nota vast te leggen. Met een dergelijke nota is de gemeente echter in staat om integrale invulling 
te geven aan de eigen bestuurlijke ambities om daarmee voor de langere termijn werk te maken van 
een duurzame Helderse samenleving. 
 
Actuele Stand van zaken 
Begin 2010 is de nota Duurzaam Den Helder vastgesteld in de Raad. De nota is echter niet goed 
uitvoerbaar omdat de Sloksubsidie niet is toegekend. SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) is 
een subsidieregeling van de Rijksoverheid en voorziet in een gedeelde financiering (50%) van 
klimaatmaatregelen. Het niet toekennen van SLOK dwingt tot een heroverweging. Dan gaat het om de 
vraag wat wel haalbaar is. Veel zal afhangen van draagvlak en enthousiasme. Dit is binnen de 
gemeente nog onvoldoende aanwezig. Bestuurlijk en ambtelijk laat Den Helder onvoldoende zien dat 
zij wil gaan voor een Duurzaam Den Helder. Dit is echter wel een absolute voorwaarde om serieus 
werk te kunnen maken van een duurzame stad. Ook maatschappelijk is er te weinig lokaal draagvlak. 
Duurzaamheid leeft niet als belangrijk thema. Incidenteel zijn er wel initiatieven en er zijn ook partijen 
die laten zien dat zij het echt menen. Maar een brede beweging en een herkenbaarheid van de 
verschillende initiatieven binnen een groter concept ontbreekt. 
Den Helder doet beperkt mee in allerlei netwerken. Den Helder is aangesloten bij het CO2-servicepunt 
en de CO2-monitor, de Milieufederatie Noord-Holland en het COS. Echter Den Helder is geen 
zichtbare millenniumgemeente, staat niet opgenomen in de duurzaamheidmeter en is niet 
aangesloten bij “gemeenten voor duurzame ontwikkeling”.  
Duurzaamheid is een beleidsveld dat volop in de belangstelling staat. Er zijn zeer veel stimulerende 
initiatieven en regelingen die aangeboord kunnen worden om dit beleidsveld lokaal vorm te kunnen 
geven. Maar ook hier gaat het om het eigen initiatief daarin en dat komt voort uit betrokkenheid en 
enthousiasme.  
Er is bij de behandeling van de nota Duurzaam Den Helder door de Raad een motie aangenomen met 
de volgende strekking: 
“ Het college van burgemeester en wethouders op te dragen om over een jaar (en liefst eerder) met 
een geactualiseerde nota Duurzaam Den Helder 2009 – 2013 inclusief uitvoeringsparagraaf te komen 
waarbij de raadswerkgroep Duurzaam Den Helder nadrukkelijk betrokken is”. 
 
Uitgangspunten 
Met deze motie is De nota Duurzaam Den Helder een nieuwe ronde van aanpassing ingegaan waarbij 
de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

- Het gaan voor een duurzaam Den Helder is vooral een mentaliteitskwestie waar alle 
partijen in Den Helder voor moeten willen gaan 

- actief op zoek gaan naar en aansluiten bij de initiatieven die nu al in Den Helder gaande 
zijn. 
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- Dit betekent dat al deze partijen, gemeente, ondernemers, bewoners, toeristen betrokken 
worden bij het maken van het beleidskader, het vaststellen van het 
uitvoeringsprogramma en het uitvoeren van dat programma 

- De stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (SLOK) levert géén financiële bijdrage voor 
Den Helder op. Dit betekent dat het voorgestelde uitvoeringsprogramma opnieuw 
bekeken moet worden op activiteiten en haalbaarheid 

- Het duurzaamheidbeleid zal breder dan in de huidige nota worden aangepakt en daarbij 
wordt continu gezocht naar de goede balans tussen de drie P’s: 
• People: rekening houden en zorgzaam omgaan met mensen en hun ambities, hier 

en daar, nu en later. Waardering voor ieders rol in de maatschappij en het zorgen 
voor welzijn, (burgerparticipatie, wijkgericht werken, sociaal beleid, internationale 
samenwerking). 

• Planet: rekening houden met de natuurlijke productie en het zelfherstellend 
vermogen van de aarde. Waarborgen van de kwaliteit van een ieders 
leefomgeving, (klimaat & energie, duurzaam waterbeheer, natuur & milieu). 

• Profit: rekening houden met economische haalbaarheid én rechtvaardigheid. 
Creëren van kansen om duurzaam te ondernemen en het zorgen voor welvaart. 
(duurzame overheid, duurzame mobiliteit, duurzaam bedrijfsleven) 

Dit sluit aan bij de lokale duurzaamheidmeter die voor gemeenten wordt gehanteerd 
 
Aanpak 
Er wordt geen nieuwe Nota Duurzaam Den Helder gemaakt. Wat gaat starten is een proces om tot 
een verdere verduurzaming van Den Helder te komen. Hierbij zijn de uitgangspunten gehanteerd 
zoals deze hierboven zijn verwoord. Daarnaast is bij de aanpak gebruik gemaakt van de Quickscan 
die door de HVC voor Den Helder is gemaakt. 
De komende 3 jaar gaat er gewerkt worden via een drietal sporen: 

- zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de initiatieven en kansen die er nu al in Den Helder 
aanwezig zijn. Dit zal vertaald worden in een dynamisch uitvoeringsprogramma.  

- Parallel daaraan gaat gewerkt worden aan bewustwording van alle betrokken partijen 
- Den Helder gaat zich profileren naar buiten toe als duurzame stad en gaat toewerken 

naar een plekje in de kopgroep van Duurzame Gemeenten 
De raadswerkgroep Duurzaam Den Helder is actief betrokken bij de totstandkoming van deze notitie 
“Naar een duurzaam Den Helder”. In een drietal bijeenkomsten met de raadswerkgroep Duurzaam 
Den Helder is de notitie tot stand gekomen. 
Vele initiatieven zijn al gaande in Den Helder. Deze zijn in kaart gebracht en opgenomen in het 
dynamisch uitvoeringsprogramma 2011. Op deze manier ontstaat er continu een actueel beeld via 
welke initiatieven en door welke partijen er wordt gewerkt aan de verduurzaming van Den Helder. 
Met vele partijen in de gemeente gaat gepraat worden over duurzaamheid. Hiermee wordt een eerste 
of volgende stap gezet in het bewustwordingsproces naar een Duurzaam Den Helder. Er ontstaat een 
beeld van betrokkenheid en draagvlak voor deze materie binnen Den Helder. Op basis van dit beeld 
kan een netwerk gemaakt worden van “dragers”. 
Tenslotte gaat Den Helder richting de kopgroep van Duurzame Gemeenten. Daarvoor is allereerst 
bekeken waar Den Helder zich bevindt in “het peloton” en of de voorwaarden binnen Den Helder 
voldoende aanwezig zijn om de sprong naar de kopgroep te kunnen maken. Op basis van die 
inventarisatie zal een stappenplan worden opgesteld. 
 
Kader   
Volgens het Brundtland-rapport, “Our common Future” uit 1987, is een Duurzame ontwikkeling “de 
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van 
toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” 
Duurzaam ontwikkelen draait om respect voor de medemens hier in Nederland maar ook in de rest 
van de wereld, voor de natuur en de draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar ook 
voor de mensen die na ons komen.  
Een ander kenmerk van duurzaamheid is de sterke verwevenheid van sociale, economische en 
milieuaspecten. Een duurzaam ontwikkelingsmodel slaagt er in om economische, ecologische en 
sociale doelstellingen met elkaar te verzoenen, met als einddoel een ‘volhoudbare’ wereld. 
Duurzame ontwikkeling vraagt om een integrale benadering. Het gaat om de drijfveren, waarden en 
overtuigingen van individuele mensen, het gedrag van individuen, maar ook om de collectieve 
waarden en overtuigingen (cultuur) en over de (sociale) structuren en het collectieve gedrag waarin de 
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cultuur zich uit. Een integrale benadering werkt alleen een verandering in de hand als alle kwadranten 
van onderstaand schema meedoen en een duurzame ontwikkeling inzetten. 
Dan gaat het erom dat individuele burgers, sociale gemeenschappen, stadsbestuurders en 
ontwikkelaars gezamenlijk gaan voor een duurzame stad. 
 
- Ik 
- Individuele burgers 
- Drijfveren, waarden, 

overtuigingen 
- Geest 

- Het 
- Stadsmanagers, beleidsmakers, 

Politiek bestuurlijke systemen 
- Kaders + voorwaarden 
- Brein 

- Wij 
- Gemeenschappen, 

maatschappelijk middenveld 
- Cultuur 
- Hart  

- Zijn 
- Ontwikkelaars 
- Doen  

 
 
Energievisie Den Helder  
Eind 2010 heeft de HVC Alkmaar voor de gemeente Den Helder een energievisie opgesteld. 
Ten aanzien van de verduurzaming van Den Helder worden hierin de volgende conclusies getrokken. 
Met een geschat energiegebruik van 4,9 PJ/jaar en een gemeentelijk bronpotentieel duurzame 
energieproductie van 5,2 PJ/jaar heeft de gemeente Den Helder goede mogelijkheden om haar 
klimaatambitie invulling te geven. De productie van duurzame energie zal in het autonome/basis 
scenario in 2035 zijn toegenomen tot circa 0,85 PJ/jaar. De gemeentelijke ambitie om in 2020 
tenminste aan de landelijke klimaatdoelstelligen te voldoen van 20% duurzame energie en 30% CO2-
reductie wordt in het autonome scenario niet gehaald: dan wordt 6% verduurzaming bereikt. Door het 
uitvoeren van aanvullende maatregelen kunnen verdergaande besparingen worden gerealiseerd en 
kan meer duurzame energie worden geproduceerd. In het intensieve scenario is een verduurzaming 
van 25% in 2020 haalbaar. De marsroute aardwarmte is het belangrijkste voor de verduurzaming van 
de gemeentelijke energiehuishouding. Daarna volgen de marsroute wind en biomassa. 
In het intensieve scenario worden in 2035 met de onderstaande aanvullende maatregelen 
verdergaande besparingen gerealiseerd c.q. wordt extra duurzame energie geproduceerd. 
 
 Maatregelen Energiebesparing 

of opwekking DE 
1 Verscherpte inzet op energiebesparing in de bebouwde 

omgeving 
 

 
0,08 PJ 

2 Aanscherpen energie-efficiency programma in 
samenwerking met industrie 
 

 
0,10 PJ 

3 Realisering maximale inzet biomassa 
voorverbranding/vergassing resp. vergisting 
 

 
0,16 PJ 

4 Maximaal inzetten op wind 
 

0,50 PJ 

5 Realiseren warmtenet door middel van aardwarmte 
 

0,34 PJ 

  
De voorgestelde maatregelen zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2011. 
 
Duurzaamheidmeter gehanteerd 
De lokale duurzaamheidsmelter biedt inzicht welke ambities en initiatieven een gemeente heeft op het 
gebied van duurzame ontwikkeling. Het instrument bestaat sinds 1999 en is ontwikkeld door COS 
Nederland, een vereniging van centra voor internationale samenwerking. De Lokale 
duurzaamheidsmelter is vooral bedoeld als procesinstrument, als inspiratiebron. Hierbij gaat het niet 
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zozeer om wie de winnaar is, maar is het vooral bedoeld om vragen, debat en uitwisseling van 
ervaringen te stimuleren over de betekenis en invulling van duurzame ontwikkeling op lokaal niveau. 
Den Helder heeft tot nu toe niet meegedaan aan het invullen van de duurzaamheidsmelter. Bij het 
opstellen van deze notitie is het invullen van de duurzaamheidsmelter wel gebeurd om op die manier 
te kunnen bepalen waar Den Helder staat in de landelijke rangschikking van duurzame gemeenten. 
 
Werkveld max Den Helder 

People: burgerparticipatiebeleid   13   12 

People: sociaal beleid   20   13 

People: internationale samenwerking   12     1 

Planet: klimaat en energie   23   10 

Planet: natuur en milieu   15   15 

Planet: waterbeheer   12   10 

Profit: bedrijfsvoering gemeente   23   15 

Profit: mobiliteit   11    6 

Profit: duurzaam ondernemen   16    8 

Totaal  145   90 (62%) 

 
Met deze score van 62% staat Den Helder landelijk gezien op plaats 62. 
Uit de duurzaamheidsmelter wordt verder duidelijk dat 

• Den Helder het goed doet op het gebied van burgerparticipatiebeleid, natuur, water en 
milieubeheer 

• Den Helder niets doet aan internationale samenwerking 
• Den Helder nog een forse slag kan maken op het gebied van klimaat en energie, de eigen 

gemeentelijke bedrijfsvoering, mobiliteit en stimulering duurzaam ondernemen 
 
Strategieën voor een duurzame ontwikkeling 
Vanuit het bovenstaande kader, de gehanteerde uitgangspunten, de opbrengsten uit de energievisie 
en de constateringen uit de duurzaamheidsmelter zijn is een achttal strategieën omwikkeld om te 
komen tot een verduurzaming van Den Helder. Deze 8 strategieën zijn vervolgens vertaald in een 
uitvoeringsprogramma voor 2011. Dit uitvoeringsprogramma zal jaarlijks worden bijgesteld. 
 
Strategie 1: Meer onderling verbinden en promoten 
Den Helder voert al jaren een adequaat beleid t.a.v. natuur, stedelijk groen, water en milieubeleid. 
Daarnaast zijn er de laatste 10 jaren belangrijke stappen gezet ten aanzien van het herstel van het 
cultureel erfgoed. Monitoring vindt plaats aan de hand van het jaarlijks vast te stellen 
milieuprogramma.  
Extra aandacht is nodig voor het stimuleren van duurzaam bouwen bij nieuwbouw en renovatie en het 
via de vergunningverlening stimuleren van bedrijven om duurzaam te handelen. 
 
Strategie 2: verduurzaming van de eigen gemeentelijke organisatie 
Wanneer de stad verduurzaamt is het van belang dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. 
Dit doet zij al op het gebied van de openbare verlichting waarin Den Helder één van de 
kopgroepgemeenten is. 
Maar er is méér mogelijk op het gebied van het energieverbruik van de eigen organisatie, maar ook 
van de aan de gemeente gelieerde organisaties zoals bijvoorbeeld de onderwijsvoorzieningen. 
Onderwerpen die verder aangepast kunnen worden zijn: 

• Mobiliteit gemeentelijke organisatie 
• Duurzaam inkopen gemeente 
• Duurzaam personeelsbeleid 
• Bewustwording 
• Gemeentelijke uitstraling 
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• Duurzaam bouwen gemeentelijke gebouwen (Stadhuis, Zwembad) 
 
Strategie 3: aanbevelingen Energievisie HVC opvolgen 
Om maximaal te kunnen inzetten op energie uit biomassa, wind en aardwarmte is het allereerst nodig 
dat een aantal grote partijen in Den Helder gaan meewerken.  De gemeente gaat daarin een 
stimulerende rol spelen en komt tot een netwerk van partijen die willen gaan voor een duurzaam Den 
Helder en daarin verschil kunnen maken. 
Potentiële deelnemers zijn dan bijvoorbeeld Defensie, NAM, Woningstichting. 
 
Strategie 4: gerichte publieksacties uitvoeren 
Wanneer een stad wil verduurzamen is het van belang dat de burgers meedoen. Een eerste stap 
daarin is een proces van bewustwording op gang brengen. Daarbij is het van belang dat de burgers er 
profijt in zien dat hun stad aan het verduurzamen is. Via deze strategie worden een aantal 
publieksacties uitgevoerd waarin de burgers actief kunnen meedoen, hun leef en woonsituatie 
verbetert en waarin zij zich bewust worden van de noodzaak van verduurzaming. 
Een greep uit de mogelijke acties zijn: 

• De dag voor de duurzaamheid altijd op 11 november  
• Landelijke zwerfvuilactie: Den Helder schoon 
• Klimaatstraatfeestdag 2011 
• Energiebesparing en minimabeleid  
• Acties uitvoeren in het kader van wijkgericht werken, o.a. het beheren van de eigen buurt 

 
Strategie 5: Duurzame economie stimuleren  
Vanuit de Strategische Visie Den Helder 2020 ontwikkelt Den Helder ‘een duurzame economie met de 
offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & 
recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers’ . De belangrijkste activiteiten daarin zijn: 

• Energy Valley 
• De verdere ontwikkeling MCN 
• Groene stroomhaven 
• Ontwikkeling energiecluster 
• De Helderse Hallen, groothandel voor fairtradeproducten 
• De Verduurzaming van Willemsoord 
• Duurzaam ondernemen Strand 
• Ontwikkeling van een Biogascentrale 
• Ontwikkeling van een Getijdecentrale 

 
Strategie 6: Stimulering duurzame wijk en buurtontwikkeling  
Een integrale ontwikkeling in het kader van duurzaamheid kan het beste worden nagestreefd op het 
niveau van een wijk. In Den Helder is een aantal wijken dat zich ervoor leent om met deze integrale 
benadering verder  te experimenteren.  
Zo kent de wijk Nieuw Den Helder al bijna 30 jaar een intensief proces van intensief wijkbeheer en  
stedelijke vernieuwing. De komende 5 jaar wordt daar de laatste hand aan gelegd en het is 
interessant om nader te bekijken of dit nu geleid heeft tot een wijk die zich duurzaam op eigen kracht 
verder ontwikkelt.  
Het dorp Huisduinen kent een burgerinitiatief “Ook voor Jou”, met als doel het dorp energieneutraal te 
maken. 
De nieuwe buurt ’t Laar op Noorderhaven ontwikkelt zich tot een buurt waarin mensen met een 
verstandelijke beperking geïntegreerd wonen in een ‘gewone’ buurt en dit heeft een belangrijke 
uitstraling op de wijk Julianadorp. 
 
Strategie 7: Actieve communicatie over duurzaamheid bevorderen 
Duurzaamheid heeft alles te maken met bewustwording en gedragsverandering. Om dit te bereiken is 
communicatie nodig. Dus moet er veel gepraat worden over duurzaamheid, zowel intern als extern en 
hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest moderne communicatiemiddelen. Daarnaast speelt 
stichting De Helderse Vallei een belangrijke rol in dit proces. 
De Raadswerkgroep Duurzaam Den Helder zal vooral bewaken dat in de politieke besluitvorming 
duurzaamheid door alle beleidsvelden heen een volwaardige plek krijgt 
 
Strategie 8: Kansen pakken als die zich voordoen 



 7 

Duurzaamheid is een belangrijk thema in Nederland. Van alle kanten zijn er mogelijkheden waarop 
gemeenten zich kunnen laten helpen om het eigen beleid vorm te geven en uit te voeren.  
Van belang is dat Den Helder meer gebruik gaat maken van de stimuleringsmogelijkheden die rijk en 
provincie bieden, maar ook van de mogelijkheden die bijvoorbeeld geboden worden door de HVC. 
 
Strategie 9: netwerken als belangrijkste werkvorm 
Een duurzame, eerlijke en veerkrachtige samenleving is een kwestie van een lange adem. Er is niet 
één oplossing. Het is een gezamenlijk leerproces en een omgaan met onzekerheden. Daarbij is het 
van belang steeds goed te zien waar de mogelijkheden van verandering liggen in Den Helder, 
uiteraard binnen het bestaande beleid. Een volledige transitie is dan ook een samenspel tussen 
burgers, overheid en bedrijfsleven. Competente partners die willen samenwerken aan een duurzame 
samenleving. Status, positie of representativiteit tellen daarbij veel minder dan moed, 
doorzettingsvermogen en creativiteit. Horizontale, dynamische netwerken zullen zorgdragen voor het 
uitvoeren van concrete acties die dienen als voorbeelden. Ondertussen is het van belang dat 
noodzakelijke veranderingen worden verbonden en verankerd in de bestaande structuren. 
 
Naar een duurzaam Den Helder 
Bovengenoemde strategieën hebben alle betrekking op de integrale benadering van de voorgestelde 
aanpak en op alle domeinen en partijen die in de matrix genoemd zijn. Het onderstaande schema is 
hier een illustratie van. 
 

 
 Individuele burgers 
De strategieën 4, publieksacties en 7, actieve 
communicatie, richten zich vooral op de 
bewustwording en het gedrag van de 
individuele burger.   

 
 De overheid 
De strategieën 1, 2 en 8 hebben betrekking 
op achtereenvolgens overheidsbeleid, het 
eigen gedrag van de overheid en het 
overheidsinstrumentarium 

Sociale gemeenschappen 
De strategie 6 gaat over een duurzame 
gebiedsontwikkeling die bepaald wordt door 
de mensen die in een dergelijk gebied wonen 
en werken. 
Strategie 9 is gericht op verbinden en samen 
doen   

Ontwikkelaars en ondernemers 
Strategie 3 richt zich op de grote 
ondernemers in de stad die door hun 
handelen verandering tot stand kunnen 
brengen.  
Strategie 5 richt zich op ondernemers die 
duurzaam willen ondernemen 

 
 
In het bijgevoegde uitvoeringsprogramma zijn de strategieën voor zover mogelijk uitgewerkt naar 
concrete acties die jaarlijks worden gerealiseerd. 
 
 
 
 


