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Naar een duurzaam Den Helder 
 

Uitvoeringsprogramma 2011 
 
 

Strategie 1: Meer onderling verbinden en promoten  
 
Klimaatbeleid  
 
Energiezuinige openbare verlichting 
Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OV) is een continu proces wat vanaf 1996 in beleid is 
vastgelegd. Door vervanging van armaturen en lampen is reeds veel bereikt. Daarnaast zijn enkele 
proeven gestart met o.a. toepassing van LED-verlichting. In 2010 heeft dit geleid tot een besparing 
van 113.013 KWh. 
De ontwikkelingen op het gebied van licht (dimmen, LED en zonne-energie) gaan zeer snel. Wat 
vandaag nieuw is, kan morgen alweer achterhaald zijn. De gemeente Den Helder is constant op zoek 
om de laatste technologieën op verlichtingsgebied toe te passen. De verwachting is dat over 7 tot 10 
jaar de LED lamp nog eens 50% minder energieverbruik zal hebben bij dezelfde lichtopbrengst. 
Daarom hebben we in principe gekozen om in standaard armaturen die in woonwijken toegepast 
worden bij het vervangen van deze armaturen LED verlichting toe te passen die retrofit zijn, dus alleen 
de LED lamp wordt vervangen, de armatuur wordt dan niet afgedankt. 
Bij de eerste LED armaturen was dit nog niet mogelijk. Als de LED lampen defect waren, was ook het 
armatuur niet meer bruikbaar. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: in standaard armaturen (woonwijken) wordt bij het vervangen van deze armaturen 
LED verlichting toegepast. 
Trekker: gemeente Den Helder/SB 
Actie gemeente: projecten uitvoeren 
 
Duurzaam Waterbeheer  
 

Waterbreed  
Waterbreed, waterplan voor Den Helder is in 2005 door het Hoogheemraadschap en de gemeente 
Den Helder vastgesteld. Daarmee voldoet de gemeente aan haar verplichting in het kader van het 
Nationaal bestuursakkoord Water. Het waterplan heeft een nauwe relatie met het Gemeentelijk 
Rioleringplan (GRP) en het Baggerplan Den Helder. In Waterbreed:   

- zijn de effecten van de klimaatveranderingen en bodemdaling doorgerekend; 
- is de wateropgave verwerkt; 
- zijn maatregelen opgenomen om de waterkwaliteit te verbeteren; 
- en de ecologie/recreatiemogelijkheden te versterken. 

De uitvoering van het waterplan geschiedt in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap.  
Status: uitvoering 
Resultaat 2011:  

- doorgetrokken kanoroute naar de stelling  
- aanleg van natuurlijke oevers (continu) 
- aanleg watergang Nollen-Zuid 
- scheiding kanoroute van polderwater 

Trekker: gemeente Den Helder/RWO 
Actie gemeente Den Helder: projecten uitvoeren 
 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 
Op grond van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht tot het opstellen van een Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP). Met dit plan wordt beleidsmatig invulling gegeven aan de zorgplicht die de 
gemeente heeft voor de doelmatige inzameling en het transport van afvalwater, hemelwater en 
grondwater. Voorts dient het plan milieumaatregelen te bevatten die de gemeente voor de riolering zal 
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treffen en dient de financiering van de uitvoering te worden aangegeven. De gemeenten zijn verplicht 
het rioleringsplan conform de in het plan aangegeven programmering uit te voeren. Het huidige GRP 
loopt van 2010-2015. Voor het terugdringen van de oppervlaktewaterbelasting door overstortingen en 
de verbetering van afvalwaterafvoer via de riolering, is een riool optimalisatiestudie uitgevoerd en 
wordt verhard oppervlak afgekoppeld. Vervolgens zijn in overleg met het Hoogheemraadschap de 
effecten op de waterkwaliteit van de maatregelen genoemd in het GRP doorgerekend. 
Basisuitgangspunten zijn: 

- basisinspanning riolering; 
- uitgangspunten waterkwaliteitsspoor; 
- optimalisatie van bergend vermogen van het rioolstelsel; 
- versnelde afvoer naar RWZI; 
- een centraal bergbezinkbassin bij RWZI met overstort op de boezem; 
- fasegewijze afkoppelen verhard oppervlak; 
- monitoring in het rioolstelsel van afvalwaterstromen; 
- monitoren overstortingen en oppervlaktewaterkwaliteit; 
- uitbreiding grondwaterpeilbuizennet en monitoring grondwaterstand; 
- beheersing grondwaterstand; 
- opstellen verordening voor wateroverlast en grondwater. 

Status: uitvoering 
Resultaat 2011: planmatige uitvoering GRP van 2010-2015. 
Trekker: gemeente Den Helder/SB 
Actie gemeente Den Helder: projecten uitvoeren 
 
Natuur en milieu  
 
Natuurontwikkeling en stedelijk groenbeheer 
De Nota Groen (2009) presenteert de visie van de gemeente Den Helder op de gewenste ontwikkeling 
en beheer van haar groene structuur. Daarbij gaat het over het stedelijk groen in de stad, maar ook  
over het groene landschap in het buitengebied. Den Helder is gezegend met veel natuur en stedelijk 
groen. Opvallend is het open groene landschap met de duinen op de achtergrond, maar ook het groen 
van De Stelling, Quelderduyn en de Nollen springen in het oog. Deze groene gebieden geven 
structuur aan de stad, liggen daar ook midden in en zijn van grote waarde voor het welzijn van de 
stad.  
Het is dan ook niet voor niets dat in de Nota Groen de Stelling, Quelderduyn, de Nollen  en de 
Huisduinerpolder tot kerngroengebied van Den Helder worden benoemd. Dit betekent veilig stellen 
van de groene ruimten in dit gebied en meer aandacht voor het versterken van het samenhangende 
groene karakter en gebruik van dit gebied.  
Daarnaast liggen er ook voor de verschillende wijken opgaven om de structuur, inrichting en het 
beheer van groen op een hoger plan te brengen, waarbij elke wijk zijn eigen groene identiteit heeft. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011:  

- Ontwikkeling De Nollen 
- Aanvulling en vervanging van laanbeplantingen 
- Vaststellen bomenbeleidsplan 
- Implementeren Flora- en Faunawetgeving: aansluiten bij gedragscodes bestendig beheer en 

ruimtelijke ontwikkeling; 
- Opstellen Beheerplan Fiets- en Kanoroute; 
- Kwaliteitsverbetering Timorpark; 
- Wadden Onderlangs: subsidieaanvraag Waddenfonds voorbereiden; 
- Toegankelijkheid Balgzanddijk verbeteren; 
- Onderzoek naar opheffen barrièrewerking knooppunt Dirksz. Admiraal. 

Trekker: gemeente Den Helder/RWO/SB 
Actie gemeente Den Helder: acties uitvoeren  
 
Programma’s bodem, lucht, geluid.  
Voor de milieucomponenten bodem, lucht en geluid heeft de gemeente Den Helder de zaken goed op 
orde. Er doen zich geen urgente knelpunten meer voor. Voor bodem is er nog wel sprake van 
saneringssituaties. De activiteiten concentreren zich op monitoring, kwaliteitsbewaking en beheer. 
Status: uitvoering 
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Resultaat 2011: 

- Bodem: uitvoering ISV-bodemprogramma 2010 – 2014, waartoe aanpak spoedlocaties, 
onderzoeken, saneringen en nazorg, BIS bijhouden, Bodemkwaliteitskaart en 
bodembeheersplan actualiseren 

- Lucht, aanleveren gegevens aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) (rapportage luchtkwaliteit 2012 in 2013 vaststellen). 

- Geluid, zonebesluiten De Nieuwe Haven en Oost-oever vaststellen 
Trekker: gemeente Den Helder: RWO 
Actie gemeente Den Helder: programma‟s uitvoeren 
 
Afval 
Het huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld: restafval, grof huishoudelijk afval (metaal, 
AEEA, wit- en bruingoed), GFT, grof tuinafval, herbruikbare componenten (papier, glas, KGA, textiel 
en ijzer). De gescheiden inzameling van droge componenten uit het huishoudelijk afval is opgenomen 
in het beleidsplan voor gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. In de gemeentelijke 
afvalstoffenverordening liggen afwijkingen van de wekelijkse inzamelplicht vast. 
In 2008 is een onderzoek gestart om de inzameling van huishoudelijk afval door de HVC te laten 
verzorgen. In 2010 is dit geëffectueerd en is de gemeentelijke afvalinzameling overgegaan naar de 
HVC. Dit moet nog worden opgenomen in het Afvalbeheerplan. De hierna beschreven onderwerpen 
hebben als doel om de scheiding van de afvalstromen van huishoudelijk afval verder te optimaliseren: 

- ondergrondse afvalcontainers 
- aanpassing inzamelsysteem KGA 
- revitaliseren afvalbrengstation 
- monitoring gescheiden inzameling huishoudelijk afval 
- voorlichting en handhaving op onjuist aangeboden afval 

Status: uitvoering  
Resultaat 2011: Afvalbeheerplan aanpassen 
Trekker: gemeente Den Helder/SB 
Actie gemeente Den Helder: acties uitvoeren 
 
Duurzaam bouwen en wonen  
 
Duurzaamheids-prestatie-afspraken met woningcorporaties 
De gemeente maakt met de corporaties afspraken over het huisvestingsbeleid in de gemeente Den 
Helder. Diverse thema‟s zijn onderdeel van deze afspraken. Aanleiding is volkshuisvestingsbeleid, 
maar ook thema‟s als onderhoud en leefbaarheid spelen een steeds belangrijker rol in deze prestatie-
afpraken. Energiebesparing en Duurzaam Bouwen zijn onderwerpen die in de prestatie afspraken zijn 
opgenomen. De brochure Toekomstgericht Bouwen kan eventueel als inhoudelijk kader onderdeel 
gaan uitmaken van de prestatieafspraken. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: afspraken plannen 
Trekker: gemeente Den Helder/RWO 
Actie gemeente Den Helder: komen tot afspraken met woningcorporaties. 

 
Strategie 2: verduurzaming van de eigen gemeentelijke organisatie  
 
Energieverbruik gemeentelijke gebouwen 
Met de invoering van de EnergyPerformance of Buildings Directive (EPBD), de Europese richtlijn die 
overheden verplicht aan te geven wat de energie-efficiency is van hun publiektoegankelijke gebouwen 
(Stadhuis, Sociale Dienst, e.d.), zijn ook gemeenten verplicht een Energielabel te laten opstellen van 
hun gebouwen waar publieksfuncties worden uitgevoerd. De provincie Noord-Holland heeft een 
collectief project ontwikkeld, waarbinnen voor Den Helder een energielabel is bepaald voor het 
stadhuis, kantoren en werkplaatsen aan de Nijverheidsweg en Ambachtsweg. Daarnaast worden voor 
deze gebouwen maatwerkadviezen gegeven voor de energiebesparingsmogelijkheden.  
Energiebeheer kan tot forse kostenreductie leiden (is de vastgoedbeheerder, RWO-GZ vanuit de nota 
Duurzaamheid reeds verplicht). Alleen de aandacht hiertoe voor de energiestromen levert in de 
praktijk al 5 - 10% energiebesparing op. Door de gegevens te gebruiken voor controle van 
energierekeningen kan ook veel geld bespaard worden. 
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De gemeente Den Helder voert op basis van de energieonderzoeken energiebesparende maatregelen 
uit. Daarmee geeft de gemeente het goede voorbeeld en beperkt zij bovendien de energiekosten.  
De bouw van het nieuwe Stadhuis biedt veel mogelijkheden voor de gemeente om te laten zien wat 
duurzaam bouwen oplevert (nieuwe gemeentelijke gebouwen worden op basis van de nota Duurzaam 
Den Helder per definitie energie-neutraal en duurzaam gebouwd). Door zelf het goede voorbeeld te 
geven zullen andere private parijen in de gemeente worden gestimuleerd dit voorbeeld te volgen. De 
gemeente is ook beter in staat deze partijen aan te zetten tot duurzaam bouwen.  
Om tot de beoogde kwaliteit te komen zal een integraal ontwerpproces worden opgezet waarbij alle 
betrokkenen op basis van samenwerking tot het ontwerp komen. Dit vergroot de mogelijkheden voor 
duurzaam bouwen.  
Status: initiatief fase 
Resultaat 2011: aansluiten bij en/of aanleveren van uitgangspunten projectgroep nieuw stadhuis 
Trekker: gemeente Den Helder/FB/RWO 
Actie gemeente Den Helder: aansluiten bij en/of aanleveren van uitgangspunten projectgroep nieuw 
stadhuis.  
 
Duurzaam gebruik gemeentelijk vastgoedbezit 
Het gemeentelijk vastgoedbezit is tegen het licht gehouden. Vastgoed waar geen gemeentelijke 
plannen onder liggen zullen worden afgestoten. Vastgoed dat behouden blijft met het oog op 
planontwikkeling zal tijdelijk beheerd worden. Leegstand zal zo veel als mogelijk worden tegen 
gegaan. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: aanzet om te komen tot leegstandbeheerplannen per object  
Trekker: gemeente Den Helder/RWO 
Actie gemeente Den Helder: actief omgaan met tijdelijke leegstand  
 
Mobiliteit gericht op de gemeentelijke organisatie 
Het uitvoeren van het vervoersplan leidt tot: 

- Vermindering van de CO2-uitstoot; 
- Besparing kosten reisvergoedingen en brandstof; 
- Gezonde werknemers; 
- Voorbeeldfunctie richting bedrijven; 
- Minder parkeerplaatsen nodig/beschikbaar; 
- Meer langzaam verkeer en gebruik Openbaar Vervoer. 

Mogelijkheden voor het vervoersplan: 
- Het Persoonlijk Mobiliteitsbudget: de werknemer bepaalt hoe hij/zij het budget besteedt. 

Fietsen wordt zo aantrekkelijker ten opzichte van het maken van autokilometers, omdat men 
dan aan het persoonlijk budget overhoudt; 

- Gebruik maken van mogelijkheden Mobility Mixx; 
- Verbetering fietsenstallingen beschikbaarheid reparatiemateriaal; 
- Tegoedbonnen voor onderhoud; 
- „Slecht weer regeling‟ in de vorm van een strippenkaart voor de bus; 
- Voorfinanciering en korting op aanschaf fietsen; 
- Gebruik van deelauto‟s, bv. Greenwheels of eigen deelauto('s); 
- Korting op een NS kaart; 
- Stimuleren van carpoolen door carpoolparkeerplaatsen aan te leggen 

Status: uitvoering 
Resultaat 2011: bovenstaande maatregelen zijn voorbereid voor besluitvorming. 
Trekker: gemeente Den Helder/Concernstaf  
Actie gemeente Den Helder: aan de orde stellen bovenstaande maatregelen 
 
Duurzaam inkopen en contracten sluiten 
De Rijksoverheid streeft naar 100% duurzaam inkopen in 2010. De gemeenten hebben als 
doelstelling om in 2010 op 75% en in 2015 op 100% duurzaam inkopen uit te komen. De gemeente 
Den Helder heeft deze doelstelling in haar duurzaamheidbeleid overgenomen en vertaald dat naar het 
inkoopbeleid.  
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: opleiding (IB, RWO) heeft plaatsgevonden. 
Trekker: gemeente Den Helder/Concernstaf 
Actie gemeente Den Helder: IB (RWO) 
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Duurzaam personeelsbeleid 
De rijksoverheid heeft een project “ambtenaar voor de Toekomst”. Binnen dit project wordt het nieuwe 
werken bij de overheid verkend en ontwikkeld. Binnen het nieuwe werken worden negen principes 
gehanteerd: Regie, Waarde, Ontwikkeling, Maatwerk, Organisatie, Leiderschap, Werkplek, 
Communicatie en Vaardigheden. Een duurzame invulling van deze negen principes binnen het nieuwe 
werken is een belangrijke voorwaarden om het ook daadwerkelijk te realiseren 
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: agenderen van dit project binnen P&O. 
Trekker: gemeente Den Helder/Concernstaf 
Actie gemeente Den Helder: agenderen van dit project binnen P&O. 

 
Stadspromotie 
Bij de verduurzaming van Den Helder hoort ook dat de stad dit uitstraalt. Hier ligt een relatie met 
stadspromotie en citymarketing.  
Status: initiatieffase 
Resultaat: 2011: agenderen van dit punt in de projectgroep citymarketing. 
Trekker: gemeente Den Helder/concernstaf 

 
Strategie 3: aanbevelingen Energievisie HVC opvolgen  
 
HVC Energiebalans Den Helder  
Eind 2010 zijn de resultaten bekendgemaakt van de quickscan Energiebalans die de HVC heeft 
uitgevoerd voor Den Helder. Hieruit worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
Hoge potentiële mogelijkheden voor wind met als eerste stap het starten van overleg met Defensie en 
Rijk.  
Hoge potentiële mogelijkheden voor warmte met als eerste stap het zoeken van “kiemprojecten” als 
kleinschalige warmtelevering en het aansluiten van Defensie op het warmtenetsysteem 
Status: initiatieffase 

- Resultaat: overleg voeren met Defensie en Rijk over wind en warmte, op zoek naar projecten 
voor kleinschalige warmtelevering, o.a. energie uit asfalt 

Trekker: gemeente Den Helder/RWO 
Actie gemeente Den Helder: 

- overleg voeren met Defensie en Rijk over wind en warmte 
- op zoek naar projecten voor kleinschalige warmtelevering, o.a. energie uit asfalt 

 
Strategie 4: gerichte publieksacties uitvoeren  
 
Dag van de Duurzaamheid 11 november  
Urgenda neemt in elk jaar opnieuw het initiatief voor de Dag van de Duurzaamheid, en wel op de elfde 
van de elfde. Iedereen kan meedoen aan deze grootste duurzaamheiddag van Nederland!  
Met elkaar laten we dan zien dat een prettige, mooie en schone samenleving nu mogelijk is.  
Iedereen kan zelf, samen met zijn bedrijf, organisatie, school, gemeente of in eigen buurt een activiteit 
organiseren. Bijvoorbeeld de start van een project, een evenement, een groene kortingsactie, 
recordpoging of een dag met alleen duurzaam eten.  
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: dag van de duurzaamheid november 2011 heeft plaatsgevonden. 
Trekker: gemeente Den Helder/SB 
Actie gemeente Den Helder: organiseren ism raadswerkgroep. 
 
Klimaatstraatfeest 2011 
Het HIER Klimaatbureau en het Klimaatverbond organiseren het jaarlijkse Nationale 
Klimaatstraatfeest 2010-2011. Het Klimaatstraatfeest is dé gezellige manier om de burger lokaal te 
betrekken bij de aanpak van het klimaatprobleem. 5.507 straten in meer dan 1.000 plaatsen deden het  
mee in 2010. Ook hebben veel gemeenten actief meegewerkt.   
Status: Initiatieffase 
Resultaat 2011: meedoen in 2011  
Trekker: Gemeente Den Helder/SB 
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actie gemeente Den Helder: 
 
Gemeente schoon 
Momenteel loopt in Nederland de campagne “Gemeente Schoon”. Gemeenten werken actief aan het 
voorkomen en opruimen van zwerfafval. Gemeente Schoon helpt daarbij. Zij biedt gemeenten kennis 
en maatwerk bij de aanpak van zwerfafval. Den Helder kan zich hierbij aansluiten. 
Status: ideefase 
Resultaat 2011: meedoen in 2011 of voorbereiden voor 2012 
Trekker: gemeente Den Helder/SB 
Actie gemeente Den Helder: partijen bijeen brengen. 
 
Beheer van de eigen buurt 
Op verschillende plekken in Den Helder nemen bewoners een deel van het beheer van hun eigen 
buurt over. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het Duinparkplan Nieuw Den Helder, maar ook in de 
Sluisdijkbuurt en de Visbuurt. Dit is een belangrijke ontwikkeling in duurzaam beheer en dit zou verder 
uitgebreid moeten worden naar meerdere plekken in de stad. 
Status: initiatief fase 
Resultaat 2011: onderzoek mogelijkheden duurzaam beheer 
Trekker: gemeente Den Helder/SB 
Actie gemeente Den Helder: onderzoek mogelijkheden duurzaam beheer 
 
Fietsen in Den Helder en omstreken  
“Heel Nederland Fietst” is een driejarige campagne op initiatief van het Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen (NISB) en de Fietsersbond om het fietsen in Nederland een extra impuls te geven. 
In samenwerking met vele partners en gesteund door de ministeries van VWS, VROM en VenW laat 
de campagne komende jaren zien welke voordelen fietsen voor iedereen heeft. Door het bundelen 
van fietsinitiatieven onder één vlag, media-aandacht en consumentenacties (zoals de 
wereldrecordpoging van 31 maart jl.). De campagne sluit naadloos aan bij de overheidsdoelen op het 
gebied van gezondheid, mobiliteit, klimaat en veiligheid.  
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: mogelijkheden voor Helderse initiatieven inventariseren 
Trekker: gemeente Den Helder/RWO 
Actie gemeente Den Helder: mogelijkheden voor Helderse initiatieven inventariseren 
 
Bijzondere bijstand en duurzame gebruiksgoederen  
Bijvoorbeeld voor wasmachines en koelkasten. De Gemeente Breda wil die cliënten stimuleren om te 
kiezen voor energiezuinige apparaten. 
Dit initiatief biedt wel kansen. De gemeente Den Helder verstrekt wel (leen)bijstand voor duurzame 
gebruiksgoederen, maar koppelt daar niet aan dat deze energiezuinig moeten zijn. 
De klant is vrij om aan te schaffen wat hij wil. De eerste stap is om het mee te nemen bij de komende 
aanpassing van de regeling. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: beleid formuleren 
Trekker: gemeente Den Helder/OWS 
Actie gemeente Den Helder: beleid formuleren 
 

Strategie 5: Duurzame economie stimuleren  
 
Energy Valley 
De stichting Energy Valley bestaat sinds 2003 en is een netwerkorganisatie die met publieke en 
private partners invulling geeft aan de regionale groeikansen van de energiesector. De stichting is 
intermediair om projecten te versnellen, kennisuitwisseling te bevorderen en de noordelijke 
energieregio te versterken. 
De stichting bestaat uit een team van energieprofessionals die, in afstemming met de Raad van 
Toezicht en betrokken overheden, initiatiefnemers ondersteunt bij de realisatie van energieprojecten. 
De nadruk ligt op energie-innovaties die direct aansluiten bij de (inter)nationale energieambities en 
regionale sterkten. Energy Valley wordt op projectbasis gefinancierd door het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland, de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, regionale overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen.  

http://www.heelnederlandfietst.nl/home.html


 7 

Status: lopend project 
Resultaat 2011: actief gebruik maken van de mogelijkheden die de energy valley biedt 
Trekker: stichting Energy Valley  
Actie gemeente Den Helder: aandacht geven aan de ontwikkeling Energy-Valley 
 
Biogascentrale 
Op initiatief van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wordt de mogelijkheid onderzocht 
om een biogascentrale op te richten in Den Helder. Hiertoe heeft de ECN gesprekken gevoerd met de 
gemeente Den Helder, de Koninklijke Marine en de HVC. 
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: gesprekken afronden 
Trekker: ECN 
Actie gemeente Den Helder: actief volgen en gesprekken afronden 
 
 
 
Getijdencentrale 
De optie van getijdenstroomenergie ziet de gemeente Texel als een specifieke kans voor Texel en de 
andere Waddeneilanden en –gemeenten om in een deel van de energievoorziening te voorzien. Dit 
onderscheidt hen van andere gemeenten met een vergelijkbare duurzaamheid doelstelling. Texel 
wordt omringd door stromend water en kan een substantieel deel van haar elektriciteitsbehoefte 
realiseren door het benutten van getijdenstroomenergie. 
Het is een groot, meerjarig project in een aantal fasen. De eerste onderzoeksfase is uitgevoerd met 
ondersteuning vanuit het Waddenfonds. Dat behelsde bureaustudies en een praktijktest van de 
turbine in de spuisluizen in de afsluitdijk nabij Den Oever. De tweede fase wordt een praktijkopstelling 
in het Marsdiep/Texelstroom van een ponton met 2 turbines. Voor ondersteuning daarbij is een 
aanvraag ingediend bij het Waddenfonds.  
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: resultaat Waddenfonds volgen 
Trekker: gemeente Texel 
Actie gemeente Den Helder: actief volgen 
 
Windcoörporatie De Eendra gt   
Al sinds 1989 is in Den Helder actief de windmolencoörperatie De Eendragt. Het doel van de 
vereniging is het bevorderen van het inzetten van duurzame energiebronnen. Sinds 1993 is de 
Eendragt zelf een producent van energie geworden via een aantal windmolens. Met de opbrengsten 
van de energieleveranties financiert De Eendragt mee in andere projecten die leiden tot duurzame 
energiebronnen. Dit gebeurt o.a. via de plaatsing van zonnecollectoren. 
De Eendragt communiceert regelmatig over duurzame energiebronnen en werkt daarmee aan de 
bewustwording van de inwoners van Den Helder. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: resultaat volgen 
Trekker: De Eendragt 
Actie gemeente Den Helder: actief volgen  
 
Helderse Energie Coörporatie 
Nog een zeer pril idee om in Den Helder over te gaan tot de oprichting van een eigen Helderse 
Energie Coörporatie. Het gaat hier om een particulier initiatief. De eerste draagvlakgesprekken 
hebben plaatsgevonden o.a. met Woningstichting Den Helder en de gemeente Den Helder. 
Status: initiatieffase, (In april 2011 wil men komen tot een business plan)  
Resultaat 2011: resultaat volgen 
Trekker: particulier initiatief  
Actie gemeente Den Helder: actief volgen en waar nodig beperkt faciliteren (o.a. bekendheid geven 
aan) 
 
Ontwikkeling duurzaam energiecluster Den Helder 
De Kamer van Koophandel Noordwest Holland richt zich in haar economisch ontwikkelingsperspectief 
op het realiseren van een (inter)nationaal vooraanstaand duurzaam energiecluster en wil hiervoor een 
„energie-board‟ samenwerkingsplatform in het leven roepen. Vooruitlopend hierop werken de 
gemeente Den Helder, TNO, Imares, Kim, ATO, Hogeschool Leeuwarden, ROC Kop van Noord-
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Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en een aantal bedrijven samen in het Maritime 
Campus Netherlands (MCN). MCN heeft een unieke combinatie in zich van onderzoek, onderwijs en 
ondernemerschap om te komen tot verdere innovatie, productie en toepassing van duurzame energie 
uit wind, water, zee,  bodem en biomassa.  
Dit maritiem kenniscluster moet zich verder ontwikkelen tot een duurzaam energiecluster met ook 
duurzaamheidinnovatie op land.  
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: actief volgen en waar nodig faciliteren (o.a. bekend geven aan) 
Trekker: MCN 
Actie Gemeente Den Helder: actief volgen en waar nodig faciliteren  
 
Ontwikkeling Groene stroomhaven 
De gemeente Den Helder heeft een initiërende rol op zich genomen bij de ontwikkeling van een 
Groene Stroomhaven in Den Helder (inclusief beperkte uitbreiding in zeewaartse richting). De haven 
dient als logistieke link tussen de offshore-windactiveiten op zee enerzijds en de toelevering van 
halffabricaten vanuit het achterland anderzijds. De productie van bladen en de assemblage tot 
turbines vinden plaats op de nieuwe Groene Stroomhaven. 
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: verwijzing naar programmamanager havenontwikkeling 
Trekker: gemeente Den Helder/Concernstaf 
Actie Gemeente Den Helder: verwijzing naar programma-manager havenontwikkeling 
 
De Helderse Hallen 
Hoofddoelstelling van De Helderse Hallen is De Kop van Noord Holland sneller duurzaam te maken. 
Binnen het segment food wordt daar nog een meer toegespitste doelstelling aan toegevoegd. De 
Helderse Hallen wil het aandeel van duurzame producten (met name biolologisch, fairtrade en 
streekproducten) in de foodsector in de Kop van Noord Holland laten toenemen.  
Het initiatief van de Helderse Hallen is er, naast een duurzame groothandel te zijn, op gericht om een 
markt te creëren waar bedrijven met een duurzaamheidideaal op in kunnen spelen. Te denken aan 
activiteiten als (web)winkel, markten, kerstpakketten/relatiegeschenken, duurzame inkoopadviezen, 
stimulering duurzame productie, e.d. 
Status: initiatieffase  
Resultaat 2011: actief volgen en waarnodig faciliteren (o.a. bekend geven aan) 
Trekker: stichting De Helderste Hallen 
Actie gemeente Den Helder: actief volgen en waarnodig faciliteren 
 
Duurzaam  ondernemen Strand 
Green Key keurmerk voor bungalowparken, campings, hotels, congrescentra. 
De Stichting KMVK is de organisatie die de coördinatie en stimulering van aanvragen van keurmerken 
als de Blauwe Vlag doet. Duurzaam ondernemen is ook steeds meer een thema aan het worden voor 
strandondernemers. Het is natuurlijk allemaal begonnen met de Blauwe Vlag als keurmerk voor een 
duurzaam strand, maar recent zijn daar ook speciale keurmerken voor strandondernemers 
bijgekomen zoals de Green Key. Tot op heden draaien de Helderse paviljoenhouders daar nog niet 
warm voor, maar als we het voor elkaar zouden krijgen dat zij zich hier allemaal bij aansluiten dan 
springen we als één van de eersten in het gat dat kustgemeenten en paviljoenhouders nu massaal 
open laten. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: op de agenda zetten overleg SSN - gemeente 
Trekker: gemeente Den Helder/RWO/BO. 
Partner: SSN 
Actie gemeente Den Helder: op de agenda zetten overleg SSN - gemeente 
 
Verduurzaming Oude Rijkswerf Willemsoord 
De oude industriële gebouwen op Willemsoord zijn energie slurpers en om de museale activiteiten te 
behouden moeten de exploitatie kosten omlaag en vooral de energierekening moet omlaag.  
Op Willemsoord zijn twee gebouwen (47 en 51) voorzien van een WKO-systeem, die met subsidie zijn 
aangebracht. Toepassing van geothermie voor verwarming of energiewinning gaat verder. Dat kan 
indien (gezien de kosten) meerdere gebruikers van een dergelijk systeem gebruik gaan maken. 
Zeestad is samen met Willemsoord BV bezig een invulling te geven aan de ontwikkelingen op 
Willemsoord (poppodium, schouwburg atelierwoningen, musea etc). Een dergelijk initiatief zou dus 
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door een van hen moeten worden opgepakt of de gemeente moet hierbij een dwingende rol gaan 
spelen. Daaraan zou een college besluit ten grondslag moeten liggen. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: agenderen aanpak MT RWO 
Trekker: Willemsoord 
Actie gemeente Den Helder: agenderen aanpak MT RWO  
 
Duurzame visserij 
Duurzame visserij is een thema dat steeds meer gaat leven in Den Helder. Het idee is opgevat om als 
onderdeel van De Helderse Hallen een dagverse vismarkt te beginnen. Onlangs is vanuit het 
waddenfonds een bijdrage toegekend om verder te werken aan de verduurzaming van de visserij. 
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: volgen subsidie waddenfonds (plan van aanpak uitvoering) 
Trekker: Visafslag Hollands Noorden V.O.F.  
Actie gemeente Den Helder: actief volgen 
 
 
Rijden op gas 
De HVC heeft contact gehad met het CNG-Nederland. CNG-Nederland is geïnteresseerd om in de 
regio Den helder een aardgasvulstation te plaatsen mits er voldoende afname is. 
Het CNG-Nederland wil graag met belangstellende organisaties rond de tafel om een verkenning te 
doen naar mogelijkheden voor het plaatsen van een vulstation. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: volgen contact HVC - CNG 
Trekker: HVC   
Actie gemeente Den Helder: volgen contact HVC - CNG 
 
 

Strategie 6: Stimulering duurzame wijk en buurtontwikkeling  
 
Duurzaam Huisduinen/ Ook van Jou 
OOK VAN JOU is een door heel Nederland opererend initiatief dat haar inspiratie haalt uit alle facetten 
van duurzaamheid en vertaalt naar lokaal niveau. 
OOK VAN JOU onderkent dat het begrip duurzaam alleen draagvlak heeft als het dicht bij de burgers 
wordt gebracht. 
OOK VAN JOU ziet het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat duurzame oplossingen binnen het 
bereik komen van de “gewone man”. 
Bij de realisatie van het OOK VAN JOU concept wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
expertise van de eigen inwoners. Dit vergroot de betrokkenheid, is energie-, en kostenbesparend en is 
de logische stap naar een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. 
Het dorp Huisduinen kan beschouwd worden als een metafoor voor het toepassingsgebied van 
duurzame oplossingen. Hierbij wordt gedacht aan duurzame energie, duurzaam ondernemen, 
duurzaam toerisme en het gebruik van duurzame producten. De relatief kleine gemeenschap leent 
zich er bij uitstek voor om duurzaamheidoplossingen direct in de praktijk in te voeren. De ligging van 
het dorp aan de kust, met zon, wind, en water biedt alle toepassingsgebieden in Nederland op kleine 
schaal. 
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: volgen initiatieven van de stichting en waarnodig faciliteren (o.a. meenemen in 
communicatie gemeente pagina) 
Trekker: stichting Ook van Jou 
Actie gemeente Den Helder: actief volgen en waar nodig faciliteren 
 
Pilot Duurzame wijkontwikkeling Nieuw Den Helder 
De stedelijke vernieuwing in Nieuw Den Helder is al ruim tien jaar aan de gang. 
Inmiddels is de laatste fase bereikt. Wanneer deze fase is afgerond zal de wijk op eigen kracht verder 
moeten gaan. Dit moment leent zich er goed voor om de wijk aan te wijzen als een pilotproject voor 
duurzame ontwikkeling.  
Status: initiatieffase 
Resultaat 2011: plan van aanpak pilot “hoe te komen tot een duurzame wijkontwikkeling van Nieuw 
Den Helder” 
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Trekker: gemeente/RWO/BO  

 
Strategie 7: Actieve communicatie over duurzaamheid bevorderen  
 
Praten over duurzaamheid 
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”. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: actief werkend netwerk 
Trekker: gemeente Den Helder/RWO 
Actie gemeente Den Helder: netwerk opzetten 
 
 
 
 
Raadswerkgroep Duurzaam Den Helder 
Binnen de gemeenteraad van Den Helder is de werkgroep Duurzaam Den Helder actief met de 
volgende missie voor ogen: “het stimuleren van inbreng van de duurzaamheidbeginselen in de lokale 
overheidsbeleid en het duurzaamheidbewustzijn in onze gemeente.” 
Zij werken aan draagvlak, adviseren, voeren acties uit, toetsen plannen, delen kennis en informatie, 
genereren ideeën en evalueren beleidsprocessen. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: enkele bijeenkomsten 
Trekker: gemeente Den Helder/werkgroep duurzaam Den Helder 
Actie gemeente Den Helder: faciliteren raadswerkgroep bijeenkomsten 
 
De Helderse Vallei  
Het nieuwe bezoekerscentrum De Helderse Vallei heeft een belangrijke functie in het 
bewustwordingsproces om te komen tot een verdere verduurzaming van Den Helder. 
Dit gebeurt via allerlei activiteiten. De komende jaren zal deze functie verder worden uitgebreid.  
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: voortgang door hen te nemen stappen bespreken met Helderse Vallei 
Trekker: De Helderse Vallei 
Actie gemeente Den Helder: sturing via beleidsgestuurde contract financiering 
 
Onderwijs  
De Helderse vallei is actief richting basisonderwijs, op Scholen aan Zee is men al jaren actief samen 
met Codename Culture en doet mee aan een landelijke competitie van duurzame projecten. Wat het 
ROC doet aan duurzaamheid is niet goed bekend, maar vormt eigenlijk een heel belangrijke 
doelgroep omdat daar veel toekomstige MKB'ers bij zijn die veel invloed zouden kunnen hebben op 
duurzaamheid.   
MCN richt zich op een duurzaam beheer en exploitatie van de Noordzee, dus Den Helder is met 
onderzoek en kennisontwikkeling bezig op dat gebied een positie te veroveren, denk aan ATO, TNO, 
Imares en ECN en NIOZ; in hun onderzoeken gaat het allemaal over duurzame oplossingen. 
Status: uitvoering 
Resultaat 2011: inventariseren wie doet wat van bovenstaande partijen (dubbeling voorkomen) 
Trekker: gemeente Den Helder/RWO/BO 
Actie gemeente Den Helder: met het onderwijsveld tot een gezamenlijke strategie komen 
 
 


