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Betreft: Energieneutraal Den Helder ambitie 2019 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
De ambitie 
   100% energieneutraal in 2040 
De inzet 
  Gezamenlijke uitwerking met inwoners, ondernemers en partners.  
Aandacht voor 
  Een voorbeeldrol voor de gemeente, en samenwerking met de regio 
In deze brief 
   1. Investeringen 2019 en besteding 2018  
   2. Regionale raadscommissie Noordkop, 7 maart 
  3. Raadsinformatieavond Energieneutraal, 27 maart 

 

Energieneutraal raakt vrijwel alle activiteiten binnen de gemeente.  
  Daarom is in 2018 veel aandacht besteed aan het bepalen van de belangrijkste activiteiten voor 

het gebruik, besparen en opwekken van energie.   Er moest contact worden gelegd met vele mensen en organisaties, zowel binnen als buiten de 

gemeente.   Voor iedere energie-gerelateerde activiteit is uitgezocht welke kansen er zijn, en hoe haalbaar 

deze zijn.  De kansrijke activiteiten zijn deelprojecten geworden van Energieneutraal.   Zo halen we optimale energiewinst voor iedere euro van het budget.  

 
Sommige projecten kunnen we alleen doen. Voor andere werken we samen met 
onze partners.  
  Voor onze eigen organisatie en vastgoed kunnen we zelf aan de slag.  

Zo zijn we gestart met de CO2 prestatieladder, die de voetafdruk van de hele organisatie meet.  

We hebben ook een plan van aanpak opgesteld voor ons eigen vastgoed.   Wanneer we afhankelijk zijn van onze partners, nemen we een meer faciliterende rol.  

Bijvoorbeeld in het warmtenet wat wij samen met de HVC en andere partners oppakken die op 

het net kunnen worden aangesloten. 

 
De volgende stappen staan in het teken van samenwerking, draagvlak, en inspiratie.  
 

 Een volledige energietransitie is een samenspel tussen burgers, overheid en bedrijfsleven.   Het Lokaal Energieakkoord verbindt vele van deze partijen en zorgt zo voor draagvlak.   Draagvlak is ook afhankelijk van de financiële draagkracht van de verschillende partijen.   Daarom zal de gemeente scherp kijken naar financieel rendabele duurzaamheidsmaatregelen.   En uiteindelijk zullen wij zelf voorop moeten lopen, want onze voorbeeldrol zet de toon.  

 
En daarom zijn dit de investeringen voor 2019:  
  Ondersteuning van de Regionale Energie Strategie, o.a. bij de ruimtelijke inpassing van 

energieopwekking.  
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 Monitoring van de energiedoelstellingen, uitgevoerd door HVC.   Ondersteuning van het onderzoek van HVC naar het warmtenet, en voor communicatie, 

procesbegeleiding en projectcoördinatie.   Bedrijventerreinen krijgen een gebiedscoördinator, in samenwerking met het 

ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), die maatwerkoplossingen voorstelt per 

locatie.   Woningeigenaren krijgen van Duurzaam Bouwloket advies voor betaalbare maatregelen in en 

om het huis. Dat we deze service bieden voor onze inwoners, wordt ook opgenomen in onze 

communicatiestrategie. Ook regionaal wordt via De Kop Werkt budget beschikbaar gesteld voor 

woningeigenaren.   Daarnaast wordt het Duurzaam Bouwloket ook meegenomen in de participatietrajecten van de 

Gebiedsgerichte Aanpak.   Ook kopers van een nieuwbouwwoning krijgen ondersteuning van het Duurzaam Bouwloket.   De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor 20 nul-op-de-meter woningen.   De maatregelen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed gaan in 2019 van start. We 

gaan onze inwoners informeren over de ontwikkelingen en resultaten van de 

duurzaamheidsmaatregelen.   Ook de andere aspecten van de gemeentelijke organisatie komen aan bod. De uitkomsten van 

de CO2 prestatieladder worden verwerkt in een plan om de CO2 uitstoot te verminderen.   De installatie van slimme meters bij openbare verlichting helpt ons om het energieverbruik 

nauwkeurig te meten  en verder te verlagen.   We willen elektrisch rijden bevorderen. Daarom worden 10 laadpalen geplaatst op strategische 

locaties.   Voor 270 locaties nemen we vooraf een verkeersbesluit, zodat bewoners die een aanvraag doen 

snel een laadpaal in hun buurt krijgen.   Tenslotte nodigt een optimaal fietsnetwerk uit om de auto te laten staan.  

 
Voor al onze investeringen is jaarlijks € 400.000,- beschikbaar.  
  Voor de periode 2017 tot en met 2020.   Het resterende programmabudget van 2018 is meegenomen naar 2019. 

 
De regio is aan zet: Beeldvormende Regionale Raadscommissie Noordkop over 
Regionale Energie Strategie, 7 maart  
  Voor geïnteresseerde raadsleden uit de Kopgemeenten.   U zal bijgepraat worden over de inhoud en het proces van de RES  Donderdagavond 7 maart komt de Regionale Raad bijeen in de Kampanje in Den Helder. In het 

tweede deel van de avond zal onder meer worden gesproken over de RES. De Regionale 

Raadscommissie duurt van 17.00 tot uiterlijk 21.00 uur. 

 
Meer informatie krijgt u op 27 maart in de Raadsinformatieavond Energieneutraal.  
  De uitnodiging, inclusief programma, volgt spoedig. 

 
 
Den Helder, 6 maart  2019. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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Bijlage 1: Voorziene investeringen 2019 

Voor 2019 ziet het budget om tot uitvoering te komen er als volgt uit:  

 

onderwerp Uitgaven 

Algemeen  € . ,   
- Ondersteuning bij Regionale Energiestrategie 

- Monitoring Energieneutraal door de HVC 

- Slimme meetapparatuur openbare verlichting 

aanbrengen 

- LED armaturen sportpark Linieweg aanbrengen 

  

Aard en Omgevingswarmte  € . ,   
- Ondersteuning project geothermie HVC 

  

Stimuleren duurzaamheid bedrijven  € . ,   
- Energiescans bedrijventerreinen 

- Informatiebijeenkomst voor 

ondernemersverenigingen 

- Bijdrage OTW subsidie inhuur gebiedsregisseur 

  

Verduurzaming part. Woningvoorraad  € . ,  

- Deelname Duurzame HuizenRoute 2019 

- Pilot VVE Jan Verfailleweg 

- Energieloket actief communiceren 

  

Duurzame nieuwbouw  € . ,   
- Subsidie voor 20 woningen 0-op-de-meter  

- Organiseren van bewonersavond voor 

geïnteresseerden nieuwbouwprojecten  

  

Verduurzaming gem. vastgoed € . ,   
- Verduurzaming Sportlaan 10 

  

Verduurzaming gem. organisatie  € . ,   
- Uitvoeringsmaatregelen voortkomend uit CO2 

ladder 

  

Verkeer en vervoer  € . ,   
- Plaatsen 10 strategische laadpalen 

- Uitvoering van acties fietsbeleidsplan 

- Fietsstimuleringsmaatregelen bij bedrijventerreinen 

  

Gebiedsgerichte aanpak  € . ,   
- Buurtgerichte aanpak Bouwloket Oostslootbuurt 

- Inzet Duurzaam Bouwloket bij participatie avonden 

gebiedsgerichte aanpak 

  

Communicatie € . ,   
- Opzetten en uitvoeren communicatiestrategie 

  

Totaalkosten € . ,   
 
 

 


