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Betreft: Nieuwe initiatieven programma Energieneutraal en terugkoppeling 2019 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

In maart van dit jaar hebben we u de ambities en bijbehorende begrote uitgaven op het budget 

energie-neutraal voorgelegd. Alle voorgenomen acties zijn gestart. De geraamde bedragen blijken 

ruim ingeschat te zijn geweest en enkele acties lopen onvoorziene vertraging op. Dit betekent dat er 

dit jaar nog ruimte is voor extra initiatieven. 

 

Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over deze nieuwe initiatieven en over de lopende 

acties.  

 

Extra initiatieven 2019 

 

De volgende initiatieven gaan we dit jaar nog opstarten. Deze initiatieven zullen doorlopen in 2020. 

 

1. Inzet budget voor duurzame bouw Wildopvang 

Vanuit het budget energieneutraal stellen wij via de jaarrekening 2019 € 100.000,- beschikbaar voor 

de realisatie van extra duurzaamheidsmaatregelen (boven de wettelijke verplichte maatregelen) aan 

de nieuwbouw van wildopvang bij De Helderse Vallei. Hiermee geven we invulling aan onze 

voorbeeldrol om verduurzaming te stimuleren. Daarnaast kan De Helderse Vallei het gebouw benutten 

bij de voorlichting en educatie over verduurzaming. 

 

2. Duurzaam Huisduinen  

De doelstelling van dit project is om samen met de ROC Kop van Noord-Holland, Hogeschool 

Inholland, lokale ondernemers en de bewoners te werken aan een duurzaam Huisduinen, op het 

gebied van energiegebruik, energieopwekking en logistiek.. 

 

3. Ondersteuning van het initiatief Urban Rain Shell op Fort Westoever 

Bedoeling is om op Fort Westoever een speelplek te realiseren met een Urban Rain Shell (URS). Een 

URS is een regenwateropvang van 10m3  met daarbij een natuurlijk filter (de bioreactor).  

Het gefilterde water kan direct worden gebruikt op het speelplein als speelwater via een pomp boven 

het maaiveld. Daarbij geld dit als extra buffer voor het land van de Groene Stek en omringend groen. 

 

4. Beloningsregeling sportaanbieders 

Het NOC NSF heeft een fonds opgericht ter stimulering van verduurzaming van sportaccommodaties.  

Met dit fonds wil NOC NSF een bijdrage leveren aan de verduurzaming van sportaccommodaties. 

Daarbij heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling “Stimulering 

bouw en onderhoud van sportaccommodaties” (BoSa). Met deze regeling worden energiebesparende 

maatregelen aan sportaccommodaties gesubsidieerd. Momenteel wordt onderzocht of de landelijke 

initiatieven door de gemeente kunnen worden ondersteund via een gemeentelijke subsidieregeling die 

aanhaakt op de landelijke subsidieregeling. 

 

5. Verduurzaming Ambachtsweg 

Natuurlijke vervangingsmomenten halen we naar voren, waarbij we ook meteen 

duurzaamheidsmaatregelen uitvoeren. Maatregelen die onder andere versneld worden uitgevoerd, 

zijn de installatie van zonnepanelen, isolerende maatregelen en het aanbrengen van ledverlichting.  

 

Lopende acties en initiatieven 

 

Communicatie:  

We willen de ambities en acties van het programma en verduurzaming in het algemeen meer onder 

de aandacht brengen. Bewustwording en begrip voor de komende energietransitie zijn belangrijk voor 

de duurzame toekomst. Berichten over verschillende onderwerpen (Fietsbeleid, CO2 Prestatieladder, 
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Duurzame Huizen Route, Gebiedsgerichte aanpak) zijn inmiddels al gedeeld, zowel intern via intranet 

en extern via social media en de standsnieuwspagina.  

 

Duurzame nieuwbouw 

Geïnteresseerde kopers van Willem Alexanderhof worden gemotiveerd om hun woning te 

verduurzamen aan de hand van diverse ondersteuningsvormen voor de woningen: 

1. Notitie koperskeuze PV: Voor de rij- en hoekwoningen wordt een notitie opgesteld om de 

mogelijkheden voor zonnepanelen (PV) uiteen te zetten. 

2. Menukaart Duurzaam Bouwen: Voor de twee-onder-een-kap woningen en de vrijstaande 

woningen wordt een overzicht gemaakt welke mogelijkheden er zijn om de woning verder te 

verduurzamen.  

3. Strippenkaart consults Duurzaam bouwen: Voor de vrijstaande woningen wordt kopers de 

mogelijkheid geboden om in een persoonlijk gesprek met een adviseur van het Duurzaam 

Bouwloket specifieke informatie te krijgen over de verdere verduurzamingsmogelijkheden van 

de plannen. 

 

Energieprestatie coöperaties 

Met de Woningstichting Den Helder, Woontij en de huurdersverenigingen zijn wij in gesprek om te 

komen tot realisatie van Nul-op-de-meter woningen.  

Voor woningcorporaties en woningeigenaren zijn wij momenteel ook aan het verkennen of wij een 

korting op de leges kunnen geven voor uitvoering van enkele duurzaamheidsmaatregelen.  

 

Gebiedsgerichte aanpak:  

In de Schout- en Schepenenbuurt en de Visbuurt is het Duurzaam Bouwloket aangehaakt om 

geïnteresseerden in te lichten over de zogenaamde no-regret maatregelen (makkelijk uit te voeren, 

energiebesparende maatregelen) en de verdere verduurzamingsmogelijkheden van de woning.  

Het Duurzaam Bouwloket zal wordt ook aangehaakt bij de participatiemomenten in de overige 

buurten.  

 

Gemeentelijke organisatie 

Aan de hand van de CO2 Prestatieladder lichten wij onze eigen organisatie (vastgoed, openbare 

verlichting, wagenpark) door op CO2-uitstoot en hoe deze het beste omlaag kan worden gebracht. We 

hebben inmiddels in kaart wat het gemeentelijk energieverbruik is. Er is gekeken naar wat het 

benzine- en dieselverbruik is van ons wagenpark, het gas- en elektraverbruik van ons vastgoed en de 

zakelijk gedeclareerde kilometers met privé voertuigen. De volgende stap is het werken aan een plan 

van aanpak om het gemeentelijk verbruik te reduceren.  

 

Gemeentelijk vastgoed: voor 2019  

1. Bijdrage aan gymzaal Drooghe Bol: Voor 2019 wordt via de TuRap een bedrag van € 

90.000,- overgemaakt aan het meerjaren onderhoudsprogramma van ons vastgoed voor 

realisatie van een warmtepomp.  

2. Bijdrage aan Sportlaan 10: Voor 2019 wordt via de TuRap een bedrag van €125.000,- 

overgemaakt aan het meerjaren onderhoudsprogramma van ons vastgoed voor de 

realisatie van een gasloze Nul-op-de-meter gymzaal. De renovatie van deze gymzaal zal 

fungeren als pilotproject bij het realiseren van de Gemeentelijke duurzaamheidsambities. 

 

Lokaal Energie akkoord 

Het Lokaal Energieakkoord, waarin de Helderse partijen met elkaar afspreken wie welke bijdrage aan 

de duurzaamheidsdoelstellingen gaat leveren. Momenteel wordt toegewerkt naar een definitieve tekst 

met ambities en acties. De verwachting is dat het energieakkoord in het 4e kwartaal 2019/1e kwartaal 

2020 rond is en kan worden ondertekend door alle betrokkenen.  

 

Mobiliteit:  

1. Fietsbeleid: Het fietsbeleid wordt in het eerste kwartaal van 2020 besproken in de 

raadscommissie. 

2. Laadpaalbeleid: Eind september is met de huidige laadpaalleverancier gekeken of en 

wanneer realisatie van de strategische laadpalen mogelijk is. Via een Raadsinformatiebrief 

wordt de raad geïnformeerd over de uitgangspunten van het nieuwe laadpaal beleid.  

 

Onderzoek geothermie HVC 

Momenteel wordt onderzocht wat de kosten zijn voor ontwikkeling van een geothermieput op locatie 

Buitenveld, met daarbij onderzoek naar de aansluiting en gebruik van aardwarmte door de panden op 

Willemsoord en de woningen (particulier en huur) in de stad Den Helder. 
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Openbare Verlichting 

Op de Linieweg zijn dit jaar dimbare ledlampen geïnstalleerd.  

Met Liander wordt de installatie van slimme meters voor de openbare verlichting verkend.  

 

Verduurzaming bedrijven 

Voor de bedrijven is begin september een informatieavond gehouden waarbij de gemeente de aanpak 

samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord toelicht. Bij voldoende draagvlak en 

akkoord vanuit ONHN zal de gemeente een bijdrage leveren voor de aanstelling van een 

gebiedscoördinator. Deze zal deelnemende bedrijven ondersteunen bij het verduurzamen van hun 

vastgoed en bedrijfsvoering. 

 

Woningvoorraad 

1. Ondersteuning VVE: Op 7 mei vond de presentatie plaats van de energiescan van het 

Duurzaam Bouwloket aan de VVE Jan Verfailleweg/ Hortensiastraat. Begin 2020 zal de VVE 

besluiten of het de vervolgaanpak wil gaan uitvoeren.  

2. De Woonlening: Op 7 oktober is de woonlening in de raad besproken. Via deze regeling 

(verordening comfortabel wonen) kunnen inwoners geld lenen om comfortabel in hun eigen 

woning te blijven wonen, onder meer door het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen.  

3. De Duurzame Huizen Route: dit jaar doen wij voor het eerst mee aan de Duurzame Huizen 

Route. Dit is een nationaal platform waarop inwoners elkaar kunnen informeren over 

duurzaamheidsmaatregelen die zij aan hun woning hebben uitgevoerd. Een oproep naar 

duurzame woningbezitters is uitgegaan. 

4. Regionaal energiebesparingsprogramma woningen: De gemeenten in de Kop Noord-Holland 

hebben een gezamenlijk programma opgesteld om energie te besparen met als focus het 

aardgasvrij maken van bestaande particuliere woningbouw 

 

Actieplan energieneutraal 2020 

Rond eind november/begin december wordt u geïnformeerd over het actieplan energieneutraal 2020.  
 
 
Den Helder, 22 oktober 2019. 
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