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DEN HELDER 
Raadsvragen 

Nr. RV19.0083 (2019) 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende de lokale 
Warmtevisie-Energietransitie-Strategie. 

Aan de fractie 066 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

Op 9 oktober 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de lokale Warmtevisie 
Energietransitie-strategie. Het antwoord vindt u onder de vraag. 

In de beantwoording van onze vragen van (RV18.0029) 11 april 2018 heeft u onder punt 2 
aangegeven dat er eind 2018 een warmtevisie/energietransitie-strategie aan de raad zou worden 
gepresenteerd waarin zou worden aangegeven hoe Den Helder haar energietransitie het beste kan 
aanpakken. Na de prima bijeenkomst in de Helderse Vallei begin dit jaar is het verder stil gebleven. 

We lopen nu tegen het eind van 2019 aan en nog steeds ontberen we deze visie. Nu wij het college 
(raadsbesluit RB19.0084) hebben gevraagd in samenwerking met de andere gemeenten de RES op 
te stellen, zijn wij van mening dat we daarom duidelijk moeten hebben hoe we denken over de lokale 
invulling van de warmtevisie/energietransitie-strategie voor Den Helder, zoals ook aangegeven op 
pagina 15 onder "Capaciteit" 4e lid, van de Startnotitie Regionale Energie Strategie. 

Vragen: 
1. Wanneer kunnen wij deze lokale "Warmtevisie/energietransitie-strategie" ter behandeling 

in de commissie en raad tegemoet zien? 

Eind 2021 moet de gemeente haar warmtetransitievisie in de raad hebben vastgesteld. Voor die 
tijd wordt u geïnformeerd over de voortgang van deze visie. 
In de planning zijn wij voornemens en onderzoeken we momenteel om aan te haken bij de 
omgevingsvisie. Dit wil zeggen, het participatietraject en de vaststelling van de omgevingsvisie 
zijn dan leidend bij de planning van de warmtetransitievisie. Dit heeft als voordeel dat het voor 
onze inwoners/ondernemers/stakeholders overzichtelijker is en dat er niet meerdere trajecten 
langs en door elkaar gaan lopen. 

2. Wanneer wordt de werkgroep "Duurzaam Den Helder" daarbij betrokken? 

De werkgroep 'Duurzaam Den Helder' wordt in deze planning van de omgevingsvisie 
meegenomen. Overigens staat het de raadswerkgroep 'Duurzaam Den Helder' als een informele 
raadswerkgroep vrij om ook zelf het gesprek over de warmtetransitievisie in te plannen en aan te 
gaan. Tevens zijn wij voornemens op korte termijn een informele raadsbijeenkomst te 
organiseren waarop wij uw Raad bijpraten over alles wat er speelt omtrent de energietransitie 
Den Helder (RES, warmtevisie, energie-akkoord Den Helder, programma Den Helder 
energieneutraal, warmtenet e.d.). Dergelijke bijeenkomsten willen we regelmatig houden. Het 
onderwerp vraagt erom, er loopt veel en de ontwikkelingen gaan snel. 

3. Hoe gaat u de communicatie, zoals bedoeld op pagina 18 van de Startnotitie Regionale 
Energie Strategie, vorm geven en hoe gaat u daarbij de lokale media inzetten? 

Samen met de regio ( Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder) worden nog dit jaar 
'ateliers' opgezet, waar de gemeenten samen met stakeholders voor worden uitgenodigd om 
invulling te geven aan de RES. Elke gemeente zorgt zelf voor de participatie en communicatie 
naar de eigen inwoners/ondernemers. Wanneer daar aanleiding voor is zal dit gebeuren via de 
geëigende kanalen. Daarnaast moet vermeld worden dat we nog niet precies weten hoe we 
handen en voeten moeten geven aan communicatie en media bij dit onderwerp. We gaan er 
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vanuit dat als we méér duidelijkheid krijgen over de inhoud we beter een passende 
communicatiestrategie kunnen opstellen. 

4. Hoe gaat u verder de gemeenteraad meenemen in het totale proces? 

De gemeenteraad wordt via het proces van de omgevingsvisie Den Helder meegenomen in het 
proces van de warmtetransitievisie. 
De raadswerkgroep ' Duurzaam Den Helder' kan een belangrijke rol spelen in het informeren van 
de gemeenteraad. Dit kan samen met de wethouder en het ambtelijk apparaat verder worden 
afgestemd. 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 29 oktober 2019 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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