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Gevraagd besluit: 

Het belang te onderschrijven van het werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder, waarbij het 

uitgangspunt is dat duurzaamheid doorwerkt in alle beleidsterreinen. 

“De hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder” vast te stellen en  

raadsvoorstellen in het vervolg voorzien van een check op duurzaamheid en klimaatbestendigheid.  

   

Publiekssamenvatting 

Het verduurzamen en klimaatbestendig maken van Den Helder is alleen mogelijk in samenwerking met partijen 

in de stad. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het communiceren, stimuleren en faciliteren van 

initiatieven op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. De komende 4 jaar worden alleen die 

zaken opgepakt waarop binnen deze termijn vooruitgang te maken is. Het betreft duurzaam handelen bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, energiebesparingsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad en bij bedrijven, 

bodemsaneringen, afvalrecycling, duurzame economie stimuleren, het goede voorbeeld geven als gemeente, 

stimulering plaatselijke energieproductie, bewonersinitiatieven en bewustwordingsacties. De gemeenteraad 

heeft een eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder op het adequaat uitvoeren van de wettelijke milieutaken 

en gaan zich opstellen als ambassadeurs van klimaat- en duurzaamheidsbeleid.  

 

Inleiding 
Welke wereld geven we door aan de generatie na ons?  Dat is de centrale vraag bij duurzaamheid. Dit 
onderwerp is van ons allemaal. Dit betekent dat duurzaamheid en klimaatbestendigheid geen apart beleidsveld 
is maar doorwerkt in alle beleidsvelden. Er is ook geen apart budget beschikbaar voor duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid. Middelen en mogelijkheden zijn te vinden binnen alle beleidsvelden. 
Het is een proces van kleine stapjes waar bewustwording, samenwerking en kansen zien en benutten 
belangrijke ingrediënten zijn. In de notitie “Hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den 
Helder” wordt aangegeven waar die kansen en mogelijkheden de komende jaren liggen in Den Helder 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Verduurzaming van Den Helder is alleen mogelijk in samenwerking met partijen in de stad. De gemeente kan 

het goede voorbeeld geven en speelt een belangrijke rol bij het communiceren, stimuleren en faciliteren van 

initiatieven op het gebied van duurzaamheid, maar verduurzaming is alleen maar mogelijk als zoveel mogelijk 

partijen actief meedoen en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente kan hen daar op aanspreken 

en faciliteren. Alleen die zaken worden opgepakt waarop binnen een termijn van 4 jaar vooruitgang te maken is. 

Via het organiseren van duurzaamheidscafe’s zal het gesprek met alle partijen op gang worden gebracht. 
 

Kader 
Klimaatverandering neemt 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. De bestaande bouw moet in 2020 30% (of in 2025 50%) 
energiezuiniger zijn. Den Helder heeft de ambitie om in 2020 tenminste 20% van de energiebehoefte van Den 
Helder te vervullen met duurzame energie en in 2050 voor tenminste 50%. 
Den Helder heeft het Energie-akkoord ondertekend en het intentieverklaring ruimtelijke adaptatie  

 

Argumenten 
- Den Helder doet al veel op het gebied van duurzaamheid, maar dit wordt nog altijd onvoldoende 

samengebracht onder het thema duurzaamheid 
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- Bij de eigen gemeentelijke organisatie ligt de meeste directe invloed en dit communiceert het beste 
naar buiten; “het goede voorbeeld geven”.  

- Den Helder kent voldoende maatschappelijk initiatief op het gebied van duurzaamheid om als 
gemeente bij aan te haken 

- Een langere termijn strategie begint met netwerken van en draagvlak bij een aantal grotere invloedrijke 
partijen. 

- Dit is van belang omdat de gemeente zelf maar beperkte middelen en mogelijkheden heeft om 
duurzaamheidbeleid af te dwingen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

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. 

 

Financiële consequenties 

Voor het uitvoeren van duurzaamheidbeleid zijn géén extra middelen beschikbaar. Dat wil zeggen dat de 

uitvoering van het beleid moet plaatsvinden binnen de bestaande middelen 

 

Communicatie 

Communicatie over duurzaamheid maakt onderdeel uit van de hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en 

klimaatbestendig Den Helder. Immers een duurzame samenleving begint bij bewustwording 

 

Realisatie 

Zowel binnen als buiten de gemeente starten met een actief netwerk (een beweging) van mensen die zich actief 

gaan inzetten voor de verduurzaming van Den Helder. 

Daarnaast is het van belang dat er optimaal gekeken wordt naar mogelijkheden die er nu al zijn in Den Helder 

om de verduurzaming van Den Helder vorm te geven. 

 

 

Den Helder, 21 juli 2015. 
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