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Betreft: Actieplan energieneutraal 2018 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

In juli 2016 heeft de gemeenteraad door middel van een motie haar duurzaamheidsambities bepaald, 

namelijk het geven van een voorbeeldfunctie en voor 2040 een 100% energie neutrale gemeente te 

zijn.  

 

Hierop volgend is een duurzaamheidsagenda opgesteld voor de periode 2017-2020. De 

duurzaamheidsagenda dient als handvat om grip te krijgen op het doel van 100% energieneutraal in 

2040. In deze duurzaamheidsagenda is het doel opgenomen om in 2020 voor 14% energieneutraal te 

zijn.  

 

Het actieplan dient als jaarlijkse evaluatie van het voorgaande jaar en een planning van de acties voor 

het aankomende jaar. Door een jaarlijks actieplan kan worden ingespeeld op recentelijke 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.  

 

Op het moment dat de gemeente van start ging met de duurzaamheidsagenda was Den Helder 2% 

energieneutraal, eind dit jaar zal dit 3,8% zijn en de prognose voor eind 2018 is 6,5% energieneutraal. 

Dit is mede bereikt door de aanschaf van een biomassaketel bij de Helderse Vallei en het toepassen 

van ledverlichting in de prioritaire wijken van Nieuw Perspectief Openbare Ruimte. 

 

 “Den Helder energie-neutraal in 2040” is alleen mogelijk in samenwerking met partijen in de stad. Er 

is niet één oplossing. Het is een gezamenlijk leerproces en een omgaan met onzekerheden. 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. Daarnaast moet de 

mogelijkheid geboden worden voor burgers en partijen om mee te denken hoe de stad kan 

verduurzamen. Verduurzaming is alleen maar mogelijk als zoveel mogelijk partijen actief meedoen en 

hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren.  

 
 
 
Den Helder, 7 november 2017. 
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