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1. Inleiding 

1.1.Aanleiding 
De aandacht voor een duurzame samenleving is groter dan ooit. Met name het wereldwijde 
besef van klimaatverandering en de eindigheid van fossiele energiebronnen zet overheden 
en bedrijven ertoe aan de samenwerking te zoeken om te komen tot innovaties en transitie in 
de energievoorziening en vermindering van de energiebehoefte. 

Europees en nationaal 
Klimaatverandering neemt dan ook 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 C02 worden uitgestoten en 20 % meer gebruik worden gemaakt van 
hernieuwbare energiebronnen. 
Zowel de EU als het Rijk zullen de komende jaren naar verwachting grote bedragen 
vrijmaken voor de uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De EU maakte onlangs bekend de 
komende jaren 105 miljard euro in de "groene economie" te investeren, waarvan 45 miljard 
euro voor klimaatbeleid. 
Voor Nederland wordt uit dit fonds bijna 300 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan bijna 
50 miljoen voor duurzame energie en energiebesparingsdoeleinden. 

Het Rijk heeft haar klimaatambities vastgelegd in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: 
Nieuwe energie voor het klimaat'. Onderdeel daarvan is het convenant 'Meer met Minder', 
het Nationaal Energiebesparingsplan dat zich er op richt om gedurende de periode 2008-
2011 500.000 bestaande woningen en bedrijfsgebouwen minimaal 30% zuiniger te maken, 
uit te voeren samen met energiebedrijven, woningcorporaties en (bouw)bedrijven. De 
bestaande bouw moet in 2020 30% (of in 2025 50%) energiezuiniger zijn. 
Het ministerie van VROM werkt ook aan het opzetten van een garantieregeling voor 
energiebesparende investeringen. Huiseigenaren kunnen dan geld lenen voor 
energiebesparende maatregelen en het Rijk stelt zich voor die leningen garant. Voor het 
versneld grootschalig isoleren en toepassen van duurzame energietechnieken in de 
bestaande woningvoorraad wordt door het Rijk 320 miljoen euro vrijgemaakt, als antwoord 
op de economische crisis. 
Decentrale overheden krijgen in toenemende mate te maken met de uitvoering van energie-
en klimaatbeleid. In november 2007 is er een klimaatakkoord gesloten tussen gemeenten en 
rijk over klimaat- en energiebeleid voor de periode 2007-2011. Dit akkoord is ook namens de 
gemeente Den Helder ondertekend. Het akkoord bevat afspraken en maatregelen op het 
gebied van energiebesparing, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, de 
overgang naar duurzame energie en het klimaatbestendig maken van Nederland. 

In januari 2009 hebben de provincies en het Rijk ook een dergelijk akkoord ondertekend. De 
gezamenlijke provincies zullen tot 2012 ruim 200 miljoen investeren in de uitvoering van 
klimaatbeleid. 

Den Helder 
Er is op het gebied van energie- en klimaatbeleid dus veel dynamiek en veel partijen zijn 
actief en zoeken de samenwerking met elkaar. De gemeente Den Helder wil hierin haar 
eigen verantwoordelijkheid nemen en tenminste haar afspraken met het Rijk en de Provincie 
nakomen. 

De formulering van duurzaamheidsbeleid voor Den Helder past bovendien in het streven van 
de Strategische Visie Den Helder 2020 welke in 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
'Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & 



technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & 
wellness als belangrijkste dragers'. 

Duurzaamheidsbeleid is niet nieuw voor Den Helder. Reeds in 1996 is er met de nota 
'Minder Zorgen voor Morgen' en met de 'Gemeentelijke Energiebesparingsaanpak (GEA)' 
beleid voor duurzaam bouwen en energiebesparing vastgesteld. De hierin opgenomen 
energiebesparingsdoelstellingen zijn voor een groot deel gehaald. Er is toen een convenant 
Duurzaam Bouwen afgesloten met de bouwpartners in Den Helder en met de commissie 
Duurzaam Bouwen. Verder zijn er duurzaamheidsprincipes opgenomen in een aantal wijken 
van Den Helder. 

Waar het echter om gaat is dat duurzaamheidsbeleid om de zoveel tijd een actualisatie nodig 
heeft. Dat heeft te maken met veranderende doelstellingen van de hogere overheden en met 
de voortschreiding van de kennis en techniek welke nieuwe mogelijkheden bieden. Ook 
monitoring van de voortgang en van bereikte resultaten van duurzaamheidbeleid kan 
aanleiding zijn tot bijstelling en eventueel intensivering van het beleid. 
Zo is in 2003 aan de hand van de Kyoto-afspraken en via de BANS-klimaatbeleid-
subsidieregeling het lokale klimaatbeleid geactualiseerd, waarbij het niet ging om nieuwe 
activiteiten maar om intensivering op onderdelen. Hetzelfde is gebeurd met het afsluiten van 
het Klimaatakkoord met het Rijk in 2007, de klimaatafspraken met de provincie Noord-
Holland in 2008, en met de gevraagde ondersteuning van de rijksenergiebesparings-
programma's 'Schoon en Zuinig' en 'Meer met Minder' en het provinciale programma DE 
energiebesparing bestaande woningbouw. 

De nota Duurzaam Den Helder gaat op dit spoor door. Ook deze nota geeft een actualisatie 
en intensivering op onderdelen van het beleid, en geeft tevens een totaaloverzicht van het 
duurzaamheidsbeleid over de voile breedte. 

Ook een reden voor deze nieuwe nota zijn de bestuurlijke ambities van de Raadswerkgroep 
Duurzaamheid van de gemeente Den Helder. Deze werkgroep heeft in 2007 een 
missiedocument opgesteld waarin zij pleit voor het opstellen van strategisch en integraal 
duurzaamheidsbeleid voor de gemeente Den Helder, waarin klimaatbeleid en duurzaam 
bouwen een centrale plaats innemen. 
De missie van de werkgroep Duurzaam Den Helder is het stimuleren van inbreng van de 
duurzaamheidbeginselen in het lokale overheidsbeleid en het duurzaamheidbewustzijn in 
onze gemeente. De werkgroep reikt hiervoor een aantal instrumenten aan. Deze vormen 
mede de basis voor de nota Duurzaam Den Helder, die in overleg met de raadswerkgroep is 
opgesteld. 

1.2 Scope 
De nota is een kadernota en geeft de strategische doelen van beleid aan. De vertaling van 
deze doelstellingen in concrete uitvoeringsprojecten vindt plaats in verschillende 
uitvoeringsprogramma's, zoals een vierjaarlijks programma voor het uit te voeren 
klimaatbeleid en de uitvoeringprogramma's voor bodem, water, groen, geluid en afval. 

De scope op duurzaamheid in deze kadernota is breed en richt zich daar vooral op vanuit het 
perspectief van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM) maar ook vanuit het 
perspectief van duurzaam ondememerschap en duurzaam inkopen door de gemeente. 

De verschillende onderdelen van duurzaamheid worden in de nota vertaald in concrete 
beleidsdoelstellingen. Niet alle beleidsdoelstellingen zijn nieuw. Op veel beleidsterreinen zijn 
binnen de betreffende kaders doelstellingen reeds vastgesteld en concrete 
uitvoeringsmaatregelen uitgewerkt. Dit is het geval voor het gemeentelijk bodembeleid, 
waterbeleid, groenbeleid en het geluid- en luchtbeleid. Dit beleid is in deze nota 



overgenomen. Klimaatambitie, klimaatbeleid en het beleid op het gebied van duurzaam 
bouwen zijn geactualiseerd. Verhoudingsgewijs is hiervoor de meeste aandacht in de nota. 

Gemeenten zijn vanuit de Wet milieubeheer niet verplicht om duurzaamheidsbeleid te voeren 
en dit in een nota vast te leggen. Met een dergelijke nota is de gemeente echter in staat om 
integrale invulling te geven aan de eigen bestuurlijke ambities om daarmee voor de langere 
termijn werk te maken van een duurzame Helderse samenleving. 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is een vierdeling gemaakt in het te voeren beleid: 

beleid voor een duurzame gemeentelijke organisatie; 
beleid voor een duurzame gebouwde omgeving (duurzaam bouwen, energiegebruik); 
beleid voor duurzame energieproductie; 
beleid voor een duurzame leefomgeving (bodem, water, groen, lucht, geluid, afval); 

Elk beleidsonderdeel wordt als volgt behandeld: toelichting, stand van zaken (wat is er tot op 
heden bereikt) en ambities en doelstellingen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het belang van een goede communciatie in het duurzaamheidsbeleid. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de organisatie en de inzet van middelen voor de uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van alle activiteiten die in de periode 2009-2013 worden 
uitgevoerd. 
Bijlage 2 geeft een overzicht van het huidige milieubeleid van de hogere overheden. 



2. Beleidsdoelstellingen 

De beleidsvisie van de gemeente Den Helder op een duurzame ontwikkeling van de 
gemeente wordt in dit hoofdstuk beschreven met onderscheid naar: 

beleid voor een duurzame gemeentelijke organisatie; 
- beleid voor een duurzame gebouwde omgeving; 
- beleid voor duurzame energieproductie; 
- beleid voor een duurzame leefomgeving (bodem, water, groen, geluid, lucht, verkeer 

en afval); 

De eerste drie onderdelen vormen samen het klimaatbeleid van de gemeente. Het gaat 
hierbij om maatregelen die tot doel hebben het energieverbruik te reduceren en het gebruik 
van duurzame energiebronnen te bevorderen. Het in deze nota geformuleerde klimaatbeleid 
vormt de basis voor de invulling van de vierjaarlijkse uitvoeringsprogramma's klimaatbeleid 
waarvoor subsidie van het Rijk kan worden verkregen. 

2.1. Ambitie klimaatbeleid 
De gemeente Den Helder legt de lat hoog op het gebied van klimaatbeleid. Dat begint met 
het drastisch terugbrengen van de huidige energievraag, en tegelijkertijd de resterende 
energievraag zoveel mogelijk te dekken uit duurzame energiebronnen. 

Verschillende Nederlandse gemeenten hebben als doel gesteld om de uitstoot van 
kooldioxide (C02) binnen de gemeentegrenzen binnen een periode van 25 a 30 jaar tot nul 
terug te brengen (is C02 neutraal). Sommige gemeenten gaan hierin nog verder; zij streven 
er naar om al in 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn. 

Welk doel voor Den Helder reeel is hangt af van de C02-producerende bronnen in de 
gemeente (woningvoorraad, bedrijven, industrie e.d.), de mogelijkheden tot C02-reductie en 
het vermogen van duurzame energie-opwekking. Onderzoeken hiernaar worden in 2009 
afgerond: een ' Routekaart C02-neutrale gemeente' en een 'Quickscan DE-Masterplan'. 

Vooruitlopend op de uitkomst van deze onderzoeken wordt als reele ambitie voor Den Helder 
ingeschat: 

- minimaal te voldoen aan de normen en doelstellingen van het Rijks- en Europese 
beleid: in 2025 moet de uitstoot van C02 binnen de gemeentegrenzen met de helft 
zijn verminderd ten opzichte van 1990. 

- hierin op langere termijn verder te gaan door een beperking van de uitstoot met 80% 
in 2030 en in 2040 klimaatneutraal te zijn. 

- In 2020 tenminste 20% van de energiebehoefte van Den Helder te vervullen met 
duurzame energie en in 2050 voor tenminste 50%. 

Op basis van de onderzoeken kan vervolgens worden bepaald of het haalbaar is om in Den 
Helder nog een stap verder te gaan in het terugbrengen van de C02-uitstoot en de reductie 
te versnellen, en of het mogelijk is om de productie en gebruik van duurzame energie te 
bespoedigen. Periodieke monitoring van de reductie van C02-uitstoot is nodig om vinger aan 
de pols te houden. 

Den Helder stelt de volgende prioriteiten voor de inzet van tijd en geld: 
1. Klimaatmaatregelen gemeentelijke organisatie: realisatie in de periode 2009 - 2015. 

Uiterlijk 2015 moet de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal zijn; 
2. Klimaatmaatregelen in de bestaande woningvoorraad: realisatie in de periode 2010 -

2025; 
3. Meewerken aan de realisatie van grootschalige duurzame energiebronnen: periode 2010 

- 2025 en verder. 



Deze prioriteitsvolgorde is gesteld omdat de gemeente het in de eerste plaats belangrijk 
vindt om zelf het goede voorbeeld in duurzaam handelen te geven aan bewoners en 
bedrijven. Zij kan hier direct mee aanvangen en is niet afhankelijk van andere partijen. Het 
doel is dat er als gevolg van de activiteiten van de gemeentelijke organisatie vanaf 2015 
geen C02 meer wordt uitgestoten (C02-neutraal). 

In de tweede plaats kan de grootste winst in energiebesparing en uitstoot van C02 gemaakt 
worden door de uitvoering van energiemaatregelen in de bestaande woningvoorraad. De 
meeste energiemaatregelen hebben een hoge kosteneffectiviteit met een terugverdientijd 
van minder dan 10jaarwaardoor investeren aantrekkelijk wordt. 

In de derde plaats wil Den Helder bijdragen aan de regionale ambitie van Noord Holland 
Noord om een belangrijke duurzame energieleverancier te worden en met deze duurzaam 
opgewekte energie zoveel mogelijk aan de eigen energiebehoefte in Den Helder tegemoet te 
komen. 
Bij de realisatie van projecten voor duurzame energie-opwekking is de gemeente afhankelijk 
van andere partijen. Wanneer er zich haalbare plannen van derden aandienen zal de 
gemeente daar bij aanhaken en haar best doen planologische ruimte daarvoor vrij te maken. 
Dit is een continu proces en beslaat de periode vanaf nu tot 2025 en verder. 

2.2. Duurzame gemeentelijke organisatie 

Toelichting: 
Gemeenten kunnen op diverse onderdelen binnen de gemeentelijke organisatie duurzaam 
handelen: op het gebied van energieverbruik, grondstoffenverbruik, afvalreductie, het eigen 
wagenpark, mobiliteit en duurzaam inkopen. 
Door hier zelf het goede voorbeeld te geven en hierover helder te communiceren, kunnen 
bewoners en bedrijven worden aangespoord hetzelfde te doen. 

Stand van zaken 
Tot op heden wordt er voor circa 40% groene stroom ingekocht voor de gemeentelijke 
organisatie. 
Den Helder heeft zich aangesloten bij het C02-servicepunt van de provincie NH om 
gezamenlijk met andere Noord Hollandse gemeenten energieonderzoeken binnen 
gemeentelijke gebouwen uit te voeren. Voor drie gemeentelijke gebouwen (Stadhuis, 
Nijverheidsweg en Ambachtsweg) is dit uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken zullen 
de gebouwen voorzien worden van energielabels en zullen voorstellen tot energiebesparing 
worden uitgewerkt. 
Voor enkele gebouwen op Willemsoord heeft de gemeente een warmte-koude-systeem 
gerealiseerd. 

Er is beleid vastgesteld voor duurzaam inkopen en er is gestart met het opstellen van een 
handleiding voor inkopers. 

De gemeente heeft een proef gedaan met de toepassing van LED-verlichting in de openbare 
ruimte (Sluisdijktunnel). Ook zijn er 70 stuks ANWB-lichtwijzers en straatverlichting als proef 
uitgerust met LED-verlichting. 

Binnen Stadsbeheer wordt gebruik gemaakt van het eerste elektrische voertuig. 

Ambitie en doelstellingen 



De gemeente is baas in eigen huis en is daarom goed in staat om al op korte termijn tot 
maatregelen over te gaan. Voor de periode 2009-2013 stelt de gemeente zich de volgende 
doelen: 

- de gemeentelijke organisatie heeft haar C02-uitstoot tot bijna nul teruggebracht door 
het treffen van maatregelen tegen energieverspilling, het benutten van duurzame 
energiebronnen voor eigen gebouwen (inclusief scholen) en door een energiezuinig 
en 'groen' wagenpark; 

- duurzaam gedrag van de eigen medewerkers wordt gestimuleerd en binnen de 
organisatie geimplementeerd (o.a. via regelingen voor verhuiskosten- en 
reiskostenvergoedingen, fietsregelingen, tips en richtlijnen voor zuinig omgaan met 
verwarming, verlichting, computers en copieer- en printapparatuur); 

- over de voile breedte van de gemeentelijke organisatie wordt duurzaam ingekocht en 
worden duurzame technieken toegepast (energie, verlichtingstechnieken(o.a. LED), 
materialen openbare ruimte e.d.); 

- nieuwe gemeentelijke gebouwen worden per definitie energie-neutraal gebouwd. 
- gebruik van duurzame materialen en reductie van het grondstoffenverbruik. 

Activiteiten (zie bijlage 1) 
1. Uitvoering van het SLOK-klimaatprogramma 2009-2013 
2. Bewustmaking en gedragsbemvloeding van het gemeentepersoneel voor wat 

betreft duurzaam handelen. 

2.3. Duurzame gebouwde omgeving 

Toelichting: 
Een duurzame gebouwde omgeving vraagt om een integrale en samenhangende werkwijze 
op het gebied van water, bodem, groen, ecologie, bouwen en wonen en infrastructuur. Op 
deze wijze zorgt duurzaam bouwen voor een forse verbetering van milieu, leefbaarheid, 
gezondheid, comfort, veiligheid en rentabiliteit. Duurzaam bouwen besteedt ook aandacht 
aan het gebruik van grondstoffen, productie van bouwmaterialen, het bouwproces, 
milieuvriendelijke sloop en de toepassing van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Het 
landelijke beleid ten aanzien van duurzaam bouwen is er op gericht dat in 2020 in de bouw 
uitsluitend grondstoffen worden gebruikt die in voldoende mate in de natuur voorradig zijn, 
niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, weinig energie vragen en volledig herbruikbaar 
zijn. 

Het Rijk legt de nadruk op de vermindering van het energieverbruik in de bestaande bouw, 
omdat dit een veel groter rendement oplevert dan energiemaatregelen in de nieuwbouw. Dat 
komt alleen al door de veel grotere omvang van de bestaande voorraad ten opzichte van het 
aandeel nieuwbouw, maar vooral ook doordat het energieverbruik in nieuwe gebouwen door 
de verbeterde techniek en wetgeving sowieso al veel lager is dan in bestaande gebouwen. 
Deze zal verder dalen. Zo wordt de wettelijke energieprestatie-coefficient (EPC) voor 
nieuwbouwwoningen stapsgewijs aangescherpt. De EPC is nu nog 0,8, maar gaat naar 0,6 
in 2011 en naar 0,4 in 2015. Uiteindelijk moeten nieuwbouwwoningen vanaf 2020 dus 
energieneutraal gebouwd worden (EPC is 0). 

Stand van zaken 
In Den Helder is al in de jaren negentig beleid voor duurzaam bouwen vastgesteld met de 
nota 'Minder zorgen voor Morgen'. Met deze uitgangspunten zijn onder andere de wijken 
Malzwin Noord en Malzwin Zuid gerealiseerd. 
Om de uitvoering van duurzaam bouwen te stimuleren en te actualiseren heeft in 2007 als 
pilot een duurzaambouwen-workshop DCBA-methode plaatsgevonden waarbij Julianadorp 



Oost als case is gebruikt. Het doel hiervan was om een dergelijke aanpak als voorbeeld te 
stellen voor nieuwe plannen in de toekomst. 

In 2008 is er een verkennend onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het 
energiebesparingspotentieel in de bestaande woningvoorraad. Hierin is meegenomen dat 
Woningstichting Den Helder de afgelopen jaren haar woningbezit al vrijwei volledig 
energiezuinig heeft gemaakt (in totaal zijn ruim 9.000 woningen voorzien van isolatie en 
energiebesparende voorzieningen). Welke maatregelen door particuliere woningbezitters zijn 
uitgevoerd is onbekend en is niet in de berekening opgenomen. 

De belangrijkste conclusies uit het verkennend onderzoek: 
- 26.069 woningen in Den Helder zijn gebouwd voor 2000; 
- deze woningen zijn bijna 10% zuiniger dan de gemiddelde woning in Nederland van 

voor het jaar 2000 (die besparing is dus het gevolg van de maatregelen die de 
Woningstichting Den Helder bij ruim 9.000 woningen heeft genomen); 

- er rest nog een theoretisch besparingspotentieel van ongeveer 35% bij de overige 
woningen, aangenomen dat er nog geen maatregelen zijn getroffen. 
het gasverbruik in deze woningen daalt met gemiddeld 47% ten opzichte van 1990 bij 
uitvoering van dak-, vloer-, gevelisolatie, HR++ glas, combi-tapketel of collectieve 
CV-ketel (waarvan dus al bijna 10% gerealiseerd is); 

- In totaal kan in de bestaande woningbouw een C02-reductie bereikt worden van 
ongeveer 35.000 ton per jaar. 

- de terugverdientijd van de investeringen voor bovengenoemde maatregelen is 
gemiddeld 10 jaar. 

In onderstaand figuur is te zien welke labels de woningen per 2008 hebben en wat het 
resultaat is wanneer de hierboven genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Dit 
eindresultaat is vanwege de hoge kosten die ermee gemoeid zijn niet haalbaar in de 
komende periode van vier jaar, en zal een langere doorlooptijd kennen. 
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De afgelopen vier jaar heeft de gemeente deelgenomen aan de actie Bespaar Daar van de 
provincie Noord Holland en is uitvoering gegeven aan een 'Bijdrageregeling 
energiebesparende maatregelen Den Helder 2008'. De Provincie Noord Holland heeft 
hiervoor middelen ter beschikking gesteld. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Ook voor 2009 
heeft de Provincie hiervoor middelen vrijgemaakt. 

Ambitie en doelstellingen 
Den Helder wil bereiken dat bij elk nieuw afzonderlijk bouwplan en bij elk nieuw ruimtelijk 
plan er standaard aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen, op een uniforme en 
gestructureerde wijze. 

Voor de bestaande woningvoorraad is het streven om het energieverbruik verder terug te 
dringen en de toepassing van duurzame energiesystemen te bevorderen. 

Den Helder maakt de komende jaren werk van duurzaam bouwen en energiebesparing door 
de uitvoering van het SLOK-klimaatprogramma 2009-2013. 

Activiteiten (zie bijlage 1): 
1. Uitvoering van het SLOK-klimaatprogramma 2009-2013 

De belangrijkste activiteiten uit dit programma op het gebied van duurzaam bouwen zijn: 
- vernieuwing van het instrumentarium voor duurzaam bouwen door te kiezen voor een 

uniforme, prestatiegerichte werkwijze op gebouwniveau met de introductie van de 
methode GPR-Gebouw. GPR-Gebouw omvat de thema's energie, materialen, afval, 

10 



water, gezondheid en woonkwaliteit. Bij nieuwbouw vindt altijd energieonderzoek 
plaats en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van laag temperatuur-
afgiftesystemen (met warmtepompen), orientatie op de zon, eco-daken (met 
natuurlijke begroeiing) en ruimte voor zonneboilers en zonnepanelen. Bij nieuwbouw 
wordt uitgegaan van een minimale score van GPR 8; 

introductie van een integrate en prestatiegerichte werkwijze voor duurzaam bouwen 
op gebiedsniveau. Bij elk bouwproject op gebiedsniveau wordt een procesinstrument 
ingezet, gericht op het bereiken van (milieu)maximilisatie. De hiermee bepaalde 
duurzaamheidsprestatie wordt vervolgens in een paragraaf van het bestemmingsplan 
opgenomen. 

toewerken naar een uitvoeringsorganisatie met passend financieringsmodel voor de 
wijkgerichte aanpak van energiebesparing (na-isolatie en toepassing van duurzame 
energie-technieken). Het gaat om grootschalige energiebesparingsplannen waarvoor 
een beroep wordt gedaan op energiebesparingsfondsen van het Rijk (Meer met 
Minder, garantieregeling voor energiebesparende investeringen, extra middelen in 
het kader van de economische crisis) en Provincie. Een wijkgerichte aanpak wordt 
pas dan opgestart wanneer er zicht is op het verkrijgen van voldoende middelen van 
het Rijk. Er zal dan overleg opgestart worden met wijkbewoners, installateurs, 
aannemers, banken, energieleveranciers, woningcorporaties en het Rijk. De 
Woningstichting heeft in haar woningvoorraad reeds vergaand energiebesparende 
maatregelen doorgevoerd, echter het is zeker de moeite waard om in 
gezamenlijkheid te bezien of er nog meer winst te behalen is, bijvoorbeeld door de 
toepassing van innovatieve isolatie-technieken voor muren en daken (grote steden 
kennen reeds groene (eco)daken programma's). Naast de huurvoorraad zijn er in 
Den Helder 13.000 particuliere woningen waarvan circa de helft in een vijftal wijken 
(De Schooten, Tuindorp/Geleerdenbuurt, Visbuurt, Oud Den Helder en Vogelwijk). In 
een van deze wijken zou gestart kunnen worden met de aanpak. De ervaringen van 
andere gemeenten (Apeldoorn, Veenendaal) kunnen hierbij worden benut. De 
aanpak is er op gericht om financiele drempels voor bewoners om te investeren weg 
te nemen. 

2.4. Duurzame energieproductie 

Toelichting: 
Reductie van het energieverbruik heeft in Den Helder de eerste prioriteit. Tegelijkertijd is het 
van groot belang dat de resterende energievraag zo duurzaam mogelijk wordt bediend. 
Daarvoor is het nodig om het gebruik van duurzame energiebronnen (uit wind, water, zon, 
aardwarmte en biomassa) te bevorderen. Dat is hard nodig want op landelijke schaal wordt 
nu nog slechts 3% van de totale energiebehoefte afgedekt door duurzame energiebronnen. 
De landelijke doelstelling voor 2020 is dat duurzame energiebronnen in tenminste 20% van 
de totale energievraag voorzien. 

Stand van zaken 
Er is in Den Helder op kleine schaal sprake van de opwekking van duurzame energie. Bij 
(gemeentelijke) gebouwen op Willemsoord wordt gebruik gemaakt van PV-zonnepanelen, 
warmte/koude-opslag in de bodem (WKO) en lage temperatuurverwarming (LTV) in 
combinatie met warmtepompen. 
Den Helder telt slechts 5 windmolens met een beperkt vermogen. De mogelijkheden voor 
windenergie op land zijn zeer beperkt vanwege de belemmeringen die er uitgaan van de 
luchthaven en Defensie. Wei faciliteert Den Helder de offshore windindustrie door ruimte te 
bieden voor windenergie-gerelateerde bedrijvigheid in de haven. 
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Den Helder biedt het GFT-afval uit de gemeente aan aan de Huisvuilcentrale in Alkmaar als 
grondstof voor de bio-vergisting. Er is in 2006 aangehaakt bij een collectief project van het 
C02-Servicepunt Noord-Holland, waarbij alle regionale biomassastromen in kaart worden 
gebracht. 

De Kamer van Koophandel Noordwest Holland richt zich in haar economisch 
ontwikkelingsperspectief op het realiseren van een (inter)nationaal vooraanstaand duurzaam 
energiecluster en wil hiervoor een 'energie-board' samenwerkingsplatform in het leven 
roepen. Vooruitlopend hierop werken de gemeente Den Helder, TNO, Imares, Kim, ATO, 
Hoge school Leeuwarden, ROC Kop van Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord 
Holland Noord en een aantal bedrijven samen in het Maritime Campus Netherlands (MCN). 
Hierin gaan samen onderzoek (gericht op een economische en ecologische verantwoorde 
wijze exploiteren en beheren van de zee), onderwijs (zoals een doorlopende leerlijn offshore 
technieken) en ondernemerschap (in de markt zetten door startende ondernemers van 
producten en diensten gerelateerd aan MCN). Dit maritiem kenniscluster moet zich verder 
ontwikkelen tot een duurzaam energiecluster met ook duurzaamheidsinnovatie op land. 

Op initiatief van de Vereniging Noordwest 8, en met medewerking van de HVC, Texel 
Energie en Teamwork Technology, is een bedrijfsplan gepresenteerd voor de oprichting van 
een Noord Hollandse Energie Cooperatie. Deze richt zich op de opwekking en levering van 
duurzame energie binnen de regio Noordwest Holland. Doelstelling is om in 2030 de regio 
voor tenminste 50% van duurzame energie te voorzien. Gestart zal worden met de levering 
van groene stroom door de Huisvuilcentrale in Alkmaar (HVC). 

De HVC voert voor haar aandeelhouders (waaronder Den Helder) verkennende quick scan-
onderzoeken uit naar de mogelijkheden tot de productie van duurzame energie. Voor Den 
Helder komt dit onderzoek in 2009 gereed. 

Ambitie en doelstellingen 
De opwekking van duurzame energie biedt de meeste kansen wanneer dit op regionaal 
schaalniveau wordt aangepakt. Den Helder kiest er voor om haar rol in de regio actief op te 
pakken. 

In het kader van de Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 met het Rijk is door Noord Holland 
Noord (NHN) stevig ingezet op duurzame energie, en in de Structuurvisie van de Provincie 
Noord Holland wordt deze ambitie overgenomen. NHN profileert zich als de regio die over de 
meest optimale fysieke omstandigheden voor duurzame energie beschikt: de regio is aan 
drie kanten omgeven door water, heeft een zeehaven met offshore-windactiviteiten, het 
onderzoekscentrum voor (duurzame) energie ECN in Petten, de HVC in Alkmaar, de meeste 
zon-uren van Nederland en, niet in de laatste plaats, veel ruimte. Behalve de Noordzee met 
offshore-windenergie zijn mogelijke locaties voor de opwekking van duurzame energie het 
Agriport A7-cluster in de Wieringermeer met energiewinning uit biomassa en grootschalige 
windenergie, de Afsluitdijk met windenergie en energie uit zoet-zoutwaterovergangen, en het 
Marsdiep met getijdenenergie. 
De ontwikkeling van NHN tot duurzame energie-regio van Nederland voorziet erin dat de 
landelijke doelstellingen ten aanzien van het percentage duurzaam opgewekte energie 
binnen handbereik komen. 

Den Helder stelt zich ten doel om tenminste te voldoen aan de landelijke doelstelling dat in 
2020 minimaal 20% van de energiebehoefte wordt vervuld met duurzame energiebronnen. 
Ambitie is om in 2030 voor 50% gebruik te maken van duurzame energie. 

Met twee majeure projecten wil Den Helder deze doelstelling dichterbij brengen. In de eerste 
plaats door een initierende rol in te nemen bij de ontwikkeling van een Groene Stroomhaven 
in Den Helder (inclusief beperkte uitbreiding in zeewaartse richting). De haven dient als 
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logistieke link tussen de offshore-windactiveiten op zee enerzijds en de toelevering van 
halffabricaten vanuit het achterland anderzijds. De productie van bladen en de assemblage 
tot turbines vinden plaats op de nieuwe Groene Stroomhaven. 
In de tweede plaats door mee te werken aan de verdere uitbouw van MCN tot een 
(inter)nationaal onderscheidend duurzaam energiecluster. MCN heeft een unieke combinatie 
in zich van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap om te komen tot verdere innovatie, 
productie en toepassing van duurzame energie uit wind, water, zee, bodem en biomassa. 

Activiteiten (zie bijlage 1): 
1. Uitvoering van het SLOK-klimaatprogramma 2009-2013 
2. Een vervolg geven aan de uitkomsten van het verkennend onderzoek door de 

HVC naar de mogelijkheden voor duurzame energie in Den Helder door op basis 
van dit onderzoek de mogelijkheden voor een biogasinstallatie in Den Helder te 
bezien; 

3. Eveneens op basis van de uitkomsten van het HVC-onderzoek een pilotproject uit 
te werken en dit in de periode tot 2013 in uitvoering te brengen; 

4. Het formuleren van randvoorwaarden vanuit welstand voor het mogelijk maken 
van kleinschalige windmolens op gebouwen; 

2.5. Duurzame woon- en leefomgeving 

2.5.1 Bodem 

Toelichting 
De gemeente sluit ten aanzien van de bodemkwaliteit aan bij de Rijks- en Provinciale 
doelstellingen die er tot 2015 op gericht zijn om volksgezondheidsrisico's als gevolg van 
bodemverontreinigingen weg te nemen. Na 2015 richt het beleid zich op de verbetering van 
de bodemkwaliteit van locaties waar gegeven het toekomstige gebruik de bodem niet voldoet 
aan de normen. Doelstelling is om beperkingen in 2030 weggenomen of beheerst te 
hebben. 
Aanvullend is het gemeentelijk bodembeleid er op gericht om stagnatie in de stedelijke 
ontwikkeling door verontreinigde bodems te voorkomen, en de bodemkwaliteit te beheren. 

Stand van zaken 
Er is beleid vastgesteld voor het omgaan met bodemverontreinigingen in het 
bodembeheersplan en er is deelgenomen aan het onderzoek Landsdekkendbeeld. Den 
Helder heeft een bodemsaneringsprogramma (bodemsaneringsprogramma in het kader van 
het ISV), bodemkwaliteitskaart, een bodeminformatiesysteem en een asbestinventarisatie. 
Op diverse locaties (Gasfabriekterrein, Willemsoord, Koopvaardersbinnenhaven) zijn 
bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd. 

Activiteiten (zie bijlage 1): 
- Continuering van de uitvoering van het ISV-bodemsaneringsprogramma 
- Continue actualisatie van het bodeminformatiesysteem; 
- Vijfjaarlijkse actualisatie van het bodembeleid, het ISV-bodemsaneringsprogramma, de 

bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan. 

2.5.2 Water 

Toelichting 
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Het gemeentelijk beleid voor het onderwerp water is in Den Helder in twee beleidsplannen 
vastgeiegd: 

1. Het waterplan Waterbreed 
'Waterbreed, waterplan voor Den Helder' is in 2005 door het hoogheemraadschap en de 
gemeente vastgesteld. In Waterbreed zijn de effecten van de Klimaatveranderingen en 
bodemdaling doorgerekend, is de wateropgave verwerkt, zijn maatregelen opgenomen om 
de waterkwaliteit te verbeteren en de ecologie/recreatiemogelijkheden te versterken. 
Daarmee voldoet de gemeente aan haar verplichting in het kader van het Nationaal 
bestuursakkoord Water (NBW) en de doelstelling uit de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW). In het NBW is onlangs het klimaatscenario voor 2050 uit 2003 bijgesteld op basis 
van nieuwe inzichten uit 2006. Dit heeft mogelijk ook als consequentie dat het waterplan 
moet worden geactualiseerd. 

2. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP 2009-2013) 
Het beleid voor de zorgplicht afvalwater is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP 2004-2008). De Wet milieubeheer kent een 5 jaarlijkse actualisatieplicht. Ter 
vervanging van het GRP 2004-2008 wordt gewerkt aan het GRP 2009-2013 waarin 
beleidsmatig invulling wordt gegeven aan de verbrede zorgplicht van de gemeente voor de 
doelmatige inzameling en transport van afvalwater, en thans ook voor hemelwater en 
grondwater. Voorts bevat het plan milieumaatregelen die de gemeente voor de riolering zal 
treffen en wordt de financiering van de uitvoering aangegeven. 

Stand van taken 
Er is vastgesteld beleid voor de verbetering van de waterkwaliteit, ecologie en recreatie. De 
kanoroute tussen Julianadorp en Nieuw Den Helder is aangelegd. Riooloverstorten zijn 
gesaneerd en verharde oppervlakten afgekoppeld. Het buitengebied is volledig aangesloten 
op het riool of heeft individuele systemen. Het GRP 2009-2013 is in voorbereiding. 

Ambitie en doelstellingen: 
- Verdere verbetering van de bestaande waterkwaliteit en van de natuur- en 

gebruikswaarden van water 

Activiteiten (zie bijlage 1): 
- Uitvoering van het waterplan Waterbreed (zonodig aanpassen van het gemeentelijk 

Waterplan Waterbreed aan de nieuwe landelijke Waterwet); 
- de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater is ingevuld, onder andere door 

het opstellen, actueel houden en uitvoeren van een Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-
2012. 

2.5.3 Groen 

Toelichting 
Beleid voor duurzaam groenbeheer en natuurontwikkeling is vastgeiegd in de Nota Groen en 
het Beheerplan Stedelijk Groen. 
Deze beleidsuitgangspunten worden in de Nota Duurzaamheid gevolgd. 

Stand van zaken 
Op het gebied van groenbeheer is er sprake van milieuvriendelijk onderhoud (geen 
toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen), gerichte toepassing van onderhoudsarme 
beplantingssoorten, en van natuurlijk (vlindervriendelijk) beheer van groen. 
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Ambitie en doelstellingen 
De doelstellingen ten aanzien van groen zijn neergelegd in de Nota Groen (vastgesteld door 
de Raad in januari 2009): 
- Geen toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen in het openbaar gebied; 
- Natuurlijk beheer, o.a. vlindervriendelijk beheer op een aantal locaties; 
- Plekken in het landelijk gebied geschikt maken als habitat voor belangrijke doelsoorten 

die in de beschermde natuurgebieden voorkomen (vergroting van het leefgebied van 
deze soorten); 
Realisering van natuurvriendelijke oevers; 

- Vergroting van de toegankelijkheid en belevingswaarde van natuur- en groengebieden 
voor recreant en toerist; 
Behoud van historische landschapselementen in het stedelijk en het buitengebied. 

- Opstellen en uitvoeren bomenbeleid 
- Actualiseren en uitvoeren beheerplan stedelijk groen en opstellen en uitvoeren 

beheerplan natuurlijk groen. 

Activiteiten (zie bijlage 1): 
- Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van de Nota Groen voor de periode 

2009-2013. 

2.5.4 Geluid 

Toelichting 
In verband met de wijziging van de Wet Geluidhinder zal per gebied een passende 
geluidskwaliteit in een beleidsnota worden vastgelegd. Het opstellen van dit gemeentelijk 
geluidsbeleid draagt tevens bij aan de verbetering van de woon- en leefomgeving. 

Stand van zaken 
Vijf industrieterreinen, de spoorlijn en verkeerswegen zijn voorzien van een geluidzone; 
woningen met een hoge geluidbelasting zijn aangemeld voor opname in het 
rijkssaneringsprogramma; woningen met een hoge geluidbelasting vanwege 
industrieterreinen of wegverkeer zijn deels gesaneerd. 

Ambitie en doelstellingen 
- Er wordt lokaal geluidbeleid vastgesteld; 
- De geluidproductie (verkeer, bedrijven, evenementen) is ruim binnen de maximaal 
toelaatbare grenzen gebleven; 
- Het aantal geluidgehinderden is verminderd; 
- Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn geluidtoetsen uitgevoerd. 

Activiteiten (zie bijlage 1): 
Vaststelling en uitvoeren Nota Geluidbeleid en nota Hogere waarden (2010). 

2.5.5 Luchtkwaliteit en verkeer 

Toelichting 
Den Helder kent een goede luchtkwaliteit en dat moet zo blijven. De huidige 
bestemmingsplannen bieden daarom geen mogelijkheid voor zware luchtverontreinigende 
bedrijven om zich hier te vestigen. 

Stand van zaken 
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Inventarisaties in 2005 en 2007 hebben aangetoond dat er in Den Helder geen locaties zijn 
waar sprake is van overschrijding van de maximaal toelaatbare waarden waarvoor de 
gemeente de verantwoordelijkheid draagt. Wei blijkt dat in het gebied 'Westoever' de in het 
Besluit Luchtkwaliteit genoemde grenswaarden voor fijn stof (PM10) worden overschreden 
als gevolg van een theoretische cumulatie van de emissies afkomstig van een industriele 
bron en van verkeer. Gedeputeerde Staten is verzocht om als bevoegd gezag voor de 
betreffende industriele bron te bezien hoe deze overschrijding kan worden terug gebracht. 
De volgende inventarisatie van de luchtkwaliteit zal in 2010 plaatsvinden. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen worden de plannen standaard getoetst aan de normen voor 
luchtkwaliteit. 

Ambitie en doelstellingen 
Den Helder wil zijn gunstige positie voor wat betreft de luchtkwaliteit ten opzichte van 
de rest van Nederland behouden. Dat betekent dat Den Helder overal ruim onder de 
grenswaarden voor luchtkwaliteit blijft; 

- De luchtkwaliteit wordt regelmatig ge'inventariseerd; 
- De gemeente ondersteunt de provinciale en rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te 

verbeteren: 
schoner openbaar vervoer (schone OV-concessies) 
schone wagenparken van de gemeenten zelf, maar ook van bedrijven 
het ondersteunen van initiatieven voor de beschikbaarheid van schone en duurzame 
brandstoffen, zoals aardgas en bio-brandstoffen 
bedrijven stimuleren zo efficient mogelijk te vervoeren 
verbetering doorstroming door oplossen van verkeersknelpunten. 

Activiteiten (zie bijlage 1): 

- Bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid worden sterk vervuilende bedrijven 
geweerd; 
De luchtkwaliteit wordt elke drie jaar ge'inventariseerd en gerapporteerd (2010-2013 
etc); 

- De gemeente ondersteunt de provinciale en rijksmaatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren als volgt: 
schone wagenparken van de gemeenten zelf, maar ook van bedrijven 
het ondersteunen van initiatieven voor de beschikbaarheid van schone en duurzame 
brandstoffen, zoals electriciteit, aardgas en bio-brandstoffen 
bij milieuvergunningverlening en handhaving worden bedrijven gestimuleerd zo 
efficient mogelijk te vervoeren 
verbetering verkeersafwikkling door het oplossen van verkeersknelpunten. 

2.5.6 Afval 

Toelichting 
Bij de beheersing van de afvalstomen spelen met name een rol de gescheiden inzameling 
van huishoudelijk afval en de afval- en emissiepreventie binnen bedrijven (branchegerichte 
benadering). 

Stand van zaken 
Sinds 1992 is er beleid vastgesteld voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval in 
9 fracties. Deze fracties plus 5 andere fracties kunnen op het overlaadstation worden 
afgegeven (grof afval en witgoed na telefonische melding). 
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Het Beleidsplan voor Afval- en Emissiepreventie binnen bedrijven' (branchegerichte 
benadering) is vastgesteld. De afdeling Vergunningen, Veiligheid en Handhaving ziet op de 
toepassing hiervan toe. 

Vanaf 1996 is een aantal bovengrondse verzamelcontainers door ondergrondse 
verzamelcontainers vervangen. 

De gemeente neemt deel in het PPS-verband VOF 't Oost voor de verwerking van 
gemeentelijk afval zoals bagger, grof groenafval, veegvuil en verontreinigde grond tot 
herbruikbare grond- of bouwstoffen (hergebruik grond, immobilisaat, compost etc). 

In de haven functioneert een havenontvangstinstallatie (HOI) voor scheepsafval en het 
'fishing-for-litter'-systeem van Rijkswaterstaat. De inzameling van afval en afvalwater uit de 
recreatievaart is opgenomen in de vergunningen voor de jachthavens. 

Ambitie en doelstellingen 
optimalisering gescheiden inzameling huishoudelijk afval 

Activiteiten (zie bijlage 1): 
actualisering van het afvalstoffenbeleid met uitbreiding van een aantal ingezamelde 
fracties (ook plastic en blik); 

- afweging voortzetting VOF 't Oost voor gemeentelijk herbruikbare afvalstoffen; 
- actualisering van de aanpak van afvalverwijdering voor het havengebied. 

17 



3. Communicatie en monitoring 

3.1 Communicatie 
Duurzame ontwikkelingen komen gemakkelijker tot stand wanneer er onder alle betrokkenen 
-gemeente, inwoners en bedrijfsleven- enthousiasme en bevlogenheid bestaat. Partijen 
zullen elkaar dan stimuleren, de samenwerking zoeken en ook met nieuwe initiatieven 
komen. Om dit aan te wakkeren is een effectieve communicatie van wezenlijk belang. Deze 
moet er op gericht zijn dat duurzaamheid leuk en zeer urgent wordt bevonden. Het moet 
laten zien wat er mee bereikt kan worden en dat het ook voor bewoners en bedrijven tot 
kostenbesparingen en meer comfort kan leiden. 

Communicatie is zowel intern als extern gericht. 
Interne communicatie binnen de gemeentelijke organisatie moet bijdragen aan het 
vasthouden van het draagvlak voor duurzaamheid binnen bestuur, politiek en ambtelijk 
apparaat. Door bekendheid te geven aan de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid, 
successen te delen en te informeren over nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaat 
wederzijdse inspiratie en samenwerking. 

Externe communicatie richt zich op het betrekken van burgers en bedrijfsleven en op de 
uitwisseling van kennis en ervaringen met andere overheden. Burgers en bedrijven moeten 
gemakkelijk de weg kunnen vinden naar begrijpelijke informatie over energiebesparing, 
duurzame energie, (subsidie)regelingen, adviezen op maat en natuur- en milieueducatie, 
zodat het hen gemakkelijk wordt gemaakt om zelf initiatieven te nemen. 
De website van de gemeente speelt hierin een belangrijke rol, evenals de gemeentepagina, 
huis-aan-huisbladen, nieuwsbrieven, publieksversies van jaarplannen/jaarverslagen en het 
burgerjaarverslag. Koppeling met de activiteiten van het NME-centrum De Groene Poolster 
kan een meerwaarde betekenen. 

Ambitie en doelstellingen: 
- De resultaten van de uitvoering van de nota Duurzaam Den Helder worden breed 

bekend gemaakt; 
De kennisuitwisseling en inspriatie binnen de gemeentelijke organisatie over de 
uitvoering van de Nota Duurzaam Den Helder zijn vergroot; 

- De Groene Poolster en germeente (RWO, OWS, FB-Communicatie) trekken 
gezamenlijk op bij het opstellen van jaarprogramma's; 
De gemeente heeft een goed functionerende portal op internet voor zaken random 
duurzaamheid (subsidieloket, doorverwijzing, kennis ontsluiten); 

- De gemeente heeft een locatieonderzoek uitgevoerd voor de bouw van een 
authentieke windmolen met educatieve functie over windenergie. 

Activiteit (zie bijlage 1): 
1. Het opstellen en uitvoeren van een Marketingplan Duurzaamheidsbeleid / 

Klimaatbeleid 

3.2. Monitoring 
Duurzame ontwikkeling als geheel is moeilijk meetbaar. Monitoring van het 
duurzaamheidsbeleid is daarmee ook geen doel op zichzelf. Wei zijn op de verschillende 
onderdelen van het beleid, zoals klimaat, bodem en water, verbeteringen en vorderingen 
kwantitatief en kwalitatief in beeld te brengen; in kentallen, aantallen uitgevoerde projecten, 
afspraken en convenanten en dergelijke. 
Voor het klimaatbeleid geldt bijvoorbeeld dat het energieverbruik ten gevolge van de 
gemeentelijke organisatie en van woningen en bedrijven goed te registreren is en dat 
daarmee ook een indicatie verkregen kan worden van de C02-reductie in de gemeente. 
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Procesmatige voortgang van het klimaatbeleid wordt in beeld gebracht door de jaarlijkse 
voortgangsrapportages voor het Rijk. 

Evaluatie van het beleid op andere onderdelen maakt reeds onderdeel uit van de 
voortgangrapportages die in het kader van het betreffende beleidsterrein worden opgesteld, 
zoals bijvoorbeeld het bodemsaneringsprogramma, het Waterplan, het geluidbeleid en het 
uitvoeringsprogramma van de Nota Groen. 

De nota Duurzaam Den Helderzal om de vier jaar worden geactualiseerd. 
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4. Uitvoering 

Uitgangspunt bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is dat de inzet van ambtelijke 
capaciteit en noodzakelijke kennisontwikkeling zijn opgenomen in de meerjarenbegroting, 
zijnde onderdeel van lopend werk. Werkzaamheden zijn in de reguliere werkprocessen van 
de betrokken afdelingen en medewerkers geborgd. Dit geldt voor alle beleidsthema's 
(klimaatbeleid, bodem, water, groen, geluid, lucht, verkeer, en afval). 

De afdeling RWO vervult een coordinerende rol bij de uitvoering van duurzaamheidsbeleid. 
Dit is met name van belang bij de uitvoering van het klimaatprogramma. Hiervoor zal een 
werkgroep (Taskforce klimaatbeleid) worden ingesteld. 

RWO is tevens verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking en -rapportage aan het 
gemeentebestuur (in het kader van de P&C-cyclus) en voor de eindverantwoording naar het 
Rijk (verantwoording SloK-subsidie en gelden bodemsanering). 

De kosten zijn gedekt binnen de meerjarenbegroting op de betreffende programma-
onderdelen; 1. Algemeen Bestuur en bedrijfsvoering, 3. Wonen en Leefomgeving en 4. Zorg 
en Welzijn. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de klimaatsubsidies van Rijk en Provincie. 
Voor uitvoering van de concrete aanpak van het klimaatbeleid in de periode 2009 - 2013 
doet de gemeente Den Helder een beroep op de decentrale uitkering Stimulering Lokale 
Klimaatinitiatieven (SLOK). SLOK is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en voorziet in 
een gedeelde financiering (50%) van klimaatmaatregelen, voor Den Helder tot een maximum 
van € 160.000. Het college heeft met de SLOK-aanvraag ingestemd. 

Andere inkomstenbronnen die kunnen worden benut zijn: 
rijksregelingen en -fondsen voor energiebesparing in de bestaande bouw. Zo kan de 
gemeente, zodra zij haar SLOK-aanvraag heeft ingediend, aanspraak maken op 
financiele ondersteuning van de provincie Noord-Holland. Hierover is op 17 april 
2008 een overeenkomst getekend tussen gemeenten uit Noord-Holland en de 
provincie (Deelverordening Duurzame Energie). Den Helder heeft hier vorig jaar 
reeds gebruik van gemaakt. Het ging om een subsidie van circa € 30.000 voor 
particulieren voor de toepassing van energiemaatregelen in de bestaande bouw. 
Deze regeling is voor 2009 gecontinueerd. 
Europese subsidies voor innovatieve duurzame energietechnieken en internationale 
samenwerking (Unieke Kansen Programma, EFRO-subsidies, Interreg-subsidies); 

- Planexploitaties, voor onder andere het financieren van energievisies; 
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Bijlage 1: Overzicht activiteiten Duurzaamheidsbeleid 2009-2013 

Doel: duurzame gemeentelijke organisatie 
Onderdeel; Klimaatbeleid 
Activiteit: Uitvoering van het SLOK- klimaatprogramma 2009-2013 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 
Planning 

Voldoende voortgang en positieve 
eindverantwoording naar het Rijk 
Afdeling RWO 
diverse gemeentelijke afdelingen 
2009-2013 

Toelichting: 
Het gaat hier om de volgende projecten: 

1. Bewaken van het energieverbruik gemeentelijke 
gebouwen en infrastructurele voorzieningen 

2. Uitvoeren energie-onderzoeken gemeentelijke 
gebouwen en scholen 

3. Treffen van energiemaatregelen gemeentelijke 
gebouwen en scholen 

4. Energieneutrale nieuwbouw Stadhuis 
5. Uitbreiden energiezuinige openbare verlichting 
6. Mobiliteitsplan voor de gemeentelijke organisatie 
7. Aanschaf en lease bedrijfswagens met 

milieuvriendelijk brandstofverbruik en/of electrische 
voertuigen (richtlijn in 2009) 

8. Training 'Het nieuwe rijden' voor gemeentepersoneel 
9. Implementatie en borging van duurzaam inkopen. 

start 

Continu 

2009 

2010 

2010 
2009 
2010 
2010 

2010 
2009 

eind 

2010 

2013 

2013 
2013 
2011 
2013 

2010 
2010 

Doel: duurzame gemeentelijke organisatie 
Onderdeel: Personeel 
Activiteit : Bewustmaking en gedragsbe'i'nvloeding van gemeentepersoneel voor 
wat betreft duurzaam handelen 
Resultaat 
Verantwoordelijk 
Betrokkenen 
Planning 

Richtlijnen / leidraad voor duurzaam gedrag 
Afdeling Facilitair Bedrijf 
RWO 
november 2009-2010 

Toelichting: Via voorlichting en incidentele acties wordt personeel gewezen op zuinig 
en verantwoord gedrag dat bijdraagt aan energiebesparing en duurzaam gebruik van 
materialen. Waar mogelijk worden de effecten van gedragsverandering (b.v. 
besparingen op papier en cartridges) gecommuniceerd. 
Dit project is op termijn onder te brengen in het breder opgezette project Gemeentelijke 
Interne Milieuzorg, waarvoor in 2003 een beleidsplan is vastgesteld. Vanaf 2010 wordt 
bezien wat de gemeente sindsdien op dit terrein reeds heeft gedaan en bereikt, en wat 
er de komende jaren nog moet gebeuren. 
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Doel: duurzame gebouwde omgeving 
Onderdeel: Klimaatbeleid 
Activiteit: Uitvoering van het SLOK- klimaatprogramma 2009-2013 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 

Planning 

Voldoende voortgang en positieve 
eindverantwoording naar het Rijk 
Afdeling RWO 
bedrijfsleven, financiele instellingen, 
woningcorporaties, wijkorganisaties, Zeestad 
CV, diverse gemeentelijke afdelingen 
2009-2013 

Toelichting: 
Het gaat hier om de volgende projecten: 

1. Het beschikbaar stellen van energieboxen voor de 
minima 

2. Uitvoeren subsidieregelingen (provincie, Rijk) voor na-
isolatie en duurzame energie 

3. Ontwikkelen wijkgerichte aanpak voor na-isolatie en 
duurzame energie 

4. Maken van duurzaamheidsafspraken met 
woningcorporaties 

5. Implementatie duurzaam bouwen (toepassing GPR-
gebouw, energievisies in ruimtelijke plannen 

6. Intensivering toezicht bedrijven (opleggen rendabele 
maatregelen voor wat betreft, energie- en 
waterbesparing, afvalmanagement en 
mobiliteitsmanagement). 

start 

2009 
2009 

2010 

2010 

2010 

continu 

eind 

2010 
2013 

2013 

2011 

2013 

Doel: duurzame energieproductie 
Onderdeel; Klimaatbeleid 
Activiteit: Uitvoering van het SLOK- klimaatprogramma 2009-2013 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 

Planning 

Voldoende voortgang en positieve 
eindverantwoording naar het Rijk 
Afdeling RWO 
bedrijfsleven, financiele instellingen, 
woningcorporaties, wijkorganisaties, Zeestad 
CV, regio-partners, diverse gemeentelijke 
afdelingen 
2009-2013 

Toelichting: 
Het gaat hier om de volgende projecten: 

1. Ondersteunen uitvoering quickscan DE-masterplan Den 
Helder door de HVC 

2. Meewerken aan regionale samenwerking duurzame 
energieproductie 

3. Aanbieden alle biomassa-reststromen Den Helder aan de 
HVC 

Start 

2009 

2009 

2009 

eind 

2009 

2013 

2013 
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Doel: duurzame energieproductie 
Onderdeel; Klimaatbeleid 
Activiteit: Pilot-project duurzame energie 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 

Planning 

Er is een pilot-project duurzame energie in 
uitvoering 
Afdeling RWO 
bedrijfsleven, financiele instellingen, 
woningcorporaties, wijkorganisaties, Zeestad 
CV, diverse gemeentelijke afdelingen 
2011 -2013 

Toelichting: 
Het betreft de uitvoering van een in Den Helder passend pilot-project dat kansrijk en 
rendabel is. Mogelijkheden zullen naar verwachting liggen op net vlak van warmte-
koude-opslag, al of niet in combinatie met energie uit asfalt. 

Doel: duurzame energieproductie 
Onderdeel: Klimaatbeleid 
Activiteit: Mogelijkheden bezien voor een biogasinstallatie in Den Helder. 
Resultaat 
Verantwoordelijk 
Betrokkenen 

Planning 

Advies aan B&W 
Afdeling RWO 
bedrijfsleven, financiele instellingen, 
diverse gemeentelijke afdelingen 
2010 

Toelichting: 
Hierbij gaat het er onder meer om om de rendementen en financiele consequenties van 
een biogasinstallatie binnen de gemeentegrenzen in beeld te brengen ten opzichte van 
de situatie waarin Den Helder al haar biomassa-stromen exporteert. 

Doel: duurzame energieproductie 
Onderdeel: Klimaatbeleid 
Activiteit: Regelgeving voor kleinschalii 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 
Planning 

ge windmolens op gebouwen 
Er zijn regels opgesteld voor de toetsing van 
verzoeken om windmolens op gebouwen 
Afdeling RWO 
Afdeling W H 
2009 

Toelichting: 
In 2009 vindt hierover besluitvorming plaats 
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Doel: duurzame woon- en leefomgeving 
Onderdeel; Bodembeleid 
Activiteit: Uitvoering ISV-bodemsaneringsprogramma 2010-2014 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 
Planning 

Voldoende voortgang en positieve 
eindverantwoording 
Afdeling RWO 
RWO-lngenieursbureau, Zeestad CV 
2010-2014 

Toelichting: 
Het gaat hier om de volgende activiteiten: 

Actueel houden van het Bodem Informatie Systeem en uitwisseling met hogere 
overheden; 
Actualiseren Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan (2010); 
Sanering spoedlocaties (2010-2014); 
Sanering ontwikkellokaties Oudijk, Vinken terrein, Molenplein, Kop Beatrixstraat etc. 
Nazorg van gesaneerde lokaties zoals Gasfabriekterrein etc. 

Doel: duurzame woon- en leefomgeving 
Onderdeel: Waterbeheer 
Activiteit: Uitvoering waterplan Waterbreed 
Resultaat 
Verantwoordelijk 
Betrokkenen 
Planning 

Realisering proejcten Waterbreed 
Afdeling RWO 
RWO-lngenieursbureau, SB, Zeestad CV 
2010-2014 

Toelichting: 
Het gaat onder meer om de volgende door de gemeente uit te voeren projecten: 
Doortrekken kanoroute naar de Stelling (2010 - 2014) 
Aanleg natuurvriendelijke oevers (continu) 
Aanleg watergang Ravelijnweg en Nollen zuid (2010) 

Doel: duurzame woon-en leefomgeving 
Onderdeel: Groenbeleid 
Activiteit: Uitvoeringsprogramma Nota Groen 
Resultaat 
Verantwoordelijk 
Betrokkenen 

Planning 

Realisering activiteiten Nota Groen 
Afdeling RWO 
RWO-PO, RWO-lngenieursbureau, 
Stadsbeheer, Zeestad CV, 
natuurbeheerorganisaties 
2009-2012 

Toelichting: 
Het gaat hier om de volgende activiteiten: 

1. Ontwikkeling Kerngebied 'Groene Casco' 
(Huisduinerpolder, Stelling van Den Helder, Quelderduyn, 
De Nollen); 

2. Aanvulling en vervanging van laanbeplantingen; 
3. Opstellen Bomenbeleidsplan 
4. Overige groenprojecten (herinrichtingen, groene 

verbindingen, renovaties) 

start 

2009 

2009 
2009 
2010 

eind 

2012 

2012 
2010 
2012 
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Doel: duurzame woon- en leefomgeving 
Onderdeel; Geluid 
Activiteit: Vaststellen en uitvoeren Geluidbeleid 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 
Planning 

De geluidproductie blijft binnen de maximaal 
toelaatbare grenzen 
RWO 
W H 
2009-2012 

Toelichting: 
Het gaat om de volgende activiteiten: 

1. Vaststelling en uitvoeren Nota Geluidbeleid en nota Hogere waarden; 
2. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn geluidtoetsen uitgevoerd. 
3. Adequate uitvoering van vergunningverlening en handhaving bij bedrijven en 

evenementen 

Doel: duurzame woon- en leefomgeving 
Onderdeel: Luchtkwaliteit en verkeer 
Activiteit: Monitoring en verbetering luchtkwaliteit 
Resultaat 
Verantwoordelijk 
Betrokkenen 
Planning 

Voldoen aan het Besluit Luchtkwaliteit 
RWO 
W H , provincie, bedrijfsleven 
2009-2012 

Toelichting: 
Het gaat om de volgende activiteiten: 

1. Er wordt beleid geformuleerd om sterk vervuilende nieuwe bedrijvigheid te 
weren; 

2. De luchtkwaliteit wordt in 2010 gemventariseerd en gerapporteerd; 
3. De gemeente ondersteunt de provinciale en rijksmaatregelen om de 

luchtkwaliteit te verbeteren als volgt: 
schone wagenparken van de gemeenten zelf, maar ook van bedrijven 
het ondersteunen van initiatieven voor de beschikbaarheid van schone en 
duurzame brandstoffen, zoals electriciteit, aardgas en bio-brandstoffen 
bij milieuvergunningverlening en handhaving worden bedrijven gestimuleerd zo 
efficient mogelijk te vervoeren 
verbetering verkeersafwikkling door het oplossen van verkeersknelpunten. 

Doel: duurzame woon-en leefomgeving 
Onderdeel: Afvalbeleid 
Activiteit: Actualisering beleid en vaststellen afvalstoffenbeheerplan 
Resultaat 
Verantwoordelijk 
Betrokkenen 

Planning 

Vastgesteld beleid 
RWO 
HVC, SB (BOR, Havenbedrijf, Wijkteams) 
FB-communicatie, Baggerbeheer BV, 
VOF 't Oost, HSV, HOI-bedrijven 
2009-2012 

start eind 
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Toelichting: 
Het gaat om de volgende activiteiten: 

1. Actualisering van het huishoudelijk afvalstoffenbeleid en 
opstellen afvalstoffenbeheerplan met uitbreiding van een 
aantal ingezamelde fracties (ook plastic en blik); 

2. Afweging voortzetting VOF 't Oost voor gemeentelijk 
herbruikbare afvalstoffen; 

3. Bezien of actualisering van de aanpak van 
afvalverwijdering voor het havengebied nodig is; 

4. Publieksactie ter bestrijding van zwerfafval. 

2010 

2010 

2010 

2010 

2011 

2010 

2012 

2010 

Doel: Bewustwording duurzaamheid algemeen 
Onderdeel; Communicatie 
Activiteit: Opstellen en uitvoeren Marketingplan Duurzaamheidsbeleid / 
Klimaatbeleid 
Resultaat 

Verantwoordelijk 
Betrokkenen 

Planning 

De mogelijkheden en gevolgen van 
duurzaamheidsbeleid voor burgers en 
bedrijven zijn duidelijk gemaakt 
Afdeling CS - Communicatie 
RWO, De Groene Poolster, 
bezoekerscentrum Noordkop 
2010-2013 

Toelichting: 
De volgende onderdelen zullen in het plan worden opgenomen: 

Digitaal energieloket met nader uit te werken marketingmiddelen 
- Energiebesparing door gedragsverandering 

Inwoners wijzen op mogelijkheden voor duurzame energie en stimuleren deel te 
nemen aan participatiemodellen voor duurzame energie; 

- Afstemming met de GroenePoolster over educatieprogramma's en exposities 
en opnemen in het af te sluiten prestatiecontract met de Groene Poolster; 

- Voor uitvoering van activiteiten eventueel persberichten opstellen; 
- Na uitvoering van activiteiten persbericht opstellen, verslag doen op intranet 

en/of gemeentepagina. 
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Bijlage 2: Milieubeleid hogere overheden 

Europees beleid 
De voornaamste milieudoelstellingen van de Europese Unie luiden als volgt: 
- Behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van net milieu; 
- Bescherming van de gezondheid van de mens; 
- Behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
- Bevordering op internationaal vlak van maatregelen om net hoofd te bieden aan regionale of 

mondiale milieuproblemen. 

Het beleid gaat uit van enkele basisprincipes: 
- Streven naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met de uiteenlopende situatie in 

de verschillende regio's van de Gemeenschap; 
- Het voorzorgsbeginsel; 
- Het beginsel van preventief handelen; 
- Het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden; 
- Het beginsel dat de vervuiler betaalt. 

De doelstellingen van het Europees klimaatbeleid: 
- Het energieverbruik in de hele EU met 20% terugdringen; 
- De uitstoot van kooldioxide met 20% verminderen; 
- Het aandeel van de Europese verbruikte energie dat afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen 
als zon, wind, biomassa, water en aardwarmte vergroten tot 20%; 
- Het aandeel biobrandstoffen in brandstof voor transport vergroten tot 10%. 

Nationaal beleid 
Het nationaal milieubeleid is vormgegeven in het vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP4). Het 
NMP4 wil een eind maken aan het afwentelen van milieulasten op de generaties na ons en op 
mensen in arme landen. Want met de huidige manier van produceren en consumeren schuiven we 
nog steeds onze milieulasten door naar anderen. Volgens het NMP4 moet het lukken binnen 30 jaar 
te zijn overgestapt naar een duurzaam functionerende samenleving. Dan zijn wel ingrijpende 
maatschappelijke (inter)nationale veranderingen en maatregelen nodig. 

Het energiebeleid in Nederland is gebaseerd op de afspraken in het Kyoto-protocol en de 
aansluitende afspraken binnen de EU. Op de lange termijn wil de overheid de overgang naar een 
duurzame energiehuishouding bereiken en verdere beperking van de kooldioxide-uitstoot. 

Regeerakkoord 
De klimaatdoelstellingen uit het Regeerakkoord van Kabinet Balkenende IV (2007) zijn vormgegeven 
in het werkprogramma 'Schoon en Zuinig'. De hoofddoelstelling is 30% vermindering van de 
kooldioxide-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990, te realiseren door onder andere: 
- 2% energiebesparing per jaar; 
- Stapsgewijze EPC-verlaging woningbouw (van 0,6 in 2011, via 0,4 in 2015, naar energieneutraal in 

2020); 
- 20% dekking van de energiebehoefte in 2020 uit duurzame energiebronnen; 
- Het gebruik van efficiente technieken met fossiele brandstoffen; 
- Kooldioxide-afvang en -opslag in de bodem. 

Bestuursakkoorden 
Om de Rijksdoelen te behalen heeft Minister Cramer van VROM in het najaar van 2007 
bestuursakkoorden gesloten met de woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven en de gemeenten. 

Convenant Meer met Minder 
Naast de bestuursakkoorden is in januari 2008 het convenant 'Meer met Minder' ondertekend. Het 
doel is om gedurende de periode 2008-2011 500.000 bestaande woningen en bedrijfsgebouwen 
minimaal 30% zuinigerte maken door woning- en gebouweigenaren zo eenvoudig mogelijk en zonder 
hogere maandlasten minder energie te verspillen. 
De bestaande bouw zou in 2020 50% energiezuiniger moeten zijn. 
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Provinciaal beleid 
De provincie Noord-Holland heeft haar milieubeleid vormgegeven in het Provinciaal milieubeleidsplan 
2002 - 2006 'Waar een wil is is een weg'. Duurzaamheid vormt de rode draad in dit plan. Het heeft 
drie strategische beleidslijnen: 
1. Voorkomen schade menselijke gezondheid; 
2. Duurzaam produceren en consumeren; 
3. Kwaliteit van de omgeving. 
Dit plan is verlengd tot 2008. 
Het Provinciaal Beleidsplan 2009-2013 is in voorbereiding. 
Hierin is voor de lange termijn wonen, werken en recreSren mensen in Noord-Holland in een 
gezonde, schone en veilige leefomgeving. Daarnaast draagt Noord-Holland bij aan het verminderen 
van de mondiale milieubelasting en de aanslagen op de draagkracht van de aarde, in ieder geval voor 
dat deel waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Binnen deze planperiode, verbeteren we de 
basismilieukwaliteit zichtbaar en meetbaar. 
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