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Gevraagd besluit: 
De verduurzaming van Den Helder aan te pakken door: 

- het vaststellen van de nota “Naar een duurzaam Den Helder” 
- kennis te nemen van “Naar een duurzaam Den Helder “, uitvoeringsprogramma 2011  

 
Publiekssamenvatting 
In 2009 is de nota Duurzaam Den Helder aangenomen door de gemeenteraad. Via een motie heeft de 
gemeenteraad toen het signaal afgegeven dat hij beter vastgelegd wil zien hoe er vanuit de gemeente 
daadwerkelijk gewerkt gaat worden aan de verduurzaming van Den Helder. De gemeente gaat dit doen 
doormiddel van een 9-tal strategieën. Er wordt méér naar buiten gebracht wat er nu al gebeurt op het gebied 
van duurzaamheid. De gemeente gaat zelf het goede voorbeeld geven. Bewoners en partijen worden 
uitgedaagd om mee te werken aan de verduurzaming van Den Helder . Er gaat méér gebruik gemaakt worden 
van de faciliteiten die rijk en provincie te bieden hebben op het gebied van duurzaamheid.  
 
Inleiding 
Eind 2009 heeft de Raad een motie aangenomen bij de vaststelling van de nota duurzaam Den Helder met de 
volgende inhoud. 
“ Het college van burgemeester en wethouders op te dragen om over een jaar (en liefst eerder) met een 
geactualiseerde nota Duurzaam Den Helder 2009 – 2013 inclusief uitvoeringsparagraaf te komen waarbij de 
raadswerkgroep Duurzaam Den Helder nadrukkelijk betrokken is”. 
Met deze motie staat het college van B&W voor de volgende vraagstelling: 
Hoe is het te realiseren dat de gemeente Den Helder daadkrachtig gaat werken aan een duurzame ontwikkeling 
van de stad? Welke instrumenten worden daarvoor ingezet? Hoe wordt de borging gegarandeerd zowel binnen 
als buiten de gemeentelijke organisatie? Hoe wordt de verduurzaming van Den Helder gemonitoord? En hoe 
wordt deze aanpak concreet vertaald in het jaarlijks bij te stellen uitvoeringsprogramma?  
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Binnen een aantal jaren werken een groot aantal partijen samen aan de verduurzaming van Den Helder. 
 
Kader 
Er is op het gebied van energie- en klimaatbeleid 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 duurzaamheidbeleid 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’ . 
Waar het echter om gaat is dat duurzaamheidbeleid om de zoveel tijd een actualisatie nodig heeft. Dat heeft te 
maken met veranderende doelstellingen van de hogere overheden en met de voortschrijding 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.  
 
Argumenten 
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- Den Helder doet al veel op het gebied van duurzaamheid, maar dit wordt onvoldoende samengebracht 
onder dit thema duurzaamheid 

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

- De nieuwbouw van het stadhuis biedt een prachtige gelegenheid om een voorbeeld te zijn voor 
duurzaam bouwen van de gemeente zelf 

- Door middel van publieksgerichte actie gaan de burgers zich betrokken voelen bij de uitvoering van het 
duurzaamheidbeleid. Deze betrokkenheid neemt toe als het voor de burgers ook nog iets kan opleveren 

- 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 ontwikkelen 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. 

- Aandacht geven aan de ontwikkeling Energy-Valley biedt mogelijkheden voor Den Helder. Energy 
Valley is het platform waaronder de drie noordelijke provincies en de kop van NH samenwerken om een 
meer duurzame energievoorziening te krijgen. 

- Een pilot duurzame wijkontwikkeling Nieuw Den Helder of Huisduinen biedt een mooie gelegenheid om 
de planet, people en profit in samenhang te ontwikkelen samen met een groot aantal partijen en 
betrokkenen. 

- Het collegeprogramma “meer met minder” bevat veel elementen waarin de duurzame ontwikkeling van 
Den Helder wordt verwoord. 

 
Maatschappelijk draagvlak 
Binnen Den Helder is al een groot aantal partijen actief met het verduurzamen van de stad. Deze partijen zijn bij 
de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma betrokken en hun activiteiten zijn zoveel mogelijk in het 
programma opgenomen.  
 
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 het uitvoeringsprogramma. 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, 19 april 2011 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


