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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

Gemeente Den Helder heeft haar duurzaamheidsambities bepaald. Om deze ambities c.q.
doelstellingen te kunnen behalen is het noodzakelijk om onder andere het gemeentelijk vastgoed te
verduurzamen. Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed levert een lagere CO2-uitstoot en
lagere energiekosten op, en daarmee een lagere belasting voor het milieu. Zo kan geld worden
bespaard, de ecologische voetafdruk worden verkleind en tevens het goede voorbeeld worden
gegeven aan burgers en bedrijven.
Naast de gemeentelijke ambitie zijn er wettelijke verplichtingen waaraan het gemeentelijk vastgoed
moet voldoen in termen van duurzaamheid / verduurzaming.

1.2

Gemeentelijke ambitie

Met de nota ‘Hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder’ (zie bijlage
B) is het SER Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013 als maatgevend ambitieniveau
vastgesteld. Daarin zijn globale doelstellingen geformuleerd c.q. ambities uitgesproken om te komen
tot energiebesparing.
Om de duurzaamheidsambitie nader te concretiseren is in de raadsvergadering van juli 2016 een
motie aangenomen om de Gemeente Den Helder in 2040 volledig energieneutraal te hebben.
Om de ambitie te kunnen bereiken is de duurzaamheidsagenda (zie bijlage C) ontwikkeld, waarin de
aanpak wordt geschetst om de ambitie verder handen en voeten te geven. Het eerste energiedoel op
de tijdlijn is 14% duurzame energie in 2020, gevolgd door 16% duurzame energie in 2023. In deze
duurzaamheidsagenda is 50% duurzame energie in 2030 toegevoegd om zo de stappen richting
volledig energieneutraal te verkleinen. Tevens is de ambitie vastgelegd om het gemeentelijk vastgoed
uiterlijk in 2023 te hebben voorzien van een energielabel C. In vergelijking met het landelijk beleid
spreekt de Gemeente Den Helder hiermee in veel gevallen een hoger ambitieniveau uit.

1.3

Wettelijk kader

Er is een tweetal wettelijke kaders waar gemeentelijk vastgoed aan moet voldoen in termen van
verduurzaming. De twee kaders worden hieronder beschreven.
Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
In 2012 stelde het Europees Parlement de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. De
richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020.
De regeling stelt verplicht dat er elke 4 jaar een energie audit wordt opgesteld van alle audit plichtige
panden in eigendom. De regeling is van toepassing voor ondernemingen met meer dan 250 FTE, een
jaaromzet van meer dan € 50 miljoen, of een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. De
Gemeente Den Helder valt binnen deze categorie en is hiertoe verplicht.
In deze specifieke opdracht gaat het concreet om gebouwen met een type A inrichting (niet/nauwelijks
milieubelastend zoals schoolgebouwen en kantoren), met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer
dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
ziet in toenemende mate streng toe op naleving van de regeling.
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Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Gemeenten hebben bij het eigen vastgoedbezit te maken met de verplichting vanuit de Wet
Milieubeheer (Activiteitenbesluit) om alle korte termijn rendabele energiezuinige maatregelen te
treffen. Specifiek betreft dit het verplicht uitvoeren van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar
of korter. Het gaat hierbij om gebouwen met een type A inrichting (niet/nauwelijks milieubelastend
zoals schoolgebouwen en kantoren), met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh
of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ziet in
toenemende mate streng toe op naleving van de regeling.
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2

Projectopdracht

2.1

Opdrachtformulering

In het kader van de EED richtlijn dienen de energiescans van de plichtige panden gereed te zijn medio
2017, en te zijn goedgekeurd door de Regionale uitvoeringsdienst (RUD).
Ten doel is gesteld om in 2017 het volledige (relevante) gemeentelijk vastgoedbezit energetisch in
kaart te hebben gebracht middels energiescans, en de resultaten te hebben verwerkt in duurzame
meerjaren onderhoudsplannen (DMOP’s). Aan de hand van de energiescans en de DMOP’s zullen
zowel wetgeving als ambitie het hoofd worden geboden.
Vanuit de duurzaamheidsambitie is ten doel gesteld om vanaf 2018 een jaarlijkse energiebesparing
van gemiddeld 2% te behalen en in 2023 het gemeentelijk vastgoedbezit te hebben voorzien van
gemiddeld energielabel C.
Om te kunnen voldoen aan de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) geldt als doelstelling om
energetische maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar door te voeren tussen 2017 en 2019.
Dit geld enkel voor de panden waar een EED audit verplicht wordt gesteld. Waar mogelijk dienen de
werkzaamheden te worden uitgevoerd op een natuurlijk vervangingsmoment van elementen.
De lange termijn doelstelling is om het gemeentelijk vastgoedbezit op een planmatige en gefaseerde
wijze te verduurzamen, verweven met het duurzaamheidsbeleid en het (toekomstig) strategisch
vastgoedbeleid van de gemeente. Als stip op de horizon wordt er naar gestreefd om de gemiddelde
portefeuille in 2040 volledig energieneutraal te hebben, met tussenstappen in 2020 (14%), 2023 (16%)
en 2030 (50%). Als aanvullende ambitie is ten doel gesteld om het gemeentelijk vastgoed in 2030 te
hebben voorzien van een gemiddeld energielabel A.
Deze doelstellingen vallen ruim binnen de kaders van de landelijke ambities t.a.v. duurzame energie,
CO2-reductie en energieprestatie. De gemeentelijke ambitie prevaleert boven het huidige wettelijk
kader, en is daarmee leading. Zie onderstaande tabel ter illustratie.
•Energiescans EED plichtige panden (NL en DH)

2017 •DMOP's gemeentelijk vastgoedbezit (DH)
•1,5% besparing op finaal energieverbruik (NL)

2018 •2% besparing op finaal energieverbruik (DH)
2019
2020

•Energiebesparende maatregelen conform Wet Milieubeheer (NL en DH)

•14% duurzame energie (NL en DH)
•16% duurzame energie (NL en DH)

2023 •Energielabel C (NL en DH)
•50% duurzame energie (DH)

2030 •Energielabel A (DH)
2040
2050

•100% energieneutraal (DH en NHN)

•80-95% energieneutraal (NL)
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2.2

Projectgrenzen en randvoorwaarden

Het is niet noodzakelijk om alle vastgoedobjecten van de gemeente Den Helder te verduurzamen. Om
een afweging te kunnen maken of een object in aanmerking komt voor verduurzaming zijn de
onderstaande criteria van belang.
100% eigendom of enige huurder
De opdracht is om het gemeentelijk vastgoedbezit te verduurzamen, vanuit de ambitie maar ook
vanuit het wettelijk kader. Vanwege de EED regelgeving wordt verplicht gesteld dat er ook
energetische maatregelen worden bepaald voor de panden waar de gemeente de enige huurder is.
Het gebouw is nog minimaal 5 jaar in gebruik
De opdracht strekt zich tot de panden waar de gemeente 100% eigendom bezit en/of enige huurder is.
Indien de gemeente een pand nog slechts enkele jaren gaat gebruiken wordt niet meer voldaan aan
bovengenoemd criterium en wordt niet op een kostenefficiënte manier omgegaan met gemeentelijke
gelden in termen van Total Cost of Ownership (TCO). Laatstgenoemde is een belangrijke voorwaarde
voor het bereiken van de doelstellingen.
Het gebouw staat niet op de nominatie voor sloop of verkoop
Als criterium 2.
Het gebouw wordt gedurende het gehele jaar verwarmd en/of verlicht
Gebouwen welke niet gedurende het hele jaar worden verlicht en/of verwarmd bevatten een groot
risico ten aanzien van kapitaalvernietiging. Bij dergelijke panden zijn de investeringen relatief groot in
vergelijking met terugverdientijden van energiebesparende maatregelen, en hebben daarmee een
sterk negatief effect op de TCO. Hierbij dient te worden gedacht aan monumenten zonder
daadwerkelijke gebruiksfunctie en urinoirs.
Als alle bovenstaande criteria met een ja beantwoord kunnen worden komt een object in aanmerking
voor verduurzaming.
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3

Projectaanpak

3.1

Algemeen

Vooropgesteld is het van belang dat er spoedig nader inzicht komt in de huidige energieprestaties van
de gebouwen en de mogelijke besparende (én opwekkende!) maatregelen met investeringskosten en
terugverdientijden. Belangrijk middel om tot dit inzicht te komen is het opstellen van uitgebreide
energie audits, waarmee wordt voldaan aan de EED wetgeving.
Aan de hand van de gegevens uit de energie audits en de resultaten uit de in 2016 opgestelde
Meerjaren Onderhoudsplannen (MOP) wordt per pand een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan
(DMOP) ontwikkeld. Het DMOP maakt inzichtelijk welke korte en lange termijn effecten de
maatregelen hebben op energetisch vlak, maar biedt ook goede handvatten ten aanzien van de
beheersing van Total Cost of Ownership (TCO). Binnen het DMOP kunnen namelijk meerdere
scenario’s op verschillende ambitieniveaus worden uitgewerkt om inzichtelijk te maken wat de invloed
van diverse scenario’s is op zowel de energetische stappen als de cashflow en contante waarde van
een vastgoedobject. En uiteindelijk wat dit betekent voor de gemiddelde energetische en financiële
performance van het gemeentelijk vastgoedbezit.
De volgende scenario’s zullen als businesscase worden uitgewerkt binnen het DMOP:
•
•

Scenario A
Scenario B

•

Scenario C

•

Scenario D

•

Scenario E

alle voorgestelde maatregelen direct uitvoeren
alle voorgestelde maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar direct
uitvoeren (verplicht minimum volgens EED en Wet Milieubeheer)
alle voorgestelde maatregelen met een terugverdientijd van <15 jaar
direct uitvoeren
alle voorgestelde maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar
combineren met de uitvoering op een natuurlijk vervangingsmoment
alle voorgestelde maatregelen met een terugverdientijd van <15 jaar
combineren met de uitvoering op een natuurlijk vervangingsmoment

Het ambitieniveau of scenario kan niet vooraf per pand worden bepaald en zal per pand verschillen.
Het bepalen van een ambitieniveau luistert namelijk zeer nauw met het duurzaamheid- en strategisch
vastgoedbeleid van de gemeente. Het gaat er om dat op de meest effectieve en efficiënte manier
invulling wordt gegeven aan de doelstellingen om stapsgewijs energieneutraal te worden.
Energiebesparende maatregelen dienen daarom zoveel mogelijk te worden uitgevoerd op het
natuurlijke vervangingsmoment van een element conform MOP. Gezien de tijdspanne van de huidige
MOP’s (10 jaar) kunnen scenario’s A, B en C van negatieve invloed zijn op de TCO.
Er dient zogezegd aan de knoppen te worden gedraaid binnen het DMOP van een afzonderlijk pand
én er moet constant een relatie worden gelegd met het beleid en ambities in termen van
duurzaamheid en TCO. Om hier een praktische invulling aan te kunnen geven zal daarom aan elk
pand ook een wegings-/urgentiefactor worden toegekend.
Hoewel het de ambitie is om elk afzonderlijk pand te laten voldoen aan de doelstellingen kan het zijn
dat dit bij bepaalde panden technisch niet mogelijk is of sterk af te raden is vanwege TCO. Indien hier
sprake van is zal dit worden gecompenseerd met extra stappen bij een ander pand, zodat de
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portefeuille in gemiddelde zin voldoet aan de doelstellingen. Alle afwegingen en het advies op objecttot portefeuilleniveau zullen worden verwerkt in een allesomvattend uitvoeringsplan verduurzaming
gemeentelijk vastgoed, wat aan het college en de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
Om het project effectief en efficiënt te kunnen aanpakken is het opgeknipt in meerdere trajecten.
Traject 1 - Pilot
Om te kunnen komen tot inzicht in energieprestaties en besparende maatregelen is een
gerenommeerd adviesbureau op het gebied van duurzaamheid geselecteerd, SGS Search. De
gebouwen welke vanwege het wettelijk kader geaudit dienen te worden zullen hierbij gelden als pilot.
Door SGS Search is reeds een plan van aanpak aangeleverd voor de eerste gebouwen, zie bijlage D.
De RUD zal hier een goedkeuring op moeten geven. Vervolgens zal aan het college worden gevraagd
een budget beschikbaar te stellen voor de energetische onderzoeksfase van zowel traject 1 als traject
2.
Aan de hand van de gegevens uit de energie audits zal door het team Vastgoedontwikkeling een
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) met diverse scenario’s worden opgesteld. Pas zodra
de panden vallend onder traject 2 ook zijn voorzien van DMOP scenario’s zal door middel van een
uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed een allesomvattend voorstel worden uitgewerkt
naar het college en de raad.
Na afronding van de energiescans en de DMOP’s zal een interne evaluatie met het team
plaatsvinden. Tijdens deze evaluatie zal worden teruggeblikt en worden leerpunten en
verbetermaatregelen bepaald. Daarnaast zal er een evaluatie met SGS Search plaatsvinden.
Traject 2 – Verduurzaming overig relevant vastgoedbezit
Om bij het totale vastgoedbezit verduurzaming in te kunnen zetten is het eerst nodig om een
vollediger inzicht te verkrijgen in het huidig energieverbruik van de overige panden in gemeentelijk
bezit. Zodra de energiescans van de pilot zijn afgerond zal er meervoudig worden aanbesteed en na
gunning wordt het resterende relevante vastgoed aan een energiescan onderworpen.
Op het moment dat het volledige vastgoedbezit energetisch in kaart is gebracht kunnen de resterende
DMOP’s worden opgesteld. Bij het opstellen van de DMOP’s zal contant een relatie moeten worden
gelegd met het strategisch vastgoedbeleid van de gemeente, resulterend in een met scenario’s
onderbouwd uitvoeringsplan en college-/raadsvoorstel voor het verduurzamen van het gemeentelijk
vastgoedbezit op object- en portefeuilleniveau.
Aan de hand van het voorstel zal tevens een budget voor planmatige verduurzaming van het
gemeentelijk vastgoed worden aangevraagd. Met het goedgekeurde raadsvoorstel en een vastgesteld
uitvoeringsplan kunnen de eerste energiebesparende maatregelen worden bepaald en in uitvoering
worden gebracht.
Parallel hieraan worden tevens financieringsmogelijkheden onderzocht en zal contact worden gelegd
met mogelijke marktpartijen/partners. Hierbij kan worden gedacht aan constructies zoals ESCO’s,
Green Lease en energieprestatiecontracten.
Traject 3 – Verduurzaming panden in bijzonder beheer/eigendom
Om de gemeentelijke doelstelling volledig energieneutraal in 2040 te kunnen bereiken is het van
belang om niet alleen de panden in volledig eigendom te verduurzamen, maar ook de panden waar de
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Gemeente Den Helder een directe betrokkenheid bij heeft. Hier was in de duurzaamheidsagenda nog
geen rekening mee gehouden in specifieke zin, en wordt voorkomen dat panden tussen wal en schip
belanden in het bereiken van de doelstellingen gemeentebreed. Dit traject zal worden ingezet na
afronding van traject 1 en 2.
De panden waar de gemeente niet direct verantwoordelijk is voor beheer, onderhoud en renovatie
(bijv. onderwijshuisvesting en deelnemingen in NV’s/BV’s zoals Zeestad en Willemsoord) vraagt een
andere rol van de gemeente. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de kosten van een
energiescan, DMOP en energiebesparende maatregelen, echter wordt vanuit het economisch
claimrecht of andersoortige betrekking wel een aanjagende of faciliterende rol gevraagd.
Vanuit de hoofdambitie 100% energieneutraal in 2040 is het van belang om ook deze gebruikers mee
te krijgen in het verduurzamingstraject. Waar mogelijk kan dit worden bereikt in samenwerking met
duurzaamheidspartners als de Helderse Vallei en het Duurzaam Bouwloket.
Voordat het traject in gang kan worden gezet dient definitief te worden bepaald om welke panden het
gaat en wat de juridische positie is van de verbonden partijen. Onderzocht dient te worden in hoeverre
hen de gemeentelijke ambitie kan worden opgelegd, indien dit niet mogelijk is dienen zij te worden
geënthousiasmeerd.
Vervolgens dient in gesprek te worden getreden met de relevante betrokkenen en er moet worden
geïnventariseerd in hoeverre men op de hoogte is van de wetgeving en de gemeentelijke ambities op
energetisch vlak. Achterhaald moet worden wat hun ambities op duurzaamheidsgebied zijn en wat zij
eventueel al hebben uitgevoerd. Indien er nog geen ambities zijn vastgelegd, of men twijfelt aan de
voordelen van verduurzaming, is het van belang om hen over de streep te trekken door de ervaringen
en resultaten uit traject 1 en 2 te delen. Dit kan door middel van presentaties en workshops, maar er
kan ook aan worden gedacht om gemeentelijke medewerkers op projectbasis beschikbaar
(inhuurbaar) te stellen voor onderzoek en implementatie.
De ambities van de betrokken partijen dienen concreet te worden gemaakt in een stappenplan en
vervolgens te worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. De voortgang dient continu te worden
gemonitord door de betrokken partijen, en periodiek tussentijds te worden geëvalueerd.
In bijlage A is een overzicht van de (bekende) objecten opgenomen, uitgesplitst per traject. Daarin is
zichtbaar gemaakt welke panden op basis van de gestelde criteria in aanmerking komen voor
verduurzaming.

3.2

Activiteiten en producten

Tijdens de projectuitvoering dient een aantal taken te worden uitgevoerd, de hieruit voortvloeiende
producten staan hier achter tussen haakjes.
Traject 1
• Verkrijgen goedkeuring RUD op Plan van Aanpak SGS Search (goedkeuringsbrief)
• Budgetaanvraag energetisch onderzoek (college advies en presentatie)
• Opdrachtverstrekking pilot energie audits (opdrachtbrief)
• Energetische inspecties door SGS Search (energie auditrapporten)
• Energie auditrapporten ter goedkeuring voorleggen RUD (goedkeuringsbrief)
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•
•
•
•
•
•

Gegevens energie audits integreren met MOP’s in O-Prognose (DMOP)
Doorrekenen scenario’s (concept advies)
Concept advies voorleggen aan RUD (goedkeuringsbrief)
Evalueren energie audits, intern en extern (gespreksverslagen, memo’s)
Evaluatie pilot en zo nodig bijstellen Plan van Aanpak (gesprekverslag/memo en aangepast
PvA)
Tussentijdse terugkoppeling voortgang en resultaten naar college (memo / advies /
presentatie)

Traject 2
• Budgetaanvraag energetisch onderzoek (college advies en presentatie)
• Nader in kaart brengen energieverbruik overig vastgoedbezit (aangepast Excel overzicht)
• Aanbesteden energie audits resterende relevante panden vastgoedbezit (PvE tender)
• Opdrachtverstrekking/gunning energie audits aan derde partij (opdrachtbrief)
• Energetische inspecties (energie auditrapporten)
• Energie auditrapporten ter goedkeuring voorleggen RUD (goedkeuringsbrief)
• Onderzoeken financieringsmogelijkheden, bijv. ESCO’s, EPC of Green Lease (advies)
• Gegevens energie audits integreren met MOP’s in O-Prognose (DMOP)
• Doorrekenen objectscenario's en uitwerking advies op portefeuilleniveau (uitvoeringsplan en
raadsvoorstel)
• Uitvoeringsplan voorleggen aan RUD (goedkeuringsbrief)
Traject 3
• Duurzaamheidspartners benaderen en inventariseren samenwerkingsmogelijkheden
(gespreksverslagen/memo’s)
• Bepalen juridische positie van verbonden partijen (uiteenzetting)
• Inventariseren / afbakenen relevante gebouwen en oppervlaktes (aangepaste objectenlijst)
• Inventariseren kennis, ambities en reeds doorgevoerde maatregelen (gespreksverslagen/
memo’s)
• Delen ervaringen en resultaten uit traject 1 en 2 (presentaties/workshops)
• Afspraken en plannen vastleggen (collegevoorstel en intentie overeenkomst)
• Voortgang bewaken d.m.v. periodiek overleg (gespreksverslagen/ memo’s)
• Tussentijdse terugkoppeling voortgang en resultaten naar college en raad (memo / advies /
presentatie)
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4

Projectorganisatie

4.1

Rollen en verantwoordelijkheden

Projectleider (Jeffrey)
• Algemene projectcoördinatie en procesbewaking
• Opstellen PvE en begeleiding aanbesteding energiescans traject 2
• Bijstellingen Plan van Aanpak
• Aanjagen en betrekken gebruikers traject 3
• Tussentijdse afstemming met teamleider en afdelingshoofd over o.a. voortgang, kwaliteit en
budget
• Bestuurlijke contacten i.s.m. teamleider
• Voorbereiden en opstellen college- en raadsvoorstellen
Projectleden (Rachna, John, Henny en Jeffrey)
• In kaart brengen energieverbruik volledig vastgoedbezit
• Opdrachtverstrekking en uitvoering energetische scans
• Resultaten scans verwerken in DMOP’s en scenario’s berekenen
• Onderzoeken financieringsmogelijkheden
• Inventariseren (definitief bepalen/afbakenen) relevante gebouwen en oppervlaktes
• Beoordelen en evalueren energie audits en DMOP’s (intern en extern)
• Beoordelen college- en raadsvoorstellen
• Bijsturing projectteam
Interne projectadviseurs (Willem en Wendy)
• Bewaking duurzaamheidskader gemeentelijk beleid
Externe projectadviseurs (SGS Search)
• Opstellen Plan van Aanpak energie audits
• Uitvoeren energie audits en aanleveren rapportages
• Aanleveren offerte energiescans traject 2
• Algemene adviezen en ondersteuning inzake duurzaamheidsvraagstukken

4.2

Kwaliteitsbewaking en communicatie

De energie audits worden uitgevoerd conform een vaste systematiek, te weten de Erkende
Maatregelenlijst van de Wet Milieubeheer. De maatregelen worden vastgelegd in O-Prognose, de
gegevens hieruit worden gebruikt voor het doorrekenen van de diverse scenario’s in Excel
werkbladen. Het uitvoeringsplan en advies naar college en raad zullen worden vastgelegd in een
rapportage in Word formaat. Presentaties van tussentijdse voortgang en resultaten naar college en
raad zal worden vastgelegd in Powerpoint.
Kwaliteitscontrole
Stukken aangeleverd door de externe projectadviseurs zullen worden beoordeeld door de
projectleider en de projectleden, naar overweging van de projectleider worden deze stukken
besproken met de interne projectadviseurs en teamleider.
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Stukken opgeleverd door de projectleden worden beoordeeld door de projectleider, zo nodig overlegd
de projectleider het met de interne projectadviseurs en teamleider.
Documenten opgesteld door de projectleider zullen eerst worden voorgelegd aan de projectleden en
vervolgens door de interne projectadviseurs en teamleider worden beoordeeld.
Overleg structuur
Er wordt periodiek overleg gepleegd om tijdig te kunnen bijsturen:
• Wekelijks overleg tussen projectleider en projectleden
• Tweewekelijks overleg met teamleider en de interne projectadviseurs
• Vierwekelijks overleg tussen projectleider en externe projectadviseur
• Tussentijdse terugkoppeling voortgang en resultaten naar college en raad volgens bestuurlijke
termijnkalender
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Planning

5

Om de doelstellingen zoals gesteld in paragraaf 2.1 te kunnen bereiken is een planning gemaakt. In
grote lijnen ziet de planning er als volgt uit.
2017
•
•
2018
•
•
•

Inventarisatie- en onderzoeksfase van traject 1 en 2
Vaststelling DMOP’s, uitvoeringsplan en budget verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Vastgesteld uitvoeringsplan verwerken in kadernota
Start uitvoering energiebesparende maatregelen conform vastgestelde DMOP’s en
uitvoeringsplan
Afbakening, inventarisatie- en onderzoeksfase van traject 3

Naast bovenstaande globale planning is een gedetailleerde uiteenzetting gemaakt van de benodigde
activiteiten en producten en de verdeling van taken en rollen zoals gesteld in paragraaf 3.2 en 4.1.
Hierbij zijn vooralsnog alleen traject 1 en 2 volledig gedetailleerd weergegeven; zodra traject 3
definitief is afgebakend zal e.e.a. nader worden uitgewerkt.
De gedetailleerde planning is weergegeven in bijlage E.
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6

Kosten, baten en risico’s

6.1

Kosten

Energie audit pilotfase
Op basis van de prijsopgave van SGS Search zullen de energie audits van de pilotpanden een
investering van € 40.000,- excl. BTW vergen. Dit is inclusief het opstellen van een Plan van Aanpak en
exclusief het opstellen van een DMOP.
Vanuit de interne organisatie zal zo’n 40 uur benodigd zijn om de energie audits te coördineren.
DMOP’s pilotfase
De DMOP’s met bijbehorende scenarioberekeningen zullen worden opgesteld door het interne
projectteam. Inschatting is dat het opstellen van een DMOP met scenarioberekeningen 10 uur per
pand in beslag neemt, daarnaast wordt gerekend op benodigde projectcoördinatie en
afstemmingsoverleg van zo’n 2 uur per pand. Rekening houdend met het aantal panden binnen de
pilotfase zal een totale interne urenbesteding van 100 uur benodigd zijn.
Energie audit traject 2:
Het uitgangspunt is dat er 25 panden dienen te worden geaudit. Aan de hand van prijsopgave zal de
totale investering voor de audits van traject 2 € 55.000,- excl. BTW bedragen. Vanuit de interne
organisatie zal 120 uur benodigd zijn om de energie audits te coördineren.
DMOP’s traject 2
De DMOP’s zullen worden opgesteld door het interne projectteam. Inschatting dat het opstellen van
een DMOP 8 uur per pand in beslag neemt, daarnaast wordt gerekend op benodigd
afstemmingsoverleg van 4 uur per pand. Rekening houdend met de 25 panden binnen traject 2 zal
een totale interne urenbesteding van 300 uur benodigd zijn.
Besparende maatregelen traject 1 en 2
Op dit moment is nog niet duidelijk welke kosten exact gemaakt moeten worden om het vastgoed te
verduurzamen en de hoofddoelstelling in 2040 te bereiken, dat is pas mogelijk zodra de energiescans
en de DMOP’s gereed zijn. Om toch een voorlopige inschatting te kunnen maken is advies
ingewonnen bij SGS Search. Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de gemiddelde kosten voor
energetische maatregelen bedragen.
Energiebesparende maatregelen label A

€ 50 per m²

Energie opwekking zonne-energie

€ 33,82 per m²

Energie opwekking groen gas

€ 3,27 per m²

Investeringskosten per m²

€ 87,09 per m²

Aantal m2 relevante panden

49.136 m²

Totale investeringskosten

€ 4.279.254,-

Let wel, dit zijn enkel indicatieve berekeningen omdat verschillende typen gebouwen, bouwjaren,
huidige status en manier van gebruik over één kam moesten worden geschoren.
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Kengetallen zijn deels gebaseerd op ervaringen van SGS Search met energieonderzoeken in
gebouwen en deels op het rapport ‘Verplicht energielabel voor kantoren’ van ECN van november
2016. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en er is geen rekening gehouden met eventuele
subsidies.
Geschat wordt dat elk pand gemiddeld 40 uur projectcoördinatie en afstemming benodigd voor o.a.
aanbesteding, uitvoering en oplevering. Voorlopige schatting is dat er in totaal 1200 interne uren
benodigd zijn tot en met 2040.
Reserveringen
Voor de onderzoeksfase in 2017, energie audits en DMOP’s, is in totaal een investering van €
95.000,- benodigd. Aan het college en de raad wordt verzocht een onttrekking aan de algemene
reserve toe te staan, welke tussentijds zal worden verantwoord in de Turap. Projectcoördinatie en
afstemming in deze fase zal ongeveer 560 interne uren in beslag nemen.
Voor het doorvoeren van energetische maatregelen is naar schatting een totale investering benodigd
van € 4.279.254,- (tot en met 2040). Deze kosten bestaan uit zowel energiebesparende als –
opwekkende maatregelen. Dit bedrag is vooralsnog slechts indicatief; zodra het uitvoeringsplan en de
DMOP’s zijn vastgesteld in de raad kan pas een definitieve uitspraak worden gedaan over de totale
investering en de jaarlijks benodigde reserveringen voor duurzame onderhoudsingrepen.
Traject 3 is vooralsnog buiten beschouwing gelaten omdat de investeringskosten niet voor de
gemeente zijn en er nog teveel onbekende factoren zijn. Niet alle panden en oppervlakten zijn bekend
en het is nog onduidelijk welke partijen zullen deelnemen. Daarnaast is de samenwerkingsvorm nader
te bepalen in overleg met de betrokkenen.

6.2

Baten

In globale zin worden de volgende baten behaald:
• Kostenbesparing
• Effectiever en efficiënter vastgoedbeleid
• Duurzame panden
Baten kunnen pas definitief en specifiek op objectniveau worden uitgedrukt zodra de resultaten uit de
energiescans en de DMOP’s bekend zijn. Het inschatten van de baten in termen van
terugverdientijden is een complex verhaal waar geen concrete (meetbare) inschatting over kan
worden gemaakt. Dit omdat te veel variabelen kunnen verschillen en van invloed kunnen zijn, onder
andere de energieprijs, energiebesparing, gedrag en investeringskosten.

6.3

Risico’s

Het grootste risico is dat de doelstelling tot volledig energieneutraal gemeentelijk vastgoed niet wordt
behaald, en er niet (tijdig) wordt voldaan aan het wettelijk kader. Middels voorliggend plan van aanpak
wordt getracht de eerste stappen te zetten naar een robuuste aanpak, een volgende stap is een
vastgesteld uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de volgende risico’s:
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•

De energie auditrapporten van SGS Search bieden onvoldoende handvatten voor het opstellen
van een DMOP
o Beheersmaatregel: Het is van belang dat de resultaten van de energie audits in de
pilotfase snel worden omgezet naar DMOP scenario’s zodat afwijkingen en
tekortkomingen snel kunnen worden gesignaleerd en hier tijdig op kan worden
geanticipeerd in samenspraak met SGS Search. Voorwaarde is de pilotpanden niet in
bulk te laten opleveren maar tussentijds separaat per pand.

•

Kosten vallen hoger uit dan vooraf ingeschat
o Beheersmaatregel: Door middel van continue bewaking afwijkingen tijdig signaleren,
wijzigingen/bijstellingen doorvoeren in Plan van Aanpak en intern communiceren met
bestuursdocumenten

•

Tijdsdruk en beschikbaarheid teamleden
o Beheersmaatregel: Medewerkers vrijmaken door hier rekening mee te houden in het
teamresultaatplan en individueel werkplan
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Bijlage A

Objectenlijst
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Bijlage B

Nota aanpak duurzaam en klimaatbestendig Den Helder
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Hoofdlijnen van aanpak voor een duurzaam en
klimaatbestendig Den Helder

juni 2015

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 deze notitie wordt aangegeven waar die kansen en mogelijkheden de komende jaren liggen in
Den Helder

Duurzaamheid
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 zoveel mogelijk partijen moeten actief
mee gaan doen en hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
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 haar afspraken met het Rijk en de Provincie nakomen.
De huidige stand van zaken is als volgt te typeren:
- Den Helder doet al veel op het gebied van duurzaamheid, maar dit wordt nog altijd onvoldoende samengebracht onder het thema duurzaamheid
- Bij de eigen gemeentelijke organisatie ligt de meest 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 duurzaamheid te stimuleren.

Communiceren

stimuleren

faciliteren

samenwerken

Energieakkoord
Het energieakkoord dat door de VNG is ondertekend in 2013 is ook voor Den Helder het uitgangspunt:
- een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar.
- 100 peta-joule aan energiebesparing in het finale energie verbruik van Nederland per 2020
- een toename van het aandeel van hernieuwbare energie opwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020.
- een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023.
- ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren.

Klimaatbestendigheid
Een goede kwaliteit van de leefomgeving is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goed functionerende steden. Overstromingen en
toenemende kans op hevige neerslag, droogte en hitte tasten deze kwaliteit aan. We willen ons land zoveel mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust
inrichten. Zowel binnen- als buitendijks en op regionaal en lokaal niveau. De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, die op Prinsjesdag 2014 verscheen,
stimuleert en bindt alle overheden om dit daadwerkelijk te gaan doen.
Met de ondertekening van de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie geven - behalve overheden - ook marktpartijen, maatschappelijke organisaties en
kennisinstellingen aan een coalition of the willing te vormen. Om te zorgen dat de steden en dorpen in 2050 klimaatbestendig zijn, streven de partijen ernaar
om klimaatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 integraal onderdeel te laten zijn van hun beleid en handelen. Ook de gemeente Den Helder
heeft de landelijke Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptie ondertekend op 9 oktober 2014.
In Den Helder heeft inmiddels een Klimaatatelier plaatsgevonden, waar de stresstest light een onderdeel van is, als start van een proces waarbij in een
volgende stap burgers, bezoekers en ondernemers worden betrokken om samen te werken aan een klimaatbestendige stad.
Het begint met bewustwording. Van daaruit kan er gezamenlijk gewerkt gaan worden aan een klimaatbestendige stad. Klimaatveranderingen kunnen
vertraagd worden door een actief beleid op het gebied van duurzaamheid. Ook daar zijn alle partijen in de samenleving bij nodig.

Hoofdlijnen van een aanpak voor een duurzaam en klimaatbestendig Den Helder
Van afvalpreventie naar grondstof
Verantwoordt omgaan met afval, afvalinzameling en het hergebruik van de ingezamelde grondstoffen levert een belangrijke bijdrage aan het sparen van het
milieu. Er zijn daarom landelijk doelstellingen vastgelegd waar gemeenten aan moeten voldoen in het kader van de afvalinzameling. In LAP2 (Landelijk Afval
Plan 2010-2015) is een doelstelling geformuleerd voor 95% nuttige toepassing van afval en verplicht 60% materiaalhergebruik in 2015. Dit is later door
staatssecretaris Atsma aangescherpt naar een ambitieniveau van 65%. Vervolgens is de doelstelling nogmaals verhoogd naar 75% in 2020. Veruit de beste
methode om te komen tot een zo hoog mogelijk materiaalhergebruik is gescheiden inzameling aan de bron.
Voor Den Helder betekent dit dat er een grote slag gemaakt zal moeten worden en dat het moment is aangebroken om een andere weg in te slaan en te
kiezen voor zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen.
Dit betekent een essentiële wijziging in de inzamelsystematiek. Uitgangspunt is hierbij kostenneutraliteit. Er ligt een voorstel voor een gefaseerde overgang
naar het zogenaamde omgekeerd inzamelen. Omgekeerd inzamelen houdt in dat de grootste inzamelfracties (GFT, papier en kunststof) gescheiden huis-aanhuis worden ingezameld bij de laagbouw door middel van rolemmers. Het gebruik van deze rolemmers is daarmee niet langer vrijwillig. Het restafval wordt ‘op
afstand gezet’ door middel van een ondergrondse container op een centrale plek in de wijk.
Omgekeerd inzamelen is een traject dat de nodige inzet en betrokkenheid vraagt van de gemeente en haar bewoners. Men moet op een andere wijze gaan
inzamelen en er dient een nieuwe inzamellogistiek opgezet te worden.

Energieproductie (wind, zon)stimuleren

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%. Het meewerken aan de realisatie van grootschalige duurzame energiebronnen in periode 2010 – 2025 is hiervoor een belangrijk middel. De
mogelijkheden voor windenergie op land zijn zeer beperkt vanwege de belemmeringen die er uitgaan van de luchthaven en Defensie.
Daarom komt er extra druk te liggen op andere bronnen van duurzame energie: zon, biomassa, water. Voor Den Helder liggen er vooal kansen op het gebied
van zonne-energie
In 2014 is de zonneparken-notitie vastgesteld die de kaders aangeeft waaronder particuliere ondernemingen zonne-parken kunnen realiseren in Den Helder.
Via acties als SamenZonneEnergie en de actie van de woningcorporatie wordt de productie van zonne-energie op daken van woningen gestimuleerd.

Bodemkwaliteit verbeteren
Begin 2015 is een bodemprogramma 2015-2018 vastgesteld. Met daaraan gekoppeld de middelen om het uit te voeren voor een bedrag van ruim 2 miljoen
euro over 4 jaar.
Met het bodemprogramma 2015-2018 streeft de gemeente de volgende doelstellingen na
- De uitvoering van de nazorg op in het verleden uitgevoerde saneringen met restverontreiniging.
- Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen van alle locaties met (mogelijk) risico’s voor de volksgezondheid.
- Onderzoeken en indien nodig saneren of beheersen alle locaties met (mogelijk) risico’s op verspreiding van verontreinigende stoffen (spoedlocaties
op basis van verspreidingsrisico’s) en ecologische spoedlocaties.
- De stedelijke vernieuwing stagneert niet door bodemverontreiniging.
- Bij grootschalige grondwaterverontreiniging beheersen of saneren d.m.v. een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met betrokken partijen.
- Het Bodemloket wordt in 2015 aangesloten op het regionale systeem waarmede de bodeminformatie digitaal beschikbaar komt.

Natuur en landschapsontwikkeling
De gemeente Den Helder heeft de kwaliteit van het omliggende landschap herontdekt. De kwaliteiten van de waardevolle natura 2000 natuurgebieden en de
prachtige groene structuren in de stad, zoals de Stelling en de Nollen, worden steeds meer versterkt en gebruikt bij ruimtelijke ontwikkelingen in en om de
stad. Zo wordt aan de Noordkant gewerkt aan het verbinden van de stad met de zee. Hierbij wordt nagedacht over een multifunctionele Zeedijk met diverse
functies die een schakel in plaats van een barrière wordt. De eerste projecten gaan naar verwachting in 2016 van start.
Aan de westkant wordt de verbinding van Nieuw Den Helder met de duinen versterkt. Na de aanleg van het Duinpark midden in de wijk is de aandacht nu
verplaatst naar de rand. Sportpark de Streepjesberg kan door de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden compacter worden ingericht en de vrijgekomen
ruimte zal worden in gericht als een nieuw duingebied met fiets- en wandelpaden die de duinen met de wijk verbinden. In latere fases ligt er de ambitie om het
Duinpark te verbinden met de duinen door middel van een drietal groene structuren die vanuit de duinen de wijk inlopen.
Tenslotte wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van diverse projecten rondom de stelling. Naast het herstelde stuk liniedijk en twee gerealiseerde coupures
verandert ook de invulling van de forten. Zo worden met behulp van Waddenfondsgelden door Zeestad en Stichting Stelling de forten Kijkduin en Westoever
grondig gerenoveerd ter versterking van hun recreatieve functie. De andere twee forten Erfprins en Dirksz. Admiraal ondergaan in de toekomst mogelijk ook
een transformatie, maar dit is afhankelijk van de huidige gebruikers.
Door middel van deze en andere, kleinere projecten hoopt Den Helder haar relatie met het landschap te versterken en nog meer te werken aan haar eigen
identiteit met het maritieme profiel.

Verduurzaming bestaande woningvoorraad
Het landelijke energieakkoord is ingegaan op 1 januari 2014. In het akkoord staat onder andere opgenomen dat alle gemeenten voor 2016 een energieloket
voor hun inwoners beschikbaar moeten stellen. Het doel is om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren en bewoners bewust te maken van de
besparingsmogelijkheden.
Voor de regio Kop van Noord-Holland en de regio West-Friesland wordt hier de komende 3 jaar invulling aan gegeven middels het Duurzaam Bouwloket.
Inwoners uit de regio West – Friesland en de Kop van Noord – Holland kunnen voor vragen en informatie op het gebied van duurzaam (ver)bouwen,
energiebesparing of energie opwekken terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket staat borg voor een onafhankelijk, professioneel en
gratis advies.
Via de website, per mail of telefonisch kunnen inwoners bij het Duurzaam Bouwloket terecht voor al hun vragen over kwaliteitsverbetering en
besparingsmogelijkheden voor de woning. Ook staat het Duurzaam Bouwloket regelmatig op markten en zijn ze aanwezig tijdens informatiebijeenkomsten.
Daarnaast gaan de gemeenten uit de regio de komende jaren samen met het Duurzaam Bouwloket actief de wijk in. Door infraroodbeelden en
maatwerkadviezen te maken voor verschillende woningtypen wordt er voor de bewoners een beeld geschetst van de mogelijkheden op het gebied van
energiebesparing en kwaliteitsverbetering in een soortgelijke woning. Naast het thema energie zijn de onderwerpen gezondheid, wooncomfort en het
toekomstgeschikt maken van uw woning belangrijke aandachtspunten binnen de nieuwe energieloket structuur.

Energiebesparingsaanpak bedrijven
Verhoging van de prioritering van energiebesparing als onderdeel van de Wet milieubeheer bij handhaving (afd. 2.6, art,. 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer)
is eveneens een onderdeel van het energieakkoord. Tot nu toe worden de mogelijkheden uit de Verruimde Reikwijdte van de Wet milieubeheer onvoldoende
benut, waardoor een groot besparingspotentieel blijft liggen.
De VNG en het ministerie van Infrastructuur en milieu hebben in juli 2014 alle gemeenten aangeschreven met het verzoek aan bestuurders om hogere
prioriteit toe te kennen aan energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van < 5jaar bij de grotere bedrijven. In het energieakkoord is
overeengekomen dat naast stimuleringstrajecten ook toezicht en handhaving wordt ingezet op de uitvoering van energiebesparingsmaatregelen met een
terugverdientijd van < 5 jaar te borgen.
In het gebied NHN wordt gekozen voor een twee sporen aanpak, waarbij ingezet wordt op stimuleren en controleren.
In Noord-Holland Noord willen wij enthousiaste ondernemers helpen en twijfelaars over de streep trekken met praktische tools en aansprekende voorbeelden
om stappen te zetten in energiebesparing.
Dit willen we doen door:
- slim gebruik te maken van bestaande informatie,
- indien nodig aanvullende kennis te vergaren door gericht onderzoek,
- kennisdelen via bijeenkomsten voor ondernemers aan de hand van thema’s,
- inzetten op energiebesparing bij de reguliere controle bezoeken. Ook hier zetten we in op goede voorlichting, praktische handreikingen, maar ook op het
bewaken en monitoren van de resultaten, zodat bij onvoldoende resultaat ook tijdig kan worden ingegrepen.
Om dit proces te ondersteunen is inmiddels een subsidie toegekend aan het samenwerkingsgebied NHN.

Verduurzaming van de eigen gemeentelijke organisatie
Wanneer de stad verduurzaamt is het van belang dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft.
Dit doet zij al op het gebied van de openbare verlichting waarin Den Helder één van de kopgroepgemeenten is. Maar er is méér mogelijk op het gebied van
het energieverbruik van de eigen organisatie, maar ook van de aan de gemeente gelieerde organisaties zoals bijvoorbeeld de onderwijsvoorzieningen.
Onderwerpen die verder aangepast kunnen worden zijn:
• Mobiliteit gemeentelijke organisatie
• Duurzaam inkopen gemeente
• Duurzaam personeelsbeleid
• Bewustwording
• Gemeentelijke uitstraling
• Energieproductie op gemeentelijk vastgoed
• Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Gerichte publieksacties uitvoeren
Wanneer een stad wil verduurzamen is het van belang dat de burgers meedoen. Een eerste stap daarin is een proces van bewustwording op gang brengen.
Daarbij is het van belang dat de burgers er profijt in zien dat hun stad aan het verduurzamen is. Via deze strategie worden een aantal publieksacties
uitgevoerd waarin de burgers actief kunnen meedoen, hun leef en woonsituatie verbetert en waarin zij zich bewust worden van de noodzaak van
verduurzaming.
Een greep uit de mogelijke acties zijn:
• De dag voor de duurzaamheid
• Landelijke zwerfvuilactie: Den Helder schoon
• Klimaatstraatfeestdag
• Acties uitvoeren in het kader van wijkgericht werken, o.a. het beheren van de eigen buurt
• Stimulering stadslandbouw
• Energy-battle

Netwerken, community-vorming en green-deals als belangrijke werkvormen
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. Ondertussen is het van belang dat noodzakelijke
veranderingen worden verbonden en verankerd in de bestaande structuren. Den Helder is lid van het GDO, Gemeenten voor duurzame ontwikkeling.
Den Helder heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een schoon, heel en veilig strand en wil dit in de toekomst graag behouden en waar mogelijk
uitbouwen. De Green Deal Schone Stranden zorgt ervoor dat goede voorbeelden vanuit Den Helder met andere kustgemeenten worden gedeeld en creatieve
ideeën van andere gemeenten worden overgenomen. In de overeenkomst worden ook concrete acties vastgelegd, waarmee de partijen een extra bijdrage
leveren aan schone stranden. Het gaat hierbij zowel om het schoon maken als het schoon houden van stranden.
Green Deals zijn instrumenten van de rijksoverheid om goede, ‘groene’ initiatieven vanuit de maatschappij te ondersteunen en te stimuleren. Er zijn in
Nederland ook Green Deals voor de Visserij en voor de Scheepsafvalketen. Deze zijn ondertekend door Port of Den Helder. De drie Deals vullen elkaar
uitstekend aan. Tijdens het vissen krijgen vissers van allerlei afval in hun netten dat door anderen is gedumpt. In Den Helder doen kotters al jaren mee aan
het project van KIMO Nederland-België.

Mobiliteit
Den Helder herijkt het verkeers-en vervoersplan met de opdracht om meer aandacht te besteden aan de verduurzaming van de mobiliteit. Dan gaat het om
onderwerpen als
- Duurzaam ontwerp van wegen
- Stimulering fiets- en voetgangersvervoer
- Stimuleren autodelen en het nieuwe rijden
- Schonere voertuigen
- Schonere bevoorrading
- Actieve inbreng duurzaamheidwensen bij concessieverlening OV
- Stimulering alternatieve brandstoffen, waaronder elektrisch rijden
- Mobiliteitsmanagement

Toezicht op gemeentelijke taken betreffende het thema woon- en leefklimaat
Bij de gemeente ligt een belangrijke taak als het gaat om het garanderen van een gezond en kwalitatief hoog niveau woon- en leefklimaat voor haar burgers,
bedrijven en bezoekers.
In wetgeving gaat het dan om de uitvoering van de wetten Wabo, Wro, Milieuwet, Waterwet, Woningwet, Huisvestingswet en Monumentenwet.
Het college van B&W is verplicht de voorgeschreven taken conform de betrokken wetten adequaat uit te voeren. De gemeenteraad heeft daarbij een
toezichthoudende taak.
Het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft in opdracht van de VNG toezichtindicatoren vastgelegd voor het thema woon- en leefklimaat.
Deze indicatoren bieden de basis voor horizontale verantwoording tussen college en raad om uitvoering te geven aan de wet revitalisering generiek toezicht
(RGT). Ook dienen deze indicatoren als basis voor de verticale verantwoording aan de toezichthouder. In het geval van het thema Woon- en leefklimaat is de
verticale toezichthouder de provincie.
De toezichtindicatoren betreffen Wabo, Wro, Huisvestingswet, Woningwet, Monumentenwet en Waterwet. Wanneer de vragen bij elk wetsartikel worden
beantwoord ontstaat een goed beeld of de gemeente haar wettelijke taken op het thema woon- en leefklimaat adequaat uitvoert.
De informatie wordt tot een rapportage verwerkt op de site www.waarstaatjegemeente.nl van KING.

Duurzame economie stimuleren
Vanuit de Strategische Visie Den Helder 2020 ontwikkelt Den Helder ‘een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief
onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers’ . De belangrijkste activiteiten daarin zijn:
• Energy Valley
• De verdere ontwikkeling MCN
• Ontwikkeling energiecluster
• De Verduurzaming van Willemsoord, i.s.m Marine en Port of Den Helder
• Duurzaam ondernemen Strand (greendeal strand)

Actieve communicatie over duurzaamheid bevorderen en een raadswerkgroep duurzaamheid als ambassadeurs

Duurzaamheid heeft alles te maken met bewustwording en gedragsverandering. Om dit te bereiken is communicatie nodig. Dus moet er veel gepraat worden
over duurzaamheid, zowel intern als extern. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest moderne communicatiemiddelen. Daarnaast speelt stichting De
Helderse Vallei een belangrijke rol in dit proces. En in dat kader starten we een duurzaamheidscafé.
Den Helder kent de raadswerkgroep duurzaamheid. Elk raadswerkgroeplid is een ambassadeur van duurzaamheid binnen de Gemeente Den Helder. Met
deze opdracht kan duurzaamheid integraal onderdeel worden binnen de gemeente, zowel naar binnen (organisatorisch) als naar buiten (beleidsmatig en
uitvoerend). Met een focus op een thema, zoals hierboven beschreven kunnen de deelnemende raadsleden op kortere termijn een belangrijke bijdrage
leveren aan een breed gedragen actieplan voor realisatie van de landelijke Klimaatdoelstellingen 2020.
Daarnaast zal de raad en het college van B&W het kopje ‘duurzaamheid’ opnemen in alle raads- en collegevoorstellen. Hiermee gaat afgedwongen worden
dat het aspect ‘duurzaamheid’ altijd meegenomen wordt.

Team Vastgoedontwikkeling

Bijlage C

Duurzaamheidsagenda
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WHEHUHLNHQ(QHUJLHQHXWUDDOKRXGWLQGDWGHHQHUJLHGLHJHEUXLNWZRUGELQQHQGHJHPHHQWH
KHUQLHXZEDDURSJHZHNWZRUGWELQQHQGHJHPHHQWHJUHQVLQVDPHQZHUNLQJPHWDQGHUHJHPHHQWHQRI
XLWHLJHQGRPYDQGHJHPHHQWH9HUGHULVHUELMYRRUNHXUJHHQJHEUXLNYDQIRVVLHOHEUDQGVWRIIHQ
RPGDWGH]HQLHWKHUQLHXZEDDU]LMQHQHHQKRJH&2XLWVWRRWKHEEHQ'DDUQDDVWLVGHJHPHHQWH
FLUFXODLURSKHWJHELHGYDQELRPDVVDVWURPHQ

1DDVWGHDPELWLHYDQQHXWUDDOZLO'HJHPHHQWH'HQ+HOGHUDOVRUJDQLVDWLHHHQ
YRRUEHHOGIXQFWLHELQQHQGHJHPHHQWHYHUYXOOHQLQGH]HDPELWLH0RPHQWHHOZRUGWHUYLDKHW1LHXZ
3HUVSHFWLHI2SHQEDUH5XLPWHRRNLQJH]HWRSGXXU]DDPKHLG'XXU]DDPKHLGLVHHQYDQGH
VSHHUSXQWHQELQQHQKHW1LHXZ3HUVSHFWLHI2SHQEDUH5XLPWH(QHUJLHQHXWUDDOVOXLWKLHUGDQRRN
IHLOORRVRSDDQ


ϮϬϭϴ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϯ
ϮϬϯϬ
ϮϬϰϬ

ͻEŝĞƵǁďŽƵǁǁŽŶŝŶŐĞŶĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂů;E,EͿ
ͻ'ĞĞŶŐĂƐŶĞƚŶŝĞƵǁďŽƵǁǁŝũŬĞŶ;E,EͿ
ͻϭϰйĚƵƵƌǌĂŵĞĞŶĞƌŐŝĞ;E>Ϳ
ͻϭϲйKϮƌĞĚƵĐƚŝĞ;E>Ϳ
ͻE,EĐŝƌĐƵůĂŝƌŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶďŝŽŵĂƐƐĂƐƚƌŽŵĞŶ;E,EͿ

ͻϭϲйĚƵƵƌǌĂŵĞĞŶĞƌŐŝĞ;E>Ϳ

ͻϱϬйĚƵƵƌǌĂŵĞĞŶĞƌŐŝĞ;,Ϳ
ͻEĞĚĞƌůĂŶĚŐĂƐůŽŽƐ;E>Ϳ

ͻϭϬϬйĞŶĞƌŐŝĞŶĞƵƚƌĂĂů;,ĞŶE,EͿ

)LJXXU'XXU]DPHHQHUJLHGRHOHQ



2PGDWQXZRUGWEHVFKRXZGDOVHHQVWLSDDQGHKRUL]RQ]LMQLQ )LJXXU)LJXXUDOOH
HQHUJLHGRHOHQZHHUJHJHYHQRSKHWWLMGVSDGWXVVHQQXHQHQHUJLHQHXWUDDOLQ'RRUQXWHVWDUWHQ
PHWLQYXOOLQJJHYHQDDQGH]HWLMGOLMQGRRUPLGGHOYDQDFWLHSODQQHQ]DOKHWHLQGGRHOYDQ
HQHUJLHQHXWUDDOLQVWHHGVGLFKWHUELMNRPHQ6RPPLJHYDQGH]HGRHOHQ]LMQRSJHOHJGYDQXLWKHW
5LMNDQGHUHQ]LMQJHVWHOGGRRUKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGRS1RRUG+ROODQG1RRUGQLYHDXZDW
PRPHQWHHOZRUGWEHJHOHLGGRRUGH58'+HWHHUVWHHQHUJLHGRHORSGHWLMGOLMQLVGXXU]DPH
HQHUJLHLQJHYROJGGRRUGXXU]DPHHQHUJLHLQ,QGH]HGXXU]DDPKHLGVDJHQGDLV
GXXU]DPHHQHUJLHLQWRHJHYRHJGRPHHQH[WUDWXVVHQVWDSWHFUHsUHQRP]RGHVWDSSHQULFKWLQJ
HQHUJLHQHXWUDDOWHYHUNOHLQHQ


,QGLWGRFXPHQWZRUGWHHQVWDUWJHPDDNWPHWGHDFWLHVULFKWLQJHQHUJLHQHXWUDDOLQ+LHUELMZRUGW
JHIRFXVWRSGXXU]DPHHQHUJLHLQDOVHHUVWHWHEHKDOHQGRHO+LHUPHHYROGRHQZHDDQ
GHGRRUKHWULMNDDQJHJHYHQDPELWLH,Q]DOHHQQLHXZDFWLHSODQZRUGHQRSJHVWHOGZDDUELM
JHQRPHQDFWLHVJHsYDOXHHUGZRUGHQHQQLHXZHDFWLHVRSJHVWHOG



+HWKXLGLJHHQHUJLHYHUEUXLNLQGHJHPHHQWHLV7-SHUMDDU+LHUYDQZRUGW
7-KHUQLHXZEDDURSJHZHNWZDWRYHUHHQNRPWPHWYDQKHWWRWDOH
HQHUJLHJHEUXLN+LHUPHHOLJW'HQ+HOGHUDOVJHPHHQWHRQGHUKHWODQGHOLMN
JHPLGGHOGHYDQLQ

,Q)LJXXU)LJXXULVKHWHQHUJLHJHEUXLNSHUVHFWRUZHHUJHJHYHQ+LHULQLVDIWH
OH]HQGDWZRQLQJHQKHWPHHVWHHQHUJLHYHUEUXLNHQLQGHJHPHHQWH2SGHWZHHGH
SODDWVNRPWYHUNHHUHQYHUYRHUHQRSGHGHUGHSODDWVVWDDWSXEOLHNH
GLHQVWYHUOHQLQJ,QGH]HGULHVHFWRUHQYDOWGXVGHPHHVWHZLQVWWHEHKDOHQPHW
EHWUHNNLQJRSHQHUJLHEHVSDULQJ






)LJXXU+XLGLJHQHUJLHYHUEUXLN










)LJXXU'LDJUDPHQHUJLHJHEUXLNSHUVHFWRULQLQJHPHHQWH'HQ+HOGHU



,Q]LMQGRRUKHW6HUYLFHSXQW'XXU]DPH(QHUJLH 8LWEHLMHUVH VFHQDULR¶VRSJHVWHOGPHWKRH
'HQ+HOGHUDOVJHPHHQWHHQHUJLHQHXWUDDO]RXNXQQHQZRUGHQ'H]H]LMQZHHUJHJHYHQLQ )LJXXU
)LJXXU:DQQHHUGHOLMQHQYDQEHVSDULQJHQHQHUJLHRSZHNNLQJHONDDUUDNHQLVGHKRHYHHOKHLG
YHUEUXLNWHHQHUJLHJHOLMNDDQGHKHUQLHXZEDDURSJHZHNWHHQHUJLH,QGLWILJXXULVDIWHOH]HQGDW
HQHUJLHQHXWUDDO]LMQLQXLWVOXLWHQGWHEHKDOHQLVGRRUDPELWLHXVLQWH]HWWHQRSHQHUJLHEHVSDULQJ
HQHQHUJLHRSZHNNLQJ

+HWODQGHOLMNHGRHORPKHUQLHXZEDUHHQHUJLHRSWHZHNNHQLQLVXLWVOXLWHQGWHEHKDOHQGRRU
PLGGHOYDQHHQDPELWLHXVVFHQDULRYRRUKHUQLHXZEDUHHQHUJLH9RRUKHWHQHUJLHEHVSDULQJVFHQDULRLV
PHHUVSHOLQJ+LHUGRRULVJHNR]HQYRRUHHQVFHQDULRYDQEHVSDULQJSHUMDDUHQKLHURSGH
KRHYHHOKHLGKHUQLHXZEDUHHQHUJLHDDQWHSDVVHQ]RGDWGXXU]DPHHQHUJLHLQEHKDDOG
ZRUGW


)LJXXU6FHQDULR VGRRU6HUYLFHSXQW'XXU]DPH(QHUJLH 8LWEHLMHUVH 



9HUYROJHQVLVJHIRFXVWQDDUGHZDDUGHQEHQRGLJGRPGXXU]DPHHQHUJLHWHEHKDOHQLQ'LW
RPWHEHSDOHQZHONHVFHQDULR¶VKLHUDDQYROGRHQ,Q)LJXXU)LJXXUVWDDQGHVFHQDULR¶VYDQ]RZHO
HQHUJLHEHVSDULQJDOVYDQKHWYHUJURWHQYDQGHGXXU]DDPRSJHZHNWHHQHUJLHYRRUUDDGWHJHQHONDDU
DIJHVSLHJHOGYRRUKHWMDDU+LHUELMYDOWRSGDWPHWDOOHHQHQHUJLHEHVSDULQJRIDOOHHQKHWVFHQDULR
µDPELWLHXVKHUQLHXZEDDU¶KHWSHUFHQWDJHYDQSURFHQWQRRLWJHKDDOGNDQZRUGHQ(U]DOGXV
HHQFRPELQDWLHJHPDDNWPRHWHQZRUGHQYDQLQYHVWHUHQLQKHUQLHXZEDUHHQHUJLHRSZHNNLQJHQ
HQHUJLHEHVSDULQJ7DEHO7DEHOYHUWDDOWGH]HVFHQDULR¶VQDDUZDDUGHQHQSHUFHQWDJHV
KHUQLHXZEDUHHQHUJLH'HGLNJHGUXNWHFLMIHUVJHYHQDDQZDQQHHUKHWGRHOYDQJHKDDOGZRUGW8LW
GH]HWDEHOLVDIWHOHLGHQGDWPHWDOOHHQEHVSDULQJRIDOOHHQLQ]HWWHQRSKHUQLHXZEDUHHQHUJLHKHWGRHO
QLHWWHEHKDOHQLV+HWHQLJHVFHQDULRZDDUELMGHGRHOHQJHKDDOGZRUGHQYRRUKHUQLHXZEDUHHQHUJLHLV
KHWVFHQDULRDPELWLHXVKHUQLHXZEDDU(UPRHWGXVHHQFRPELQDWLHJHPDDNWZRUGHQYDQ
HQHUJLHEHVSDULQJHQKHUQLHXZEDUHHQHUJLHRSZHNNLQJ

7DEHO6WUHHIZDDUGHGXXU]DPHHQHUJLHLQRSEDVLVYDQVFHQDULR VGRRU8LWEHLMHUVH  


ƵƚŽŶŽŽŵƐĐĞŶĂƌŝŽ
^ĐĞŶĂƌŝŽϭ͕ϱйďĞƐƉĂƌŝŶŐ
^ĐĞŶĂƌŝŽϮйďĞƐƉĂƌŝŶŐ
^ĐĞŶĂƌŝŽϯйďĞƐƉĂƌŝŶŐ

,ĞƌŶŝĞƵǁďĂĂƌ WŽƚĞŶƚŝĞĞů
^ĐĞŶĂƌŝŽ
ŚƵŝĚŝŐ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂƌĞ ĂŵďŝƚŝĞƵƐϭϬϬй
ĞŶĞƌŐŝĞ
ŚĞƌŶŝĞƵǁďĂĂƌ
ϭ͕ϵй
ϰ͕ϰй
ϭϯ͕ϯй
Ϯ͕Ϭй
ϰ͕ϵй
ϭϰ͕ϲй
Ϯ͕ϭй
ϱ͕Ϭй
ϭϱ͕Ϭй
Ϯ͕ϯй
ϱ͕ϱй
ϭϲ͕ϰй

%HUHNHQLQJYDQKHWUHVXOWDDWSHUVFHQDULRZDWEHKDDOGZRUGWZDQQHHUGH]HXLWJHYRHUG]RXGHQZRUGHQ
+LHULQLV]LFKWEDDUGDWPHWDOOHHQHQHUJLHEHVSDULQJGHSURFHQWQLHWKDDOEDDULV'HGLNJHGUXNWH
FLMIHUVJHYHQDDQZDQQHHUKHWGRHOEHKDDOGZRUG 


,Q)LJXXU)LJXXULVWZHHSURFHQWEHVSDULQJXLWJHVWLSSHOGRSKHWWLMGVSDGWXVVHQHQ'H]H
EHVSDULQJNRPWXLWRS7-LQ+HWHQHUJLHJHEUXLNLQNRPWGDQXLWRS7-2PGDW
KHWJHVWHOGHGRHOGXXU]DPHHQHUJLHLQLVZLOOHQZLMGHKRHYHHOKHLGKHUQLHXZEDUH
HQHUJLHRSZHNNLQJKLHURSDDQSDVVHQ'LWEHWHNHQWGDWLQO7-KHUQLHXZEDDURSJHZHNWPRHW

ZRUGHQ'HKXLGLJKHUQLHXZEDDURSJHZHNWHHQHUJLHEHGUDDJW7-HHQWRHQDPHYDQ7-LQ
LVGXV
QRRG]DNHOLMNRPKHWGRHOYDQSURFHQW
'RHOHQ
HQHUJLHQHXWUDDOWHEHKDOHQ)LJXXU)LJXXUJHHIWKHW
7-EHVSDULQJ SHUMDDU 
XLWHLQGHOLMNHGRHOZHHUKHUQLHXZEDUH
7-KHUQLHXZEDDURSZHNNHQ
HQHUJLHLQPHWDOVHHUVWHVWDS
LQGH]HULFKWLQJ



)LJXXU*HVWHOGHGRHOHQRYHUKHWWLMGVSDGWRW





)LJXXU*HVWHOGHGRHOHQRYHUKHWWLMGVSDGWRW

%HUHNHQLQJRSEDVLVYDQEHVSDULQJ URGHOLMQ HQUHVWWRHQDPHKHUQLHXZEDUHHQHUJLHRSZHNNLQJ'HKRHYHHOKHLG
KHUQLHXZEDUHHQHUJLHLVEHSDDOGGRRURSKHWUHVWHUHQGHHQHUJLHJHEUXLN 



,Q)LJXXU)LJXXULVKHWSRWHQWLHHOYRRUKHUQLHXZEDUHHQHUJLHLQ'HQ+HOGHUZHHUJHJHYHQ+LHULQLV
ZLQGHQHUJLHQLHWPHHJHQRPHQ,QGHJUDILHNLVWH]LHQGDWDDUGHQRPJHYLQJVZDUPWHDOV
YRRUQDDPVWHZHHUJHJHYHQLVJHYROJGGRRU]RQQHHQHUJLH



=RQQHHQHUJLH


:LQGHQHUJLH
$DUGHQ
RPJHYLQJVZDUPWH



%LRHQHUJLH



)LJXXU3RWHQWLHHOKHUQLHXZEDUHHQHUJLH






+XLGLJH
HQHUJLHRSZHNNLQJ




2PYDQKHUQLHXZEDUHHQHUJLHQDDUKHUQLHXZEDUHHQHUJLHWHJDDQLQ]XOOHQGHQRGLJH
VWDSSHQJH]HWPRHWHQZRUGHQ'H]H]LMQYHUGHHOGLQHQHUJLHRSZHNNHQGHDFWLHVHQ
HQHUJLHEHVSDUHQGHDFWLHV%LMGHDFWLHVVWDDWYHUPHOGZDWGH]HRSOHYHUHQHQELMGUDJHQDDQKHW
EHKDOHQYDQ7-DDQKHUQLHXZEDUHHQHUJLHRSZHNNLQJHQ7-DDQHQHUJLHEHVSDULQJ

2PGDWHQHUJLHQHXWUDDOYHHORYHUODSKHHIWPHWDQGHUHVRPVORSHQGHSURMHFWHQLVKHWEHODQJULMNGDW
KLHUDDQVOXLWLQJPHHJH]RFKWZRUGW(HQYDQGH]HSURMHFWHQLVKHW1LHXZ3HUVSHFWLHI2SHQEDUH
5XLPWH+LHULQZRUGWGRRUPLGGHOYDQHHQJHELHGVJHULFKWHDDQSDNRQGHUDQGHUHJHZHUNWDDQHHQ
GXXU]DPHUHQNOLPDDWEHVWHQGLJHURSHQEDUHUXLPWH%LMGH]HJHELHGVDDQSDNNDQKHUQLHXZEDUH
HQHUJLHRSZHNNLQJHQYHUGXXU]DPLQJHHQJRHGHPHHNRSSHONDQV]LMQ]RDOVKHWYHUYDQJHQYDQGH
RSHQEDUHYHUOLFKWLQJGRRU/('YHUOLFKWLQJ
1DDVWRYHUODSLQWHUQLVGH]HRRNH[WHUQDDQZH]LJ%RYHQGLHQNXQQHQVRPPLJHSURMHFWHQ
JHPDNNHOLMNHUHQJRHGNRSHUVDPHQPHWDQGHUHJHPHHQWHQZRUGHQRSJHSDNW+LHUYRRULVHHQ
VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGPHWGH1RRUG+ROODQG1RRUGJHPHHQWHRSJHULFKWPHWGH58''HQ+HOGHU
GRHWKLHUDFWLHILQPHH

'DDUQDDVWPRHWRRNGHDDQVOXLWLQJPHWKHWSXEOLHNHQEXUJHUVJH]RFKWZRUGHQ=LMPRHWHQQDPHOLMN
GHPRJHOLMNKHLGJHERGHQNULMJHQRPPHHWHGHQNHQRYHUGXXU]DDPKHLGHQRPJDQJPHWGHRSHQEDUH
UXLPWH













Ͷͻ 

2QGHUKHUQLHXZEDUHHQHUJLHSURGXFWLHZRUGWYHUVWDDQKHWYHUJURWHQYDQGHKRHYHHOKHLGGXXU]DPH
HQHUJLHGLHLQ'HQ+HOGHUZRUGWRSJHZHNW+HWNDQKLHUELMJDDQRPZLQGRI]RQQHHQHUJLHPDDURRN
RPHQHUJLHXLWELRPDVVD(ULVQRJHHQEHODQJULMNHVODJWHPDNHQLQGHGXXU]DPHHQHUJLHSURGXFWLHLQ
'HQ+HOGHU+LHU]LMQDDQ]LHQOLMNHLQYHVWHULQJHQDDQYHUERQGHQ0RJHOLMNKHGHQYRRUZLQGHQHUJLH]LMQ
]HHUEHSHUNWLQ'HQ+HOGHUYDQZHJHGHEHOHPPHULQJHQYDQXLWGHOXFKWKDYHQHQ'HIHQVLH9DQXLWGH
VDPHQZHUNHQGHJHPHHQWHQLQ1+1ZRUGWGLWSUREOHHPHYHQHHQVRQGHUNHQG:HOOLFKWZRUGWKHWRRN
WHYHHODOVYROGRQJHQIHLWDDQJHQRPHQ*H]LHQGHKXLGLJHRSJDYHLVKHWYDQEHODQJRPRSQLHXZWH
EH]LHQRIHUQLHWPHHUPRJHOLMNKHGHQ]LMQRSKHWJHELHGYDQZLQGHQHUJLH]RDOVELMYRRUEHHOGPHHU
UXLPWHYRRU NOHLQVFKDOLJH ZLQGWXUELQHV

'RRUGHEHOHPPHULQJHQRSZLQGHQHUJLHNRPWDXWRPDWLVFKPHHUGUXNWHOLJJHQRSGHDQGHUHEURQQHQ
YDQGXXU]DPHHQHUJLHDDUGHQRPJHYLQJVZDUPWH]RQHQELRPDVVD9RRU'HQ+HOGHUOLJJHQHU
YRRUDONDQVHQRSKHWJHELHGYDQ]RQQHHQHUJLH,QPDDUWLVGHQRWD]RQQHSDUNHQYDVWJHVWHOG
GLHGHNDGHUVDDQJHHIWYRRUGHUHDOLVDWLHYDQ]RQQHSDUNHQLQ'HQ+HOGHU9LDDFWLHVDOV
6DPHQ=RQQH(QHUJLHHQGHDFWLHVYDQZRQLQJFRUSRUDWLHVZRUGWGHSURGXFWLHYDQ]RQQHHQHUJLHRS
GDNHQYDQZRQLQJHQDOODQJHUJHVWLPXOHHUG2RNGHWRHSDVVLQJYDQELRPDVVDELHGWPRJHOLMNKHGHQ
2SGLWPRPHQWZRUGWRQGHU]RHNJHGDDQQDDUGHPRJHOLMNHWRHSDVVLQJKLHUYDQLQ1RRUG+ROODQG
1RRUG



1DDVWGHDOJHPHHQEHNHQGHRSWLHVYRRUKHWRSZHNNHQYDQKHUQLHXZEDUHHQHUJLHLVRRJRS
LQQRYDWLHVYDQEHODQJ'LW]RZHOYRRUGHSDUWLFXOLHUHDOVSXEOLHNHVHFWRU*H]LHQGHWLMGVSHULRGHHQ
LQQRYDWLHVRSKHWJHELHGYDQKHUQLHXZEDUHHQHUJLHLVKHWQRGLJQLHXZHNDQVHQWH]LHQHQWHEHQXWWHQ
,QQRYDWLHVZRUGHQRDRQGHU]RFKWHQRQWZLNNHOGLQKHWNDGHUYDQKHWVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGRS
1RRUG+ROODQG1RRUGQLYHDXPHGHRQGHUVWHXQGGRRUGH58'

$FWLHVUHHGVXLWJHYRHUG
 .DGHUQRWLWLH+RRIGOLMQHQYRRUHHQDDQSDNQDDUHHQGXXU]DDPHQNOLPDDWEHVWHQGLJ'HQ
+HOGHULVYDVWJHVWHOGLQMXOL

$FWLHV
 0RJHOLMNKHLGRPH[WHUQHH[SHUWVLQWHKXUHQYRRUYHUGHUHYHUNHQQLQJYDQ LQQRYDWLHYH 
KHUQLHXZEDUHHQHUJLHEURQQHQ

 6WUXFWXUHHOWRWHQPHW
¼







Ǧ ͳͲͳ 

$DUGHQRPJHYLQJVZDUPWHNZDPDOVYRRUQDDPVWHNDQVXLW
GHSRWHQWLHHOKHUQLHXZEDUHHQHUJLH9DQDIKDOIYLQGW
RYHUOHJSODDWVWXVVHQGH0DULQH1$0++1.+9&3R'+
ZRQLQJVWLFKWLQJ'HQ+HOGHUHQJHPHHQWH'HQ+HOGHURYHU
GHPRJHOLMNHRQWZLNNHOLQJYDQHHQZDUPWHQHW
(HQZDUPWHQHWPDDNWKHWPRJHOLMNGDWUHVWZDUPWHGLH
RQWVWDDWELMGHHQHSDUWLMDOVZDUPZDWHUEURQNDQZRUGHQ
LQJH]HWELMHHQDQGHUHSDUWLM=RKHHIWGH0DULQHQXDOGH
EHVFKLNNLQJRYHUHHQHLJHQZDUPWHQHWZDDULQVSUDNHYDQ
UHVWZDUPWH'H]HUHVWZDUPWHNDQYLDQRJDDQWHOHJJHQ
OHLGLQJHQQDDUZRQLQJHQ EORNYHUZDUPLQJ RI
NDQWRRUSDQGHQYHUSODDWVWZRUGHQ0RPHQWHHOEHYLQGWGLW
SURMHFW]LFKLQGHRQGHU]RHNVIDVH
,QYHUVFKLOOHQGHJHPHHQWHQ]LMQUHHGVZDUPWHQHWWHQ
JHUHDOLVHHUGGLHJHEUXLNPDNHQYDQUHVWZDUPWH(HQ
DDQVOXLWLQJRSHHQZDUPWHQHW]RUJWYRRUHHQIOLQNH
YHUODJLQJYDQGH&2XLWVWRRWWRW
:DQQHHUHHQZDUPWHQHWLVDDQJHOHJGELHGWGLWLQGH
YHUGHUHWRHNRPVWRRNGHPRJHOLMNKHLGRPJHRWKHUPLHWRHWH
SDVVHQ+LHUELMZRUGWRSHHQGLHSWHYDQFDNPJHERRUGQDDUZDUPZDWHUGDWYHUYROJHQVYLDKHW
ZDUPWHQHWLQGHVWDGJHGLVWULEXHHUGZRUGW

1DDVWERYHQJHQRHPGSURMHFWLVKHWEHODQJULMNRPLQ]LFKWHOLMNWHNULMJHQZHONHEURQQHQHUQRJPHHU]LMQ
YRRUZDUPWHQHWWHQRSGHVFKDDOYDQ1+1=RNDQHHQYROOHGLJEHHOGYDQGHSRWHQWLHYDQ
ZDUPWHQHWWHQRQWZLNNHOGZRUGHQ2QGHUOHLGLQJYDQGHSURYLQFLH1+ZRUGWKLHUGHNRPHQGHMDUHQ
YHUGHURQGHU]RHNQDDUJHGDDQ

'HXUJHQWLHPHWGHWRHSDVVLQJYDQZDWHUQHWWHQQHHPWWRHGRRUGHQDWLRQDOHDPELWLHRP1HGHUODQGLQ
*DVORRVWHKHEEHQ

$FWLHVUHHGVJHVWDUW
 0HWSDUWQHUVQDGHURQGHU]RHNGRHQQDDUGHPRJHOLMNKHGHQYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQHHQ
ZDUPWHQHWLQFRPELQDWLHPHWQLHXZERXZRIEHVWDDQGHERXZHQHHQUHQGDEHOHEXVLQHVVFDVH
 $FWLHIPHHGRHQPHWKHWRSVWHOOHQYDQZDUPWHNDDUWHQYRRU1RRUG+ROODQG1RRUG $FWLHXLW
$FWLHSODQGXXU]DDPKHLG1RRUG+ROODQG1RRUG LQVDPHQZHUNLQJPHWGHDQGHUH1RRUG
+ROODQG1RRUGJHPHHQWHQ
 0HWSDUWQHUVHHQFRQFUHHWZDUPWHWUDQVLWLHSODQRQWZLNNHOHQLQHHQUHJLRQDOHDDQSDN

$FWLHV
 +HWLQLWLDWLHIZDUPWHQHWLQ'HQ+HOGHUYHUGHUXLWZHUNHQ
 ,QGLHQGHEXVLQHVVFDVHVOXLWHQGLVHQDDQGHYRRUZDDUGHQXLWGHYHUNHQQLQJVIDVHZRUGW
YROGDDQ]DORYHUJHJDDQZRUGHQWRWUHDOLVDWLH2SWLHV]LMQKHW9LQNHQWHUUHLQKHW]LHNHQKXLVHQ
NDQWRRUSDQGHQELMELMYRRUEHHOG.RR\SXQW 7- 
 %RGHPZDUPWHZLVVHODDUVSODDWVHQELMEHVWDDQGHZRQLQJHQ 7- 

2QGHU]RHN
 2QGHU]RHNGRHQQDDUGHPRJHOLMNKHGHQYRRUJHRWKHUPLHHQHYHQWXHHOHHQUHQGDEHOH
EXVLQHVVFDVHYHUNULMJHQ

 XXUSHUMDDUFDSDFLWHLWWHUEHJHOHLGLQJ
¼



¼
 2QGHU]RHNZDUPWHQHWGRRU+9&




Ǧ

















ͳͺͷ 

 

















ͳͲ 

,QGH1RWD=RQQHSDUNHQ  ]LMQGRRUGHJHPHHQWHGULHNDQVULMNHORFDWLHVDDQJHZH]HQYRRUGH
UHDOLVDWLHYDQ]RQQHSDUNHQ'LW]LMQWZHHWLMGHOLMNHORFDWLHV ELM6SRUWSDUNGH'RJJHUHQ.RR\SXQWIDVH
,9 HQppQSHUPDQHQWHORFDWLH ELM+HOGDLU +LHUELMZRUGWHHQ]RQQHSDUNEHRRJGYDQPLQLPDDO
KHFWDUHRSppQRIPHHUORFDWLHV(HQGHUJHOLMN]RQQHSDUNOHYHUWFLUFD7-SHUMDDURS+HWEHOHLGYDQ
GHJHPHHQWHVWHOWGDWGHLQLWLDWLHIQHPHUYRRUHHQ]RQQHSDUNGHELMEHKRUHQGHOHJHVSDVEHWDDOG
ZDQQHHUKHW]RQQHSDUNLQEHGULMILV+LHUGRRULVKHWILQDQFLHHOULVLFRYRRUGHLQLWLDWLHIQHPHUYHUODDJG
,QGHUDPLQJ]LMQDOOHHQFDSDFLWHLWVNRVWHQPHHJHQRPHQRPGDWGHLQYHVWHULQJLQ]RQQHSDQHOHQ]LFK
WHUXJYHUGLHQWLQHHQYHUODDJGHHQHUJLHUHNHQLQJ

$FWLHVUHHGVXLWJHYRHUG
 1RWD=RQQHSDUNHQYDVWJHVWHOG
 /HJHVYRRUGHHOELMRQGHUQHPHUVYRRURQWZLNNHOHQ]RQQHSDUN
 9LHUNHHUKHHIWGHJHPHHQWHDFWLHIPHHJHGDDQDDQGHJURHSVDDQNRRS]RQQHSDQHOHQYRRU
SDUWLFXOLHUHQ

$FWLHVUHHGVJHVWDUW
 2QGHUVWHXQLQJELMRQWZLNNHOLQJYDQHHQ]RQQHSDUNYDQFLUFDKHFWDUHQDELM.RR\SXQW
 0HWGH0DULQHLQJHVSUHNRYHUHQHUJLHRSZHNNLQJRSKHW0DULQHWHUUHLQ

$FWLHV
 =RQQHZHLGHYDQLQWRWDDOKHFWDUHUHDOLVHUHQYRRU 7- YHUVSUHLGRYHUWZHHRI
PHHUSDUNHQ
 'RRUJDDQPHWKHWVWLPXOHUHQYDQ]RQQHSDQHOHQRSZRQLQJHQGRRUPLGGHOYDQYHUJURWLQJ
LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJELM'XXU]DDP%RXZORNHW
 =RQQHSDQHOHQRSYDQDOOHZRQLQJHQLQ'HQ+HOGHU 7- 
 =RQQHSDQHOHQRSZRQLQJHQYDQZRQLQJFRUSRUDWLHVGRRUPLGGHOYDQSUHVWDWLHDIVSUDNHQ
7- 
 0LQLPDDOKHFWDUHDDQ]RQQHSDQHOHQLQFRPELQDWLHPHWSDUNHUHQUHDOLVHUHQ 7- 
 =RQQHSDQHOHQSODDWVHQRSGH6OXLVGLMNJDUDJH 7- 

2QGHU]RHN
 +HWDDQWDO]RQQHSDQHOHQLQGHJHPHHQWHPRQLWRUHQGRRUPLGGHOYDQOXFKWIRWR¶VLQ*,6
 6DPHQPHWGHPDUNWHQKHWPDDWVFKDSSHOLMNYHOGRS]RHNQDDU]RYHHOPRJHOLMN
SURGXFWLHFDSDFLWHLWRSGDNHQ JHPHHQWHOLMNYDVWJRHGYHUHQLJLQJHQEHGULMYHQVFKROHQ 
+LHUELMLVKHWSODDWVHQYDQ=RQQHSDQHOHQRSGHGDNHQELMEHGULMYHQWHUUHLQ.RR\SXQWHHQ
VSHFLILHNHSLMOHU
 9HUGHURS]RHNJDDQQDDUSRWHQWLsOHORFDWLHVYRRU]RQQHSDUNHQELMYRRUEHHOGKHW0DULQH
WHUUHLQHQDDQJHYHQKRHNDQVULMNGHORFDWLHV]LMQ HLJHQGRPEHVWHPPLQJFRQWLQXwWHLW 

 XXUFDSDFLWHLWSHUMDDU
¼


%LRPDVVDLVHHQRYHUNRHSHOHQGHWHUPYRRUHQHUJLHRSZHNNLQJXLWELRPDVVDJHVWRRNWHNHWHOVHQ
YHUJLVWLQJRIYHUJDVVLQJLQVWDOODWLHV,Q'HQ+HOGHUORRSWKHWSURMHFWµ:DUPWHXLWODQGVFKDSVEHKHHU¶
ZDDUELMUHVWHQYDQVQRHLDIYDOZRUGHQJHEUXLNWLQELRPDVVDJHVWRRNWHNHWHOV0RPHQWHHOZRUGHQGH
PRJHOLMNKHGHQYRRUHHQELRPDVVDJHVWRRNWHNHWHOELMGH+HOGHUVH9DOOHLRQGHU]RFKWZHONHQDDVW
YHUZDUPLQJRRNHHQHGXFDWLHIGRHO]DOGLHQHQ

'DDUQDDVW]LMQQRJELRPDVVDVWURPHQWHRQGHUVFKHLGHQ'LW]LMQJURQGHQRIDIYDOVWRIIHQGLHPLGGHOV
QDWXXUOLMNHHQPHQVJHwQLWLHHUGHSURFHVVHQGRRUGHJHPHHQWHSURYLQFLHHQKHWODQGJDDQ,QKHWNDGHU
YDQGHFLUFXODLUHHFRQRPLHKHHIWUHJLR1RRUG+ROODQG1RRUGDIJHVSURNHQRPLQFLUFXODLUWH]LMQ
RSKHWJHELHGYDQELRPDVVDVWURPHQ'LW]HOIGHVDPHQZHUNLQJVYHUEDQGELHGWNDQVHQRPPHHU
ELRPDVVDWHYHU]DPHOHQXLWDQGHUHJHPHHQWHQHQKLHUELMGHRSZHNNLQJHQKHWSRWHQWLHHOYDQ
ELRPDVVDJHVWRRNWHNHWHOVWHYHUKRJHQ

$FWLHVUHHGVJHVWDUW
 9HUNHQQHQYDQGHPRJHOLMNKHGHQYRRUHHQELRPDVVDNHWHOELMGH+HOGHUVH9DOOHL

$FWLHV




,Q1RRUG+ROODQG1RRUGFLUFXODLURSKHWJHELHGYDQELRPDVVDVWURPHQ
5HDOLVHUHQYDQHHQELRPDVVDNHWHOELMGH+HOGHUVH9DOOHL 7- RQGHUGHHOYHUGXXU]DPLQJ
JHPHHQWHOLMNYDVWJRHG


2QGHU]RHN
 2QGHU]RHNXLWYRHUHQJHULFKWRSKHWEHQXWWHQYDQGHHQHUJLHZDDUGHYDQUHVWVWURPHQ
ELRPDVVD RSORNDOHUHJLRQDOHVFKDDO 

 %LRPDVVDNHWHO+HOGHUVH9DOOHL
¼



¼
 XXUFDSDFLWHLW





'HQ+HOGHUVWDDWEHNHQGRPGHKRHYHHOKHLGZLQG'H]H]RXGDQRRNYHHOEHWHUEHQXWNXQQHQ
ZRUGHQ'DDUQDDVWZRUGWHUSROLWLHNLQJH]HWRSZLQGHQHUJLHHQ]RXGHKDYHQYDQ'HQ+HOGHUHHQ
JHVFKLNWHORFDWLH]LMQYRRURQGHUKRXGYDQGHZLQGPROHQSDUNHQRS]HH'HQ+HOGHU]RX]LFKGDQRRN
YHHOPHHUNXQQHQSURILOHUHQRSGLWJHELHG

*HVWHOGEHOHLGYRRUZLQGWXUELQHVRSODQGPDNHQKHWHFKWHULQJHZLNNHOGGH]HWHUHDOLVHUHQ
:LQGWXUELQHVPRJHQXLWVOXLWHQGLQKHUVWUXFWXUHULQJVJHELHGHQJHOHJHQ]LMQPLQLPDDOLQHHQULMYDQ
9HUGHUPRHWHHQDIVWDQGYDQPHWHUWXVVHQGHWXUELQHVRQGHUOLQJHQDDQZH]LJHKXL]HQ
JHKDQGKDDIGEOLMYHQ$OVYRRUEHHOGOHYHUHQ]HVJURWHZLQGWXUELQHV j0: HUELMHHQH[WUD
KHUQLHXZEDUHHQHUJLHSURGXFWLHYDQ7-DDQKHWWRWDOHSRWHQWLHHO

,QGHJHPHHQWHLVHHQKHUVWUXFWXUHULQJVJHELHGJHOHJHQ+HWSURYLQFLDDOEHOHLGEHSDDOWGDWYRRUHONH
QLHXZHWXUELQHWZHHRXGHZLQGWXUELQHVYHUZLMGHUGPRHWHQZRUGHQ=RQHHPWKHWWRWDDODDQWDODI
'DDUQDDVW]LMQLQGHKHUVWUXFWXUHULQJVJHELHGHQGHPRJHOLMNKHGHQYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQ
ZLQGWXUELQHVRRNEHSHUNWLQYHUEDQGPHWGHOXFKWKDYHQ:HOLVKHWYDQEHODQJGH]HEHOHLGVNDGHUV RS
UHJLRQDDOQLYHDX WHRQGHU]RHNHQHQHYHQWXHHOJH]DPHQOLMNLQWH]HWWHQRSYHUUXLPLQJYDQGH
PRJHOLMNKHGHQ

(U]LMQFRQFUHWHPRJHOLMNKHGHQYRRUKHWNRSHQYDQDDQGHOHQLQZLQGPROHQSDUNHQ]RDOVELMYRRUEHHOG
RS]HH$QGHUHJHPHHQWHQ]RDOVJHPHHQWH%HUJHQKHEEHQDDQGHOHQLQKHWZLQGPROHQSDUNYDQ+9&
JHNRFKWHQYHUKRJHQKLHUELMKXQGXXU]DPHHQHUJLHSHUFHQWDJHVLJQLILFDQW

$FWLHV
 ,QGLHQHUJHHQPRJHOLMNKHGHQ]LMQRP]HOIZLQGPROHQVWHSODDWVHQGHDDQVFKDIYDQ
ZLQGWXUELQHVHOGHUV

2QGHU]RHN
 0RJHOLMNKHGHQRQGHU]RHNHQ RSUHJLRQDDOQLYHDX YRRUKHWSODDWVHQYDQZLQGWXUELQHVLQ'HQ
+HOGHU
 0RJHOLMNKHGHQRQGHU]RHNHQYRRUKHWDDQVFKDIIHQYDQDDQGHOHQLQZLQGPROHQSDUN HQ 


 XXUFDSDFLWHLWSHUMDDU
¼
 


30


 $DQVFKDIZLQGWXUELQHV




 















͵Ͷͻ 









ͳʹͲ 
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ͳͶ 

1DDVWHQHUJLHRSZHNNLQJOLJWHURRNHHQRSJDYHYRRUHQHUJLHEHVSDULQJ+HWNDQKLHUELMJDDQRP
LVRODWLHHQKHWODQJHUYDVWKRXGHQYDQZDUPWHPDDURRNRPHQHUJLHEHVSDULQJGRRUYHUPLQGHUG
JHEUXLN(ULVKLHULQRQGHUVFKHLGJHPDDNWWXVVHQEHVWDDQGHZRQLQJYRRUUDDGQLHXZERXZ
JHPHHQWHOLMNYDVWJRHGHQSXEOLHNHDFWLHV'HJHQRHPGHDFWLHV]LMQJHEDVHHUGRSGHHHUGHUJHVWHOGH
EHVSDULQJHQYDQSHUMDDURSEDVLVYDQ
9HUGXXU]DPLQJYDQGHZRQLQJYRRUUDDGRPYDW]RZHOHQHUJLHEHVSDULQJDOVHQHUJLHRSZHNNLQJYRRU
SDUWLFXOLHUHQ KXXUGHUVHQZRQLQJHLJHQDUHQ PHWGDDUELMIRFXVRSGHUHHGVJHVWHOGHEHOHLGVNDGHUV
(HQYRRUEHHOGKLHUYDQLVGHLQ]HWYDQKHWGXXU]DDPERXZORNHWVLQGV

$FWLHVUHHGVXLWJHYRHUG
 3UHVWDWLHDIVSUDNHQPDNHQPHWZRQLQJFRUSRUDWLHVFRQIRUPHQHUJLHEHVSDULQJSHUMDDUPHW
DPELWLHQLYHDXRSPHHUGDQEHVSDULQJSHUMDDU

$FWLHV
 3ULRULWHLWJHYHQDDQDFWLHVXLWGHZRRQYLVLHGLHJHULFKW]LMQRSGHYHUGXXU]DPLQJYDQGH
EHVWDDQGHZRQLQJYRRUUDDG
 6XEVLGLHHQHUJLHEHVSDUHQGHPDDWUHJHOHQ+LHUELMYHUNULMJWGHDDQYUDJHUELMppQ
HQHUJLHEHVSDUHQGHPDDWUHJHOHHQYHUJRHGLQJYDQYDQGHNRVWHQWRWPD[LPDDOHXUR
HQELMWZHHPDDWUHJHOHQWRWPD[LPDDOHXUR(HQWRWDDOEXGJHWYDQ¼ZRUGW
KLHUYRRUEHVFKLNEDDUJHVWHOG


¼
6XEVLGLHHQHUJLHEHVSDUHQGHPDDWUHJHOHQ




 XXUFDSDFLWHLWSHUMDDU
¼



+HW'XXU]DDP%RXZORNHWLVYDQXLWGHRYHUKHLGJHwQLWLHHUGGRRUKHWODQGHOLMNHHQHUJLHDNNRRUGYDQ
MDQXDUL+LHULQLVRSJHQRPHQGDWDOOHJHPHHQWHQYRRUHHQHQHUJLHORNHWYRRUKXQLQZRQHUV
EHVFKLNEDDUPRHWHQVWHOOHQ+HWGRHOKLHUYDQLVRPGHNZDOLWHLWYDQGHZRQLQJYRRUUDDGWHYHUEHWHUHQ
HQEHZRQHUVEHZXVWWHPDNHQYDQGHEHVSDULQJVPRJHOLMNKHGHQ9RRUGH.RSYDQ1RRUG+ROODQGHQ
UHJLR:HVW)ULHVODQGLVKLHULQYXOOLQJDDQJHJHYHQPLGGHOVKHW'XXU]DDP%RXZORNHW,QZRQHUV
NXQQHQKLHUWHUHFKWYRRUYUDJHQHQLQIRUPDWLHRSKHWJHELHGYDQGXXU]DDP YHU ERXZHQ
HQHUJLHEHVSDULQJRIHQHUJLHRSZHNNHQ

9DQXLWGHWRHJHNHQGHJHOGHQYDQKHWHQHUJLHDNNRRUGLVGHJHPHHQWH'HQ+HOGHUVDPHQPHW
UHJLRJHPHHQWHQHQKHW'XXU]DDP%RXZORNHWLQHHQEXXUWHQZLMNDDQSDN³HQHUJLHEHVSDULQJHQ
ODQJHU]HOIVWDQGLJZRQHQSURMHFW´JHVWDUW(HQDDQGDFKWVSXQWKLHUELMLVGDWPHHULQIRUPDWLHRYHU
VXEVLGLHUHJHOLQJHQYDQXLWKHW5LMNHQGHSURYLQFLHYRRUSDUWLFXOLHUHQDDQJHERGHQNDQZRUGHQELMHHQ
EH]RHNDDQKHW'XXU]DDP%RXZORNHW

$FWLHVUHHGVJHVWDUW
 9RRUW]HWWHQ'XXU]DDP%RXZORNHWYRRUGHNRPHQGHYLHUMDDUHQKLHUQDUHVXOWDWHQHYDOXHUHQ

$FWLHV
 %XXUWHQZLMNJHULFKWHDDQSDNVWLPXOHUHQHQZDDUQRGLJRQGHUVWHXQHQLQ
LQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJHQILQDQFLHULQJVFRQVWUXFWLHV

¼
 .RVWHQVWUXFWXUHHOSHUMDDUJHGHNWLQµ'H.RS:HUNW¶



¼
 XXUFDSDFLWHLWSHUMDDU


2QODQJVLVGH:RRQYLVLHYDVWJHVWHOG'DDULQ]LMQGHDPELWLHVJHIRUPXOHHUGYRRUGHYHUGXXU]DPLQJ
YDQGHZRQLQJYRRUUDDG(UZRUGWUXLPWHJHERGHQYRRUH[SHULPHQWHQPHWQLHXZHERXZPHWKRGHQ
HQHUJLHYRRU]LHQLQJHQHQ120 1XO2S0HWHU ZRQLQJHQ1LHXZERXZLVLQ]RYHHOPRJHOLMN
HQHUJLHQHXWUDDO0HWGH:RRQYLVLHDOVNDGHU]LMQPHWGHZRQLQJFRUSRUDWLHVSUHVWDWLHDIVSUDNHQ

JHPDDNW2QGHUGHHOYDQGH]HSUHVWDWLHDIVSUDNHQLVKHWWRHZHUNHQQDDUHHQZRQLQJYRRUUDDGYDQ
ZRQLQJFRUSRUDWLHVGLHLQHQHUJLHQHXWUDDOLV(HQJHPLGGHOG1HGHUODQGVKXLVKRXGHQ
YHUEUXLNWPJDVHQN:KHOHNWULFLWHLWSHUMDDU+HWHQHUJLHQHXWUDDOPDNHQYDQKXL]HQ
JHHIWHHQYHUVFKLOYDQ7-SHUMDDU

$FWLHV
 3ULRULWHLWJHYHQDDQDFWLHVXLWGHZRRQYLVLHGLHJHULFKW]LMQRSGHYHUGXXU]DPLQJYDQGH
ZRQLQJYRRUUDDG
 (ONMDDUH[WUD1XO2S0HWHUZRQLQJHQUHDOLVHUHQSHUMDDU'LWZRUGWJHVWLPXOHHUGGRRUHHQ
VXEVLGLHDDQWHELHGHQYDQ¼SHUZRQLQJ'LWJHOGNXQQHQZRQLQJHLJHQDUHQYRRU
QLHXZERXZZRQLQJHQHQEHVWDDQGHZRQLQJHQJHEUXLNHQRPKXQZRQLQJ1XO2S0HWHUWH
PDNHQ9RRUZDDUGHLVGDWGH(3& (QHUJLH3UHVWDWLH&RsIILFLsQW EHUHNHQLQJHQGH
PDDWUHJHOHQWLMGHQVGH YHU ERXZZRUGHQJHFRQWUROHHUG(UZRUGWDDQPD[LPDDOZRQLQJHQ
SHUMDDUHHQELMGUDJHYHUVWUHNW 7-YRRUKXL]HQ 
 %LMORSHQGHSURMHFWHQ :LOOHP$OH[DQGHUKRI9LQNHQWHUUHLQ.RQLQJVWUDDW ZDDUELMZRQLQJHQ
QRJJHUHDOLVHHUGPRHWHQZRUGHQPDDUFRQWUDFWHQUHHGVJHVORWHQ]LMQHHQDPELWLHQLYHDX
XLWVSUHNHQRPDOVQRJ]RGXXU]DDPPRJHOLMNGHZRQLQJHQDDQWHOHJJHQ 1XO2S0HWHU
ZRQLQJHQHHQKRJHUGDQZHWWHOLMNHQHUJLHODEHOHQRIJDVORRV HQELMQLHXZERXZSURMHFWHQGLH
VWDUWHQYROOHGLJHQHUJLHQHXWUDDO HQJDVORRV WHERXZHQ 7- 
 2SGUDFKWDDQGH58'YHUOHQHQYRRUKHWKDQGKDYHQYDQGHZHWWHOLMNH(3&ELMZRQLQJERXZ
7- 
 $IZLMNLQJHQYDQZHWHQUHJHOJHYLQJWRHVWDDQ PHWQDPHKHW%RXZEHVOXLW WHQJXQVWHYDQ
HQHUJLHEHVSDULQJHQHQHUJLHRSZHNNLQJ ]RDOV]RQQHSDQHOHQRSSODWWHGDNHQ 


¼
 6XEVLGLH1XO2S0HWHUZRQLQJHQSHUMDDU



¼
 +DQGKDYHQZHWWHOLMNH(3& RSGUDFKWDDQ58' 



XXUFDSDFLWHLWSHUMDDU
¼




 











ͳʹͶ 


9HUKRJLQJYDQGHSULRULWHULQJYDQHQHUJLHEHVSDULQJDOVRQGHUGHHOYDQGH:HWPLOLHXEHKHHUELM
KDQGKDYLQJ DIGDUW$FWLYLWHLWHQEHVOXLWPLOLHXEHKHHU LVHYHQHHQVHHQRQGHUGHHOYDQKHW
HQHUJLHDNNRRUG7RWQXWRHZRUGHQGHPRJHOLMNKHGHQXLWGH9HUUXLPGH5HLNZLMGWHYDQGH:HW
PLOLHXEHKHHURQYROGRHQGHEHQXWZDDUGRRUHHQJURRWEHVSDULQJVSRWHQWLHHOEOLMIWOLJJHQ,QKHWJHELHG
1+1ZRUGWJHNR]HQYRRUHHQWZHHVSRUHQDDQSDNZDDUELMLQJH]HWZRUGWRSVWLPXOHUHQHQ
FRQWUROHUHQ

,Q1RRUG+ROODQG1RRUGZRUGHQHQWKRXVLDVWHRQGHUQHPHUVJHKROSHQHQWZLMIHODDUVRYHUGHVWUHHS
JHWURNNHQPHWLQIRUPDWLHHQYRRUEHHOGHQKRH]LMHQHUJLHNXQQHQEHVSDUHQRIRSZHNNHQ'LWNDQ
RQGHUQHPHUVRQGHUVWHXQHQLQKHWEHKDOHQYDQKHWUHHGVJHVWHOGHEHOHLGYDQXLWKHW5LMNGDW
NDQWRRUSDQGHQLQPLQVWHQVHHQHQHUJLHODEHO&PRHWHQEH]LWWHQ

$FWLHVUHHGVJHVWDUW
 2SUHJLRQLYHDXEHGULMYHQGDJHQRUJDQLVHUHQRYHUGXXU]DDPKHLGZDDU]LM ILQDQFLHHO HQHUJLH
DGYLHVNXQQHQYHUNULMJHQRYHUEHYRUGHUHQYDQHQHUJLHEHVSDULQJHQKHW]HOIRSZHNNHQYDQ
GXXU]DPHHQHUJLH

$FWLHV
 (HQ WZHH MDDUOLMNVHSULMVXLWUHLNLQJWHUZDDUGHULQJYDQORNDOHNRSORSHUVRSKHWJHELHGYDQ
LQQRYDWLHLQHQHUJLHWUDQVLWLHWLMGHQVHHQGXXU]DDPKHLGVFDIp
 2SGUDFKWDDQ58'YRRUDFWLHIKDQGKDYHQ(3& (QHUJLH3UHVWDWLH&RsIILFLsQW HQ%(*
%HVOXLW(QHUJLHSUHVWDWLHV*HERXZHQ ELMEHGULMIVSDQGHQ
 $IZLMNLQJHQYDQZHWHQUHJHOJHYLQJWRHVWDDQ PHWQDPHKHW%RXZEHVOXLW WHQJXQVWHYDQ
HQHUJLHEHVSDULQJHQHQHUJLHRSZHNNLQJ ]RDOV]RQQHSDQHOHQRSSODWWHGDNHQ 
 (QHUJLHSUHVWDWLHVZRUGHQRQGHUGHHOYDQVXEVLGLHYHUOHQLQJVSURFHGXUHVULFKWLQJ
PDDWVFKDSSHOLMNHRUJDQLVDWLHV


 %HGULMYHQGDJSHUEUDQFKH SHUMDDU 

 +DQGKDYHQZHWWHOLMNH(3&HQ%(* RSGUDFKWDDQ58' 

XXUFDSDFLWHLWSHUMDDU

¼


¼


¼











 

:DQQHHUGHVWDGYHUGXXU]DDPWLVKHWYDQEHODQJGDWGHJHPHHQWH]HOIKHWJRHGHYRRUEHHOGJHHIW'LW
GRHW]LMDORSKHWJHELHGYDQRSHQEDUHYHUOLFKWLQJZDDULQ'HQ+HOGHUppQYDQGHNRSJURHSJHPHHQWHQ
LV(FKWHULVHUPppUPRJHOLMNRSJHELHGYDQHQHUJLHYHUEUXLNYDQGHHLJHQRUJDQLVDWLHpQDDQGH
JHPHHQWHJHOLHHUGHYHUERQGHQSDUWLMHQHQKHWRQGHUZLMV

$OOHNHX]HVGLHJHPDDNWZRUGHQNXQQHQHIIHFWKHEEHQRSKHWEHKDOHQYDQGHJHVWHOGH
HQHUJLHGRHOHQ+HWPRHWGDQRRNPHHUSULRULWHLWNULMJHQLQDIZHJLQJHQ+HWPRHWLQRQ]HGDJHOLMNVH
ZHUN]DDPKHGHQHHQSOHNNULMJHQELMGHRYHUZHJLQJHQGLHJHPDDNWZRUGHQ+HUQLHXZEDUHHQHUJLH
PRHWHHQLQWHJUDDORQGHUGHHOZRUGHQYDQEHOHLGHQXLWYRHULQJRSRQGHUGHOHQ]RDOVJURHQERGHPHQ
ZRQHQ

0HWKHWLQWURGXFHUHQYDQGH&2SUHVWDWLHODGGHUDOVLQVWUXPHQWZRUGWGHHLJHQRUJDQLVDWLH
JHVWLPXOHHUGRP&2WHUHGXFHUHQ'H&2SUHVWDWLHODGGHUELHGWGDDUYRRUHHQJHVWUXFWXUHHUGH
DDQSDN,QGHSUDNWLMNOHYHUWGHODGGHUHHQVWUXFWXUHOHHQHUJLHHQNRVWHQEHVSDULQJRSYRRUGH
JHPHHQWHOLMNHRUJDQLVDWLH9LDGHWRHSDVVLQJZRUGWVWDSYRRUVWDSWRHJHZHUNWQDDUFHUWLILFHULQJ
+HHOODQJ]DDPZRUGWGLWLQVWUXPHQWGRRUJHPHHQWHQRQWGHNW,QLVGHJHPHHQWH5HQNXPGH
HHUVWHJHPHHQWHGLHJHFHUWLILFHHUGJDDWZRUGHQ

,QKHWJHPHHQWHOLMNYDVWJRHGOLJJHQRRNPRJHOLMNKHGHQYRRUHQHUJLHSURGXFWLHHQEHVSDULQJ:DQQHHU
GHJHPHHQWHYDQDQGHUHEHGULMYHQHQRUJDQLVDWLHVYHUGXXU]DPLQJYHUZDFKWHQJDDWKDQGKDYHQPRHW
]LM]HOIRRNDDQGH]HZHWJHYLQJYROGRHQ:DQQHHUGLWQLHWKHWJHYDOLV]LMQ]HOIVRSWHUPLMQVDQFWLHV
YDQXLWSURYLQFLHRIKHW5LMNWHYHUZDFKWHQ
'HJHPHHQWHJDDWYRRUHQHUJLHEHVSDULQJSHUMDDUHQKHWEHKDOHQYDQHHQHQHUJLHODEHO&YRRU
,QVWHOWGHJHPHHQWHOLMNHRUJDQLVDWLHHHQ'XXU]DDP2QGHUKRXG3URJUDPPDRSYRRUDOKHW
JHPHHQWHOLMNYDVWJRHG'RRUGHKXLGLJJHVWHOGHWHUXJYHUGLHQWLMGYDQLQYHVWHULQJHQWHYHUKRJHQNDQ
YHUGXXU]DPHQILQDQFLHHODDQWUHNNHOLMNHUZRUGHQ0RPHQWHHOVWDDWGH]HRSMDDUWLMGZDDUELQQHQHHQ
LQYHVWHULQJ ]RDOVELMY]RQQHSDQHOHQ PRHWHQZRUGHQWHUXJYHUGLHQWPDDUGLW]RXRRNQDDURI
MDDUELMJHVWHOGNXQQHQZRUGHQ

$FWLHV
 =RQQHSDQHOHQSODDWVHQRSDOKHWGDDUYRRUJHVFKLNWHJHPHHQWHOLMNYDVWJRHG 7- 
 *HPHHQWHOLMNYDVWJRHGYHUGXXU]DPHQFRQIRUPEHVSDULQJSHUMDDUPHWDPELWLHRSKRJHU
 'XXU]DDP2QGHUKRXG3URJUDPPDRSVWHOOHQYRRUDOKHWJHPHHQWHOLMNYDVWJRHGHQ
LPSOHPHQWHUHQ
 0LQVWHQVHHQ&ODEHOYRRUNDQWRRUSDQGHQLQ EHSDDOGYDQXLWKHW5LMN 
 &2SUHVWDWLHODGGHUODWHQXLWYRHUHQRSGHJHPHHQWH
 7HUXJYHUGLHQWLMGYDQLQYHVWHULQJHQYHUKRJHQQDDURIMDDU DIZHJLQJELMEHVOXLWYRUPLQJ
PHHUMDUHQSODQQHQRQGHUKRXG 
 (QHUJLHEHVSDULQJDOVIDFWRUPHHZHJHQLQGHEHVOXLWYRUPLQJWRWVORSHQDIVWRWHQ
WUDQVIRUPHUHQHQFRQFHQWUHUHQEH]HWWLQJYDQGHHLJHQJHERXZHQ
 :DDUPRJHOLMNUXLPWHUHVHUYHUHQYRRUYRRU]LHQLQJHQYRRUHQHUJLHRSZHNNLQJLQ
EHVWHPPLQJVSODQQHQ

 9HUGXXU]DPLQJJHPHHQWHOLMNYDVWJRHG '023¶V 
SP










¼


 ,QYHVWHULQJ]RQQHSDQHOHQ WHUXJYHUGLHQWLMGMDDU 





¼





 &DSDFLWHLWXXUSHUMDDU





SP





 &2SUHVWDWLHODGGHUYRRUJHPHHQWH








'HJHPHHQWHEHSDDOW]HOIZDW]LMLQNRRSWHQDDQEHVWHHGW+LHUGRRUNXQQHQEHSDDOGHFULWHULD
PHHJHQRPHQZRUGHQLQGLWSURFHV

$FWLHV
 %LMLQNRRSHQDDQEHVWHGLQJGH&DUERQIRRWSULQWRI&2SUHVWDWLHVYDQHHQSURGXFWRIEHGULMI
]ZDDUGHU PHHODWHQZHJHQ

 &DSDFLWHLWXXUSHUMDDU
¼











'XXU]DPHHQHUJLHPRHWHHQSODDWVNULMJWLQGHGDJHOLMNVHJDQJYDQ]DNHQ.OHLQHDFWLHVYDQEHVWXXU
HQRUJDQLVDWLHNXQQHQDOJURWHJHYROJHQKHEEHQ

$FWLHV
 8LWVOXLWHQGHOHNWULVFKHDXWR¶VHQRI HOHNWULVFKH ILHWVHQDDQVFKDIIHQYRRUSHUVRQHHO
 /HDVHDXWR¶VXLWVOXLWHQGYHUOHQHQZDQQHHUGHEHVWHPPLQJQLHWPHW29EHUHLNEDDULV
 ,QWHUQHFDPSDJQHYRRUKHWEHYRUGHUHQYDQHQHUJLH]XLQLJJHGUDJRQGHUSHUVRQHHO ELMY
HQHUJ\EDWWOH 
 'HRUJDQLVDWLHWUDLQHQRSKHWJHELHGYDQGXXU]DDPGHQNHQHQKDQGHOHQ
 
¼

 &DPSDJQHYRRULQWHUQEHYRUGHUHQGXXU]DDPKHLG SHUMDDU 



















ͻ 

9HUNHHUHQYHUYRHULVGHWZHHGHPHHVWHQHUJLHFRQVXPHUHQGHVHFWRULQGHJHPHHQWH'HQ+HOGHUPHW
YDQKHWWRWDOHHQHUJLHYHUEUXLN+LHUOLJJHQRRNNDQVHQYRRUEHVSDULQJ2PHHQEUHGHUEHHOGWH
YHUNULMJHQYDQGHNDQVHQYRRUYHUGXXU]DPLQJYDQGHPRELOLWHLWLVRQGHU]RHNQRGLJ'DDUQDDVWNDQGH
YHUGXXU]DPLQJYDQRSHQEDUHYHUOLFKWLQJZRUGHQYHUVQHOG'RRU/('YHUOLFKWLQJNDQKHW
HQHUJLHYHUEUXLNDDQ]LHQOLMNYHUPLQGHUHQ'RRUGHZHUN]DDPKHGHQWHFRPELQHUHQPHWDQGHUH
ZHUN]DDPKHGHQNDQHIILFLsQWZRUGHQJHZHUNW:HYHUZLM]HQKLHUQDDUGHYRRUVWHOOHQYDQ1LHXZ
3HUVSHFWLHI2SHQEDUH5XLPWH

$FWLHVUHHGVJHVWDUW
 6WDUWPHWGHYHUYDQJLQJYDQWUDGLWLRQHOHYHUOLFKWLQJQDDU/('YHUOLFKWLQJ

$FWLHV
 'HRSHQEDUHYHUOLFKWLQJLQKHWNDGHUYDQ1LHXZ3HUVSHFWLHI2SHQEDUH5XLPWHYHUYDQJHQYRRU
OHGYHUOLFKWLQJ

2QGHU]RHN
 2QGHU]RHNODWHQXLWYRHUHQQDDUPHHUGXXU]DPHPRELOLWHLWLQGHJHPHHQWH

 
¼


 2QGHU]RHNVEXGJHWYHUGXXU]DPLQJPRELOLWHLW 





¼ 
 2SHQEDUHYHUOLFKWLQJYHUYDQJHQYRRUOHGYHUOLFKWLQJ LQEXXUWHQ 








'LWEHGUDJLVGHPHHUSULMVYDQKHWYHUYDQJHQYDQHHQFRQYHQWLRQHOHDUPDWXXUYRRUOHG

2PYHUNHHUHQYHUYRHUWHYHUGXXU]DPHQNDQKHWJHEUXLNYDQGHILHWVJHVWLPXOHHUGZRUGHQGRRUHHQ
JRHGRQGHUKRXGHQYHLOLJHHQORJLVFKHSDGHQVWUXFWXXUJHFRPELQHHUGPHWJRHGHILHWVHQVWDOOLQJHQ
+LHULQSDVWKHWYRRUQHPHQRPHHQRYHUGHNWHHQEHZDDNWHILHWVHQVWDOOLQJLQKHWFHQWUXPWHUHDOLVHUHQ
HQGHEHVWDDQGHILHWVYRRU]LHQLQJHQWHYHUEHWHUHQHQRIYHUJURWHQ'DDUQDDVWPRHWHQGHILHWVURXWHV
QDDUKHWFHQWUXPDDQWUHNNHOLMNHUZRUGHQ

$FWLHV
 %HVWDDQGHILHWVYRRU]LHQLQJHQYHUEHWHUHQHQRIYHUJURWHQ



)LHWVURXWHVQDDUKHWFHQWUXPDDQWUHNNHOLMNHUPDNHQ RQGHUKRXGYLVXHHOYHLOLJHQORJLVFKH
URXWHV 



¼





 &DSDFLWHLWXXUSHUMDDU





¼
5HDOLVDWLHYHUEHWHUGHILHWVYRRU]LHQLQJHQ











 ǯ
'HJHPHHQWHVWLPXOHHUWHOHNWULVFKULMGHQ,QZRQHUVNXQQHQHHQHOHNWULVFKHODDGSDDODDQYUDJHQGLH
YHUYROJHQVJUDWLVZRUGWJHSODDWVW+LHUDDQ]LMQJHHQNRVWHQYHUERQGHQYRRUGHDDQYUDJHUQRFKGH
JHPHHQWH,QPLGGHOV]LMQHUGHUWLHQODDGSDOHQJHwQVWDOOHHUG'HJHPHHQWH]RXGLWPHHUNXQQHQ
SURPRWHQRQGHULQZRQHUVHQ]HOIRRNODDGSDOHQNXQQHQODWHQLQVWDOOHUHQRSSXEOLHNHSODDWVHQ

$FWLHVUHHGVXLWJHYRHUG
 3ODDWVLQJYDQGHHHUVWH(ODDGSDOHQ

$FWLHV
 ([WUDORFDWLHVDDQZLM]HQZDDUHOHNWULVFKHODDGSDOHQNRPHQLQGHRSHQEDUHUXLPWH
 3URPRWHQGDWLQZRQHUV]HOINRVWHORRVHHQHOHNWULVFKHODDGSDDONXQQHQDDQYUDJHQELMHHQ
GXXU]DDPKHLGVFDIpHQKHWGXXU]DDPERXZORNHW


¼
.RVWHQHHQPDOLJ XXU 




9DQXLWKHWRRJSXQWGXXU]DDPKHLGLVJHZHQVWRPYHUYRHUSHUDXWRQDDUKHWVWDGFHQWUXPWH
RQWPRHGLJHQGRRUJRHGHILHWVYRRU]LHQLQJHQHQRSHQEDDUYHUYRHUHQEHWDDOGSDUNHUHQ2PGH
HFRQRPLHWHVWLPXOHUHQKHHIWRSGLWPRPHQWHFKWHUJUDWLVSDUNHUHQGHYRRUNHXU
'RRUHOHNWULVFKHYRHUWXLJHQYRRUGHOHQWHJHYHQELMELMYRRUEHHOGSDUNHUHQNDQKHWJHEUXLNYDQ
GHUJHOLMNHYHUYRHUPLGGHOHQZRUGHQJHVWLPXOHHUG'LWNDQELMYRRUEHHOGGRRUJXQVWLJJHOHJHQ
SDUNHHUSODDWVHQDOOHHQEHVFKLNEDDUWHVWHOOHQYRRUHOHNWULVFKHYRHUWXLJHQ
$FWLHV
 3DUNHHUYRRUGHOHQYHUOHQHQDDQHOHNWULVFKHYRHUWXLJHQDOVVSHFLILHNHSDUNHHUSODDWVHQ

 XXUFDSDFLWHLW
¼




'HHLVHQDDQKHWRSHQEDDUYHUYRHUZRUGHQJHVWHOGGRRUGHSURYLQFLH1RRUG+ROODQG+HWRYHUOHJ
KLHURYHUZRUGWRS1RRUG+ROODQGQRRUGQLYHDXJHYRHUG'HQ+HOGHUEHVFKLNWRYHUGHIDFLOLWHLWYDQGH
29ILHWV2SVWDWLRQ=XLGNXQQHQILHWVHQXXUSHUGDJXLWGHILHWVNOXL]HQJHKDDOGZRUGHQ%LMVWDWLRQ
'HQ+HOGHUJDDWGLWHFKWHUYLDGHNLRVN'H]HKHHIWEHSHUNWHRSHQLQJVWLMGHQZDDUELMKHWKXUHQYDQHHQ
29ILHWVLVXLWJHVORWHQQD

$FWLHV
 2S1RRUG+ROODQG1RRUGQLYHDXGHPRJHOLMNKHGHQELMGH3URYLQFLHYHUNHQQHQYRRU
YHUGXXU]DPLQJRSHQEDDUYHUYRHU
 29ILHWVKXXURSHQLQJVWLMGHQVWDWLRQ'HQ+HOGHUYHUUXLPHQ

 XXUFDSDFLWHLWSHUMDDU
¼




2SYHUVFKLOOHQGHSODDWVHQLQ1HGHUODQGZRUGWJHs[SHULPHQWHHUGPHWZHJHQZDDULQ]RQQHFHOOHQ]LMQ
YHUZHUNW+LHUGRRUNDQGRRUYHUYDQJHQYDQGHPDWHULDOLVDWLHLQKHWKXLGLJHZHJHQQHWGLWYROOHGLJH
VWHOVHOEHQXWZRUGHQDOVIDFLOLWHLWYRRURSZHNNHQYDQ]RQQHHQHUJLH'LWLVPHWVXFFHVWRHJHSDVWLQ
ELMYRRUEHHOG.URPPHQLH

2QGHU]RHN



2QGHU]RHNQDDUWRHSDVEDDUKHLGHQUHQGHPHQW6ROD5RDGILHWVSDGHQ

 2QGHU]RHNVEXGJHWµ]RQQH¶ILHWVSDGHQ
¼




   

:DQQHHUHHQVWDGZLOYHUGXXU]DPHQLVKHWYDQEHODQJGDWGHEXUJHUVRQGHUQHPHUVHQEH]RHNHUV
PHHGRHQ(HQHHUVWHVWDSGDDULQLVHHQSURFHVYDQEHZXVWZRUGLQJRSJDQJEUHQJHQ'DDUELMLVKHW
YDQEHODQJGDWGH%HZRQHUVRQGHUQHPHUVHQEH]RHNHUVPRHWHQSURILMW]LHQLQKHWYHUGXXU]DPHQYDQ
KXQVWDG(HQJHULFKWHVWUDWHJLHLVKLHUYRRUQRGLJPHWSXEOLHNVDFWLHVZDDULQGHEHZRQHUVDFWLHI
NXQQHQPHHGRHQKXQOHHIHQZRRQVLWXDWLHYHUEHWHUWHQZDDULQ]LM]LFKEHZXVWZRUGHQYDQGHQXWHQ
QRRG]DDNYDQYHUGXXU]DPLQJ

0RJHOLMNHDFWLHV
 'HGDJYRRUGHGXXU]DDPKHLGGXXU]DPHGLQVGDJPHDWOHVV0RQGD\HWF
 /DQGHOLMNH]ZHUIYXLODFWLH'HQ+HOGHUVFKRRQ
 $FWLHVXLWYRHUHQLQKHWNDGHUYDQZLMNJHULFKWZHUNHQRDKHWEHKHUHQYDQGHHLJHQEXXUW
JHYHOWXLQWMHVHG
 6WLPXOHULQJVWDGVODQGERXZ
 (QHUJ\EDWWOH

5HFHQWLVEHVORWHQHHQGXXU]DDPKHLGVER[EHVFKLNEDDUWHVWHOOHQLQKHWNDGHUYDQKHWJHPHHQWHOLMNH
DUPRHGHEHOHLG

'DDUQDDVWLVPHWRRJRSWRHNRPVWLJHEHODVWLQJHQRSQLHWKHUQLHXZEDUHHQHUJLHYDQEHODQJGDW
LHGHUHHQPRJHOLMNKHGHQKHHIWYRRUKHUQLHXZEDUHHQHUJLHRSZHNNLQJ+LHUGRRUNRPWHUQLHWQyJPHHU
GUXNWHOLJJHQRSGHKXLVKRXGHQVPHWHHQODJHULQNRPHQ

$FWLHVUHHGVXLWJHYRHUG
 9HUVFKLOOHQGHSXEOLHNVDFWLHV GDJYDQGHGXXU]DDPKHLGZDUPHWUXLHQGDJHQHUJ\EDWWOH 
 7ZHHGXXU]DDPKHLGVFDIp¶V

$FWLHV
 &RPPXQLFDWLHSODQRSVWHOOHQ
 7ZHHPDDOSHUMDDUHHQGXXU]DDPKHLGVFDIpRUJDQLVHUHQ
 %HZRQHUVDFWLHVNXQQHQDOZRUGHQJHILQDQFLHUGYDQXLWKHWFRQYHQDQWZLMNDDQSDNSOXV
 %LQQHQGHSUHVWDWLHDIVSUDNHQPHW'H+HOGHUVH9DOOHLDDQGDFKWYRRUGH]H
GXXU]DDPKHLGVRSJDYHLQFRPELQDWLHPHWHGXFDWLH

¼
7ZHHPDDOSHUMDDUHHQGXXU]DDPKHLGVFDIpRUJDQLVHUHQ







 ǯ
 


9HUGXXU]DPLQJFRQIRUPEHVSDULQJSHUMDDUYRRUGHJHKHOHJHPHHQWH'LWEHWHNHQWEHVWDDQGH
ZRQLQJYRRUUDDGGXXU]DPHZRQLQJERXZEHGULMYHQJHPHHQWHOLMNHRUJDQLVDWLHHQYHUNHHUHQYHUYRHU
'DDUQDDVW]DOGHZLMNJHULFKWHDDQSDNHQKHWSURMHFWODQJHU]HOIVWDQGLJZRQHQYDQKHW'XXU]DDP
%RXZORNHWZRUGHQYRRUWJH]HWRPHHQH[WUDLPSXOVWHJHYHQDDQYHUGXXU]DPLQJ

 /REE\YRRUZLQGHQHUJLH
 6XEVLGLHHQHUJLHEHVSDULQJEHVWDDQGHZRQLQJHQ
 :LMNDDQSDNHQ/DQJHU]HOIVWDQGLJZRQHQSURMHFWYDQ'XXU]DDP%RXZORNHW
 6XEVLGLH1XO2S0HWHUZRQLQJHQ
 9HUGXXU]DPLQJFRQIRUPSHUMDDU
R %HVWDDQGHZRQLQJYRRUUDDG
R %HGULMYHQ
R *HPHHQWHOLMNHRUJDQLVDWLH
R 9HUNHHUHQYHUYRHU
 +DQGKDYHQZHWWHOLMNH(3&HQ%(*
 'HRSHQEDUHYHUOLFKWLQJLQKHWNDGHUYDQ1LHXZ3HUVSHFWLHI2SHQEDUH5XLPWHYHUYDQJHQYRRU
OHGYHUOLFKWLQJ
 /REE\YRRUYHUGXXU]DPLQJYDQRSHQEDDUYHUYRHURSUHJLRQLYHDX
 'XXU]DDPKHLGVFDIpDOJHPHHQHQSHUEUDQFKH



ʹͲͳͶǦʹͲͳ


$OJHPHHQ
 .DGHUQRWLWLH+RRIGOLMQHQYRRUHHQDDQSDNQDDUHHQGXXU]DDPHQNOLPDDWEHVWHQGLJ'HQ
+HOGHULVYDVWJHVWHOGLQMXOL
 9DVWVWHOOLQJDDQSDN³1LHXZSHUVSHFWLHIRSHQEDUHUXLPWH
 0RWLHGXXU]DDPKHLGLQZDDULQHQHUJLHQHXWUDDOLQLVYDVWJHVWHOG
 6DPHQZHUNLQJRS1RRUG+ROODQG1RRUGQLYHDXPHWGH58'RPVDPHQWHYHUGXXU]DPHQ
 ,QNRRSJURHQHVWURRPYLD+9&

$DUGHQRPJHYLQJVZDUPWH
 0HWKHWLQLWLDWLHIWHDPQDGHURQGHU]RHNGRHQQDDUGHPRJHOLMNKHGHQYRRUGHRQWZLNNHOLQJYDQ
HHQZDUPWHQHWLQFRPELQDWLHPHWQLHXZERXZRIEHVWDDQGHERXZHQHHQUHQGDEHOH
EXVLQHVVFDVH
 $FWLHIPHHGRHQPHWKHWRSVWHOOHQYDQZDUPWHNDDUWHQYRRU1RRUG+ROODQG1RRUG $FWLHXLW
$FWLHSODQGXXU]DDPKHLG1RRUG+ROODQG1RRUG LQVDPHQZHUNLQJPHWGHDQGHUH1RRUG
+ROODQG1RRUGJHPHHQWHQ
 0HWKHWLQLWLDWLHIWHDPHHQFRQFUHHWZDUPWHWUDQVLWLHSODQRQWZLNNHOHQ+LHUYDQZRUGW
DDQJHQRPHQGDWHHQUHJLRQDOHDDQSDNWRHJHSDVW]DOZRUGHQ

=RQQHHQHUJLH
 =RQQHSDUNHQQRWLWLHYDVWJHVWHOGGLHGHNDGHUVDDQJHHIWZDDURQGHUSDUWLFXOLHUH
RQGHUQHPLQJHQ]RQQHSDUNHQNXQQHQUHDOLVHUHQLQ'HQ+HOGHU
 9LHUNHHUKHHIWGHJHPHHQWHDFWLHIPHHJHGDDQDDQGHJURHSVDDQNRRS]RQQHSDQHOHQYRRU
SDUWLFXOLHUHQ

%LRPDVVD
 9HUNHQQHQYDQGHPRJHOLMNKHGHQYRRUHHQELRPDVVDNHWHOELMGH+HOGHUVH9DOOHL

9HUGXXU]DPLQJEHVWDDQGHZRRQYRRUUDDG
 3UHVWDWLHDIVSUDNHQPDNHQPHWZRQLQJFRUSRUDWLHVFRQIRUPHQHUJLHEHVSDULQJSHUMDDUPHW
DPELWLHQLYHDXRSPHHUGDQEHVSDULQJSHUMDDU
 9RRUW]HWWHQ'XXU]DDP%RXZORNHWYRRUGHNRPHQGHYLHUMDDUHQKLHUQDUHVXOWDWHQHYDOXHUHQ


'XXU]DPHZRQLQJERXZ
 9DVWVWHOOLQJ:RRQYLVLH

(QHUJLHEHVSDULQJEHGULMYHQ
 2SUHJLRQLYHDXEHGULMYHQGDJHQRUJDQLVHUHQRYHUGXXU]DDPKHLGZDDU]LM ILQDQFLHHO HQHUJLH
DGYLHVNXQQHQYHUNULMJHQRYHUEHYRUGHUHQYDQHQHUJLHEHVSDULQJHQKHW]HOIRSZHNNHQYDQ
GXXU]DPHHQHUJLH

9HUGXXU]DPLQJYHUNHHUHQYHUYRHU
 6WDUWPHWGHYHUYDQJLQJYDQWUDGLWLRQHOHQDDU/('YHUOLFKWLQJ
 3ODDWVLQJYDQGHHHUVWH(ODDGSDOHQ

3XEOLHNVDFWLHV
 9HUVFKLOOHQGHSXEOLHNVDFWLHV GDJYDQGHGXXU]DDPKHLGZDUPHWUXLHQGDJHQHUJ\EDWWOH 
 7ZHHGXXU]DDPKHLGVFDIp¶VJHRUJDQLVHHUG



ʹͲͳ 



















͵ǡͺΨ


$FWLHVDDUGHQRPJHYLQJVZDUPWH
 ,QWHQWLHYHUNODULQJHQYHUNHQQHQGRQGHU]RHNQDDUGHUHDOLVDWLHYDQHHQZDUPWHQHW

$FWLHV]RQQHHQHUJLH
 =RQQHSDQHOHQSODDWVHQRSGH6OXLVGLMNJDUDJHGDDURSLQDDQYXOOLQJKHFWDUH]RQQHSDQHOHQLQ
FRPELQDWLHPHWSDUNHUHQHOGHUV
 5HDOLVHUHQYDQHHQ]RQQHSDUNYDQWHQPLQVWHKHFWDUH
 =RQQHSDQHOHQRSGDNHQYDQZRQLQJFRUSRUDWLHVGRRUPLGGHOYDQSUHVWDWLHDIVSUDNHQ

%LRPDVVD
 5HDOLVDWLHYDQHHQELRPDVVDNHWHOELMGH+HOGHUVH9DOOHL

'XXU]DPHQLHXZERXZ
 :LOOHP$OH[DQGHU+RIIDVHRSPD[LPDOHDPELWLHQLYHDXGXXU]DDPUHDOLVHUHQ

9HUGXXU]DPLQJEHVWDDQGHZRQLQJYRRUUDDG
 DIVSUDNHQPDNHQPHWZRQLQJFRUSRUDWLHVGRRUPLGGHOYDQSUHVWDWLHDIVSUDNHQ
 SURMHFWXLWYRHUHQGRRU58'JHPHHQWHGXXU]DDPERXZORNHWJHULFKWRSYHUGXXU]DPLQJHQ
OHYHQVORRSEHVWHQGLJPDNHQEHVWDDQGHSDUWLFXOLHUHZRQLQJYRRUUDDG
 DDQSDNLVEXXUWJHULFKWHQGLWMDDURDJHULFKWRS1LHXZ'HQ+HOGHU=XLG2RVWHQ,QGLVFKH
EXXUW

(QHUJLHEHVSDULQJEHGULMYHQ
 %HGULMYHQGDJRUJDQLVHUHQRSUHJLRQLYHDXRYHUGXXU]DDPKHLGZDDURQGHUQHPHUV ILQDQFLHHO 
HQHUJLHDGYLHVNXQQHQYHUNULMJHQRYHUEHYRUGHUHQYDQHQHUJLHEHVSDULQJHQKHW]HOI
RSZHNNHQYDQGXXU]DPHHQHUJLH

9HUGXXU]DPLQJJHPHHQWHOLMNHRUJDQLVDWLH
 'XXU]DDP0HHUMDULJ2QGHUKRXGV3URJUDPPD¶VJHPHHQWHOLMNHREMHFWHQRSVWHOOHQGRRUWHDP
YDVWJRHGHQVWDUWXLWYRHULQJ
 ([WHUQRQGHU]RHNQDDUYHUEHWHUSXQWHQPRELOLWHLWLQ'HQ+HOGHU
 9HUKRJHQYDQWHUXJYHUGLHQWLMGYDQQDDURIMDDULQRYHUOHJPHWWHDP9DVWJRHG
 'HJHPHHQWHODWHQEHRRUGHOHQDDQGHKDQGYDQGH&2SUHVWDWLHODGGHU

9HUGXXU]DPLQJYHUNHHUHQYHUYRHU
 3DUNHHUSODDWVHQDDQZLM]HQXLWVOXLWHQGYRRUHOHNWULVFKHYRHUWXLJHQRSJXQVWLJHORFDWLHVLQGH
VWDG



2QGHU]RHN
 2QGHU]RHNQDDUPRJHOLMNKHGHQYRRUHLJHQGXXU]DDPRSHQEDDUYHUYRHULQGHJHPHHQWH
PRWLHYDQ6WDGVSDUWLM 
 9HUNHQQHQYDQPRJHOLMNKHGHQYRRUZLQGHQHUJLHLQ'HQ+HOGHU
 9HUEHWHUSXQWHQLGHQWLILFHUHQYRRUILHWVURXWHVHQYRRU]LHQLQJHQYDQHQQDDUKHWFHQWUXP



ʹͲͳͺ 



















ǡͷΨ

ʹͲͳͻ



















ͳʹǡΨ

ʹͲʹͲ 



















ͳͶǡͳΨ


$DUGHQRPJHYLQJVZDUPWH
 ,QGLHQUDQGYRRUZDDUGHQDOVJXQVWLJZRUGHQHUYDUHQUHDOLVDWLHYDQHHQZDUPWHQHW

=RQQHHQHUJLH
 =RQQHSDQHOHQSODDWVHQRSJHPHHQWHOLMNYDVWJRHGHQWHJHOLMNHUWLMGRQGHUQHPHUVRS.RR\SXQW
PHHQHPHQLQGLWSURFHV
 0HWGHPDULQH YRRU]RYHU]LMGLWQLHWDO]HOIJHGDDQKHEEHQ LQJHVSUHNRYHUHQHUJLHZLQQLQJ
GRRUPLGGHOYDQ]RQQHSDQHOHQRSKXQWHUUHLQ

9HUGXXU]DPLQJEHVWDDQGHZRQLQJYRRUUDDG
 9HUJURWHQLQIRUPDWLHYRRU]LHQLQJ'XXU]DDP%RXZORNHWPHWEHWUHNNLQJWRWILQDQFLsOHYRRUGHOHQ
YDQYHUGXXU]DPLQJZRQLQJ

'XXU]DPHZRQLQJERXZ
 $OOHQLHXZERXZZRQLQJHQHQHUJLHQHXWUDDOHQJDVORRV
 5HVWHUHQGHZRQLQJHQYRRU:LOOHP$OH[DQGHU+RIRSQLHXZRQGHU]RKRRJPRJHOLMN
DPELWLHQLYHDX1XO2S0HWHUHQJDVORRVDDQOHJJHQ
 :RQLQJHQRS9LQNHQWHUUHLQ1XO2S0HWHUHQJDVORRVDDQOHJJHQHYHQWXHHO]HOIVSDVVLHI

9HUGXXU]DPLQJYHUNHHUHQYHUYRHU
 9HUEHWHUHQILHWVYRRU]LHQLQJHQHQRYHULJHDFWLHVXLWH[WHUQRQGHU]RHNYHUEHWHULQJPRELOLWHLW

2QGHU]RHN
 0RJHOLMNKHGHQYRRUZDUPWHNRXGHRSVODJYRRUNDQWRUHQHQ]RUJLQVWHOOLQJHQLGHQWLILFHUHQ

=RQQHHQHUJLH
 5HDOLVHUHQYDQHHQ]RQQHSDUNYDQWHQPLQVWHKHFWDUH

:LQGHQHUJLH
 ,QGLHQJHHQPRJHOLMNKHGHQJHYRQGHQ]LMQYRRUZLQGHQHUJLHLQKHWRQGHU]RHNLQLQNRRS
YDQJURWHZLQGWXUELQHVi0:

(QHUJLHEHVSDULQJEHGULMYHQ
 ,QIRUPDWLHYRRU]LHQYLD'XXU]DDP%RXZORNHWDDQEHGULMYHQPHWEHWUHNNLQJWRWYHUHLVW
HQHUJLHODEHO&LQYRRUNDQWRRUSDQGHQ

9HUGXXU]DPLQJHLJHQJHPHHQWHOLMNHRUJDQLVDWLH
 (QHUJLHSUHVWDWLHVZRUGHQRQGHUGHHOYDQVXEVLGLHYHUOHQLQJVSURFHGXUHVULFKWLQJ
PDDWVFKDSSHOLMNHRUJDQLVDWLHV
2QGHU]RHN
 2QGHU]RHNQDDUPRJHOLMNKHGHQYRRUJHRWKHUPLHLQ'HQ+HOGHU
 2QGHU]RHNQDDUµLQQRYDWLHYH¶PDQLHUHQYDQHQHUJLHZLQQLQJHQWRHSDVEDDUKHLGKLHUYDQLQ'HQ
+HOGHU]RDOVGH6ROD5RDGRIHQHUJLHZLQQLQJXLWDOJHQNURRV

$DUGHQRPJHYLQJVZDUPWH
 %RGHPZDUPWHZLVVHODDUVUHDOLVHUHQELMNDQWRUHQHQ]RUJLQVWHOOLQJHQ


2YHULJ
 5HVWHUHQGHRIELMJHNRPHQDFWLHVXLWYRHUHQ
 (YDOXDWLHYDQKHWDFWLHSURJUDPPDHQRSVWHOOHQYDQHHQQLHXZDFWLHSURJUDPPD






 

'HQ+HOGHUNDQ]HNHURSKHWJHELHGYDQZRQHQYHUNHHUHQYHUYRHUHQSXEOLHNHGLHQVWYHUOHQLQJYHHO
EHVSDUHQ'DDUQDDVWOLJJHQYRRUHQHUJLHRSZHNNLQJYHHONDQVHQRSKHWJHELHGYDQ]RQQHHQHUJLHHQ
DDUGHQRPJHYLQJVZDUPWH9RRUKHWZLQQHQHQJHEUXLNHQYDQDDUGHQRPJHYLQJVZDUPWH]LMQHHUVW
QRJRQGHU]RHNHQEHQRGLJGRPGHSUHFLH]HNDQVHQWHLGHQWLILFHUHQHQKLHUHHQVOXLWHQGH
EXVLQHVVFDVHRSWHYHUNULMJHQ2RNUHVWZDUPWHNULMJWKLHULQHHQSURPLQHQWHURO

0HWGHHHUGHUEHQRHPGHDFWLHVLVKHWGRHOYDQLQWHEHKDOHQPDDUKHWLVEHODQJULMNRPRRJ
RSGHWRHNRPVWWHKRXGHQ+LHUELMLVKHWGXLGHOLMNJHZRUGHQGDWJHwQYHVWHHUGPRHWZRUGHQLQ
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1

AANLEIDING

Alle grotere ondernemingen in Nederland moeten een energie-audit laten uitvoeren, welke
inzicht geeft in het actuele energieverbruik van de organisatie en de mogelijkheden voor
besparingen in kaart brengt. Dit is opgenomen in de ‘Tijdelijke regeling implementatie
artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’, zoals die van kracht is sinds juli 2015. De
verplichting volgt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) die de Europese
Commissie in 2012 heeft vastgesteld.
De Regionale Uitvoeringsdienst NHN heeft de gemeente Den Helder aangesproken op haar
auditplicht. Dit plan van aanpak geeft inzicht in de manier waarop de gemeente Den Helder
invulling wil geven aan de verplichtingen van de EED en de uitkomsten van de energieaudits zal integreren in de bestaande Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) om te komen
tot Duurzamemeerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s).
Na overeenstemming met het bevoegd gezag kan uitvoering van de energie-audits
plaatsvinden zoals voorgesteld in dit plan van aanpak.
De gemeente Den Helder biedt dit Plan van Aanpak voor uitvoering aan voor de
gemeentelijk vastgoedobjecten die eigendom zijn, of gehuurd worden door de gemeente Den
Helder.
BV’s of NV’s waar de gemeente Den Helder voor 25% of meer participatie in heeft, worden
buiten de scope van dit Plan van Aanpak gehouden. Voor deze BV’s en NV’s wordt nader
bekeken op welke wijze invulling moet worden gegeven aan de verplichting.
Het betreft de onderstaande BV’s en NV’s;
-

2

Zeestad
Willemsoord
Port of Den Helder
Den Helder Airport

OPDRACHT

De gemeente Den Helder heeft SGS Search de opdracht gegeven voor het opstellen van dit
plan van aanpak EED. In dit plan van aanpak wordt beschreven op welke wijze efficiënt en
effectief kan worden voldaan aan de verplichtingen van de EED. Tevens is opgenomen hoe
de uitkomsten van de energie-audits met betrekking tot de EED, worden geïntegreerd in de
bestaande Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) om te komen tot Duurzame meerjaren
onderhoudsplannen (DMJOP’s).
Onderhavig plan van aanpak kan ter goedkeuring worden voorgelegd aan De Regionale
Uitvoeringsdienst NHN. Na overeenstemming met de Regionale Uitvoeringsdienst NHN,
worden de energie-audits uitgevoerd voor de geselecteerde locaties.
Dit plan van aanpak geeft richting aan de manier waarop middels de EED inzicht kan worden
verkregen in de huidige energiehuishouding, op welke wijze dit gerealiseerd kan worden voor
de verschillende vastgoedobjecten en welke financiële middelen hiervoor noodzakelijk zijn.
Tevens is er een planning opgesteld van de benodigde activiteiten.
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3

UITGANGSSITUATIEGEMEENTEDENHELDER

3.1

L OCATIES

De gemeente Den Helder heeft diverse locaties in eigendom en huurt diverse locaties, een
complete lijst van de locaties is weergeven in bijlage 1.
De locaties zijn geanalyseerd op eigendom/huur en één huurder/meerdere huurders, op
basis van de uitgangspunten zoals gesteld door het ‘kernteam EED’. Onderstaande tabel
geeft deze uitgangspunten weer met betrekking tot de situatie.
Eigendom / Huur

Eigendom
Eigendom
Eigendom
Huur
Huur

Eigen verbruik / eén
huurder / meerdere
huurders
Eigen gebruik
Eén huurder
Meerdere huurders
Gemeente Den Helder
Gemeente Den Helder en
andere huurder(s)

Wel of geen audit
gemeente Den Helder
Ja, afhankelijk van verbruik
Neen
Ja, afhankelijk van verbruik
Ja, afhankelijk van verbruik
Neen

Tabel 1 Uitgangspunten locaties eigendom/ huur en één huurder /meerdere huurders

Aan de hand van de energieverbruiken van de locaties is bepaald in welke
verbruikscategorie van de Wet Milieubeheer de locatie valt.
Deze verbruikscategorieën zijn:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Groot verbruik: >200.000 kWh elektriciteit en of >75.000m3 gas
Midden verbruik: 50.000 - 200.000 kWh elektriciteit en of 25.000 – 75.000 m3 gas
Klein verbruik: < 50.000 kWh elektriciteit en of < 25.000 m3 gas

Voor die locaties die vallen in de categorie ‘groot – en midden verbruik’ dient een energieaudit op locatie te worden uitgevoerd, mits voor een locatie een audit moet worden
uitgevoerd volgens de uitgangspunten zoals in tabel 1 is weergegeven.
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De onderstaande locaties vallen in de categorie ‘groot-en midden verbruik’ en voor deze
locaties wordt een energie-audit uitgevoerd.

Straatnaam

Locatieomschrijving

Huisnr

Postcode

Woonplaats

Ambachtsweg

Gemeente
25
1785AJ
DEN HELDER
gebouw
Bastiondreef
Brandweer
4
1784 MR
DEN HELDER
karzerne
C Gerritsz
Scouting
59
1785EA
DEN HELDER
Geusstr
Haakse Hoeck
Drs. F Bijlweg
gemeente
20
1784MC
DEN HELDER
gebouw
Drs. F. Bijlweg
Complex Drs.
22
1784MC
DEN HELDER
F. Bijlweg
t/m
appartemente
150
n
Jan Verfailleweg Helderse
9
1783BW
DEN HELDER
Vallei
Koningdwarsstr
Parkeergarage
4
1781EJ
DEN HELDER
aat
Koningshoek
Tabel 2 Locaties in de categorie ‘groot-en midden verbruik’

Oppervlakte

Gebruiker

1484

gemeente

5900

gemeente

875

1 gebruiker

12585

gemeente

7052

62 huurders

1480

gemeente

5812

gemeente in
VVE

Voor de locaties weergeven in tabel 2 zal de gemeente Den Helder een energie-audit
middels een inspectie op locatie laten uitvoeren.
Voor onderstaande locatie dient mogelijk ook een energie-audit te worden opgesteld.
Hiervoor dienen de energieverbruiken te worden verzameld om de verbruikscategorie te
kunnen bepalen. De gemeente Den Helder zal indien de verbruiken van deze locatie vallen
binnen de verbruikscategorie ‘groot-of midden verbruik’, een energie-audit uitvoeren.

Straatnaam

Locatieomschrijving

Huisnr

Postcode

Woonplaats

Liniewe
g

Sportpark De
23
1783BA
DEN
Linie
HELDER
Rugby club
Den Helder
Tabel 3 Locatie waarvan verbruik onbekend is.



Oppervlakte

Gebruiker

Opmerking

865

2 huurders

Verbruik
onbekend
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3.2

W AGENPARK

Volgens de richtlijnen is de gemeente Den Helder in het kader van de EED verplicht om haar
vervoersstromen in kaart te brengen en daarnaast om maatregelen in kaart te brengen waarmee
de CO2-uitstoot van het gemeentelijk wagenpark kan worden verminderd.
De huidige situatie met betrekking tot het wagenpark van de gemeente Den Helder is nog
onbekend en zal nog onderzocht dienen te worden. Hierbij worden de volgende gegevens zo
goed mogelijk in kaart gebracht:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Samenstelling van het type en aantal voertuigen;
Het verbruik per type brandstof;
Het aantal gereden kilometers;
De hoeveelheid CO2-uitstoot.

Op basis van de verkregen gegevens zullen besparingsmaatregelen worden opgesteld en wordt
aangegeven welke besparingen de gemeente Den Helder kan behalen gerelateerd aan het
wagenpark.
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4

PLANNING



Fase A Plan van Aanpak EED. Indienen van het plan van aanpak EED ter goedkeuring door de
Regionale Uitvoerings Dienst NHN.
Fase B Uitvoering van de energie-audits. Na goedkeuring van de Regionale Uitvoerings Dienst

NHN van het plan van aanpak EED, worden de energie-audits uitgevoerd. De rapportages
van de energie-audits zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Regionale
Uitvoeringsdienst NHN (binnen 4 weken na het tot stand komen van de energie-audit
rapportages).
Fase C Integreren uitkomsten energie-audits van MJOP’s naar DMJOP’s. De uitkomsten van de
energie-audits wordt geïntegreerd in de bestaande Meerjarenonderhoudplannen (MJOP’s)
om te komen tot Duurzamemeerjarenonderhousplannen (DMJOP’s).
Het voorstel van de gemeente Den Helder is om voor de uitvoering van de energie-audits, en
de vervolgfases de volgende planning aan te houden.

2017
Planning energie-audits en DMJOP’s
Q1

Q2

Q3

Q4

Fase A
Indienen plan van aanpak EED
Goedkeuring Rud NHN plan van aanpak EED
Fase B
Uitvoering energie-audits groot- en midden
verbruik
Indienen energie-audits groot-en
middenverbruik ter goedkeuring Rud NHN
Indienen en beoordeling Rud NHN energieaudits
Fase C
Uitkomsten uit de energie-audits verwerken in
de MJOP’s op te komen tot DMJOP’s
Indiening DMJOP’s Rud NHN
Start uitvoering DMJOP’s
Tabel 4 Planning energie-audits en DMJOP’s

5

AFSLUITING

Dit plan van aanpak geeft duidelijke handvaten om te komen tot een planmatige
implementatie van de noodzakelijke verplichting van energiebeheersing in relatie tot de EED.
Door het volgen van de benoemde activiteiten binnen de vermelde tijdspaden zal een
structurele energieverlaging voor de lange termijn worden gerealiseerd.
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6

BIJLAGE

‘Locaties gemeente Den Helder’.
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ϯ

%XGJHWDDQYUDDJHQHUJHWLVFKRQGHU]RHN FROOHJHDGYLHVHQSUHVHQWDWLH
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ϰ

2SGUDFKWYHUVWUHNNLQJSLORWHQHUJLHDXGLWV RSGUDFKWEULHI
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