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Onderwerp   : Den Helder energie-neutraal in 2040 

 

 

 
De raad van de gemeente Den Helder;  
 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO016.0121 van het college van burgemeester en wethouders van Den 
Helder van 14 februari 2017;  
 
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op 6 
maart 2017; 
  
besluit:  

 
1.  De notitie “aanzet tot duurzaamheidsagenda” met de volgende doelstellingen vast te stellen:  
-  Energiebesparing van 2% per jaar bevorderen.  

-  Duurzame energieproductie dusdanig te verhogen zodat een totaalpercentage van 14% in 2020 
behaald wordt.  

2.  Voor 2017 een budget beschikbaar te stellen van € 100.000 bij product 764 Milieuhygiëne 
beleid voor nader onderzoek en ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda. Dit bedrag te 
onttrekken uit de algemene reserve.  

3.  Een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van LED 
verlichting in drie prioritaire buurten die in het kader van het Nieuw Perspectief Openbare 
Ruimte in aanmerking komen om als eerste omgevormd te worden. De hieraan verbonden 
afschrijvingslasten bedragen € 11.250,- en komen voor het eerst op in 2018. Het college dient 
hiervoor dekking aan te geven bij de kadernota 2017.  

4.  Een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de installatie van een 
biomassaketel bij de Helderse Vallei. De hieraan verbonden afschrijvingslasten bedragen € 
10.000,- en komen voor het eerst op in 2018. Het college dient hiervoor dekking aan te geven 
bij de kadernota 2017.  

5.  Uitvoering van de acties uit de duurzaamheidsagenda voor de jaren 2018, 2019 en 2020, 
ingeschat op jaarlijks € 400.000,- , te betrekken bij de integrale afweging in kadernota 2018 – 
2021.  

6.  De aan de beslispunten 2, 3 en 4 verbonden begrotingswijziging vast te stellen.  
 
Aldus besloten in de raadsvergadering  
Van 20 maart 2017. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


