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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende Den 
Helder energieneutraal 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 13 augustus 2020 heeft de fractie Beter voor Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het 
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Den Helder 
energieneutraal, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

Inzake motie 6.20 Kadernota 
 
Geacht college 
Tijdens de behandeling van de kadernota op 30 juni 2020 werd motie 6.20 behandeld. In deze motie werd een 
paar keer het huidige budget van 400.00 euro voor de doelstelling Den Helder energieneutraal in 2040 
aangehaald als leidraad. Beter voor Den Helder ging dus uit van deze doelstelling. Toch hebben wij nog een 
paar vragen voor u;  
 
- graag horen wij van u op welke manier u deze motie interpreteert 
Wij interpreteren deze motie als vraag vanuit de raad naar een programmaoverzicht energieneutraal, inclusief 
geraamde uitgaven, voor de komende periode.  
 
Elk jaar informeren wij u middels een RIB over het voorgenomen programma van dat jaar en over de 
voortgang van de acties en maatregelen. Zo bent u via RIB 2019-034399 geïnformeerd over het programma 
van 2020, en via RIB 19.0019 en 19.0099 over het programma 2019.  
Voor 2021 zullen wij dit ook weer doen. Met de jaarrekening leggen wij verantwoording af over de uitgaven op 
het beschikbaar gestelde budget. 
 
- wat was het ambtelijke advies over deze motie? 
Het ambtelijk advies over deze motie luidde als volgt: 
 
Overnemen 
Om de gemeenteraad goed te informeren over het programma Energieneutraal bieden wij de raadsleden 
jaarlijks raadsinformatiebrieven aan en organiseren wij op specifieke onderwerpen raadsinformatieavonden.  
Voor het programma 2021, zullen wij u voor de begrotingsbehandeling opnieuw een beeld geven van de 
voorgenomen activiteiten en de bijbehorende middelen. 
 
- is het correct dat de structurele bijdrage uit de begroting (4 ton) nog steeds bedoeld is voor de 
doelstelling zoals is besproken tijdens de kadernota? Of gaan deze gelden ook voor andere 
doelstellingen ingezet worden? bv RES? 
Ja dit is correct. Voor dit jaar wordt er vanuit het lokale duurzaamheidsbudget geen geld beschikbaar gesteld 
voor de RES 1.0. 
 
- Den Helder energieneutraal 2040 is voor de Raad belangrijk en ook u heeft meerdere keren 
aangegeven dit een belangrijke doelstelling te vinden. We zijn uiteraard afhankelijk van de bijdrage en 
inzet van onze stakeholders en vragen ons af of het college inzet op een businesscase waarbij er 
duidelijkheid komt over het totaal plan zoals bv het kostenplaatje, een ieders inzet enz. 
De raad heeft via raadsvoorstel RVO16.0121 ingestemd met een plan van aanpak waarmee wij stap voor stap 
gezamenlijk werken aan de verduurzaming van de gemeente Den Helder. Het jaar 2040 wordt gezien als een 
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stip aan de horizon, waar stapsgewijs naar toegewerkt gaat worden. De duurzaamheidsagenda van onze 
gemeente heeft daarom een eerste focus gelegd tot 2020. Het voornemen is om de huidige strategie voort te 
zetten. 
 
Technische, sociale en economische ontwikkelingen op het gebied van energievoorzieningen staan namelijk 
zeker niet stil maar ontwikkelen zich volop. Mede daarom is er geen businesscase op te stellen waarmee wij, 
samen met onze stakeholders, duidelijkheid verschaffen over het totaal plan om energieneutraal te worden in 
2040. Dit hebben wij reeds via RIB RI18.0100 met u gecommuniceerd. 
 
Daarbij zijn wij wettelijk verplicht om samen met onze stakeholders de Regionale Energie Strategie en de  
Transitie visie Warmte op te stellen. Aan de hand van deze documenten stellen wij een businesscase op voor 
de opwek van duurzame energie en warmte, met een focus tot en met 2030.  
 
Door jaarlijks het programma energieneutraal voor het komende jaar te specificeren werken wij aan de 
verduurzaming van de gemeente, en blijft de mogelijkheid tot inspelen op recente ontwikkelingen en lokale 
initiatieven behouden. 

  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  

  Den Helder, 15 september 2020 
 
   Met vriendelijke groet, 
   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
  Jeroen Nobel 
  burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
  


