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Betreft: Naar een duurzaam Den Helder 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

In de vorige raadsperiode heeft de raad de nota “naar een duurzaam Den Helder” vastgesteld. Uit 

deze kaderstellende nota spreekt een flinke ambitie die wij met u delen. Voor de uitvoering van de 

nota zijn nog geen extra middelen beschikbaar gesteld. Ook ontbreekt nog een duidelijke door de 

samenleving gedragen focus en een actieprogramma. Daar gaan we nu mee aan de slag, gesteund 

door de opdracht die u ons tijdens de begrotingsbehandeling 2015 heeft gegeven: 
1. Vóór de behandeling van de kadernota 2016 een integrale visie op duurzaamheid ter 

besluitvorming aan de raad aan te bieden 
2. De onder 1. genoemde visie in samenspraak met de raadswerkgroep Duurzaam Den Helder 

tot stand te brengen 

 

Waar staan we nu? 

Allereerst is belangrijk te bepalen waar Den Helder én de organisatie nu staan. We worden daarbij 

geholpen door de VNG. Zij hebben een ondersteuningsprogramma ontwikkeld waarmee we 

inzichtelijk kunnen maken:  waar we als gemeente staan,  wat er lokaal gebeurt op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking.   welke ambitie we de komende 4 jaar als gemeente kunnen nastreven  wat dit eventueel voor extra budget vereist  

Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. 

 

Wat wil de stad? 

Naast dit interne onderzoek willen we met de gemeenschap van Den Helder bepalen waar de ambitie, 

het draagvlak en de mogelijkheden liggen om de komende jaren stevige slagen te maken in de 

verduurzaming van Den Helder. Immers de gemeente is maar één van de partijen die daar een rol in 

kan spelen. 

 

Raadswerkgroep duurzaamheid 

De eerste stap daartoe is dat de wethouder duurzaamheid met de raadswerkgroep duurzaamheid en 

een aantal betrokken partijen om de tafel gaat om de strategie voor dit participatieproces verder vorm 

te geven. Dit zal begin februari plaatsvinden. 

 

Gesprek met de stad 

Vervolgens zal het gesprek breder gemaakt worden met bewoners, bedrijven, maatschappelijke 

instellingen, enzovoort. Na deze gespreksrondes is er genoeg commitment bereikt om gezamenlijk 

aan de slag te gaan met de verduurzaming van Den Helder. 

 

Ondertekening intentieverklaring 

Met de deelnemers aan het gesprek willen we een intentieverklaring ondertekenen waarin partijen 

zich binden aan het realiseren van een actieprogramma voor de komende 4 jaar. Van elke partij wordt 

verwacht dat zij de eigen mogelijkheden en middelen daarin kenbaar maken. Voor de gemeente zal 

dit gebeuren vanuit de bestaande middelen en indien nodig wordt een verzoek om extra middelen 

ingebracht via de kadernota.  

 

April: voorstellen richting kadernota 

De planning is dat eind maart het proces is afgerond zodat in april de opbrengst aan uw raad kan 

worden voorgelegd. 

 

Ondertussen gaat het werk door 

Sinds het vaststellen van de nota “Naar een duurzaam Den Helder” hebben we uiteraard niet 

stilgezeten. “Naar een duurzaam Den Helder” loopt tot nu toe via de volgende strategieën: 
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 Adequaat integraal beleid woon- en leefmilieu  Verduurzaming gemeentelijke organisatie  Gerichte publieksacties, zoals SamenZonneEnergie  Duurzame economie stimuleren  Stimulering duurzame wijkontwikkeling  Leren voor duurzaamheid 

 

De verduurzaming moet tot nu toe vooral plaatsvinden binnen de bestaande beleidsvelden en de 

daaraan gekoppelde budgetten. Daarnaast zijn we uiteraard steeds attent op externe 

subsidiemogelijkheden en gerichte acties waarop we kunnen meeliften.  Zo zijn we als gemeente lid geworden van het netwerk voor duurzame gemeenten en heeft 

onze wethouder een plek ingenomen in het bestuur van dit netwerk.   De afgelopen maanden heeft de vierde groepsaankoop zonnepanelen plaatsgevonden.  Den Helder heeft de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ondertekend en heeft daarmee de 

ambitie aangegeven actief te willen werken aan het klimaatbestendig maken van de stad.  En via het Energie-akkoord is in Den Helder inmiddels het duurzaam bouwloket 

(www.duurzaambouwloket.nl) operationeel.  

 

Den Helder heeft naar onze mening absoluut kansen om zich sterk te profileren als duurzame 

gemeente. We willen graag met u en met de stad aan de slag om dat mogelijk te maken. 
 
Den Helder, 27 januari 2015. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 
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dr. Joost C.M. Cox  
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