
Bijlage 2. Samenvatting interviews stakeholders en inloopbijeenkomst 
 
HVC, GP Groot, Bergen Energie, Restaurant Natuurlijk, Rabobank  
voorlopers / pioniers / partners op gebied van duurzaamheid 
 
 
BESPARING (ENERGIE) 

 
OPWEKKING (ENERGIE) 

 
AFVALSTOFFEN 

 
ROL GEMEENTE 

 

  

Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit geeft wel problemen 
wanneer men niet de beschikking heeft over een bedrijfspand in eigendom. Ook naar de eigen 
klanten toe wordt duurzaamheid en energiebesparing gepromoot. 

Opwekken van energie is afhankelijk van de fysieke ruimte die beschikbaar is. Daarnaast is ook 
de branche waarin men werkt afhankelijk van de mate van energieopwekking. Het investeren in 
aandelen van een windmolenpark of zonneweide is een andere (lucratieve) manier van 
opwekking waar ook veel voor wordt gekozen. 

Het reduceren van afval gaat in veel gevallen heel goed, maar elke branche heeft een eigen 
oplossing / problematiek. Er is een probleem met verpakkingsmateriaal bij het MKB. Gezocht 
moet worden naar een efficiënte en goedkope manier om glas en plastic gescheiden af te geven. 

Van de gemeente wordt een (nog meer) stimulerende rol verwacht. De gemeente kan via haar 
inkoopbeleid meer lokale producten en diensten aanschaffen. Met haar afvalbeleid kan de 
gemeente nog meer stimuleren om afval te scheiden. Door middel van het nog op te stellen 
duurzaamheidsbeleid verwacht men dat er een prominente rol voor de circulaire economie kan 
ontstaan wat weer een positieve uitwerking heeft op de lokale economie.  
 
 



 
Inloopbijeenkomst Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen 22 september 
2016 
 
Inbreng van de aanwezigen 
 
WONEN EN LEVEN 
 

 
ONDERNEMEN 
 

 
GEMEENTE / VRIJE SECTOR 
 

 
Naar aanleiding van de meedenkavond later nog via de mail ontvangen ideeën 
 

 
 
 

Bestaande woningen verduurzamen door eigenaren te ondersteunen en/of financiële voordelen. 
Nieuwbouwwoningen moeten allemaal energieneutraal of n-o-m met gebruik van circulaire 
materialen. 
Promoten van duurzaam bouwen per wijk inclusief financieringsmogelijkheden.  
Vergroening van de wijken.  
Meer ruimte voor duurzame initiatieven en experimenten, flexibeler omgaan of vermindering van de 
regels. 
Elektrisch vervoer stimuleren.  

Distributiecentrum aan rand van centrum om groot verkeer in centrum te weren. 
DenkTank voor ondernemers opstarten / vervolgen. 
Mogelijk maken van het vergroening van leges en WOZ.  
 
 

Stimuleer grootverbruikers om energiegebruik te verminderen. 
Stimuleer vermindering afval, betere scheidingsmogelijkheden.  
Stimuleer PV op de grotere daken (van bedrijven) en niet op woningen. 
Hergebruik van regenwater en afval.  
Zwembad duurzaam verwarmen, meer gebruik maken van biomassa als warmtebron. 
Gemeentelijk inkoopbeleid gebruiken om anders / duurzaam in te kopen.  

Stimuleren opwek van zonne-energie. 
Bewustwording van consumenten over gezond/natuurlijk voedsel.  
Stimuleren afvalvermindering.  
Stimuleer duurzaam vervoer, verminder verkeersdrukte in centra. 
Parkeerterreinen voorzien van zonnepanelen / zonnedak. 
Tegengaan van bomenkap, zeker in duingebied.  
Duurzame helden markt. 



 

 
Deelnemerslijst Inloopavond Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen 22-09-2016 
 

naam organisatie 

Odile Rasch Gemeente Bergen 

Cees Groot Gemeente Bergen 

Piet Wildschut Gemeente Bergen, RUD NHN 

Richard Schuijt Gemeente Bergen, RUD NHN 

Gerard Doets  Bergen Energie 

Herman Verhagen  HVC 

Roeland Kneppers Bergen Energie 

Marius Kuipers Bergen Energie 

Frank Laseur Oudes&Laseur Elektrotechniek 

Sjaak Swart Gemeenteraadslid KIES lokaal 

Ger Floore Inwoner 

Nico Groot Dorpsraad Egmond aan den Hoef 

Gert Groot Idem 

Melvin Wals Raadslid D’66 

J.L. Rathmann (Hans) Inwoner van Schoorl 

Harry Vleems Buurtschap WestDorp 

Robbert de Lange Manager Bedrijven Rabobank Noord-Kennemerland 

Esther van Luyn Accountmanager Groot Zakelijk Rabobank Noord-
Kennemerland 

Paul Apeldoorn Fotograaf 

Teus Olivierse Stichting Noord-Holland Zon 

Jan Cuperus  Ecodorp Bergen 

Fredjan Twigt Ecodorp Bergen 

Iwan van Noort Inwoner 

Elisabeth Hoijtink Inwoner  

Aagje Dalenberg Inwoner 

Jeroen Inwoner 

Bas Kessel Inwoner en project manager HVC 

Sven Meijer  Berger Scholengemeenschap en SOVON 

Leon Damink Raadslid KiesLokaal 

Jacqueline Leferink inwoner 

Rascha Wisse Inwoner Egmond aan den Hoef 

Joris Jonker Inwoner Bergen 

 


