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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Vaststelling Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 

 
 
 
Voorgesteld besluit 
1. het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 en de daarin opgenomen speerpunten vast te 

stellen; 
2. in te stemmen met de uitvoering van de onderstaande maatregelen uit de 

duurzaamheidsagenda: 

 Duurzaam wonen en leven 
o Woningtype – wijkgericht aanpak bestaande koopwoningen 
o Duurzaam Bouwloket 
o Subsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren 
o Energieneutrale koopwoningen nieuwbouw 
o Duurzaamheidslening Particulieren en VVE 
o Woningbouwafspraken corporaties   

 Duurzaam ondernemen 
o Energiebesparing bedrijven 
o Keurmerken ECO XXI/Green Key/Fairtrade 
o Educatie 
o Denktank / Duurzame heldenmarkt 

 Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering 
o Verduurzaming eigen vastgoed 
o Bouw een duurzame organisatie 
o Zon op eigen vastgoed 
o Haalbaarheidsonderzoek Zon-transferium / Zonnepark 
o Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar  
o Nieuwe laadpalen elektrisch vervoer 

3. voor de uitvoering van de in het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 genoemde 
maatregelen in 2017 tot en met 2020 een budget van € 511.500,- beschikbaar te stellen; 

4. de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 13 april 2017 
Zaaknummer : BB17.00062 
Voorstelnummer : RAAD170016 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 23 maart 2017 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Belastingen 
Opsteller(s) : Dimitri Druiven 
Telefoonnummer : (072) 888 02 69 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
Het bestaande Duurzaamheidsbeleid (2012-2016) is per 1 januari 2017 afgelopen. Om deze 
reden is voor de periode 2017-2020 nieuw beleid opgesteld.  
 
Ons college heeft op 25 oktober 2016 het ontwerp Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 ter 
kennisname aan uw raad gestuurd. Na een presentatiebijeenkomst op 17 november 2016 is 
het ontwerp Duurzaamheidsbeleid vanaf 25 november 2016 voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegd. In deze periode zijn twee zienswijzen ontvangen. Deze hebben geen 
aanleiding tot aanpassing gegeven. Daarnaast zijn enkele collegiale reacties ontvangen. Een 
aantal daarvan heeft tot aanpassingen geleid welke zijn verwerkt in een definitieve versie 
van het beleid. 
 
In de bij dit voorstel behorende reactienota zijn de zienswijzen integraal opgenomen alsmede 
een overzicht van tekstuele en redactionele aanpassingen. 
 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij: 
 
Het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 vaststelt en het voor de uitvoering benodigde 
aanvullende totale budget van € 511.500,- beschikbaar te stellen. Door het vaststellen van 
de bij dit voorstel behorende begrotingswijziging wordt het beschikbaar gestelde budget ten 
laste van het begrotingssaldo gebracht. 
 
2 Keuzeruimte 
De looptijd van het voorgaande beleidsprogramma is beëindigd, deze dient, conform de Wet 
Milieubeheer opnieuw voor een periode van 4 jaar te worden vastgesteld.  
 
De RUD NHN voert voor de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord een aantal taken 
op het gebied van duurzaamheid uit. Zo wordt de subsidieregeling voor bestaande bouw 
door de RUD NHN uitgevoerd en ondersteunen zij ons bij het opstellen van nieuw beleid. De 
uren die de RUD NHN beschikbaar heeft voor het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid 
zijn onvoldoende om de ambitie voor 2020 en 2030 (energie neutrale gemeente) te behalen. 
Uit de monitoring van de HVC is gebleken dat er een inhaalslag nodig is op het gebied van 
energiebesparing bestaande bouw en lokale duurzame energie opwekking. Daarnaast zijn 
er, in lijn met het rijksgrondstoffenakkoord, initiatieven nodig op gebied van circulair bouwen. 
 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
 
Conform het coalitieakkoord 2014-2018 is het voorgaande duurzaamheidbeleid in 2015 
geëvalueerd. Na presentatie aan uw raad heeft ons college op 19 juli 2016 ingestemd met de 
startnotitie ter voorbereiding op het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020. 
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2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
 
Het nu voorliggende Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 volgt op het voorliggende 
Duurzaamheidsbeleid 2012-2016. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving:  
 
Wet Milieubeheer. Het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 is daarnaast mede gebaseerd op 
langlopende overkoepelende wetgeving en afspraken die gemeenten hebben gemaakt; 
afspraken met regionale partners als regiogemeenten, lokale belangenorganisaties, 
woningcorporaties, ondernemers- en bewonersverenigingen, en met rijk en provincie. Met de 
ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2015 heeft Bergen zich gecommitteerd 
aan het Europees kader.   
 
3 ADVIES 
3.1 Toelichting op het advies 
Uw raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met het definitieve Duurzaamheidsbeleid 
2017-2020. Voor de uitvoering van de vierjarige cyclus van het duurzaamheidsbeleid is een 
aanvullend budget benodigd van in totaal € 511.500,-. Dit aanvullend budget zal in 
hoofdzaak worden gebruikt om steviger in te zetten op het verduurzamen van bestaande en 
nieuwe woningen en het bevorderen van lokale duurzaamheidsinitiatieven. Voor de 
uitvoering van milieu- en klimaattaken is structureel reeds circa € 100.000,- begroot.  
 
Voorgesteld wordt dit aanvullend budget beschikbaar te stellen en ten laste van het 
begrotingssaldo te brengen.  
 
Toekomstbestendig en energieneutraal Bergen  
Het Duurzaamheidsbeleid beschrijft welke stappen de komende 4 jaar worden ondernomen 
om in 2020 en verder aan de energiedoelstellingen te kunnen voldoen. In het vigerende 
beleid heeft Bergen de doelstelling opgenomen om in 2030 een energie neutrale gemeente 
te zijn. Het beleid geeft aan waar de inspanningen van Bergen zich de komende jaren op 
richten om deze ambitie te behalen.   
 
Het beleid heeft als doel om alle inspanningen te voorzien van een strategie voor 
implementatie in andere beleidsterreinen en hoe een voorbeeldfunctie te vervullen voor 
burgers en ondernemers.  
 
Hiervoor zijn de onderstaande speerpunten bepaald:  

 Duurzaam wonen en leven 
o Bestaande en nieuwe koopwoningen 
o bestaande en nieuwe huurwoningen 

 Duurzaam ondernemen 
o Wettelijke verplichtingen 
o Oprichten denktank bedrijven 
o Toerisme  
o Educatie 

 Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering 
o eigen bedrijfsvoering 
o duurzame openbare ruimte  
o zon, wind en biomassa 
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Historie  
Het voorgaande Duurzaamheidsbeleid is in 2012 door uw raad vastgesteld voor de periode 
2012 tot en met 2016. In 2015 is de uitvoering van het beleid geëvalueerd en aan uw raad 
gepresenteerd. Voor de continuering van beleid en een toekomstbestendig en duurzaam 
Bergen dient nieuw beleid te worden vastgesteld. Voor het opstellen van het nieuwe 
Duurzaamheidsbeleid is een kernteam en intern projectteam samengesteld.  
 
Ter voorbereiding op het opstellen van duurzaamheidsbeleid is op 22 september 2016 een 
werksessie georganiseerd. Voor deze interactieve bijeenkomst zijn inwoners, ondernemers, 
commissie- en raadsleden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is in een open discussie 
aan een ieder ruimte geboden om input te leveren. Daarnaast zijn er interviews gehouden met 
stakeholders zoals Bergen Energie Coöperatie en HVC. De input van de inloopavond en de 
interviews zijn verwerkt in het voorgaande ontwerp Duurzaamheidsbeleid, zie ook de bijlagen 
(bijlage 2). Tevens heeft Bergen Energie een schriftelijke reactie gegeven. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
Na eerder ingestemd te hebben met het ontwerp Duurzaamheidsbeleid en het doorlopen van 
de periode van ter inzagelegging heeft ons college besloten de definitieve versie van het 
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 ter vaststelling aan uw raad voor te leggen en het hiervoor 
benodigde budget beschikbaar te stellen. 
 
De klimaatafspraken, zowel nationaal (Energie Akkoord) als internationaal (Parijs verklaring) 
betekenen de komende jaren een flinke toename van de inspanningen van Bergen waarbij 
de focus ligt op het verminderen van het energieverbruik en een substantiële toename van 
het opwekken van duurzame energie. Daarnaast gaat de gemeente de circulaire economie 
en duurzame initiatieven uit het bedrijfsleven meer stimuleren. In het Duurzaamheidsbeleid 
2017-2020 wordt beleid geformuleerd om de ambitie voor een energie neutrale gemeente in 
2030 te behalen. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
De gemeente Bergen werkt samen met diverse partners om de klimaatdoelstellingen te 
realiseren. Zowel in regionaal als bovenregionaal verband zijn een aantal overlegstructuren 
vastgelegd. Deze zijn verder toegelicht in de beleidsnota.  
 
In regionaal verband wordt ingezet om de duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen in het 
aankomende Regionaal Actieprogramma wonen (RAP). 
 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben per 1 januari 2017 hun ambtelijke 
organisaties samengevoegd. Dit heeft gevolgen voor die aspecten van verduurzaming die de 
gemeentelijke bedrijfsvoering aangaan, maar ook voor de vorm en inhoud van de vier 
versies van het duurzaamheidsbeleid. Het voorliggende Duurzaamheidsbeleid 2017-2020  
anticipeert daarop. De hoofdthema’s zijn gelijk aan het duurzaamheidbeleid van de 
gemeente Heiloo. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
In de ontwerpfase is op 22 september 2016 een interactieve bijeenkomst georganiseerd 
waarbij inwoners, ondernemers, commissie- en raadsleden is gevraagd om input voor het 
nieuw op te stellen Duurzaamheidsbeleid.  
 
3.5 Risico’s 
Geen. 
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3.6 Financiën 
Voor de uitvoering van Duurzaamheidsbeleid is in de programmabegroting 2017 
aangekondigd dat circa € 90.000,- per jaar nodig zou zijn. Deze verwachting was gebaseerd 
op de voorgaande vierjarige beleidscyclus waarbij jaarlijks € 80.000,- beschikbaar is gesteld.  
Budgettoekenning is hiermee nog niet gebeurd. Dit vindt plaats door de nu voorgestelde 
vaststelling van het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 en de daarbij behorende 
begrotingswijziging door uw raad.  
 
Naast de vierjarige cyclus van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is er structureel 
budget begroot voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Hiervoor heeft uw raad in maart 
2009 een amendement ‘Aanscherping klimaatbeleid’ aangenomen, waarin op dit moment 
structureel circa € 100.000,- per jaar is opgenomen. Dit budget is bestemd voor de uitvoering 
van diverse klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan energiebesparing, CO2 - reductie 
en - opwek van duurzame energie. De jaarlijkse kosten van € 10.000,- voor de Blauwe Vlag 
certificering worden jaarlijks uit dit budget betaald. Voorgesteld wordt deze kosten over te 
hevelen naar het strandbudget. 
 
Voor de uitvoering van het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 wordt onderstaande begroting 
voorgesteld (waarin het structureel klimaatbudget, na overheveling kosten Blauw Vlag, in 
mindering is gebracht op de totale benodigde kosten): 
 
                            Totaal na wijz.     Begroot:          Begrotingswijziging 

- 2017:        € 195.000,-       - €   92.000,-     = € 103.000,- 
- 2018:        € 225.500,-       - €   91.000,-     = € 134.500,- 
- 2019:        € 225.500,-       - €   89.000,-     = € 136.500,- 
- 2020:        € 225.500,-       - €   88.000,-     = € 137.500,- 

 
Het totale budget, na voorgestelde wijziging, ligt in lijn met de voorgaande vierjarige 
beleidscyclus waarbij jaarlijks € 205.000,- beschikbaar was.  
 
In het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 is een agenda opgenomen met een overzicht van de 
te besteden budgetten voor 2017-2020. 
 
In onderstaande tabel worden de benodigde gelden per activiteit weergegeven. Daarbij per 
activiteit gespecificeerd in relatie tot het bestaande en gevraagde aanvullende budget:  
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Bovenstaand gevraagd budget is opgenomen in de bij dit voorstel behorende 
begrotingswijziging welke ter vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd. Voorgesteld  wordt 
de extra middelen ten laste te brengen van het begrotingssaldo.  
 

 
 
3.7 Inkoop 
Niet van toepassing. 
 
3.8 Juridische Zaken 
Niet van toepassing 
  

3.9 Communicatie 
Na vaststelling door uw raad wordt in het gemeenteblad bekendgemaakt dat het 
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 is vastgesteld. Tevens wordt dit verwerkt op de 
gemeentelijke website. De definitieve versie wordt vanuit de duurzaamheidsgedachte 
verwerkt tot beeldscherm- en printvriendelijke versie. 
 
3.10 Duurzaamheid 
Zie voorstel. 
 

3.11 Veiligheid 
Niet van toepassing. 
 
 

Budgetoverzicht 2017 begroot 2018 2019 2020 2021

Structureel Klimaatbudget 102.000€       101.000€       99.000€         98.000€         98.000€            

Overheveling budget Blauwe vlag naar 

strandbudget
-10.000€       -10.000€       -10.000€       -10.000€       -10.000€          

Structureel Klimaatbudget na overheveling 92.000€         91.000€         89.000€         88.000€         88.000€            

nr. projecten/aktiviteiten e.d. 2017 begroot mutatie 2017 na wijz. 2018 2019 2020 2021

1
Woningtype –Wijkgerichte aanpak bestaande 

koopwoningen
-€                    -€                    -€                    30.000€         30.000€         30.000€         -€                       

2 DuurzaamBouwloket -€                    -€                    -€                    5.500€           5.500€           5.500€           -€                       

3
Subsidieregeling Energiebesparing bestaande 

bouw particulieren 
20.000€         -€                    20.000€         20.000€         20.000€         20.000€         20.000€            

4 Energieneutrale koopwoningen nieuwbouw  35.000€         35.000€         70.000€         70.000€         70.000€         70.000€         35.000€            

5 Duurzaamheidslening Particulieren en VVE  2.500€           -2.500€          -€                    -€                    -€                    -€                    -€                       

6 Woningbouwafspraken corporaties -€                    30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         -€                       

7 Energiebesparing bedrijven Stg Energieke Regio 12.500€         -€                    12.500€         12.500€         12.500€         12.500€         12.500€            

8 Keurmerken ECO XXI/Green Key/Fairtrade 11.000€         -1.000€          10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€            

9 Educatie 5.000€           5.000€           10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         -€                       

10 Project "Denktank"/Duurzame Heldenmarkt -€                    15.000€         15.000€         15.000€         15.000€         15.000€         -€                       

11 Bouw een Duurzame organisatie  5.000€           5.000€           -€                    -€                    -€                    -€                       

12 Zon op eigen vastgoed 

13
Haalbaarheidsonderzoeken Zon-transferium / 

Zonnepark / Biomassa, etc. 
-€                    10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         10.000€         

14 Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar  -€                    5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€           5.000€              

15 Nieuwe laadpalen elektrisch vervoer 6.000€           1.500€           7.500€           7.500€           7.500€           7.500€           5.000€              

TOTAAL 92.000€     103.000€   195.000€   225.500€       225.500€       225.500€       88.000€            

Structureel Klimaatbudget 92.000€         91.000€         89.000€         88.000€         88.000€            

Gevraagd budget Duurzaamheidsbeleid 103.000€       134.500€       136.500€       137.500€       Nwe. Cyclus

Rendabel krediet

2017 2018 2019 2020

Begrotingssaldo na raad  20-12-2016 878 V 1.729 V 1.842 V 2.308 V
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4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Na bekendmaking en na het verlopen van de termijn van 1 dag waarin het 
Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 ter inzage heeft gelegen is voldaan aan de juridische 
aspecten en treedt deze in werking.  
 
Bij de onderdelen van de budgetcyclus wordt de voortgang op het realiseren van de begrote 
uitgaven gemeld. 
 
De verdeling van de gelden voor 2017 wordt door de voorgestelde vaststelling van het 
duurzaamheidsbeleid door uw raad bepaald. Voor de jaren daarna kan een nadere verdeling 
in projecten worden gemaakt. Dit geschied in de jaarlijkse duurzaamheidsagenda welke door 
het college wordt vastgesteld. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 

 
1 Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 en bijbehorende bijlagen; 
2 Reactienota Duurzaamheidsbeleid 2017-2020; 
3 Raadsbesluit 
4 Begrotingswijziging 
5 Inbreng Bergen Energie op duurzaamheidsbeleid; 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 


