
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
Datum   : 13 september 2011  (binnen gekomen bij de griffie op 21 sept. 2011) 

Aan   : Gemeenteraad 

Van   : College  

Onderwerp   : Aanscherping Klimaatbeleid 2011  

Portefeuillehouder : Alwin Hietbrink 

Inlichtingen bij  : Kathy Boomstra  

 

Aanleiding  
Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht wordt de raad 
geïnformeerd over de besteding van het budget ‘Aanscherping klimaatbeleid’ in 2011.  
 
Kernboodschap  
College wil informatie verschaffen over de globale besteding van het budget ‘Aanscherping 
klimaatbeleid’ in 2011. Dit budget is bestemd voor maatregelen die snel uitvoerbaar zijn, 
laagdrempelig zijn, voor werkgelegenheid zorgen en ten goede komen aan de inwoners 
en/of bezoekers van de gemeente.  
 
Onderstaand wordt de raad geïnformeerd over de besteding van het budget ‘Aanscherping 
klimaatbeleid’ in 2011.   

 
1. 
Vanaf 2008 heeft onze gemeente samen met de Provincie Noord-Holland subsidie 
beschikbaar gesteld voor toepassing van fotovoltaïsche zonne-energie en zonneboilers 
in de bestaande woningbouw voor de gemeenten Bergen. De Milieudienst Regio Alkmaar 
coördineert de behandeling van alle aanvragen met betrekking tot de ‘Actie Zonnesteek’. 

‘Actie Zonnesteek 2011’ 

 
Het college heeft besloten om ook in 2011 subsidie voor zonne-energiesystemen 
beschikbaar te stellen. Voor de ‘Actie zonnesteek’ geldt dit jaar een subsidieplafond van 
€ 72.000,-.  

 
Tabel 1. Huidige stand van zaken per 1 september 2011 
Subsidie- 
jaar 

Totaal 
verstrekte 
subsidie  
door gemeente  

Totaal 
verstrekte 
subsidie  
door provincie 

Totaal aantal 
systemen 

Totaal 
vermogen 
(Wattpiek) 

Totale 
vermogen 
(kWh/jr.) 

CO2-reductie 
per jaar 
(kg/jr.) 

2009 39 9 48  28.980 24.633 kWh/jr. 14.287 kg/jr. 

2010 31  
 

9 
 

40 50.155 42.632 kWh/jr.   24.726 kg/jr. 

2011 120 
 

21 
 

141 84.680  71.978 kWh/jr. 41.747 kg/jr. 

*  Per systeem van 600 Wp ca. 510 kWh/jr  à  0,58 kg CO2/kWh is ca. 296 kg CO2 per systeem 
per jaar. 



2. 
Vanaf juni 2010 hebben er diverse gesprekken met KennemerWonen plaatsgevonden. 
De overleggen hadden tot doel om de mogelijkheden voor duurzame energiemaatregelen 
in de sociale woningbouw te onderzoeken.  

‘Duurzame energiemaatregelen KennemerWonen’  

 
Het college heeft besloten om de ‘Stimuleringsregeling na-isolatie’ voor de sociale 
huurwoningen van KennemerWonen beschikbaar te stellen. Voorwaarden voor deze 
subsidie is dat de duurzame energiemaatregelen een meerwaarde hebben en een 
versnelling bewerkstelligen ten opzichte van het reguliere onderhoudsprogramma van 
KennemerWonen. Tot slot is het belangrijk dat er een zichtbare bijdrage wordt geleverd 
aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. KennemerWonen heeft een 
projectvoorstel voor € 17.538,- subsidie ingediend.    

 
Voor onderstaande projecten heeft KennermerWonen aangetoond dat de 
‘Stimuleringsregeling na-isolatie’ voldoet aan de ambities van onze gemeente uit het 
beleidsprogramma ‘Klimaatbeleid 2009-2012’ en aansluit bij de doelstellingen die het Rijk 
heeft vastgesteld om een actieve bijdrage te leveren aan energiebesparing, vermindering 
van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO²- reductie.  
 

‘Project Huisweid te Egmond-Binnen’  
In 2011 wordt er bij 22 woningen aan de Huisweid 17 t/m 59 te Egmond-Binnen groot 
onderhoud uitgevoerd. De eengezinswoningen uit 1971 worden voorzien van vloer,- 
gevel- en dakisolatie en HR++glas. Voor de renovatie hadden de woningen een 
gemiddeld energielabel F. Door de duurzame energiemaatregelen gaan de woningen 
gezamenlijk 69 labelstappen omhoog en krijgen alle woningen een energielabel C. 
De huurders betalen geen huurverhoging. Het voordeel van lagere energielasten 
komt hierbij geheel ten goede aan de huurder. 
 

3. 
Elektrische mobiliteit is de afgelopen jaren enorm populair geworden. Hierdoor neemt de 
vraag naar elektrische oplaadpunten toe. Steeds vaker krijgen we een vraag of verzoek 
over de mogelijkheden in onze gemeente om een elektrische auto, scooter of fiets te 
kunnen opladen. Tot op heden heeft de gemeente Bergen nog geen elektrische 
oplaadpunten gerealiseerd. In tegenstelling tot onze omliggende gemeente 
(Heerhugowaard 11, Alkmaar 10). Stichting E-laad en HuisVuilCentrale Alkmaar bieden 
beide 3 gratis publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s aan om elektrisch rijden te 
bevorderen.  

‘E-mobiliteit’  

 
Het college heeft besloten om als gemeente Bergen het goede voorbeeld te geven door 
naast de gratis aangeboden oplaadpunten zelf vijf elektrische oplaadpalen aan te 
schaffen. Het hiervoor benodigde budget bedraagt circa € 20.000,-.  
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