
PRESTATIEKAART LOKAAL KLIMAATBELEID (SLoK 2008-2012) – versie juli 2008 
 
De (groen)gemarkeerde doelstellingen zijn de door de gemeente Bergen gekozen klimaatdoelstellingen. Hierbij is per thema de mest gekozen 
ambitie gemarkeerd. Op projectniveau is soms gekozen voor een andere ambitie. Dit is duidelijk zichtbaar in bijlage 3. 

 
Prestaties per Thema 
Ambitieniveaus Actief Voorlopend Innovatief 
A. Eigen gebouwen, voorzieningen, wagenpark, dienstreizen, woon-werkverkeer en inkoop 
Nieuwbouw van 
gebouwen 

• Realiseren met een met 20 % verscherpte 
EPC 

• Realiseren met een met 50 % verscherpte 
EPC 

• Minimaliseren energievraag en duurzaam 
opwekken en/of inkopen resterende 
energievraag (energieneutraal) 

Bestaande gebouwen  • Energiebesparing 2 % per jaar 
• 40 % opwekking en/of inkoop duurzame 

energie 

• Energiebesparing 3 % per jaar 
• 70 % opwekking en/of inkoop duurzame 

energie 

• Energiebesparing 4 % per jaar 
• 100 % opwekking en/of inkoop duurzame 

energie (energieneutraal) 
Infrastructurele 
voorzieningen 
(openbare verlichting, 
verkeersregel-
installaties, pompen, 
gemalen e.d.) 

• Energiebesparing 2 % per jaar 
• 40 % opwekking en/of inkoop duurzame 

energie 
 

• Energiebesparing 3 % per jaar 
• 70 % opwekking en/of inkoop duurzame 

energie 

• Energiebesparing 4 % per jaar 
• 100 % opwekking en/of inkoop duurzame 

energie (energieneutraal) 

Gemeentelijk wagen-
park, dienstreizen en 
woon-werkverkeer 

• 5 % Besparing fossiele brandstoffen en/of 
inkoop duurzame brandstoffen 

• 10 % Besparing fossiele brandstoffen en/of 
inkoop duurzame brandstoffen 

• 20 % Besparing fossiele brandstoffen en/of 
inkoop duurzame brandstoffen 

B. Woningen 
Handhaving EPC • Toetsing van EPC-berekeningen en toezicht 

op de EPN op de bouwplaats bij 40 % van de 
bouwvergunningen 

• Toetsing van EPC-berekeningen en toezicht 
op de EPN op de bouwplaats bij  70 % van 
de bouwvergunningen 

• Toetsing van EPC-berekeningen en toezicht 
op de EPN op de bouwplaats bij  90 % van 
de bouwvergunningen 

Nieuwbouw • Realiseren van woningen met een 10 % 
verscherpte EPC 

• Realiseren van een EPL van 7,0 tot 8,0 bij 
woningbouwprojecten met meer dan 200 
woningen 

• Realiseren van woningen met een 25 % 
verscherpte EPC 

• Realiseren van een EPL van 8,0 tot 9,0 bij  
woningbouwprojecten met meer dan 200 
woningen 

 

• Realiseren van woningen met 75 % 
verscherpte EPC of: 

• Realiseren van energieneutrale woningen  
• Realiseren van een EPL van 9,0 tot 10,0 bij  

woningbouwprojecten met meer dan 200 
woningen 

Bestaande 
woningvoorraad 

• Verbeteren van de energetische kwaliteit van 
de woningvoorraad, uitgedrukt in het 
Energielabel, met gemiddeld 1 % per jaar 

 

• Verbeteren van de energetische kwaliteit van 
de woningvoorraad, uitgedrukt in het  
Energielabel, met gemiddeld 2 % per jaar 

 

• Verbeteren van de energetische kwaliteit 
van de woningvoorraad, uitgedrukt in het 
Energielabel, met gemiddeld 4 % per jaar of: 

• Realiseren van energieneutrale woningen 
(binnen voorbeeldprojecten) 

Bewonersgedrag 5 % Van de huishoudens vertoont energie-
zuinig gedrag: 
• Toepassen niet-woninggebonden energie-

 10 % Van de huishoudens vertoont energie-
zuinig gedrag: 
• Toepassen niet-woninggebonden energie-

 20 % Van de huishoudens vertoont energie-
zuinig gedrag: 
• Toepassen niet-woninggebonden energie-



besparende maatregelen   
• Aanschaf energiezuinige apparatuur  

(A-label) 
• Inkoop 100 % duurzame elektriciteit  

besparende maatregelen   
• Aanschaf energiezuinige apparatuur 

(A-label) 
• Inkoop 100 % duurzame elektriciteit  

besparende maatregelen   
• Aanschaf energiezuinige apparatuur 

(A-label) 
• Inkoop 100 % duurzame elektriciteit  

C. Utiliteitsgebouwen 
Handhaving EPC • Toetsing van EPC-berekeningen en toezicht 

op de EPN op de bouwplaats bij  40 % van de 
bouwvergunningen 

• Toetsing van EPC-berekeningen en toezicht 
op de EPN op de bouwplaats bij  70 % van 
de bouwvergunningen 

• Toetsing van EPC-berekeningen en toezicht 
op de EPN op de bouwplaats bij  90 % van 
de bouwvergunningen 

Nieuwbouw van 
utiliteitsgebouwen 

• Realiseren van utiliteitsgebouwen met een 
10 % verscherpte EPC 

 

• Realiseren van utiliteitsgebouwen met een 
25 % verscherpte EPC 

 

• Realiseren van utiliteitsgebouwen met een 
75 % verscherpte EPC of: 

• Realiseren van energieneutrale utiliteits-
gebouwen  

Bestaande utiliteits-
gebouwen 

• Verbeteren van de energetische kwaliteit van 
de utiliteitsgebouwen, uitgedrukt in het 
Energielabel, met gemiddeld 1 % per jaar 

• Verbeteren van de energetische kwaliteit van 
de utiliteitsgebouwen, uitgedrukt in het  
Energielabel, met gemiddeld 2 % per jaar 

• Verbeteren van de energetische kwaliteit 
van de utiliteitsgebouwen, uitgedrukt in het 
Energielabel, met gemiddeld 4 % per jaar 

D. Bedrijven  
Vergunningverlening 
en handhaving 

• Alle relevante inrichtingen waarvan de 
gemeente bevoegd gezag is op basis van de 
Wet Milieubeheer hebben een actuele 
vergunning (BBT) op het gebied van energie  

• Handhaving van vergunningen en 
Activiteitenbesluit, gericht op energie-
aspecten heeft prioriteit, is gepland en vindt 
plaats     

• Handhaving van afspraken MJA-bedrijfs-
takken waarvan gemeente bevoegd gezag is, 
heeft prioriteit, is gepland en vindt plaats  

• Extra energie-efficiencyverbetering en/of 
verduurzaming  van gemiddeld 2 % per jaar 
bij de bedrijven waarvan de gemeente  
bevoegd gezag is op grond van de Wet 
Milieubeheer  

• Extra energie-efficiencyverbetering en/of 
verduurzaming van gemiddeld 4 % per jaar 
bij de bedrijven waarvan de gemeente 
bevoegd gezag is op grond van de Wet 
Milieubeheer 

Reductie overige 
broeikasgassen 

• Alle relevante inrichtingen waarvan de 
gemeente bevoegd gezag is op basis van de 
Wet Milieubeheer hebben een actuele 
vergunning (BBT) op het gebied van overige 
broeikasgassen  

• Handhaving van vergunningen en 
Activiteitenbesluit, gericht op de reductie van 
overige broeikasgassen heeft prioriteit, is 
gepland en vindt plaats  

• Extra reductie van overige broeikasgassen 
(via vergunningverlening, handhaving, 
voorlichting, subsidies of andere 
instrumenten) bij relevante inrichtingen 
waarvan de gemeente bevoegd gezag is op 
basis van de Wet Milieubeheer, die 
verantwoordelijk zijn voor 50% van de 
uitstoot in de gemeente 

• Extra reductie van overige broeikasgassen 
(via vergunningverlening, handhaving, 
voorlichting, subsidies of andere 
instrumenten) bij relevante inrichtingen 
waarvan de gemeente bevoegd gezag is op 
basis van de Wet Milieubeheer, die 
verantwoordelijk zijn voor 70% van de 
uitstoot in de gemeente 

Bedrijventerreinen • Structurele samenwerking met bedrijven op 
bedrijventerrein, gericht op minimaal 2% 
energiebesparing en/of opwekking van 
duurzame energie  

• Structurele samenwerking met bedrijven op 
bedrijventerrein, gericht op minimaal 3% 
energiebesparing en/of opwekking van 
duurzame energie 

• Structurele samenwerking met bedrijven op 
bedrijventerrein, gericht op minimaal 4% 
energiebesparing en/of opwekking van 
duurzame energie 

E. Verkeer en Vervoer 
Verkeer en vervoer • Besparing en/of verduurzaming brandstoffen • Besparing en/of verduurzaming brandstoffen • Besparing en/of verduurzaming brandstoffen 



bevolking en bedrijven met 1 % per jaar met 2 % per jaar met 4 % per jaar 

F. Grootschalige Duurzame Energie-opties 

Grootschalige en/of 
collectieve DE-opties 

3 % Van de energie die binnen de gemeente-
grenzen wordt gebruikt wordt  duurzaam 
opgewekt en geleverd via grootschalige en/of 
collectieve opties: 
• Wind 
• Biomassa 
• Waterkracht 
• Warmte/Koude-opslag 
 

5 % Van de energie die binnen de gemeente-
grenzen wordt gebruikt wordt  duurzaam 
opgewekt en geleverd via grootschalige en/of 
collectieve opties: 
• Wind 
• Biomassa 
• Waterkracht 
• Warmte/Koude-opslag 

10 % Van de energie die binnen de gemeente-
grenzen wordt gebruikt wordt  duurzaam 
opgewekt en geleverd via grootschalige en/of 
collectieve opties: 
• Wind 
• Biomassa 
• Waterkracht 
• Warmte/Koude-opslag 

 
Organisatieversterkende randvoorwaarden  
Ambitieniveaus Actief Voorlopend Innovatief 
Taken en verantwoor-
delijkheden 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn vastgelegd in functieomschrijvingen en 
werkplannen 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zijn geborgd d.m.v. een kwaliteitszorgsysteem 
 

Het kwaliteitszorgsysteem wordt periodiek door 
een onafhankelijke partij geaudit en 
gecertificeerd 

Beleidsmatige 
inbedding 

Opname van energiedoelstellingen in beleid van 
andere beleidsvelden (zoals Wonen, RO, BWT, 
Economie, Sociale Zaken) 
 

Doorvertalen van energiedoelstellingen naar 
doelstellingen van andere beleidsvelden (zoals 
Wonen, RO, BWT, Economie, Sociale Zaken) 
 

Doorvertalen van energiedoelstellingen naar 
doelstellingen en instrumentarium van andere 
beleidsvelden (zoals Wonen, RO, BWT, 
Economie, Sociale Zaken) 

Financiering Structureel budget, randvoorwaarden en 
bevoegdheden vastgesteld m.b.t. investeringen in 
energiebesparing en duurzame energie in de 
gemeentelijke gebouwen en voorzieningen  

Structureel budget,  randvoorwaarden en 
bevoegdheden vastgesteld m.b.t. investeringen in 
energiebesparing en duurzame energie door 
doelgroepen 

Vernieuwende financieringsconstructies 
vastgesteld m.b.t. investeringen in 
energiebesparing en duurzame energie door 
doelgroepen 

Communicatie Structurele communicatie over de aanpak en 
resultaten van klimaatbeleid naar alle relevante  
onderdelen en niveaus van de gemeentelijke 
organisatie 

Structurele communicatie over de aanpak en 
resultaten van klimaatbeleid naar alle relevante 
partijen, inclusief burgers, binnen de gemeente 

Vernieuwende vormen van communicatie over 
de aanpak en resultaten van klimaatbeleid 

Monitoring Monitoring op inspanningen (projectniveau) 
 

Monitoring op inspanningen en resultaten 
(projectniveau) 

Monitoring op doelstellingen (programmaniveau) 

 


