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Gemeenten regio Alkmaar slaan handen ineen en stellen 
gezamenlijk Actieplan Duurzame Energie op    
 
Regio Alkmaar gaat voor minder CO2 uitstoot en duurzame lokale economische groei 
 

De acht gemeentes in de regio Alkmaar willen aansluiten bij het Burgemeestersconvenant. Dit 
convenant biedt lokale overheden de mogelijkheid om de inspanningen voor CO2-reductie te 
versterken. Daarnaast kunnen gemeentes profiteren van Europese steun en erkenning en 
worden ervaringen met Europese collega’s uitgewisseld. Een van de voorwaarden van 
deelname aan het Burgemeestersconvenant is dat de regio Alkmaar een ‘Actieplan voor 
Duurzame Energie’ indient. In dit plan staan concrete maatregelen die leiden tot een 
vermindering van de CO2-uitstoot van minstens twintig procent in 2020.  

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar  
Het actieplan moet ook leiden tot meer werkgelegenheid, een hogere kwaliteit van de leefomgeving 
en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Uitvoering van het actieplan draagt bij aan 
duurzame lokale economische groei. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, 
Heiloo, Langedijk en Schermer hebben de intentie om als regio deel te nemen aan het 
Burgemeestersconvenant.  De acht gemeenten hebben daarom de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) 
en het Klimaatverbond opdracht gegeven om dit regionale ‘Actieplan voor Duurzame Energie’ te 
maken. Het Klimaatverbond is ruim twintig jaar actief en begonnen als een actie van de Europese 
Milieudefensies om lagere overheden te stimuleren iets aan klimaatbeleid te doen.  
 
Cruciale rol voor steden en gemeentes 
Inmiddels hebben ruim 6.000 lokale overheden het Burgemeesterconvenant ondertekend. Steden, 
gemeentes en andere stedelijke gebieden spelen namelijk een cruciale rol spelen in het verbeteren 
van het klimaat. Driekwart van de in de Europese Unie geproduceerde energie wordt verbruikt in 
stedelijke gebieden. In stedelijke gebieden gaat een vergelijkbare hoeveelheid CO2-de lucht in. 
Natuurlijk blijven de gemeentes ook hun lokale duurzaamheidsbeleid maken en uitvoeren. 
 

 
 
 
Noot alleen bestemd voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bureau Communicatie telefoon (072) 8880307 
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