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Onderwerp: Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1.  het 'Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio    

Alkmaar' vast te stellen; 
2.  wethouder Odile Rasch te machtigen om toe te treden tot het 

Burgemeestersconvenant. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 4 februari 2014 heeft uw college ingestemd om als regio toe te treden tot het 
Burgemeestersconvenant (BENW141070). Deelname aan het Burgemeestersconvenant 
vereist het opstellen van een Actieplan waarin de gemeenten aangeven hoe zij hun 
CO2-doelstellingen voor 2020 zullen realiseren. De ambtelijke werkgroep PORA-
Duurzaamheid heeft samen met HVC en het Klimaatverbond een ‘Actieplan voor 
energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar’ opgesteld (zie bijlage 1). In 
dit voorstel wordt het Regionale Actieplan aan u voorgelegd.  

 
Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk, Schermer en Uitgeest werken al enige tijd intensief samen op het gebied van 
duurzaamheid.  

 
Het Regionale Actieplan is bedoeld om een basis neer te zetten voor de gezamenlijke 
uitvoering van de energiebesparings- en duurzame energieprojecten in onze regio. Een 
sterke focus op economische duurzaamheid moet naast resultaten op energiebesparing 
en duurzame energie ook leiden tot meer werkgelegenheid, een hogere kwaliteit van de 
leefomgeving en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het Actieplan levert 
dus een bijdrage aan de groei van een lokale duurzame economie. 

 
In het Regionale Actieplan zijn reductiedoelstellingen vastgesteld voor een regionale 
CO2-uitstoot. Er is een inventarisatie gemaakt van de huidige CO2-uitstoot. Dit betreft 
een nulmeting van het huidige energieverbruik in de regio, de CO2-uitstoot per 
gemeente en de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot. Tot slot wordt er inzicht 
gegeven in de knelpunten en de meerwaarde van de regionale samenwerking. 

 
Het Regionale Actieplan dient twee doelen. Het legt de basis voor samenwerking en 
beleidsvorming in de verduurzaming van onze regio en tegelijkertijd wordt voldaan aan 
de formele vereiste om deel te kunnen nemen aan het Burgemeestersconvenant. Dit 
laatste biedt de gemeenten onder andere toegang tot Europese subsidies. 
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Het Regionale Actieplan is gericht op de gezamenlijke uitvoering van projecten voor de 
verduurzaming van de energievoorziening in onze regio. Andere aspecten van 
duurzaamheid (bijv. MVO) vallen buiten de scope. Bovendien vindt de verdere 
uitwerking plaats op gemeentelijk niveau in de vorm van duurzaamheidsbeleid, plannen, 
agenda’s etc. Gemeenten blijven zelf opdracht geven aan de uitvoering van regionale 
activiteiten, projecten van de individuele gemeente zelf en de toewijzing van mensen en 
middelen.  

 
Een belangrijke conclusie uit het Regionale Actieplan is dat de maatregelen niet door de 
gemeenten maar vooral door andere partijen uitgevoerd moeten worden. Hierdoor 
verandert de rol van de gemeente. De rol van de gemeente wordt meer gericht op de 
samenwerking: met burgers en bedrijven, met medeoverheden en binnen de eigen 
organisatie tussen de verschillende beleidsvelden. Deze samenwerking vraagt van de 
gemeente een meer faciliterende en verbindende rol. Voor deze nieuwe rol is het van 
belang inzicht te hebben in het speelveld (welke partijen zijn er en wat is hun rol bij 
verduurzaming) en inzicht te hebben in behoeften en belangen (welke vraag speelt er en 
welke partijen passen bij die vraag).  

 
In het Regionaal Actieplan wordt per sector de nieuwe rol op hoofdlijnen geschetst en 
welke actoren relevant zijn om de samenwerking meer te ontwikkelen.  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk, Schermer en Uitgeest zijn voornemens om als regio toe te treden tot het 
Burgemeestersconvenant. Gemeenten die tot het convenant toetreden, moeten een 
Actieplan indienen waarin zij aangeven hoe zij hun CO2-doelstellingen tot 2020 zullen 
realiseren.  

 
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het ‘Actieplan voor energiebesparing 
en duurzame energie in de regio Alkmaar’. Nadat de raad heeft ingestemd zal 
wethouder Odile Rasch het burgemeestersconvenant ondertekenen (zie bijlage 2).  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 raadsbevoegdheid: 
Het Actieplan moet door de raad worden vastgesteld om toe te kunnen treden tot het 
Burgemeestersconvenant. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 

Regionale samenwerking 
 vindt plaats met gemeenten: Dit initiatief komt voort uit het regionaal overleg met de 

ambtelijke werkgroep PORA-Duurzaamheid en heeft hiermee een regionaal karakter. 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: ja, zodra de regiogemeenten het Burgemeestersconvenant  
hebben ondertekend, wordt bijgesloten persbericht verspreid (zie bijlage 3 concept  
persbericht).  
 
Extern overleg gevoerd met: ambtelijke en bestuurlijke werkgroep PORA-Duurzaam,  
HVC en Klimaatverbond.  
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Iedere gemeenten heeft klimaatbeleid of duurzaamheidsbeleid vastgesteld. De ambities, 
doelstellingen, maatregelen, uitvoeringsprogramma’s en projecten in deze nota’s komen 
sterk overeen. Mede gelet hierop werken de gemeenten in onze regio al langere tijd 
intensief samen op het gebied van klimaat en duurzaamheid.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 
wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant gaat onze regio de verplichting 
aan om tweejaarlijks een monitoringsrapportage op te stellen en in te dienen en een 
vierjaarlijkse monitoring en evaluatie uit te voeren. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Aan dit advies zijn geen kosten verbonden. De maatregelen uit het Regionale Actieplan 
worden uitgevoerd binnen het kader van het Duurzaamheidsbeleid 2012-2016 ’Natuurlijk 
Duurzaam Bergen’. 

 
Subsidie  
Deelname aan het Burgemeestersconvenant kan een basis bieden voor de 
samenwerking in de regio op het gebied van duurzame energie en ondersteuning van 
onze regionale klimaatprojecten met Europese fondsen. Met een beperkte, gerichte 
ondersteuning op maat, worden de aangesloten gemeenten in staat gesteld om kansen 
te zien en te verzilveren. Het doel is om méér ideeën tot daadwerkelijke voorstellen te 
kunnen ontwikkelen en dat die voorstellen worden ingediend. Hulp van experts zal ook 
de kwaliteit (en daarmee de kans van slagen) van de aanvragen verhogen. EU subsidies 
worden in periodes uitgegeven. De nieuwe financieringsperiode is van 2014-2020.  

 
Risico’s 
De doelstellingen zijn ambitieus. Hiervoor is een grote inspanning vereist. Het 
programma loopt tot 2020, dus tot die tijd wordt er een beroep gedaan op de capaciteit 
en de financiële middelen per gemeente. De beschikbare capaciteit en financiële 
middelen variëren per gemeente en zijn vastgelegd in de vastgestelde beleidsplannen 
per gemeente.  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant geven gemeenten aan dat zij 
tot het jaar 2020 minimaal willen bijdragen aan de 20/20/20 doelstellingen van de EU.  
 
Bijlagen:  
1. Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 
2. Toetredingsformulier Burgemeestersconvenant 
3. Persbericht (concept) 
4. Raadsbesluit 

 
Bergen, 20 januari 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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