Op naar een kringloop samenleving!
Duurzaamheidsbeleid Heiloo 2016-2020
17 februari 2016
Opmaat naar een duurzame

Voorwoord door wethouder duurzaamheid Rob
Opdam
Duurzaamheid. Dat is tegelijk een versleten en een hoogst actueel begrip.
In ‘Parijs’ hebben we een limiet gesteld aan de CO2 die we in onze
gezamenlijke atmosfeer kunnen hebben. Dat is een mondiale opgave. De
bijdrage van Heiloo daarin is natuurlijk bescheiden maar wel onontbeerlijk.
Want de essentie is dat iedereen er mee aan de gang gaat!
Duurzaamheid is meer dan alleen energie. Het doel is om tot een circulaire
samenleving te komen. Dat vraagt concrete maatregelen en bewustzijn.
Het misverstand bestaat dat verduurzamen ten koste gaat van comfort en
kwaliteit van leven: in dikke truien bibberen bij de laaggedraaide
thermostaat! Onzin natuurlijk op korte termijn, en op lange termijn is het
omgekeerde waar. De maatregelen hebben een zetje nodig maar werken
dan ook meteen positief uit op het bewustzijn. En daaruit ontstaat het
volgende zetje. Zo komt er een vliegwiel op gang. Inderdaad, de opgave is
enorm, maar er staat ook heel veel in de steigers. Er zijn initiatieven van
talloze organisaties, waaronder lokale uit Heiloo, waarin de gemeente
participeert. En omgekeerd participeren Heilooërs steeds meer in lopende
projecten. De verantwoordelijkheid wordt breed gevoeld en opgepakt.
Terecht kan worden gesteld dat verduurzamen een proces is dat we
samen doorlopen. Dat is prachtig om te zien en enorm stimulerend!
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INLEIDING

Dit beleidsstuk legt de wijze vast waarop we in Heiloo met de belangrijke
zaken van duurzaamheid willen omgaan om uiteindelijk tot een circulaire
economie te kome, waarbij hergebruik, recycling en delen centraal staan.
In onze huidige, lineaire, economie maken we iets, we gebruiken het en
gooien het weg. Maar in de circulaire economie sluiten we juist kringlopen.
Als we producten ontwerpen houden we al rekening met het leven ná
gebruik. Ook vormen reststromen van het ene proces of product een
grondstof voor iets anders. Het beleidsstuk stuk wordt door de
gemeenteraad vastgesteld voor een periode van vier jaar. Los van dit
beleidsstuk wordt in een bijbehorend werkplan omschreven wat de concrete
acties zijn om het beleid uit te voeren. Omdat er direct en concreet wordt
ingespeeld op de bewegelijke werkelijkheid, heeft het werkplan een kortere
looptijd: twee jaar. Het werkplan wordt vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders
1.1

Wat is duurzaamheid? En hoe bakenen we het af?

Het VN klimaatpanel heeft het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ als volgt
gedefinieerd: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de
behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties
om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.
Dit is een containerdefinitie die op gemeenteniveau in zijn breedte eigenlijk
niet te hanteren is. We willen ons daarom toespitsen op duurzame
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onderwerpen die concreet bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke
doelen voor 2020. Binnen het vaak gehanteerde ‘people, planet,
profitbeginsel’, komen de doelstellingen meer op de fysieke doelstellingen;
meer op de ‘planet’ te liggen. Het collegeprogramma staat een pragmatisch
beleid voor. Daarom wordt er geprioriteerd op onze inzet. Een beperkt aantal
doelen geeft een grotere slagkracht in de uitvoering dan een lange lijst.
Natuurlijk blijven de drie aspecten onverbrekelijk met elkaar verbonden,
maar ‘people’ en ‘profit’ zullen wat meer dienstbaar zijn dan doel in zichzelf.
1.2
De continuïteit in het duurzaamheidsbeleid.
Net als in de voorgaande duurzaamheidsagenda is dit nieuwe beleidsstuk
voornamelijk gebaseerd op langlopende overkoepelende wetgeving en
afspraken die we als gemeente hebben gemaakt; afspraken met regionale
partners als gemeenten, belangenorganisaties, woningcorporaties,
ondernemers- en energieverenigingen, en met rijk en provincie. Met de
ondertekening van het Burgemeestersconvenant hebben we ons
gecommitteerd aan Europees kader. Het nieuwe beleid is dus inhoudelijk
niet heel nieuw. Wèl wordt de samenhang in beeld gebracht en worden de
inspanningen gericht op de samenleving van morgen; ons einddoel: de
circulaire samenleving.
Verder is er geput uit drie Heilooër bronnen: het collegeprogramma 20142018 ‘Samen krachtig verder’, en de toekomst- en structuurvisie.
Op uitvoeringsniveau zijn de ontwikkelingen en initiatieven overstelpend. Het
werkplan kan in dat opzicht gezien worden als een momentopname in de
lopende zaken. Veel plannen bevinden zich daarbij in de
voorbereidingsfase. De directe werkpunten zijn in dat geval als eerste het
doen van onderzoek.
1.3
De energie-opgave
De belangrijkste opgave komt voort uit de klimaatafspraken: om binnen de
maximale 2̊ mondiale temperatuurstijging te blijven die het akkoord van
Parijs voorschrijft moet er opgeschaald worden in de reductie van de CO2uitstoot. Deze afspraken impliceren een stevige taakstelling!
Er wordt globaal in beeld gebracht waar we begin 2016 staan en wat de
jaarlijkse stappen moeten zijn om onze voornaamste verplichtingen tot het
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ijkjaar 2020 te gaan halen. De invloed die we daarop als gemeente hebben
is beperkt: inwoners en bedrijven zullen het leeuwendeel moeten gaan doen,
maar uiteraard gaan we daaraan ondersteuning geven!
1.4
Beleidsvorming en uitvoering in BUCH-verband
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voegen per 1 januari 2017 hun
ambtelijke organisaties samen. Dat 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.
Dit beleidsstuk anticipeert daarop. In de voorbereiding zijn collega’s van
onze partnergemeentes betrokken geweest. Het kan in vorm en inhoud als
uitgangspunt worden genomen voor het maken van gelijkvormige
beleidsstukken waarin overeenkomstigheid èn ‘couleur locale’ zichtbaar
worden. In dat opzicht is het binnen de BUCH een pilotproject. Het
verduurzamen van de gemeentelijke bedrijfsvoering wordt een BUCHaangelegenheid; een gezamenlijke opgave van de partners.
1.5
Digitale opzet
Een digitaal tijdperk vraagt om digitale toegankelijkheid en visualisering van
beleid en projecten. Er is gekozen voor een digitale documentstructuur,
waarbij met doorklikken steeds een volgende laag van betekenis of
detaillering toegankelijk wordt. Aannemelijk is dat er binnen afzienbare tijd
nog een ontwikkelingsslag zal komen om tot een afgestemde vorm van
BUCH-beleidsstukken te komen.
1.6
SAMENleven en participeren
Zoals de toekomstvisie al aangeeft is de rol van de gemeente sterk aan het
veranderen. In zaken als handhaving en wettelijke taken blijft de overheid
directief, maar duidelijk is te merken dat bij het ontstaan van initiatieven de
gemeente eerder de rol van partner vervult. Dan gaat het om meedenken,
faciliteren, stimuleren, en vaak ook participeren in ideeën die door anderen
zijn gelanceerd. Dat moet ook, want het grootste deel van de
duurzaamheidsopgave ligt buiten het bereik van de overheid: bij inwoners,
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maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Maar omgekeerd gaan
we ons weer inspannen om dié partijen te verleiden om te participeren in
duurzaamheidsprojecten die –mede- door de gemeente worden
uitgevoerd. Zo ontstaat een samenwerking in wisselende rollen.
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2.1

De voornaamste wettelijke taken en door de gemeente
aangegane afspraken
De wet- en regelgeving rond milieu- en duurzaamheid is uitgebreid. Daarin
is een reeks van wettelijke taken van kracht die. De taken die het meest
bepalend zijn voor het beleid de komende jaren:




Het SER-Energie Akkoord voor duurzame groei (2013), ondertekend
door 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers,
vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke
organisaties en financiële instellingen. Kern van het akkoord zijn
breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone
technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet
resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening,
werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone
technologiemarkten. In grote lijnen:
o een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5
procent per jaar;
o een
toename
van
het
aandeel
hernieuwbare
energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in
2023; (NB: De rechter heeft de stichting Urgenda in het gelijk
gesteld dat Nederland zich moet houden aan minimaal 20%
duurzame energie opwekking in 2020).
Het Burgemeestersconvenant met het bijbehorende Actieplan voor
energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar (2015):
bedoeld als basis voor de gezamenlijke uitvoering van de
verduurzaming van de energievoorziening in de regio. Een sterke
focus op duurzaamheid moet naast energiebesparing en duurzame
energie ook leiden tot meer werkgelegenheid, een hogere kwaliteit
van de leefomgeving en minder afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen. Het levert dus een bijdrage aan een duurzame lokale
economische groei. In grote lijn:
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tot het jaar 2020 minimaal bijdragen aan de ‘20/20/20’
doelstellingen van de EU. Dat betekent minimaal 20%
reductie van CO² en 20% energiebesparing in 2020.

Richtlijn Efficiënt gebruik hulpbronnen en afval: naar circulaire
economie in 2020 (Europese commissie 2 december 2015): een
pakket Circulaire Economie wordt voorgesteld, dat onder andere
bestaat uit herziene wetgevingsvoorstellen op het gebied van afval
en een uitgebreid actieplan Circulaire Economie.
o een langetermijnvisie voor recycling en het verminderen van
storten;
o maatregelen om ‘de cirkel rond te maken’ en alle fasen van
de levenscyclus van een product, van de productie en
consumptie tot het afvalbeheer en de markt voor secundaire
grondstoffen, aan te pakken.

2.2
De visie-documenten
Concreet zijn er voor Heiloo drie middellang- of langlopende beleidsstukken
die richting geven aan het nieuwe duurzaamheidsbeleid:


Het collegeprogramma 2014-2018 ‘Samen krachtig verder’
Hierin wordt de harmonieuze verbinding van de elementen ‘people,
planet en profit’ aangehaald. Duurzame initiatieven worden pragmatisch
beoordeeld als investering op lange termijn. Specifieke uitgangspunten
worden aangegeven over wonen, verkeer en vervoer en duurzaamheid,
milieu en leefomgeving.
Afgeleide doelen en speerpunten voor het duurzaamheidsbeleid:
• Vermindering geluidshinder;
• Realisatie van extra laadpalen voor elektrische/hybride auto’s;
• Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering met gebruikmaking van
zoveel mogelijk groene energie;
• Ecologisch groenbeheer en groenonderhoud in samenspraak met en
zo mogelijk met zelfwerkzaamheid van de inwoners;
• Communicatie naar inwoners en bedrijven over duurzaam bouwen
informatie, energiebesparing en afvalvermindering.
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De Structuurvisie 2030 ‘Koers in beeld’ (vastgesteld op 10 november
2014)
Hierin wordt beschreven hoe we denken dat Heiloo er in 2030 op
ruimtelijk gebied uitziet. In deze visie worden een aantal speerpunten
benoemd. Daarvan heeft een aanzienlijk deel een component van
duurzaamheid. Deze krijgen in het werkplan een uitwerking. Maar
expliciet t.a.v. duurzaamheid is het volgende speerpunt: “Met de
uitvoering van de duurzaamheidsagenda loopt Heiloo in ambitie voor op
het rijksbeleid: Heiloo moedigt duurzaam leven aan. Dat is bestaand
beleid en onderwerp voor nader onderzoek”.
Afgeleide doelen en speerpunten voor het Duurzaamheids-beleidsstuk:
• Op termijn een CO2-neutrale gemeente worden;
• Met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda loopt Heiloo in
ambitie voor op het rijksbeleid;
• In 2020 zijn nieuwbouwwoningen energieneutraal;
• (mits ruimtelijk inpasbaar): bijdrage leveren aan grootschalige
installaties voor DE-opwekking;
• Heiloo moedigt duurzaam leven aan;
• Stimuleren van bodeminfiltratie regenwater.



De Toekomstvisie 2030 ‘De kracht van Heiloo’ (waarvan de kernwaarden
op 7 oktober 2014 door de raad zijn onderschreven). Dit is een
ambitiedocument dat in de meest brede zin een visie geeft waar we als
gemeente in 2030 willen staan.
Ook de toekomstvisie haakt aan op het ‘people, planet, profitbeginsel’.
Concreet worden er uitgangspunten gegeven over leefomgeving,
energie, water, gebouwen en afval. Afgeleide doelen en speerpunten
voor het DZH-beleidsstuk vallen binnen die uit de structuurvisie.

2.3

Rol en verantwoordelijkheid van de gemeente; partners,
participatie en subsidie
Volgens de Toekomstvisie 2030 is de rol (en daarmee de
verantwoordelijkheid) van de gemeente meervormig. Voor verschillende
aspecten van duurzaamheid kan die rol directief, regisserend, stimulerend
of faciliterend zijn.
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De gemeente heeft partners van uiteenlopende aard, in een verschillende
relatie. Dat varieert van provincie en regio tot lokale organisaties en
ondernemers. De consequentie is dat er zowel top-down als bottom-up –
initiatieven bestaan. Beide zijn noodzakelijk en waardevol. De rol van de
gemeente is in de eerste plaats dienstbaar, soms directief (er moet wat
gebeuren), anderzijds stimulerend en faciliterend in de projecten van
anderen. Die rol is specifiek voor ieder project op zich en wordt in het
werkplan daarom voor elk werkpunt benoemd. De algemene tendens is dat
de gemeente steeds meer een partner is in een netwerk.
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DUURZAAM TOEKOMSTBEELD: HEILOO CIRCULAIR IN 2030

In de gemeente Heiloo willen we kwalitatief hoogwaardig wonen, werken,
leren en leven. Dat is in de toekomst alleen te realiseren binnen een
wezenlijk andere manier van denken en doen. Dat geldt voor iedereen:
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.
Het toekomstbeeld is een circulaire samenleving1.
Een circulaire of kringloopsamenleving is een samenleving waarbij het
gebruik van water, energie en grondstoffen (afval) hernieuwbaar is
aangepakt. Verontreinigende stoffen in bodem, (grond)water en lucht zijn
sterk teruggedrongen. Inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers worden uitgedaagd om vanuit nieuwe maatschappelijke,
innovatieve en economische invalshoeken met circulaire oplossingen te
komen.
Een afgeleide van de circulaire samenleving is de circulaire economie
waarmee uitputting van de aarde wordt voorkomen en de natuurlijke balans
in onze leefomgeving wordt teruggebracht.
3.1
Iedereen doet mee
Samen kunnen we Heiloo Circulair realiseren. Als gezegd in de toekomsten structuurvisie: de toekomst maken we samen; Inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties nemen verantwoordelijkheid voor een
duurzame toekomst (People, Planet, Profit in Balans). Iedereen heeft daarin
een sleutelrol. Een drietal van die rollen zijn specifieker omschreven en in dit
duurzaamheids-beleidsplan tot speerpunt benoemd. In het bijbehorende
werkplan worden de werkpunten die daaruit voortkomen concreet
omschreven.
Inwoners2 kunnen het verschil maken door warm water terug te
winnen, zelf elektriciteit op te wekken en wellicht over te gaan op een woning
zonder gasverbruik, volledig elektrisch zelfvoorzienend. Afval wordt 100%
1

De visie Heiloo circulair is gebaseerd op een samenvatting van de huidige wet- en regelgeving. Dit is
vertaald naar een concreet toekomstbeeld dat past bij Heiloo. Het Rijk stuurt aan op een circulaire
economie in 2025, Heiloo wil in 2030 een stap verder zijn: circulaire samenleving.
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gescheiden aangeleverd en/of gescheiden in de verwerking. Inwoners gaan
bewust om met voeding. Consumenten kiezen producten met een lange
levensduur, die herbruikbaar of afbreekbaar zijn. Duurzaam inkopen en
consumeren kan iedereen. De gemeente stimuleert en faciliteert met
subsidies, projecten en voorlichting, en participeert als partner in projecten
van anderen.
Speerpunt: Duurzaam Wonen & Leven:
op naar een
energierekening van € 0,Ondernemers vervangen fossiele olie in producten en
productieprocessen voor circulaire alternatieven, zoals hernieuwbare vezels
of andere grondstoffen uit bijvoorbeeld gras, zeewier en bamboe.
Productieprocessen worden energieneutraal en duurzame opwekking wordt
individueel of gezamenlijk (participatie) gerealiseerd. In een duurzame
toekomst wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hiermee
ontstaat een nieuwe gezonde circulaire economie. Ook hier: de gemeente
stimuleert en faciliteert met subsidies, projecten en voorlichting, en
participeert als partner in projecten van anderen.
Speerpunt: Duurzaam Ondernemen - Op naar een circulaire
businesscase!
Gemeente zelf neemt ook haar verantwoordelijkheid. Ze koerst met
haar bedrijfsvoering eerst af op het peiljaar 2020. In de komende vier jaar
daar naar gaat de gemeente Heiloo de gemeentelijke bedrijfsvoering in de
samenwerking met Bergen, Uitgeest en Castricum (BUCH) toekomstgericht
verduurzamen. Verder heeft de gemeente een open en actieve houding die:
1. Kennis en initiatiefnemers verbindt en samenwerking met
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en
kennisinstituten zoekt;
2. Duurzame
circulaire
ontwikkeling
stimuleert
en
communiceert (in de gemeentelijke etalage);

2

Impact op micro is groot. Huishoudens kunnen zelfvoorzienend worden met duurzame
energieopwekking en energieopslag.
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3. Toepassing van Innovaties in de praktijk mogelijk maakt via
proefprojecten;
4. Zelf investeert in de opwekking van duurzame
(hernieuwbare) energie en de samenleving stimuleert dit ook
te doen. Samen maken we het verschil.
Speerpunt: Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering - Goed voorbeeld
doet volgen.
Vanaf begin 2017 zal het verduurzamen van de gemeentelijke
bedrijfsvoering zelf voornamelijk in de samenvoeging met Bergen, Uitgeest,
en Castricum plaats gaan vinden ( de ‘BUCH’).
3.2

Heiloo circulair in 2030; een focus op energie

Peiljaar 2020: 20% duurzame energieopwekking, 20% energiebesparing
en 20% CO2 reductie t.o.v. 2008
Binnen het concept van de circulaire economie is energiegebruik naast afval
(scheiding en hergebruik) een hoofdthema, waarop de gemeente kan sturen.
De enorme maatschappelijke opgave is het beperken van de CO2 in de
atmosfeer met 20%. Daarvoor zijn drie jaartallen bepalend:
 Het jaar 2008 wordt gebruikt als ijkjaar. Dit is het ‘oudste’ jaar
waarvan voldoende gegevens bekend zijn.
 Het jaar 2015 wordt als de huidige situatie genomen. Dit is op het
moment van schrijven het meest recente jaar waarvan de
gegevens bekend zijn. Op onderdelen wordt het jaar 2014
aangehouden.

3

Het jaar 2014 levert de meest recente gemeentelijke gegevens, waarbij we ervan uitgaan dat dit voor
2015 vergelijkbaar is. Voor ondernemers en inwoners gebruiken we de werkelijke verbruiksgegevens
van 2015 uit Energie in Beeld (monitoringstool van netbeheerders). Alleen gegevens van aansluitingen
die zelf opwekken en een slimme meter hebben, kan uit de tool worden gehaald.
4 Energieverbruik is gebaseerd op het verbruik waarop direct en indirect invloed uit te oefenen is:
particulieren, ondernemers en gemeente. Onderwerpen als mobiliteit zijn buiten beschouwing gelaten
(invloed op deze onderwerpen ligt op Rijksniveau)
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En 2020 is het jaar waarin de doelen van het SERenergieakkoord en het burgemeestersconvenant behaald
moeten zijn, afgezet tegen het jaar 2008.
De opgave op dit moment is praktisch gezien het realiseren van het doel om
in de overgebleven tijd tot 2020 de 20% reductie op CO2-uitstoot te
realiseren t.o.v. 2008, waarbij de situatie van 2015 als stand van zaken wordt
genomen.
In 2014 staat Heiloo er zo voor:
Doelstelling: 20% energiebesparing3
Het totale energieverbruik (gas en elektriciteit) in Heiloo4 is in 2015 met 12%
afgenomen ten opzichte van 2008.
Doelstelling: 20% duurzame energieopwekking5
In Heiloo wordt 5,2% van het totale energiebehoefte (gas en elektriciteit)
duurzaam opgewekt. Particulieren en ondernemers realiseren samen 0,9%
van het totaal en de gemeente Heiloo 4,3% (via haar aandeel in de HVC).
Doelstelling: 20% CO2 vermindering
Heiloo wist in 2015 de CO2 uitstoot t.o.v. 2008 met 12 % te verminderen, dit
is vergelijkbaar met de gerealiseerde energiebesparing6.
CONCLUSIE De bestuurlijke doelstelling van Heiloo is om in 2020: 20%
CO2 vermindering te realiseren. In 2015 is de CO2 uitstoot 12% minder dan
in 2008. Deze vermindering is gerealiseerd met energiebesparing. Wanneer
in de komende 4 jaar (niet-cumulatief) gemiddeld 2% energiebesparing per
jaar wordt gerealiseerd, kan de doelstelling van 20% in 2020 worden
behaald.
De bestuurlijke doelstelling van Heiloo is ook om in 2020: 20% van de totale
energiebehoefte in de gemeente duurzaam op te wekken. De duurzame
5

Omdat een deel van nieuw geplaatste zonnepanelen op een oude –‘domme’- meter staat wordt deze
bijdrage aan de duurzame energie-opwekking niet geregistreerd.
6 In deze berekening gaan we alleen uit van gerealiseerde energiebesparing, omdat de gegevens van
opwekking daar deels verwerkt (kunnen) zitten.
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energieopwekking7 ligt in 2015 op ongeveer 5,2%. De doelgroepen samen
hebben hierover 8 jaar gedaan om dit percentage duurzaam opgewekt te
realiseren. HVC geeft aan dat het bestaande aandeel in de HVC voor Heiloo
in 2017 tot een verdubbeling van de duurzaam opgewekte energie zal leiden
(4% x 2) naar bijna 8%, omdat er twee mega windcentrales naar verwachting
in 2017 operationeel zijn. Alle gemeenten profiteren daarvan via hun
aandelen HVC. Concreet betekent dit dat er tussen 2016 en 2020 nog zeker
11% hernieuwbare energie gerealiseerd moet worden. Dat is een mega
opgave, in beperkte tijd.
Dit realiseren kan de gemeente niet alleen. De voornaamste investeerders
in Duurzame Energie zijn inwoners en ondernemers. Naast het investeren
in zonne-energie (op eigen dak of samen op een dak of weide elders) is het
investeren in windenergie aantrekkelijk. Dat komt omdat de opwekking van
1 Peta Joule per jaar windenergie van marktpartijen 86% minder investering
vraagt dan zonne-energie. Aandelen windenergie zijn nodig om de
gemeentelijke doelstelling te realiseren (Meso niveau). Investeren in zonneenergie heeft vooral directe impact op het energieneutraal maken van de
persoonlijke huishouding (Micro niveau). Beide vormen van
energieopwekking zijn hard nodig.
3.3
Visie vertaald naar uitvoering
Dit toekomstbeeld bundelt op een toegankelijke manier bestaande
wetgeving vanuit verschillende vakgebieden. Wetgeving op zichzelf roept
vaak alleen iets op bij diegene die daarmee te maken hebben. Maar een
gezamenlijk beeld alleen is nog niet genoeg om dat gerealiseerd te krijgen.
Vandaar meteen een doorkijkje naar de praktische vertaling in de uitvoering.
Aanpak vergroten aandeel Duurzame Energie.
Heiloo geeft het voorbeeld door het eigen aandeel windenergie te verhogen
(via verdeelsleutel HVC en/of investering direct in windpark elders). Los
daarvan zal naar verwachting zal het percentage duurzaam opgewekte

7

Het percentage duurzame energieopwekking is gebaseerd op het totaal verbruik aan energie binnen
de gemeente Heiloo (gas en elektriciteit van de genoemde doelgroepen, eerst omgezet in CO2).
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energie via de bestaande HVC-aandelen eind 2017 verdubbeld zijn door
investeringen in Wind op Zee projecten.
1. Heiloo stimuleert inwoners en ondernemers ook zelf te investeren in
windprojecten op land of op zee (via een communicatiecampagne
en/of voorbeeldprojecten).
2. Volgens de structuurvisie benut Heiloo waar mogelijk de twee opties
voor grootschalige duurzame energieopwekking binnen de eigen
gemeentegrenzen. Dat doen we met zo veel mogelijk lokale
participatie van ondernemers en inwoners. In onderzoek zijn op dit
moment de realisatie van een windmolen en een zonneweide in de
Boekelermeer.
3. Heiloo faciliteert met stimuleringsbeleid voor collectieve opwekking
energie op bedrijfs- en gemeentedaken.
4. Heiloo stimuleert inwoners en ondernemers zelf te voorzien in de
eigen energiebehoefte (op micro niveau energieneutraal worden).
Aanpak reductie energieverbruik.
1. De gemeente geeft het voorbeeld door in de bedrijfsvoering het
energieverbruik in 2017 verminderd te hebben met 10% ten opzichte
van 2014. Dit doet de gemeente onder andere door: uitvoeren
maatregelen die binnen 5 jaar terug zijn verdiend (wetgeving),
opnieuw inregelen van cv-installaties, een gedragscampagne bij
medewerkers en inzetten op energiebesparing ICT. Dit zal
overwegend in BUCH-verband plaatsvinden.
2. Heiloo stimuleert samen met Heiloo Energie, Duurzaam Heiloo,
Duurzaam Bouwloket en RUD NHN inwoners en ondernemers
energie te besparen, onder meer in een wijkgerichte aanpak van
woningverduurzaming.
3. Heiloo stimuleert duurzaam en circulair inkopen. Door zelf het
voorbeeld te geven (beleid maken en uitdragen) en ondernemers en
inwoners die innovatieve en circulaire oplossingen hebben,
publicitaire ruimte te geven. De gemeente zoekt naar ambassadeurs
die het verschil maken en de drempel verlagen voor
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geïnteresseerden. Innovatieve circulaire initiatieven kunnen rekenen
op een aantal faciliteiten van de gemeente, waaronder publiciteit,
hulp bij het bouwen van een eigen netwerk en indien nodig met een
stimuleringsbijdrage.
4. Heiloo zet structureel in op informatieoverdracht (doelgroep gericht)
en toont goede voorbeelden van ondernemers en burgers om
anderen te inspireren.
Terugdringen van de CO2 – emissie
Terugdringen van de CO2 – emissie met 20% is uiteindelijk het doel dat
bereikt wordt via het vergroten van het aandeel duurzame energie (een
stijgende lijn) en het verminderen van het energiegebruik (een dalende lijn).
Het doel is om op termijn naar een kruispunt te komen van deze lijnen. Dat
is het punt van energie-neutraliteit.
3.4

Concreet en inzichtelijk op weg naar een circulaire
samenleving
Duurzaamheid is een breed begrip dat van toepassing is op alle aspecten
van onze leefomgeving. Het is omgeven door een netwerk van regelgeving
en afspraken op allerlei niveaus. In het beleid voor de komende vier jaar
committeren we ons daar natuurlijk aan, maar we willen pragmatisch en
inzichtelijk de nadruk leggen op de concrete projecten met als doel: Heiloo
circulair in 2030!
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LEESWIJZER: WERKVELDEN, DOELEN EN SPEERPUNTEN

4.1
Alles samen in één matrix
Inhoudelijk is het hele duurzaamheidsbeleid samengevat in één A4tje; dat
wil zeggen in een enkele digitale matrix, met een thematische verdeling in
drie kolommen die het hele werkveld van duurzaamheid bestrijken: 1. Milieu,
2. Energie & besparing, en 3. Circulaire economie. Deze thema’s zijn niet
gekozen omdat ze volledig gelijkwaardig of gelijksoortig zijn, maar omdat ze
een bruikbare onderverdeling vormen van de doelen die we nastreven.
Gerangschikt in die kolommen staan de doelen, met daaronder de
speerpunten daaruit. Door op informatie-iconen in de matrix te klikken, komt
een compacte omschrijving in beeld. Via een pijl-icoon komt omgekeerd de
matrix weer in beeld.
4.2

Onze doelen
Binnen elk thema stellen we dus een aantal doelen. Sommige
zijn ‘SMART’; de meeste geven vooral een richting aan en
worden in het werkplan voorzien van meer concrete
uitwerkingspunten. Harde doelen moeten met een
krachtinspanning haalbaar zijn, maar waar uitvoering primair bij andere
partijen ligt en er weinig wettelijke instrumenten zijn, is de rol van de
gemeente eerder faciliterend en stimulerend dan sturend en ligt het ‘hard’
maken van een doel minder binnen onze macht.
De basis voor de doelen komt van drie kanten:
 Wettelijke taken;
 Door
de
gemeente
aangegane
afspraken
(zoals
het
burgemeestersconvenant);
 Visie-gevende beleidsstukken binnen de gemeente:
de Coalitie
0vereenkomst, de Toekomst- en de Structuurvisie.
Omdat tevoren meestal niet valt aan te geven wat de ‘harde
duurzaamheidswinst’ van een bepaald werkpunt zal zijn, zullen we vooral
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terugkijken, en wel op jaarlijkse basis. Na vaststelling van onze jaaropgave
geven we een jaarlijks verslag van onze vorderingen.
Tot slot: het niet-meetbare is niet automatisch ‘nonsens’: kwaliteit van leven,
inspiratie, milieubewustzijn, educatie, preventie etc. zijn essentieel in het
nastreven van duurzaamheidsdoelen. En hierin zien we voor de gemeente
een belangrijke rol.
4.3

Onze speerpunten
Uit de doelen zijn drie speerpunten gekozen. Dit zijn de eerste
prioriteiten om aan te pakken binnen de doelen, omdat ze het
meest effectief uitgewerkt kunnen worden, omdat ze
herkenbaar en omdat ze een bepaalde partij aanspreken.
Speerpunten geven de belangrijkste richting aan in de
concretisering van de doelen. Ze horen bij het duurzaamheids-beleidsstuk
maar vormen de verbinding met de concrete werkpunten in het werkplan.
Overigens zijn er in het werkplan ook punten die niet onder een speerpunt
vallen, bijvoorbeeld omdat ze nog lopen vanuit het vorige beleid of minder
urgent zijn. De speerpunten prikkelen elk een eigen groep, respectievelijk de
inwoners, de ondernemers en de gemeentelijke organisatie.
1. Duurzaam Wonen en Leven: op naar een energierekening van € 0,2. Duurzaam ondernemen: naar een circulaire businesscase
3. Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering: Goed voorbeeld doet
volgen
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Duurzaamheidsbeleid Heiloo 2016 - 2020
Thema



Doelen






Schadelijke stoffen verminderen
Ruimte voor water
Stimuleren biodiversiteit
Beperking geluid- en lichthinder






20% reductie CO2 uitstoot in 2020
t.o.v. 2008
Op termijn wordt Heiloo een
energie-neutrale gemeente



75% van alle inkopen en
aanbestedingen door de gemeente
zijn duurzaam vanaf 1 januari 2015
en volledig duurzaam vanaf 1
januari 2020.
Efficiënt gebruik hulpbronnen en
afval

Breed maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid & actieve betrokkenheid

Speerpunten
Duurzaam Wonen en Leven: Op naar een energierekening van € 0,-

Duurzaam Ondernemen: naar een circulaire businesscase!

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering: goed voorbeeld doet volgen!
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Duurzaamheidsbeleid Heiloo 2016 - 2020
Dit beleidsstuk legt in grote lijnen de wijze vast waarop we in Heiloo met de belangrijkste zaken van duurzaamheid willen omgaan. Het stuk is
door de gemeenteraad vastgesteld voor een periode van 4 jaar. Aan de basis liggen doelen uit wettelijke en aangegane verplichtingen zoals
het SER energie-akkoord voor duurzame groei, maar ook gemeentelijke visiedocumenten (het collegeprogramma, de toekomstvisie en de
structuurvisie). Veel ligt dus al vast. De wijze waarop we de doelen willen bereiken is geformuleerd in een apart werkplan. Dit heeft een looptijd
van 2 jaar en is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Terug
naar
overzicht

Thema
Binnen het containerbegrip ‘duurzaamheid’ is een werkveld afgebakend in een drietal thema’s, waarbij binnen het ‘people-planet-profitbeginsel’ het accent wat meer op ‘planet’ is gelegd. Hiervoor is gekozen om vanuit een beperkt aantal werkpunten de slagkracht te kunnen
vergroten. Ook komt het voort uit de pragmatische insteek van het collegeprogramma èn daarbij zijn de andere pijlers vaak al onder andere
gemeentelijke beleidsvelden ondergebracht. Deze thema’s zijn niet gekozen omdat ze volledig gelijkwaardig of gelijksoortig zijn, maar omdat
ze een bruikbare onderverdeling vormen van de doelen die we nastreven.

Milieu (lucht, licht, geluid,

Terug
naar
overzicht

Circulaire economie

bodem, water en natuur)

Dit is de fysieke leefomgeving. De kwaliteit daarvan
bepaalt gezondheid en welbevinden van de mens
en andere organismes. De meeste milieufactoren
zijn vastgelegd in landelijke regelgeving. Daarbij
heeft de gemeente vaak de rol van handhaver en
vergunningverlener. In dit beleidsstuk worden
alleen de aspecten beschreven waarbij actieve
doelen aan de orde (kunnen) zijn.

Volgens het klimaatakkoord van Parijs mag de
gemiddelde temperatuur op de aarde niet meer dan
2̊ celcius stijgen (liever nog ˂ 1½̊ ), omdat anders
het klimaatsysteem ernstig wordt verstoord. Aan de
basis van deze opgave ligt het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van
fossiele brandstoffen te verminderen.
De gemeente Heiloo draagt aan deze mondiale
opgave een steentje bij binnen de uitgangspunten
van het SER-klimaatakkoord en het regionale
actieplan duurzame energie. De opgave is: in 2020
20% minder energiegebruik dan in 2008, en 20%
duurzaam opgewekt.

De circulaire economie is een economisch systeem
dat gericht is op maximaal hergebruik van
producten en grondstoffen waarbij waarde
vernietiging wordt geminimaliseerd; van verbruik
naar gebruik en van lineaire naar circulaire
processen. Dat is een kwestie van technische
innovatie en het reorganiseren van processen,
maar ook van slim samenwerken en
van
bewustzijnsontwikkeling. We gaan betalen voor het
gebruik van goederen, bijvoorbeeld voor zit-uren
van kantoorstoelen en voor lumen (licht) i.p.v.
stoelen en lampen kopen.
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Binnen elk thema stellen we een beperkt aantal doelen. Sommige zijn ‘SMART’; de meeste geven vooral een
richting aan en worden in het werkplan voorzien van meer concrete uitwerkingspunten. Harde doelen moeten met
een krachtinspanning haalbaar zijn, maar waar uitvoering primair bij andere partijen ligt en er beperkte wettelijke
instrumenten zijn, is de rol van de gemeente eerder faciliterend en stimulerend dan sturend.

Milieu (lucht, licht, geluid,

Terug
naar
overzicht

Circulaire economie

bodem, water en natuur)

Schadelijke stoffen verminderen
20% reductie CO2 uitstoot in 2020 t.o.v. 2008
Hiervoor bestaan wettelijke normen en procedures. Het aangrijpingspunt is enerzijds het verlagen van
De gemeente heeft hierin een vastgestelde taak.
het energiegebruik en anderzijds het verhogen van
het aandeel duurzame energie. De doelen staan
ruimte voor water
op scherp door de lage prijs van fossiele brandstof
Dit doel heeft zowel te maken met de kwaliteit van het en de vergroting van de energievraag door de
water als met de regulering van het teveel of tekort aantrekkende economie. Niettemin is het aantal
als gevolg van het veranderende klimaat.
jaren waarin nog een stap kan worden gezet
beperkt. Met name het vergroten van het aandeel
stimuleren biodiversiteit
duurzaam opgewekte energie is een enorme
Vooral in de wijze waarop de openbare ruimte en het opgave.
buitengebied is ingericht . Op grotere schaal wordt
dat geborgd in bestemmingsplannen en in de wijze Op termijn wordt Heiloo een energie-neutrale
van inrichting en beheer.
gemeente
De doelen van ‘Parijs’ zullen niet in 2020 zijn
Beperking geluid- en lichthinder
gerealiseerd. Als de dalende grafieklijn van
Bij uitstek een aspect van welbevinden. Hiervoor energiegebruik en de stijgende lijn van het aandeel
bestaan wettelijke normen en procedures. De duurzame energie daarin elkaar kruisen is de CO2gemeente heeft hierin een vastgestelde taak. Alleen uitstoot in principe 0. De route naar dat punt toe
bijzondere projecten worden nader genoemd in het wordt tweejaarlijks bijgesteld op basis van de
duurzaamheidsbeleid.
gemaakte voortgang en de opgedane ervaring.

75% van alle inkopen en aanbestedingen
door de gemeente zijn duurzaam vanaf 1
januari 2015 en volledig duurzaam vanaf 1
januari 2020.
Dit doel zal in BUCH-verband gerealiseerd
worden, en deel uitmaken van het
verduurzamen
van
de
gemeentelijke
bedrijfsvoering.
Efficiënt gebruik hulpbronnen en afval.
Dit heeft vele kanten: die van matiging in het
gebruik, scheiding van gebruiksstromen,
hergebruik, degelijkheid en reparatie van
producten, afstemming van processen en
innovatie. Naast ‘harde’ maatregelen is het
hier ook een kwestie van bewustwording. Dit
doel zal deels door de gemeente, maar vooral
ook door inwoners en bedrijven worden
ingevuld.

Breed maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid & actieve betrokkenheid
Het verduurzamen van de samenleving is een zaak van iedereen: gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hierbij zoeken
we als gemeente partnerschappen. Een deel wordt opgelegd door wetgeving, maar het overgrote deel moet door ons allemaal als betrokkenen worden
gedaan. Daarbij moeten we elkaar inspireren met het oppakken van de verantwoordelijkheid en het delen en uitvoeren van goede ideeën. Dit doel is
overkoepelend. Het is een taak van de gemeente om bewustzijn, draagvlak, initiatieven en participatie te bevorderen.
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Uit de doelen zijn drie speerpunten gekozen. Dit zijn de eerste prioriteiten om aan te pakken binnen de doelen,
omdat ze het meest effectief uitgewerkt kunnen worden, omdat ze herkenbaar zijn, en omdat ze concreet een partij
in de samenleving aanspreken.
Speerpunten zijn de belangrijkste keuzes in de concretisering van de doelen. Ze horen bij het beleidsstuk maar
vormen de verbinding met het de concrete werkpunten in het werkplan. Overigens zijn er in het werkplan ook punten
die niet onder een speerpunt vallen, bijvoorbeeld omdat ze nog lopen vanuit het vorige beleid of minder urgent zijn.

Milieu (lucht, licht, geluid,
bodem, water en natuur)

Terug
naar
overzicht

Circulaire
economie

Duurzaam Wonen & Leven: Op naar een energierekening van € 0,Inwoners kunnen het verschil maken door warm water terug te winnen, zelf elektriciteit op te wekken en wellicht over te gaan op een woning zonder
gasverbruik, volledig elektrisch zelfvoorzienend. Afval ontstaat minder tijdens productieprocessen en wordt 100% gescheiden aangeleverd. Inwoners
gaan bewust om met voeding. Consumenten kiezen producten met een lange levensduur, die herbruikbaar of afbreekbaar zijn. Duurzaam inkopen en
consumeren kan iedereen. Wonen is in de gemeente Heiloo verantwoordelijk voor ca. 30% van het energiegebruik. De meeste woningen zijn particulier
bezit, dus het verduurzamen is in eerste instantie een zaak voor de bewoners zelf. Als gemeente gaan we die verduurzaming stimuleren, ondersteunen
en opschalen. Behalve in de woningen kan energiebesparing ook in het woongedrag worden gevonden. Informatievoorziening en uitwisseling zal het
duurzaamheidsbewustzijn vergroten.
Duurzaam Ondernemen: op naar een circulaire businesscase!
Ondernemers vervangen fossiele olie in producten en productieprocessen voor circulaire alternatieven, zoals hernieuwbare vezels en sappen uit
bijvoorbeeld gras, zeewier en bamboe. Productieprocessen worden energieneutraal en duurzame opwekking wordt individueel of gezamenlijk
(participatie) gerealiseerd. In een duurzame toekomst wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hiermee ontstaat een nieuwe gezonde
circulaire economie.
Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering: Goed voorbeeld doet volgen
De gemeente koerst eerst af op het peiljaar 2020. In de komende vier jaar zorgt de gemeente Heiloo voor een open en actieve houding die:
1.
Kennis en initiatiefnemers verbindt en samenwerking met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstituten zoekt.
2.
Duurzame circulaire ontwikkeling stimuleert en communiceert (in de gemeentelijke etalage).
3.
Toepassing van Innovaties in de praktijk mogelijk maakt via proefprojecten.
4.
Zelf investeert in de opwekking van duurzame (hernieuwbare) energie en de samenleving stimuleert dit ook te doen. Samen maken we het
verschil.
Met de bedrijfsvoering en accommodaties van de gemeente zelf is nog een slag te maken. Maar per januari 2016 is er sprake van een BUCH-organisate,
en een integrale aanpak van dit speerpunt moet in BUCH-verband gebeuren. Onderzoek en ervaringen van de BUCH-partners worden gebundeld. De
gemeentelijke organisatie heeft verder een aantal taken met een sterke duurzaamheids-component (zoals afvalverwerking) en faciliteert en stimuleert
verduurzaming bij andere partijen.
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BIJLAGE 1: BETROKKEN PARTIJEN

Het beleidsstuk en het werkplan zijn geschreven door een kernteam in de eigen gemeentelijke organisatie, waarin opgenomen een adviseur van de RUD
(Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord) . Daarbij hebben de volgende partijen inbreng gegeven ten aanzien van vorm en inhoud:








Een interne ambtelijke projectgroep van medewerkers die een of meerdere belangrijke aspecten van het werkveld ‘duurzaamheid’ in hun takenpakket
hebben;
Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
Deel van de klankbordgroep, maar ook separaat geconsulteerd: de lokale duurzaamheidsvereniging Heiloo Energie. Deze vereniging bestaat uit bewoners
van Heiloo;
De bewoners, via een korte campagne op sociale media waarin meningen werden gevraagd en stellingen geponeerd;
De MVO groep ‘Duurzaam Heiloo’, in oprichting tijdens de ontwikkeling van het beleid;
Milieu-ambtenaren uit de BUCH-gemeentes.
Beperkt advies van de HVC en het Duurzaam Bouwloket.

Met College en Gemeenteraad heeft de volgende uitwisseling plaatsgevonden:
 Regelmatig overleg met de portefeuillewethouder duurzaamheid;
 College: themaberaad, vaststelling startnotitie, vaststelling beleidsstuk en werkplan;
 Gemeenteraad: raadsinformatieavond, bespreking startnotitie in de raadscommissie OR, behandeling beleidsstuk en werkplan in de commissie OR,
vaststelling beleidsstuk in de gemeenteraad.
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BIJLAGE 2: GEMEENTE HEILOO ENERGIE-IJKPUNT EN OPGAVE TOT 2020

kWh

kWh omgerekend
naar CO2 uitstoot
in kg8

m3

m3 omgerekend
naar CO2
uitstoot in kg9

Uitstoot CO2
Totaal
doelgroep

Besparing in % binnen
de doelgroep op basis
van CO2 tov 2008

24.942.246
23.801.293

15.214.770
14.518.789

13.291.720
11.915.864

23.925.096
21.448.555

39.139.866
35.967.344

8%

43.169.459
40.553.037

26.333.370
24.737.353

12924538
9.570.880

23.264.168
17.227.584

49.597.538
41.964.937

15%

1.426.771
1.628.599
90.163.841
79.322.547

870.330
993.445

308.948
220.456

556.106
396.821

1.426.437
1.390.266

3%

Particulieren
(bron: online tool Liander Energie in Beeld,
werkelijk verbruik)

2008
2014
zakelijk
(bron: online tool Liander Energie in Beeld,
werkelijk verbruik)

2008
2014
Gemeente
(bron: financiële administratie gemeente,
werkelijke cijfers energie en gas verbruik
gemeentelijke gebouwen en openbare
verlichting)

2008
2014
Totaal CO2 uitstoot 2008
Totaal CO2 uitstoot 2015

12% besparing
CO2 tov 2008

Duurzame opwekking
particulieren en ondernemers
(bron: online tool Liander Energie in
Beeld)

2008
2014
Gemeente wekt via HVC groene stroom
op in 2014

10.000
1.200.000
5.700.000

720.000
3.420.000

0,9% duurzaam opgewekt in relatie tot totaal energieverbruik 2015
4,3% tov totaal energieverbruik

(bron: HVC jaarverslag en toelichting op cijfers
Heiloo)

8
9

Voor de berekening van kWh naar kg CO2 is gerekend met emissiefactor 0,61 (Bron: CBS 2014, Rendementen en CO2 emissie elektriciteitsproductie in Nederland, update 2012.
Voor de berekening van m3 naar kg CO2 is gerekend met emissiefactor aardgas 1,8 (Bron: Agentschap NL, CBS)
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BIJLAGE 3: UITTREKSEL VAN DE DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN DIVERSE VISIEDOCUMENTEN

Uit de structuurvisie
De structuurvisie 2030 ‘Koers in beeld’ (vastgesteld op 10 november 2014)
3.1 De missie
4. Het bevorderen van duurzaamheid, waaronder energiezuinig en
milieubewust leven;
6 VISIE OP DE TOEKOMST
6.1.3 Duurzaam bouwen
Duurzaamheid is normaal bij nieuwbouw. Dat geldt zowel voor het
materiaalgebruik als het energie-verbruik. Wet- en regelgeving stellen eisen
waaraan voldaan moet worden. De gemeente Heiloo legt de lat echter hoger
dan de rijksnorm. Zij stelt jaarlijks subsidie beschikbaar ter bevordering van
energie neutrale woningen zowel nieuwbouw als aanpassingen van
bestaande bouw.
Bestaande woningen zijn onder een ander regiem gerealiseerd; vaak in een
tijd dat nauwelijks aandacht was voor het energieverbruik. De bewoners van
dergelijke huizen worden geconfronteerd met onnodig hoge
energierekeningen. Investeringen in energiebesparende maatregelen
worden veelal in korte tijd terugverdiend. Het is een maatschappelijke plicht
om energieverspilling tegen te gaan. De gemeente heeft daarin een
stimulerende en faciliterende rol en stelt onder andere 23 subsidie
beschikbaar voor isolatie van bestaande woningen bijvoorbeeld in geval de
investering niet of nauwelijks rendabel is.
Bij nieuwbouw en maatregelen in bestaande bouw zal steeds de afweging
moeten worden gemaakt tussen de extra investering en de besparingen op
het energieverbruik en de toename van het wooncomfort.
In 2020 zijn nieuwbouwwoningen energieneutraal. In aanloop hier naartoe
verschuift de focus van energie naar het waterverbruik in een woning, zoals
het toepassen van grijswatersystemen, slim en efficiënt sanitair,
helofytenfilters (of moerasfilters), etc.

6.1.4 Duurzame energie
Beperken van de vraag naar energie is één aspect. Een ander aspect is dat
de energie die noodzakelijk is, zo veel mogelijk duurzaam wordt opgewekt.
De ontwikkelingen op dat gebied gaan snel en wellicht is het op termijn
mogelijk ook op het niveau van een huis of een blokje huizen met kleine
installaties een groot deel van de benodigde energie op duurzame wijze op
te wekken (zon, wind, aardwarmte). Grootschalige installaties
(zonneweiden, gemeenschappelijke zonnecellen op daken van bedrijven,
windturbines e.d.) zullen noodzakelijk blijven en Heiloo zal daar zijn bijdrage
aan moeten leveren, mits dat ruimtelijk inpasbaar is.
6.2.3 Positionering bedrijventerreinen
Het Energy Innovation Park zet de Boekelermeer als geheel op de kaart, niet
alleen in de regio, ook ver daarbuiten.
6.3.4 Duurzaamheidsstructuren
De vastgestelde ambitie is om op termijn een CO2-neutrale gemeente te
worden. Om dat te halen, moet Heiloo vooruit lopen met nieuwe
ontwikkelingen. Daarbij spelen verschillende vraagstukken, zoals: Hoe te
komen tot een circulaire economie, hoe kunnen Zuiderloo en Zandzoom
uitgroeien tot energie neutrale wijken, welke vormen van duurzame energie
kunnen in Heiloo worden ontwikkeld en welke locaties zijn daarvoor geschikt,
biedt een vorm van stadsverwarming uitkomst bij nieuwbouwontwikkelingen
(en/of in bestaand bebouwd gebied) en welke vormen van geothermische
energie zijn mogelijk in Heiloo. De gemeente speelt hierbij zowel een
regisserende als een stimulerende rol.
Heiloo is bereid medewerking te verlenen aan initiatieven voor (tijdelijke)
duurzaamheids-structuren als een zonneweide of een windmolen als na
onderzoek blijkt dat hiervoor geschikte locaties aanwezig zijn en exploitatie
rendabel is.
6.3.5 Waterberging en infiltratie in de bodem
Water in de openbare ruimte draagt bij aan een duurzame kwalitatief
hoogwaardige leefomgeving, de functiefacilitering van de agrarische sector,
de recreatie en het versterkt de ecologische structuren. De
klimaatontwikkelingen zorgen voor intensere buien en langere periodes van
droogte. Zoals beschreven in deze structuurvisie, ligt de kern van Heiloo
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(o.a. de Kennemerstraatweg) op een strandwal. De randen van de kern
liggen lager en hebben hogere grondwaterstanden. Zowel bij stedelijke
ontwikkelingen als in de bestaande situatie, vindt er een versnelde afvoer
van regenwater plaats als gevolg van de verharding (daken, straten,
parkeerplaatsen, etc.). Voor natte periodes is een robuust watersysteem met
voldoende oppervlakte nodig.
In drogere periodes zijn de beplanting en gewassen aangewezen op de
grondwatervoorraad en de beschikbaarheid van water in de sloot.
Regenwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden en geïnfiltreerd op de
hogere delen van de strandwal. De ruimtelijke inpassing draagt bij aan het
duurzaam omgaan met regenwater.
Speerpunten
2 Met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda loopt Heiloo in ambitie
voor op het rijksbeleid
2a. Heiloo moedigt duurzaam leven aan
8.2 Projecten
2 Met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda loopt Heiloo in ambitie
voor op het rijksbeleid
2a. Heiloo moedigt duurzaam leven aan
Korte omschrijving speerpunt
Door de snelheid van de ontwikkelingen is een tweejaarlijkse evaluatie en actualisatie van
het beleid m.b.t. DUBO belangrijk, zeker gezien de ambitie van Heiloo om een CO2 neutrale
gemeente te worden.

10 Heiloo blijft streven naar kwaliteit in de openbare ruimte
10c. Klimaatadaptatie
Korte omschrijving speerpunt
Inwoners, ondernemers en andere actoren bewust maken van de gevolgen van de
klimaatverandering. Stimuleren dat met name het hemelwater ter plaatse wordt opgevangen
en (vertraagd) in de bodem wordt geïnfiltreerd. In de openbare ruimte treft de gemeente in
samenwerking met partijen als het hoogheemraadschap voorzieningen om hemelwater te
bufferen en vertraagd te infiltreren in de bodem.
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Raadskeuze
3.5.1 Heiloo is bereid medewerking te verlenen aan initiatieven voor (tijdelijke)
grootschalige duurzaamheidsstructuren, als na onderzoek blijkt dat hiervoor
geschikte locaties aanwezig zijn.
3.7.1 Onderzoek doen naar de noodzaak voor adaptatie op excessieve neerslag en
vervolgens zo nodig het maken van een plan van aanpak voor de aanpassing van
de openbare ruimte.
6.5.1 Een landschapsplan ontwikkelen, waarbij de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden van ecologische structuren nader worden onderzocht, zodat
initiatieven kunnen worden gefaciliteerd.
1.4.1 Heiloo gaat in voorbeeldgedrag en voorlichting een stapje verder in de
vastgestelde ambitie van de duurzaamheidsagenda en blijft daarmee voor op het
Rijksbeleid (o.a. Bouwbesluit).
1.4.2. Om DUBO bij nieuwbouw en renovatie te stimuleren, wordt jaarlijks een
stimuleringssubsidie vastgesteld.

Afkorting
M
E
CE

Thema
Milieu (lucht, licht, geluid, bodem & natuur)
Energie & Besparing
Circulaire economie

Afgeleide doelen voor het DZH-beleidsstuk:


E: op termijn een CO2-neutrale gemeente worden

Afgeleide speerpunten voor het DZH-beleidsstuk






M,E,CE: Met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda loopt
Heiloo in ambitie voor op het rijksbeleid
E: In 2020 zijn nieuwbouwwoningen energieneutraal.
E: (mits ruimtelijk inpasbaar): bijdrage leveren aan grootschalige
installaties voor DE-opwekking.
M, E, CE: Heiloo moedigt duurzaam leven aan
M: stimuleren van bodeminfiltratie regenwater
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Uit de toekomstvisie
De toekomstvisie 2030 ‘de kracht van Heiloo’ (waarvan de kernwaarden op
7 oktober 2014 door de raad zijn onderschreven)
NB: onderstaande is een schets van de situatie in 2030
3.3.1 Gemeente regisseert
De gemeente Heiloo kiest voor een aantal basistaken die zij regisseert vanuit
het oogpunt van het algemeen belang en de zorg om kwetsbaren. Het gaat
hier om veiligheid, gezondheid, zorg voor mensen en dieren, en zaken zoals
natuur en cultuurhistorie. Zij bepaalt daarbij zelf de doelen en de manier
waarop deze doelen bereikt worden.
3.3.2 Gemeente stimuleert
De gemeente stimuleert anderen activiteiten te ontplooien die voortvloeien
uit gemeentelijk beleid. Hierbij richt men zich op specifieke doelen of
doelgroepen, zoals de opwekking van innovatieve vormen van duurzame
energie, het beheer van het openbare groen door buurtbewoners, particulier
opdrachtgeverschap bij woningbouw voor starters et cetera.
3.3.3 Gemeente faciliteert
De gemeente faciliteert. Hierbij is zij onderdeel van een netwerk en treedt
vooral verbindend op. Zij ondersteunt het proces en laat de uitvoering over
aan anderen. Dit betekent dat de overheid op basis van vertrouwen zaken
loslaat en overlaat aan andere netwerkpartners. De gemeente biedt dan
bijvoorbeeld tijdelijke ondersteuning in de startfase van een project. Na een
vooraf vastgestelde periode moeten initiatieven hun levensvatbaarheid
hebben aangetoond, dan stopt het faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn pilots
op het gebied van duurzaamheid, zorg, cultuur en recreatie.
Of de gemeente nu regisseert, faciliteert of stimuleert, steeds wordt de vraag
gesteld of iets tot de taken van de gemeente behoort.
4.4 Innovatie
De sociale netwerken in Heiloo dragen bij aan het ontstaan van particuliere
initiatieven. Inwoners en ondernemers zetten hun creativiteit actief in bij de
ontwikkeling van Heiloo. Dit leidt tot burgerinitiatieven. Het flexibel inzetten
van subsidiegelden geeft een impuls aan innovatieve ideeën uit de
samenleving. Deze ideeën krijgen de kans te bewijzen dat ze voorzien in
een behoefte op het terrein van zorg, cultuur, sport et cetera.
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5 GEZOND DUURZAAM
5.1 Inleiding
Het thema duurzaamheid bestaat uit drie elementen: de mensen, de aarde
en de opbrengst (people, planet, profit). De samenleving draagt hier zelf de
verantwoordelijkheid voor zodat de volgende generaties ook in een gezonde
omgeving kunnen leven. Deze houding levert een langetermijnwinst op voor
zowel ondernemers als maatschappij.
5.2 Leefomgeving
De inwoners van Heiloo voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving.
De gemeente heeft taken op het gebied van zorg en het beheer van de
woonomgeving. Heiloo is een groen dorp, er is groen in de directe
woonomgeving. Particulieren beheren verschillende voorzieningen voor
zover particuliere keuzes de leefomgeving niet wezenlijk aantasten.
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers spannen zich in
voor een kwalitatief hoogwaardige en gezonde leefomgeving.
De inwoners zijn zich bewust van het effect van hun eigen handelen op hun
leefomgeving. In hun buurt ondernemen de inwoners gezamenlijk acties die
bijdragen aan de onderlinge sociale samenhang, aandacht voor elkaar,
gezamenlijke verantwoordelijkheid, leef kwaliteit en het gevoel van
veiligheid.
5.3 Energie
We zetten intensief in op duurzame energie, omdat grondstoffen beperkt
zijn. De optimale verhouding tussen duurzame energieopwekking en
energieverbruik is behaald. Dit is onder meer bereikt door initiatieven van
inwoners en bedrijven te stimuleren. Regionale duurzame energieopwekking
is tot stand gekomen met de buurgemeenten.
5.4 Water
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast in het bebouwde
gebied toe. Gemeente en waterschap hebben hierop geanticipeerd. De
openbare buitenruimte vervult een belangrijke rol bij de berging van
regenwater. Aparte hemelwaterafvoerriolen zijn aangelegd en verhard
oppervlak is afgekoppeld, waardoor het gemengde stelsel uit het begin van
de eeuw minder zwaar wordt belast en er meer ruimte is ontstaan voor het
opvangen van de toename van de neerslagintensiteit. We sparen het
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schaarse drinkwater door gefilterd regenwater te gebruiken voor wassen,
spoelen en douchen. We gaan verantwoord om met het schone water.
5.5 Gebouwen
We gebruiken gebouwen met respect voor mens en milieu. Het gaat niet
meer alleen om energiebesparing, maar ook om het gebruik van duurzame
materialen die ook rekening houden met de gezondheid van gebruikers.
Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt. Er wordt
duurzaam gesloopt, de vrijkomende materialen worden opnieuw gebruikt.
Hierdoor raken grondstoffen voor bouwmaterialen niet op. Nieuwe woningen
zijn 100% duurzaam, huizen zijn energieneutraal en met
duurzame materialen gebouwd. We streven ernaar dat alle bestaande
woningen energieneutraal zijn, maar we blijven wel realistisch.
Woningeigenaren, bedrijven en instellingen dragen hun eigen
verantwoordelijkheid. De gemeente geeft het goede voorbeeld en heeft een
stimulerende rol. Daar waar nodig faciliteert de overheid particuliere
initiatieven, onder andere door zo min mogelijk belemmerende regels te
stellen.
5.6 Afval
Afval is grondstof geworden: “De beweging van afval naar grondstof leidt tot
een meer circulaire economie. Dit vergt het duurzaam omgaan met
natuurlijke bronnen, het zuinig omgaan met onze grondstoffen, het slim
ontwerpen van producten, voorwerpen langer en meerdere keren gebruiken
en het optimaal benutten van reststromen.”
Daarom heeft het scheiden en hergebruik van afval in Heiloo hoge prioriteit.
Afvalscheiding kan dicht bij huis en is eenvoudig. Inwoners zijn milieubewust
en bereid iets extra’s te doen voor een schone omgeving.

Afgeleide doelen voor het DZH-beleidsstuk:
Niets extra’s tov de structuurvisie

Afgeleide speerpunten voor het DZH-beleidsstuk
Niets extra’s tov de structuurvisie
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Uit het collegeprogramma
COLLEGEPROGRAMMA 2014-2018 GEMEENTE HEILOO
‘SAMEN KRACHTIG VERDER’ - Uittreksel duurzaamheidsaspecten
Inleiding
Bij duurzaamheid gaat het om de harmonieuze verbinding van de elementen
‘people, planet en profit’. Duurzaam gemeentelijk beleid en handelen is
noodzakelijk voor ons welzijn en van de generaties na ons. Duurzame
initiatieven worden pragmatisch beoordeeld als investering op lange termijn.
2.10 Wonen:
Wat willen wij bereiken?
 Nieuwe woningen die levensloopbestendig en duurzaam zijn.
Wat is daarvoor nodig?
 Afspraken met ontwikkelaars en bouwers om duurzaamheid te
garanderen.
2.11 Verkeer en vervoer
 Wat willen wij bereiken? Duurzaam autoverkeer verder stimuleren, Een
goed fietsnetwerk.
 Wat is daarvoor nodig? Onderzoek naar mogelijkheden gescheiden
fietspaden. Realisatie van extra laadpalen voor elektrische/hybride
auto’s.
2.12 Duurzaamheid, milieu, leefomgeving
Wat willen wij bereiken?
 Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering met gebruikmaking van zoveel
mogelijk groene energie.
 De duurzaamheidsagenda concretiseren en uitvoeren.
 Vermindering geluidshinder.
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Wat is daarvoor nodig?
 Duurzaam inkopen is uitgangspunt.
 Klimaat neutrale gemeentelijke organisatie, minder papier en
energiegebruik, zonnecellen op gemeentelijke daken, duurzamer
wagenpark.
 Aanvragen VNG ondersteuningsprogramma voor het stimuleren van
lokale en regionale duurzame energie initiatieven.
 Afval: Binnen BUCH nieuwe mogelijkheden voor afvalverwerking
onderzoeken. Openingstijden afvalbrengplaats Rosendaal evalueren.
 Communicatie naar inwoners en bedrijven over duurzaam bouwen
informatie, energiebesparing en afvalvermindering.
 Ecologisch groenbeheer en groenonderhoud in samenspraak met en zo
mogelijk met zelfwerkzaamheid van de inwoners.
 Vliegverkeer: Inzetten om gemaakte afspraken in het Aldersakkoord na
te leven.
Afkorting
M
E
CE

Thema
Milieu (lucht, licht, geluid, bodem & natuur)
Energie & Besparing
Circulaire economie

Afgeleide doelen voor het DZH-beleidsstuk:


Vermindering geluidshinder

Afgeleide speerpunten voor het DZH-beleidsstuk





E: Realisatie van extra laadpalen voor elektrische/hybride auto’s.
M, E, CE: Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering met
gebruikmaking van zoveel mogelijk groene energie.
M, CE: Ecologisch groenbeheer en groenonderhoud in samenspraak
met en zo mogelijk met zelfwerkzaamheid van de inwoners.
M, E, CE: Communicatie naar inwoners en bedrijven over duurzaam
bouwen informatie, energiebesparing en afvalvermindering.

