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Planning
Status bestuurlijke 

besluitvorming Budget/dekking Afdeling 

Elektriciteit & Warmte 

Regionale Energie Strategie (RES)

Vanuit het Klimaatakkoord maakt energieregio Noord-Hollland Noord een aanbod voor het 
Rijk over hoeveelheid en locaties voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwek. Landelijk 
moet dit voor alle energieregio's minimaal optellen tot 35 TWh.  Schagen werkt hieraan vanuit 
de deelregio Noordkop. loopt

De concept-RES is gereed, hier neemt de raad in september een besluit over. In de concept-
RES is voor NHN een bod opgenomen van 4,2 TWh duurzame energieopwek. Vanaf oktober 
wordt alle inbreng die op de concept-RES is binnengekomen samen met alle 
belanghebbenden doorontwikkeld tot de RES 1.0. 

x x
2019-2021

Concept RES 
college 30 juni, 

Raadsbesluit: 
sept. 2020 

 regionale gelden 
van rijksoverheid Regionaal

Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen

Vanuit het Klimaatakkoord maakt elke gemeente een Transitievisie Warmte. In de 
Transitievisie Warmte wordt aangegeven welke wijken kansrijk zijn om voor 2030 aardgasvrij 
te maken en welk alternatief voor aardgas voor die wijken tot de laagste maatschappelijke 
kosten leidt.  In 2021 wordt deze vastgesteld door de raad waarna de eerste 
wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden. in voorbereiding

 We zijn een samenwerking met CBS gestart voor de data-analyse die nodig is om de 
Transitievisie Warmte te maken. Het projectplan wordt in oktober 2020 aan de raad ter 
besluitvorming voorgelegd.

x
2020 e.v. 

College: augustus 
2020, Raad: 

oktober 2020 p.m. Afd. OG

Regionaal Energiebesparingsprogramma (REP)

In dit programma werken we met de Noordkop gemeenten, het Duurzaam Bouwloket en de 
Duurzame Huizenroute samen aan bewustwording en energiebesparing van onze 
bestaande woningvoorraad. Dit programma wordt voor 50% gesteund door provinciale 
subsidie. loopt

Febr. 2020 is er een wijkaanpak in Warmenhuizen-Oost gestart. Vanwege de Corona wordt 
dit project digitaal voortgezet. Van mrt. tot juni 2020 loopt de collctieve inkoop van 
zonnepanelen. In mei 2020 zijn er 600 offertes opgevraagt en 75 opdrachten verstrekt. In sept. 
2020 is er een open huizen route van voorbeeld woningen. In Schagen zijn er 9 huizen die 
actief meedoen. 

x x
2019-2021

College besluit: 
sept. 2019 159.052,00€              Regionaal

Fonds zonneparken

Vanuit het beleid zonneparken is bepaald dat er een fonds wordt opgericht. Exploitanten 
van zonneparken dragen een vaste bijdrage per hectare af in het fonds. Vanuit het fonds 
worden subsidies vertrekt voor duurzame locale initiatieven. 

loopt
Mei 2020 heeft het college ingestemd met de uitwerking van de fondscriteria en de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Schagen en stichting De Schager Uitdaging. Verwacht 
wordt dat het fonds vanaf sept. 2020 ingezet kan worden.

x x x x x x 2020 e.v. Raadsbesluit: 
mei 2020 -         Afd. OG

Duurzaamheidslening Schagen
Inwoners kunnen tegen lage rente een lening afsluiten voor duurzaamheidsmaatregelen aan 
hun woning. loopt

Mei 2020 heeft de raad ingestemd met het verhogen van het plafond voor het verstrekken 
van Duurzamheidsleningen. Huurders en woningeigenaren kunnen zich hiermee 
voorbereiden op de warmtetransitie. De regeling wordt uitgevoerd door OD NHN. Mei 2020 
zijn er 22 leningsaanvragen ingediend voor een investering van € 121.691,-. In 2019 zijn voor 
het budget van € 630.000 in totaal 119 leningsaanvragen ingediend.

x x
2019

Raadsbesluit: 
mei 2020 2.250.000,00€           Afd. OG

Regeling Reductie Energiegebruik

Met deze Rijksregeling kunnen gemeenten huiseigenaren stimuleren om kleine 
energiebesparende maatregelen in hun huis te nemen. Wij hebben deze subsidie samen met 
Den Helder aangevraagd. loopt

Vanaf mei 2020 kunnen inwoenrs € 70,- subsidie ontvangen voor het treffen van kleine 
energiebesparende maatregelen, waaronder tochtstrips en radiatorfolie. De regeling wordt 
uitgevoerd door Duurzaam Bouwloket. Er zijn in de eerste twee weken (eind mei) 22 vouchers 
verstrekt. 

x x
2020-2021

Raadsbesluit: 
mei 2020 261.000,00€              Afd. OG

Prestatieafspraken woningcorporaties
In de nieuwe prestatieafspraken gaan we concretere afspraken maken over de bijdrage 
van de corporaties in de duurzaamheidsopgave. gepland 

Onlangs is besloten om geen aparte woonvisie vast te stellen en hiervoor in de plaats de 
woonvisie op te nemen in de omgevingsvisie van Schagen. De omgevingsvisie wordt in 2021 
vastgesteld. De huidige prestatieafspraken verlopen eind 2020. Na de zomer van 2020 
vangen de gesprekken met corporaties aan om nieuwe afspraken tot eind 2021 te maken, 
hierin heeft het onderwerp duurzaamheid ook een plek. Zodra de omgevingsvisie is 
vastgesteld zullen aan de hand daarvan nieuwe meerjarige afspraken gemaakt worden. 

x x x x X x

2020 Regionaal

Verduurzaming bedrijventerreinen

Wij ondersteunen het proces om op bedrijventerreinen te komen tot verduurzaming. Na een 
succesvolle collectieve inkoop vanzonnepanelen in ’t Zand zijn nu drie andere 
bedrijventerreinen in voorbereiding, waaronder Witte Paal. loopt

Begin 2020 zijn voor drie bedrijventerreinen een energiebespaarpotentiescan uitgevoerd. 
Samen met OFS en IBS worden energiescane uitgevoerd en collectieve inkoop acties 
georganiseerd. 

x x
2019-2020 - 16.000,00€                Afd. OG

Verduurzaming verenigingsgebouwen Alle verenigingsgebouwen worden verduurzaamd met zonnepanelen. loopt

Alle verenigingen zijn aangeschreven en, op een paar na, hebben aangegeven gebruik te 
willen maken van deze regeling. Diverse verenigingen hebben al uitvoering gegeven aan de 
maatregelen. Andere verenigingen zijn nog aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
en de daarbij behorende kosten. Zodra ze dat in beeld hebben wordt overgegaan tot 
uitvoering.

x
2019-2020 Coalitieakkoord 500.000,00€              Afd. Ruimte

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Wij geven het goede voorbeeld door in al onze gebouwen alle duurzame maatregelen te 
treffen die zich binnen 15 jaar terugverdienen. Hiermee gaan wij verder dan de wettelijk 
vereiste 5 jaar. loopt

Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. 
De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De uitvoering 
vind plaats in april t/m juni 2020. De overige 16 verschillende duurzame maatregelen worden 
op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning uitgevoerd. Hiervan lopen de 
drie uitvoeringsjaren door elkaar. De uitvoering is weer op schema, de aanbesteding voor 
jaar 2 is gestart.

x x

2019-2021 Coalitieakkoord 800.000,00€              Afd. Ruimte

Energy Challenges

Energy Challanges is een project waarin kinderen op basisscholen worden uitgedaagd om 
op eigen wijze campagne te voeren voor duurzaamheid op hun school. In Schagen doet elk 
jaar een aantal scholen mee. loopt Basisschool De Ark doet vanaf maart 2020 mee met de Energy Challenge. 

x x
2016-2020 - 10.000,00€                Afd. Samenleving

Duurzaamheid in gemeentelijke regelgeving

Bij herziening en nieuwe invoering van gemeentelijk beleid en regelgeving wordt telkens 
bekeken hoe we de duurzaamheidsambities hiermee op verantwoorde wijze kunnen 
versnellen en zonodig kunnen afdwingen. loopt

In de nieuw vastgestelde Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) zijn meer voorschriften 
gesteld mbt duurzame inrichting van de openbare ruimte. Voor Lagedijk zijn we een 
Omgevingsplan aan het opstellen, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. 
We onderzoeken of we hierin doelvoorschriften kunnen meenemen die bijdragen aan 
Klimaatadaptatie en duurzame gebouwen. Ook in de Omgevingsvisie worden de ambities 
vanuit het Duurzaamheidsprogramma overgenomen.

x x x x x x

2020 -         Integraal

Duurzame Mobiliteit 

Regionale doorfietsroutes
Vanuit De Kop Werkt! wordt gewerkt aan regionale doorfietsroutes. Drie routes worden 
momenteel nader uitgewerkt. onderzoek

Drie routes worden geinventariseerd op knelpunten en mogelijke maatregelen. Onderzocht 
wordt hoeveel de kosten zijn per maatregel. x -         Regionaal

Mobipunten

Vanuit De Kop Werkt! worden op locaties in de Kop van Noord-Holland mobipunten 
'geplaatst'. Bij een mobipunt komen verschillende modaliteiten en services bij elkaar. Zoals 
trein, bus, deelauto en/of deelfiets. In het meest gunstige scenario levert de uitrol na 3 jaar 40 
mobipunten op.

De eerste mobipunten worden deze zomer (2020) geopend. Er wordt een communicatieplan 
opgesteld, er wordt een video gemaakt met de wethouders en op dit moment worden de 
financiele afspraken vastgelegd en wordt er een BV opgericht om de organisatie te regelen 
en de risico's te borgen. 2020-2023

Raadsbesluit in 
voorbereiding, 

vermoedelijk 
oktober 2020 Regionaal

Regionaal Mobiliteits Programma

Vanuit het Klimaatakkoord maakt energieregio Noord-Hollland Noord een overzicht van de 
projecten en programma's voor verduurzaming van de mobiliteit. De organisatie hiervan is 
ingevuld vanuit Holland boven Amsterdam. Schagen werkt hieraan mee vanuit de deelregio 
Noordkop. loopt

De provincie voert de regie op dit proces. Eerste verkennende bijeenkomsten zijn begin 2020 
gehouden.

x
2020-2021 -         Regionaal

Laadpalen via MRA-e
Inwoners kunnen aanvragen doen voor een openbare laadpaal in hun straat, die onder 
voorwaarden worden geplaatst. De MRA-e regelt dit namens alle Noord-Hollandse 
gemeenten. loopt

x
 €               25.000,00 Afd. OG

Circulaire Economie
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Afval- en Recycleplan

Vanuit landelijke regelgeving, richtlijnen en beleidskaders worden gemeenten in beweging 
gebracht om meer en meer invulling te geven aan de circulaire economie. Hiervoor heeft 
het ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat het Uitvoeringsprogramma: 
Van afval naar grondstof (VANG) vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma VANG-
Huishoudelijk Afval heeft tot doel om de circulaire economie op gemeentelijk niveau 
dichterbij te brengen door meer grondstoffen uit het huishoudelijk afval terug te winnen. Om 
dit te bereiken willen we in 2020 een gemeentelijk Afval- en recycleplan maken. loopt

7 oktober 2019 heeft een eerste beeldvormende vergadering over het Afval- en Recycleplan 
plaatsgevonden. Najaar / winter 2020 wordt het Afval- en Recycleplan ter besluitvorming 
aan de Raad voorgelegd.  

x 2020 
Raadsbesluit: 

november 2019 
(begrotingsraad)

 n.v.t. Afd. OG

Naar een circulaire bedrijfsvoering gemeente Schagen

Vanuit onze voorbeeldfunctie willen we toegroeien naar een circulaire bedrijfsvoering. Om 
te bepalen wat dat inhoudt en wat daarvoor nodig is vinden interne gesprekken plaats met 
verschillende teams en laten we ons voorlichten door experts op dit gebied. Hieruit volgt de 
concretisering van de doelstelling en gewenste resultaten voor deze programmalijn. in voorbereiding

De eerste interne gesprekken lopen met de teams van Openbaar Gebied en Inkoop. x 2020

Schagen groeit door

Natuur- en Milieu Educatie 'De Groenling' Stichting De Groenling organiseerd in Schagen diverse activiteiten op het gebied van bewustwording. loopt x x 2015 e.v. € 13.000,00 Afd. Samenleving

Bos - park Eenigenburg
Samen met de inwoners richten we een perceel van 8.000 m2 in als natuurgebied. Dit is 
aansluitend bij het Geestenbos. loopt

Er ligt een conceptontwerp dat met de omwonenden wordt besproken als dit ivm Corona 
weer mogelijk is. x x 2020-2021

collegebesluit  
september 2019 € 40.000,00 OG

2e park vereniging Roockershuyspark
Een park dat ontwikkeld wordt door de inwoners van Tuitjenhorn. Graven van de sloten staat 
vorjaar 2021 gepland. Bestemmingsplan najaar 2020 loopt

We werken toe naar een vergunning en aanleg van de sloten. Grondwerk start in 2021 
waarna het nog lang moet rusten voordat de laatste bomen geplant kunnen worden. x x 2021-2023

raadsbesluit dec. 
2019 € 95.230,00 OG

Singels/bos bij particulieren aanplanten

Diverse particulieren en bedrijven in het buitengebied willen meer groen en willen hiervoor 
steun van de gemeente. Dit kan op verschillende manieren. Soms door beplanting 
beschikbaar te stellen soms door te ondersteunen bij belemmerende regelgeving. loopt Er is een overzicht van de verzoeken. Uitvoering in het plantseizoen

x x
2020 nvt € 5.000,00 OG

Landschapsvisie

Doormiddel van de bouwstenen: lijnbeplanting, speciale groene plekken en erfbeplanting 
gaan we 300.000 bomen en struiken aanplanten. Planning is om het plan in september in de 
gemeenteraad te behandelen. Ook omgevingsvisie en stadsrandenvisie Schagen zijn aan 
dit onderwerp gekoppeld. in voorbereiding

De uitkomsten van de beedvormende raadsvergadering begin 2020 zijn vertaalt in een plan. 
De financiele kansen die er liggen zijn uitgewerkt. Nu is het collegevoorstel in voorbereiding. 
Start uitvoering nadat meer bekend is over subsidies.

x x
2020 - 2025

collegevoorstel en 
RIM verwacht juli 

2020 n.t.b. OG

Boomfeestdag 2021 en verder
We willen structureel met Scholen bomen planten. Nu gebeurt dit nog incidenteel en vaak 
ook maar bij 1 school. Door dit gestrucutreerd aan te pakken komt ieder kind aan de beurt. ligt stil Er moet nog een concreet plan komen x 2021-2025 nvt € 20.000,00 OG

Life subsidie
We gaan een europese subsidie aanvragen voor ambitieuze innovatieve groenprojecten. 
Dit gaat om ongeveer 650.000 euro in 2021 t/m 2025. kans op succes is ongeveer 50%. loopt

We zijn begonnen met de aanvraag. Eerste stap is een samenvatting om zo de succeskans in 
te schatten. Deadline voor aanlevering is 6 oktober 2020. Juni 2021 is de uitslag bekend. x x 2020-2021

collegevoorstel en 
RIM verwacht juli 

2020 € 20.000,00 OG

Doorlopende particiapatieverzoek o.a. bosje Tringa en handbalveld Dirkshorn
Er komen regelmatig verzoeken binnen voor meer groen. Hier realiseren we zoveel mogelijk 
van. loopt Doorlopend. Bijvoorbeeld langs de trambaan in Schagen en Tunneltje aan de Loet. x x 2020-2026 nvt € 20.000,00 OG

Klimaatbos
We willen de co2 vasstlegging in bomen monitoren en ten gelde maken. Potentiele 
opbrengst is dan 900.000 euro t.b.v. het bomen en struikenplan. start 2021 In afwachting van duidelijkheid Europese subsidie x x 2021 € 10.000,00

Bollen en bijen 

Idylles - adoptiegroen

Een community van mensen die iets willen doen voor de insecten. Er zijn 118 aanmeldingen 
voor adoptie van een stukje openbaar groen waarbij de inwoner dit bijvriendelijk inricht en 
het onderhoud op zich neemt. We gaan participeren om een special aan te leggen zoals 
dat benoemt is in de landschapsanalyse. loopt

De aanvragen zijn binnen en worden getoetst. De verwachting is dat ongeveer 80 
aanvragen uitgevoerd worden

x
2020 nvt € 26.000,00 OG

Stationsplein Verharding eruit bloemen er in. Wordt een mooie toeristiche entree. loopt Aanpak stationsplein start dit jaar. x x 2020 nvt € 45.000,00 OG

Inzaaien bermen langs fietroutes
Op veel plekken voeren we al natuurtechnisch onderhoud uit. Door de bermen hier in te 
zaaien komen er blijvend meer bloemen. loopt Dit jaar zaaien afhankelijk van de juiste weersomstandigheden x 2020 nvt € 17.300,00 OG

Pluktuin Burgerbrug
Samen met de school en de dorpsraad in 2019 aangelegd. Dit jaar worden de laatste 
dingen afgemaakt. De school doet hier het onderhoud. afgerond De Bloemenweide en pluktuin in Schagerbrug is afgerond x 2019 nvt € 4.000,00 OG

Diverse projecten en kansen
Er komen doorlopend goede ideeen binnen in het kader van bollen en bijen. die initatieven 
steunen we. loopt Doorlopend steunen we goede ideeen x x 2020-2021 nvt € 19.000,00 OG

Bollenstroken binnen de kom In 2019 hebben we veel bollen geplant. Dit jaar wordt een deel ingeboet en nazorg verleent. loopt 20% uitval i.v.m. de regen in de winter x 2019 nvt € 20.000,00 OG

Entrees Waldervaartpark Bollen toevoegen bij de entrees als onderdeel van het Waldervaartparkproject. 2020 Renovatie van het park is in uitvoering. Dit is daar een onderdeel van x 2020 € 8.700,00 OG

Park Tuitjenhorn betreft het nieuwe park vereniging Roockershuyspark. Zie de actuele info onder programma Schagen groeit door. x x
Bollen in bosplantsoen e.d. Dit jaar gaan we weer veel bollen planten. De focus ligt nu op stinzebolletjes in bosplantsoen. loopt Uitvoering 1e deel najaar 2020 x 2020-2021 nvt € 25.000,00 OG

Akkerranden Onderzoeken wat we kunnen doen aan agrarisch natuurbeheer. 2021 Er moet een belangenafwegin worden gemaakt x x 2021 verwacht 2021 € 5.000,00

Inzaaien projectlocaties Dit betreft tijdelijke bloemenweides. in de wacht Er zijn nu geen braakliggende gronden die een tijdelijke bestemming behoedven x x ntb nvt € 6.000,00 Ruimte/OG

Uitvoering kansenkaart Bijen

In samenwerking met Noorderkwartier is gewerkt aan een kansenkaart voor wilde bijen. Als 
dergelijke locaties gerenoveerd moeten worden pakken we deze kansen op. Denk 
bijvoorbeeld aan de bijenhotels doe geplaatst zijn. loopt Uitvoering van de eerste locatie in het najaar. 

x x
2020 € 4.000,00

Totaal bollen en bijen loopt 2019-2021 € 180.000,00
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Klimaatadaptatie

Op weg naar een Klimaatbestendige Noordkop

Klimaatadaptatie heeft een belangrijke regionale invloed. Vandaar dat regionale samenwerking op tal van 
vlakken nodig is. Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wordt gewerkt met een regionale aanpak, 
waarbij Schagen valt onder de regio Noorderkwartier, deelregio Noordkop. In de werkgroep KA Regio 
Noordkop zijn naast de 4 gemeenten ook het Hoogheemraadschap, de provincie en PWN vertegenwoordigd. loopt

De (door corona aangepaste) planning is eind 2020/1e kwartaal 2021 een 1e regionaal uitvoeringsplan 
Klimaatadaptatie te hebben.

x
2021 ntb Afd. OG

Op weg naar een Klimaatbestendige Gemeente Schagen
Klimaatverandering heeft invloed op alle domeinen en werkvelden van de gemeente . Het is van belang hieraan 
te werken, kennis op te bouwen, overzicht te creeren en te behouden en het goede voorbeeld te geven. loopt

Er is een globaal beeld gemaakt van de gevoeligheid voor klimaatverandering van alle dorpen/wijken in de 
gemeente Schagen. Deze gaat leiden tot een prioritering van werkzaamheden welke wordt verwerkt in de 
gemeentelijke Meerjarenplanning en de Regionale uitvoeringsagenda.

x
2020-2021 ntb Afd. OG

Keurmerken 

Duurzaamheidskeurmerk KIMO - Blauwe Vlag 
Op de stranden van Schagen wappert al jaren de blauwe vlag. Deze vlag staat voor schone, veilige en duurzame 
stranden. loopt De blauwe vlag voor 2020 is onlangs uitgereikt. 2015 e.v. € 4.500
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