Samen bouwen aan een duurzaam Schagen

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid versie februari 2020
Deze Uitvoeringsagenda Duurzaamheid valt onder het Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 van de gemeente Schagen: “Samen bouwen aan een
duurzaam Schagen”. Hierin staan de concrete deelprogramma’s, projecten en inspanningen/activiteiten die:
1. binnen het duurzaamheidsprogramma in uitvoering zijn;
2. al gepland staan;
3. wel in beeld zijn maar nog niet gepland staan.
De uitvoeringsagenda is een dynamisch en flexibel document.
Deelprogramma/ project/
activiteit

Programmalijn(en)

Status/ planning

Regionale Energie
Strategie (RES)

Elektriciteit

Loopt 2019-2021

-

Organisatie
(regionaal/
project/
lijnorganisatie)
Regionaal

Fonds zonneparken

Elektriciteit

In voorbereiding

-

Afd. OG

Verduurzaming
verenigingsgebouwen
Transitievisie Warmte en
Wijkuitvoerings-plannen

Elektriciteit

Loopt 2019-2020

€ 500.000

Afd. Vastgoed

Warmte

In voorbereiding

€ 202.101

Afd. OG

Regionaal
Energiebesparingsprogramma (REP)

Elektriciteit/
Warmte

Loopt 2019-2021

€ 159.052

Regionaal

Verduurzaming
bedrijventerreinen

Elektriciteit/
Warmte

Loopt vanaf
2019

€ 16.000

Afd. OG
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Budget en
dekking

Korte toelichting

Vanuit het Klimaatakkoord maakt energieregio NoordHollland Noord een aanbod voor het Rijk over hoeveelheid en
locaties voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwek.
Schagen werkt hieraan vanuit de deelregio Noordkop.
Vanuit het beleid zonneparken is bepaald dat er een fonds
wordt opgericht. Verwacht wordt dat dit fonds vanaf 2020
ingezet kan worden.
Alle verenigingsgebouwen worden verduurzaamd met
zonnepanelen
Vanuit het Klimaatakkoord maakt elke gemeente een
Transitievisie Warmte. We zijn in samenwerking met CBS gestart
met de data-analyse die nodig is om de Transitievisie Warmte
te maken. In 2020 wordt deze opgesteld waarna de eerste
wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden.
In dit programma werken we met de Noordkop gemeenten,
het Duurzaam Bouwloket en de Duurzame Huizenroute samen
aan bewustwording en energiebesparing in de bestaande
woningvoorraad, gesteund door provinciale subsidie.
Wij ondersteunen het proces om op bedrijventerreinen te
komen tot verduurzaming door een energiescan en
collectieve inkoop. Na een succesvol traject in ’t Zand zijn nu
drie nieuwe terreinen in voorbereiding, waaronder Witte Paal.
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Duurzaamheids-lening
Schagen
Regeling Reductie
Energiegebruik

Elektriciteit/
Warmte
Elektriciteit/
Warmte

Loopt vanaf
2019
2020

€ 830.000

Afd. OG

€ 85.000

Afd. OG

Energy Challenges

Elektriciteit/
Warmte

Loopt 2016-2020

€ 10.000

Afd.
Samenleving

Verduurzaming
gemeentelijk vastgoed

Elektriciteit/
Warmte

Loopt 2019-2021

€ 800.000

Afd. Vastgoed

Duurzaamheid in
gemeentelijke
regelgeving

Elektriciteit/
Warmte/ Water
en Natuur

Loopt

Prestatieafspraken
woningcorporaties

Elektriciteit/
Warmte/ Water
en Natuur
Mobiliteit

Gepland 2020

Regionaal Mobiliteits
Programma

Laadpalen via MRA-e

Regionale doorfietsroutes

-

Integraal

€ 800.000

Regionaal

Onderzoek
Loopt

-

Regionaal

Mobiliteit

Gepland 2020

-

Regionaal

Mobiliteit

Loopt
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€ 25.000

Afd. OG

Inwoners kunnen tegen lage rente een lening afsluiten voor
duurzaamheids-maatregelen aan hun woning.
Met deze Rijksregeling kunnen gemeenten huiseigenaren
stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen in hun
huis te nemen. Wij hebben deze samen met Den Helder
aangevraagd.
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.
Wij geven het goede voorbeeld door in al onze gebouwen
alle duurzame maatregelen te treffen die zich binnen 15 jaar
terugverdienen.
Voor Lagedijk zijn we een Omgevingsplan aan het opstellen,
vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. Ook
gaan we de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)
herzien. We onderzoeken of we hierin doelvoorschriften
kunnen meenemen die bijdragen aan Klimaatadaptatie en
duurzame gebouwen.
In de nieuwe prestatieafspraken gaan we concretere
afspraken maken over de bijdrage van de corporaties in de
duurzaamheidsopgave.
Vanuit De Kop Werkt! wordt gewerkt aan regionale
doorfietsroutes. Drie routes worden momenteel nader
uitgewerkt.
Vanuit het Klimaatakkoord maakt energieregio NoordHollland Noord een programma voor verduurzaming van de
mobiliteit. De organisatie hiervan wordt eind 2019 ingevuld
vanuit Holland boven Amsterdam. Schagen werkt hieraan
mee vanuit de deelregio Noordkop.
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.
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Afval- en Recycleplan

Circulair

Gepland 2020

Programma Schagen
Groeit Door

Water en Natuur

Loopt

-

Afd. OG

Programma Bollen en
Bijen

Water en Natuur

Loopt

-

Afd. OG

Op weg naar een
klimaatbestendige
Noordkop
Duurzaam groot
onderhoud en
gebieds(her)ontwikkeling
Ondersteuning lokale
initiatieven

Water en Natuur

Loopt

-

Regionaal

Alle thema’s

Loopt

-

Lijnorganisatie

Alle thema’s

Loopt

-

Afd. OG

Duurzame gemeentelijke
bedrijfsvoering

Alle thema’s

Loopt

-

Integraal
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-

Afd. OG

Om te voldoen aan de landelijke VANG-normen voor
huishoudelijk afval moeten komende jaren nog allerlei
verbeteringen en optimalisaties in de afvalinzameling en –
verwerking plaatsvinden. Deze worden opgenomen in een
afval- en recycleplan.
We gaan Schagen groener maken met nieuwe bomen en
planten. Dit doen we voor het landschap, klimaat,
leefbaarheid, ecologie en de economie in de gemeente.
De komende jaren geurt en kleurt onze gemeente steeds
meer door nieuwe bloemen en kruiden. Dit is goed voor onze
inwoners, toeristen en ondernemers. Ook is dit goed voor bijen
en andere insecten.
Regionaal traject vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie,
waarbij we samenwerken om de regionale opgaven voor
Klimaatadaptatie samen uit te voeren.
Bij elke grote ingreep in het openbaar gebied wordt vooraf
integraal bekeken welke duurzaamheidsambities geschikt en
mogelijk zijn.
Wij ondersteunen op verzoek allerhande lokale initiatieven
van scholen, dorpsraden, bedrijven, energie coöperaties en
verenigingen. Dit kan bestaan uit communicatie,
procesondersteuning, financiële steun, inzet Duurzaam
Bouwloket, etc.
We maken onze eigen bedrijfsvoering steeds duurzamer, door
duurzame inkoop, duurzame gebouwen, elektrische
voertuigen en gereedschap, afvalscheiding, duurzame
schoonmaak, openbare ledverlichting, etc.
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