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Energieagenda 2017  

 
Inleiding 

De door de raad vastgestelde nota “Naar een meer energieneutrale gemeente Schagen 2014-2018” vormt de 

basis voor de uitvoering van diverse activiteiten gericht op energiebesparing en meer duurzame energie 

opwekking. Deze uitvoering omvat vele thema’s. In deze memo wordt een overzicht gegeven van het beleid 

en de vastgestelde doelstellingen voor een duurzame en energieneutrale gemeente. Om deze ambities te 

behalen wordt aangegeven welke projecten in 2017 zijn gepland.  

 

Beleid en doelstellingen 

Vorig jaar heeft het Europees parlement het klimaatverdrag van Parijs COP21 (Conference of Parties) 

goedgekeurd. In dit verdrag is bepaald dat de in dit verdrag genoemde landen, waaronder 

Nederland, zich moeten inspannen om de CO2 uitstoot te verminderen.  Maar naast de landelijke 

afspraken zijn er ook vele provinciale en lokale akkoorden en convenanten vastgelegd. Hieronder 

wordt inzicht gegeven in de huidige vastgestelde ambities.  

  

Landelijk – SER Energieakkoord 2014 -2020 

 100% duurzaam inkopen in 2015 

 40% CO2-reductie in 2030 

 20% energiebesparing in 2020 

 14% duurzame energieopwekking in 2020   

 4% verduurzamen bestaande bouw van het aantal koop- en huurwoningen per jaar  

 

Lokaal - Uitvoeringsprogramma Schagen 2014-2018    

 16% energiebesparing in 2020  

 24% duurzame energie in 2020 

 Energieneutraal en klimaatbestendig in 2040-2050  

 

Thema’s   

 

Duurzaam Wonen & Leven  

 Verduurzamen van bestaande woningbouw door een wijkgerichte bewonersaanpak, een 

subsidieregeling duurzame energie en een collectieve inkoop voor zonnepanelen.   

 Realisatie van energieneutrale nieuwbouw door goede informatievoorziening over en een 

subsidieregeling voor energie neutrale nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. 

 

Duurzaam Ondernemen  

 Circulaire economie ontwikkelen door herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 

maximaliseren en waarde uit “afval” terug te winnen. Zo wordt er o.a. onderzoek gedaan naar het 

opstarten van een pilot project rondom biomassa.  

 Kennissessies MKB voor specifieke doelgroepen. Stimuleren duurzame bedrijfspanden.  
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Duurzame gemeente  

 Stimuleren van duurzame mobiliteit door uitbreiding van het netwerk van elektrische oplaadpunten, 

het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark.  

 Meer lokaal opgewekt duurzame energie door het verder verduurzamen van het gemeentelijke 

vastgoed, zon op maatschappelijk vastgoed, zon op sportverenigingen en buurthuizen en door het 

ondersteunen van bewoners-initiatieven,  zoals een lokale energiecoöperatie. Maar ook door 

ondersteuning bij de realisatie van zonneprojecten bv van ondernemers die hun dak ter beschikking 

stellen.  

 Borging van klimaatadaptie in ruimtelijke ontwikkelingsplannen door aandacht voor warmte, koude, 

licht en water.   

 

Projecten 

Voor de uitvoering van het programma “Naar een meer energieneutrale gemeente Schagen” zijn voor 2017 

onderstaande projecten ingepland.  

 

1. Wijkgerichte bewonersbenadering bestaande woningbouw  

Informatiebijeenkomsten over energiebesparing, comfortabel en langer zelfstandig thuis wonen. Op verzoek 

van de bewoners Warmenhuizen-West wordt hier de eerste aanpak in het eerste kwartaal gestart. In de 

wijkaanpakken is specifiek aandacht voor lintbebouwing, omdat bij deze doelgroep vaak goede 

mogelijkheden zijn voor duurzame energie opwekking.   

Rol Schagen        stimuleren, faciliteren, informeren 

Trekker          DBL  

Gereserveerd budget       capaciteit Schagen en RUD NHN  

Planning 1e en 4e kwartaal      

     

2. Collectieve inkoopactie zonnepanelen  

Een collectieve inkoopactie Zonnepanelen voor bewoners georganiseerd door plaatselijke installateurs. De 

gemeente ondersteunt deze actie door het verzenden van een mailing met een voorstel om vrijblijvend in te 

schrijven voor een scherp aanbod door gezamenlijke inkoop.  

Rol Schagen        bewustwording, voorbeeld functie  

Trekker          Stichting Noord-Holland Zon 

Gereserveerd budget        €  2.500,- 

Planning        1e kwartaal      

 

3. Subsidieregeling “Duurzame maatregelen” voor bestaande woningbouw   

Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt maximaal € 500,- (maximaal 10% bij één 

subsidiabele maatregel) dan wel € 750,- (maximaal 15% bij twee of meer subsidiabele maatregelen) per 

kalenderjaar toegekend.  

Rol Schagen        stimuleren, subsidiëren    

Trekker          RUD NHN  

Gereserveerd budget       € 30.000,-     

Planning hele jaar door     

 

4. Groenregeling “Asbest eraf, zon/groen erop!” voor bestaande woningbouw  

Subsidieregeling voor het verwijderen van asbest door het vergroenen van daken of het dak voorzien met 

zonnepanelen / zonnecollectoren. Voorgesteld wordt naast de reguliere communicatie een brief te versturen 

over de groenregeling in het postcode gebied waar wateropvang een probleem is (link met klimaatadaptatie 

punt 21). Doel van de regeling is dat particulieren asbest daken versnelt vervangen voor gezonde daken. Bij 

voorkeur meteen overgaan op eigen energieopwekking met zonnepanelen en/of zonnecollectoren. Ook moet 

het mogelijk zijn om bij het verwijderen van een asbest dak een groen dak te plaatsen. Wie geen asbest dak 

heeft, maar wel in een gebied woont waar wateropvang een probleem is, moet via een clausule ook van deze 

regeling gebruik kunnen maken. Het voordeel is dat er maar één regeling nodig is die meteen een 

klimaatadaptatiedoel dient.  

Rol Schagen        stimuleren, subsidiëren    

Trekker          RUD NHN  

Gereserveerd budget       €  30.000,-     

Planning hele jaar door     
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5. Prestatieafspraken woningbouwcorporaties  

Uitwerken details prestatieafspraken met woningcorporaties tot concrete maatregelen en/of pilotprojecten 

voor de transitie gasloos wonen. Met dit stimuleringsbudget wordt een energieneutraal en all-electric (gasloos) 

pilot project uitgevoerd. Het budget is bedoeld om samen met de woningbouwvereniging een concreet 

verduurzamingsproject uit te voeren. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op het moment dat de 

woningbouwvereniging energiebesparende maatregelen treft.  

Rol Schagen        stimuleren, subsidiëren    

Trekker          RUD NHN  

Gereserveerd budget       € 20.000      

Planning 3e kwartaal      

 

6. EPC0 nieuwbouw ontwerp woningbouw en bedrijfspanden  

Het GPR-Wonen abonnement loopt tot eind 2017. Met deze licentie kunnen ontwerpkeuzes van een woning of 

gebouw in een vroeg stadium de duurzaamheid zichtbaar worden gemaakt. Om particulieren zelfbouwers of 

ondernemers te ondersteunen wordt een externe adviseur ingeschakeld om dit jaar 6 aanvragen voor 

energieneutrale nieuwbouw te begeleiden. Ondernemers en inwoners ontvangen een “Voucher Advies 

Energieneutrale bouw” voor een bijdrage voor advies in de (ontwerp)kosten voor energieneutrale bouw.    

Rol Schagen        stimuleren, faciliteren, informeren 

Trekker          externe adviseur  

Gereserveerd budget (6 x € 2.000,- particulier / MKB)    €  12.000,- 

Planning hele jaar door  

 

7. Stimuleringsregeling energieneutrale en gasloze nieuwbouw  

De bijdrage is 20% subsidie voor de investering in energieneutrale maatregelen voor energieneutrale en gasloze 

nieuwbouw met een maximum van € 5.000,- in de meerkosten per woning. In het eerste kwartaal van 2017 

hebben we al 5 subsidie aanvragen ontvangen.  

Rol Schagen        stimuleren, informeren, subsidiëren 

Trekker          Schagen  

Gereserveerd budget (6 woningen x € 5.000,-)   € 30.000,- 

Planning hele jaar door 

  

8. Verduurzaming eigen vastgoed 

Door aanscherping van Europese wetgeving (EED) en het Energieakkoord zijn bedrijven verplicht om voor alle 

panden een energieaudit Energie Prestatie Keuring (EPK) uit te laten voeren. Al het vastgoed van onze 

gemeente valt hieronder. Doel van de audits is een stappenplan voor maatregelen aan de gebouwen, 

leidend tot energiebesparing en daarmee tot reductie van CO2 uitstoot. De maatregelen die zich binnen 5 

jaar terugverdienen zijn we verplicht uit te voeren, en daarmee zullen we in 2017 een begin maken.  

Rol Schagen        bewustwording, voorbeeld functie  

Trekker          OG, Ruimte en RUD NHN    

Gereserveerd budget      p.m. gebouw beheer 

Planning hele jaar door 

 

9. Led en zonne-energie op buurthuizen en sportverenigingen  

Voor buurthuizen en sportcomplexen wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor de investering in 

led(sport)verlichting en zonnepanelen. De bijdrage is 25% subsidie over de investering met een maximum van  

€ 4.000,- voor maximaal 7 buurthuizen of verenigingen.  

Rol Schagen        bewustwording, voorbeeld functie  

Trekker          Ruimte en RUD NHN  

Gereserveerd budget (7 gebouwen x € 4.000,-)    €  28.000,- 

Planning hele jaar door     

     

10. Pilot project ECN Innovatieve zonnepanelen  

Het SiCC-2 projectconsortium is opgericht om een hoogwaardige Nederlandse kristallijn silicium PV 

onderzoekslijn te faciliteren. Op gymzaal De Groet in Tuitjenhorn worden 48 “gewone” zonnepanelen en 48 

innovatieve zonnepanelen uit het SICC 2 project toegepast. Het voordeel van lagere energielasten wordt met 

het Sportfonds verrekend door een verlaging van de exploitatiebijdragen.  

Rol Schagen        bewustwording, voorbeeld functie  

Trekker          Solar Electricity Development BV   

Gereserveerd budget       p.m. gebouw beheer 

Planning 1e kwartaal      
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11. Verduurzaming eigen organisatie 

Het programma “Bouw een Duurzame Organisatie” is in 2016 gestart en loopt tot 2018. Doel van het 

programma is om de eigen organisatie verder te verduurzamen door middel van acties, resultaten en 

draagvlak onder het personeel. Borging van duurzaamheid in de organisatie is het overkoepelend doel. 

Rol Schagen        bewustwording, stimuleren, informeren  

Trekker          Caseon    

Gereserveerd budget (fase 1 en 2)      € 7.500,-  

Planning 1e en 3e kwartaal    

  

12. Themabijeenkomsten MKB  

NLG Holland organiseert op 14 april een open dag met als thema “Een weerbare bodem”. Deze Open Dag 

geeft telers informatie over een meer duurzame manier van bloembollen telen en meer specifiek over de 

sleutelrol die een weerbare bodem daarin speelt. Daarnaast worden er gedurende het jaar meer 

doelgroepgerichte themabijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld (1) workshop subsidies, fiscale regelingen 

en leningen, (2) workshop circulair: afval- en energiebesparing, (3) workshop Zonnepanelen op daken, (4) 

workshop vanuit de VRM (voor ondernemers die net onder de grens van de wetgeving vallen om verplicht 

energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen 5 jaar terug verdiend zijn). Een of meerdere 

bijeenkomsten zullen samen met Bouwend Nederland worden georganiseerd. 

Rol Schagen        bewustwording, stimuleren, informeren  

Trekker          Energieke Regio / RUD NHN    

Gereserveerd budget (4 bijeenkomsten)     € 7.500,-  

Planning 3e kwartaal    

 

13. Centrum Natuur- en Milieu Educatie  

Het CNME de Groenling geeft voorlichting op het gebied van natuur en milieu aan scholen, BSO’s en 

onafhankelijke groepen kinderen. Verder organiseert het CNME een aantal keer per jaar opruimacties in een 

van de wijken van Schagen. Daarnaast worden er regelmatig cursussen, excursies en lezingen georganiseerd.  

Rol Schagen        stimuleren, faciliteren 

Trekker          De Groenling   

Gereserveerd budget      € 15.000,-  

Planning hele jaar door     

 

14. Energy Challenges  

Energy Challenges is een spel tussen leerlingen van verschillende basisscholen om het enthousiasme en de 

kennis over energiebesparing te vergroten. Daarbij wordt er op de scholen energie bespaard en komt er meer 

interesse voor techniek en aan energie gerelateerde opleidingen. De gemeentelijke bijdrage is € 2.500 per 

school. Schagen wil drie scholen stimuleren om mee te doen aan de Energy Challenges in schooljaar 2017-

2018.  

Rol Schagen        stimuleren, faciliteren 

Trekker          Stichting Energy Challenges NW     

Gereserveerd budget      € 7.500,-  

Planning        hele jaar door     

 

15. Uitbreiding E-mobiliteit   

Schagen haakt aan bij het project van de Metropoolregio Amsterdam (MRA-E) om de groei van elektrisch 

vervoer te stimuleren door de focus op de uitrol van een netwerk van oplaadpunten waar elektrische auto’s 

kunnen laden. Voor wat betreft ons eigen wagenpark is gekozen voor een korte verlenging van de 

dienstauto’s. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor elektrische rijden en het programma 

van eisen voor de aanbesteding. Oplaadpunten bij gemeentelijke gebouwen, zoals de Laan, wordt hierin 

meegenomen. Zowel het onderzoek en de aanbesteding is begin 2018 afgerond. Tot slot wordt binnen de 

regio onderzoek gedaan naar de kansen voor het rijden op waterstof. 

Rol Schagen        faciliteren    

Trekker          OG / MRA-E       

Gereserveerd budget      € 25.000,-  

Planning        2e en 4e kwartaal  

 

16. Elektrisch handgereedschap buitendienst  

Motorisch handgereedschap in de buitendienst is veelal niet erg milieuvriendelijk. Veel apparatuur is vervuilend 

en maakt een hoop herrie, te denken valt aan kettingzagen, heggenscharen, maaiers, etc. Dit kan anders en 

veelal elektrisch.  

Rol Schagen        voorbeeldfunctie  

Trekker          Buitendienst         

Gereserveerd budget      € 15.000,-  

Planning        hele jaar door      
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17. Ledverlichting  

Het heeft prioriteit om de verouderde armaturen te vervangen door nieuwe. Niet alleen voorkomen 

we daarmee veel storingen en kosten voor storingsherstel, maar zorgen we er ook voor dat het 

energieverbruik zal dalen. In 2017 willen we doorgaan met het aanpakken van achterstallige 

vervangingen. 

Rol Schagen        voorbeeldfunctie      

Trekker          Openbaar Gebied        

Gereserveerd budget      p.m.   

Planning        hele jaar door versnelde vervanging  

  

18. Actieplan Duurzaamheid NHN  

Gemeentelijke bijdrage voor (boven)regionale coördinatorschap en inhoudelijke inbreng van projecten binnen 

het actieplan. Zo is er cofinanciering aan het project van Greenport NHN voor bijeenkomsten gericht op de 

gehele bollensector in de Kop van Noord-Holland. Het project zet in op een verduurzaming van het 

bodembeheer om hiermee een aantal voor de sector relevante plagen/ziekten te kunnen bestrijden. 

Rol Schagen        haalbaarheidsonderzoek   

Trekker          externe adviseur en RUD NHN      

Gereserveerd budget      € 10.000,-   

Planning        3e kwartaal      

 

19. Circulair Schagen - pilot project biomassa   

Stimuleren van energieopwekking uit lokaal verworven biomassa. Het aanbod, de vraag en mogelijke 

toepassingen van biomassastromen te bundelen en te optimaliseren. Er komt een concreet plan waarin de 

toepassing van de vrijkomende houtsnippers uit (landschaps)beheer binnen de gemeente worden omgezet in 

duurzame energie voor verwarming van objecten met grote warmtevraag. De jaarlijkse bijgroei van de 

houtopstand in de gemeente bepaald het aanbod in beschikbare biomassa. In dit totaalplan wordt ook 

onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie in Schagen om één of meerdere (gemeentelijke) 

gebouwen van warmte te voorzien. De haalbaarheid wordt gedetailleerd aangegeven en verwerkt in een 

concrete Businesscases per locatie. Het plan kan na goedkeuring dan ook direct gerealiseerd worden.  

Rol Schagen        voorbeeldfunctie 

Trekker          externe adviseur  

Gereserveerd budget      € 10.000,-  

Planning        3e kwartaal  

 

20. Kansenkaart zonprojecten uitvoeringsplan Lokale Energie Coöperatie  

Onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame energie opwekking en de ontwikkeling van grootschalige 

zonne-energie projecten. Visie op locaties, leges, erfpacht, WOZ, OZB. Ondersteunen van de Lokale Energie 

Coöperatie Dirkshorn.    

Rol Schagen        haalbaarheidsonderzoek   

Trekker          HVC  

Gereserveerd budget      € 10.000,-  

Planning        3e kwartaal      

 
21. Klimaatadaptie    

Aan het integraal denken over klimaatadaptatie wordt een impuls gegeven. Een brede samenwerking geeft 

gelegenheid om intern en extern dit onderwerp te bespreken zodat visie, beleid en uitvoering interactief tot 

stand komt. Communicatiestrategie voor bewustwording. Zo wordt samen met Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier dit jaar gestart met de campagne “Meer ruimte voor water in je tuin” 

(www.veiligschoonvoldoende.nl).   

Rol Schagen        faciliteren    

Trekker          Openbaar Gebied, HHRS en RUD NHN    

Gereserveerd budget      € 20.000,-  

Planning        hele jaar door       

 

22. Monitoring en evaluatie uitvoeringsprogramma 2014-2018 

Het uitvoeringsprogramma “Naar een meer energieneutrale gemeente Schagen” 2014-2018 wordt 

geëvalueerd. Het “Masterplan Duurzame Energie” dat in 2013 door HVC is opgesteld zal worden 

geactualiseerd.  

Rol Schagen        bewustwording 

Trekker          HVC      

Gereserveerd budget      € 10.000,-  

Planning        4e kwartaal      

 

  

http://www.veiligschoonvoldoende.nl/
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23. Communicatie  

Ondersteuningsbudget voor de communicatie van alle projecten uit de Energieagenda 2017. Gedacht kan 

worden aan aanpassing van de website of ondersteuning in beeld- of film materiaal.  

Rol Schagen        bewustwording  

Trekker          afh. van project         

Gereserveerd budget      € 10.000,-  

Planning        hele jaar door 

 

24. Huishoudelijke afvalscheiding en afvalpreventie 

In 2017 is de hernieuwde landelijke afvalbeheerplan van kracht (LAP3). In het plan wordt het 

afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. In het 

afvalbeheerplan staan afvalscheiding en afvalpreventie centraal met als doelstelling te komen tot 

meer recycling en een circulaire economie. De mate van materiaalhergebruik (%) moet omhoog en 

de mate van geproduceerd afval (kg) moet naar beneden. 

Rol Schagen        voorbeeldfunctie      

Trekker          Openbaar Gebied en HVC       

Gereserveerd budget      p.m.   

Planning        hele jaar door 

  

Begroting Energieagenda 2017  

 

 

Project 

Nr. 

Omschrijving Begroting Trekker 

1 Wijkgerichte bewonersbenadering bestaande woningbouw  - DBL 

2 Collectieve inkoopactie zonnepanelen  2.500 Stichting Noord-Holland Zon 

3 Subsidieregeling “Duurzame maatregelen” bestaande woningbouw  30.000 RUD NHN 

4 Groenregeling “Asbest eraf, groen/zon erop!” bestaande woningbouw  30.000 RUD NHN  

5 Prestatieafspraken woningcorporaties 20.000 RUD NHN  

6 EPC0 nieuwbouw ontwerp woningbouw en bedrijfspanden  12.000 externe adviseur 

7 Subsidieregeling energieneutrale en gasloze nieuwbouw 30.000 Schagen 

8 Verduurzaming eigen vastgoed p.m. OG en RUD NHN 

9 Led en zonne-energie op buurthuizen en sportcomplexen 28.000 Ruimte en RUD NHN  

10 Pilot project ECN Innovatieve zonnepanelen - Solar Electricity  

11 Verduurzaming eigen organisatie 7.500 Caseon 

12 Themabijeenkomsten MKB  7.500 Energieke Regio / RUD NHN  

13 Centrum Natuur- en Milieu Educatie  15.000 CNME de Groenling 

14 Energy Challenges  7.500 Stichting Energy Challenges 

15 Uitbreiding E-mobiliteit   25.000 MRA-E, OG 

16 Elektrisch handgereedschap buitendienst   15.000 Buitendienst   

17 Openbare Ledverlichting  p.m. OG 

18 Actieplan Duurzaamheid NHN 10.000 externe adviseur / RUD NHN 

19 Circulair Schagen – pilot project biomassa 10.000 externe adviseur / RUD NHN  

20 Kansenkaart zonneprojecten en uitvoeringsplan Lokale Energie 

Coöperatie  

10.000 externe adviseur / RUD NHN 

21 Klimaatadaptie 20.000 OG en RUD NHN 

22 Monitoring en evaluatie uitvoeringsprogramma 2014-2018 10.000 HVC 

23 Communicatie  10.000 afh. van project  

24 Huishoudelijke afvalscheiding en afvalpreventie p.m. OG en HVC  

 Totaal  300.000  


