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Rapportage 'Energiemonitor 2018' 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

De gemeente Schagen heeft energiedoelstellingen en voert uiteenlopende energieactiviteiten 

en -projecten uit. Schagen wil de voortgang van het beleid monitoren en vraagt zich af waar ze 

nu staat ten opzichte van de doelstellingen voor 2020 en daarna. In de bijgevoegde rapportage 

‘Energiemonitor 2018’ presenteert het college de huidige stand van zaken.  

 

De rapportage ‘Energiemonitor 2018’ geeft een kwantitatief overzicht van de meest recente 

gegevens op het gebied van energiegebruik en duurzame energieproductie in Schagen. We 

gaan uit van de landelijke, gestandaardiseerde methodiek van - en gegevens uit - de 

Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat, aangevuld met gegevens van HVC over hernieuwbare 

energie. In de Energiemonitor 2018 worden cijfers tot en met het jaar 2016 gepresenteerd. Dit is het 

meest recente jaar waarvoor alle cijfers in de Klimaatmonitor beschikbaar zijn. 

 

De monitoring vindt jaarlijks plaats voor alle gemeenten uit de regio Noord-Holland Noord.  HVC 

zal met gemeentelijke en regionale monitoringsrapportages gaan aansluiten op landelijke 

systematiek vanuit het Klimaatakkoord.  

 

Samenvatting  

Het energiegebruik is tussen 2010 en 2016 met ongeveer 8% afgenomen. Vergeleken met de 

monitor van vorig jaar is het totale energiegebruik iets toegenomen. Hierdoor is de 

energiebesparing sinds 2010 iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. 

De totale CO2-uitstoot van het energiegebruik van de gemeente is sinds 2010 nagenoeg gelijk 

gebleven.  

De duurzame energieproductie in 2016 komt overeenkwam met ongeveer 10% van het totale 

energiegebruik. Doordat het in Noord-Holland minder heeft gewaaid is de productie van 

windenergie iets afgenomen, waardoor de totale duurzame energieproductie gelijk is gebleven 

ten opzichte van 2015 (10% van het energieverbruik). 

Daarmee loopt de gemeente voor op het nationale gemiddelde van 6,0% duurzame 

energieproductie 

In 2010 waren er in de gemeente nog slechts 259 installaties voor de productie van zonnestroom. 

In 2016 is dit gestegen naar ongeveer 2000. 

 

Energiemonitor 2018 Jaar  Energiebesparing Duurzame energie 

Doelstelling 2020 16 % 24 % 

Gerealiseerd 2015 10 % 10 % 

2016 8 % 10 % 

Opgave  2020 4 % 12 % 
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Conclusie  

De cijfers uit de jaarlijkse Energiemonitor laten zien dat de korte termijn doelstellingen in Schagen 

waarschijnlijk niet worden behaald, ondanks alle inspanningen die zijn verricht. Het is duidelijk dat 

er de komende jaren een flinke versnelling noodzakelijk is. Dit geldt niet alleen voor Schagen maar 

is in lijn met het landelijk beeld, dat ook wordt onderkend in de besprekingen rond het 

Klimaatakkoord. Op welke manier deze versnelling behaald kan worden zal in het programma 

Duurzaam worden opgenomen. 

 

Nota “Naar een meer energieneutrale gemeente Schagen 2014-2018” 

Uw gemeenteraad heeft in 2014 de nota “Naar een meer energieneutrale gemeente Schagen 

2014-2018” vastgesteld. In deze nota zijn de volgende ambities op het gebied van 

energiebesparing en duurzame energie vastgelegd: 

Op de lange termijn (2040 - 2050) wil Schagen energieneutraal en klimaatbestendig zijn. 

Op de korte termijn (2020) is de doelstelling een energiebesparing van 16%4 en verhoging van de 

duurzame energieproductie naar 24% van het totale energiegebruik. 

 

Voor de uitvoering is jaarlijks een Duurzaamheidsagenda vastgesteld. De afgelopen jaren zijn vele 

projecten opgestart, afgerond of lopen nog. Op landelijk niveau is het thema duurzaamheid met 

name het afgelopen jaar in een stroom versnelling gekomen. Dit vraagt om een herziening van 

de ambities in Schagen.     

 

Programma Duurzaam 

Met de begroting van 2019 heeft u besloten tot het aanstellen van een programmamanager 

duurzaamheid. Per 1 december 2018 is deze programmamanager werkzaam en hij heeft zichzelf 

op 10 december 2018 aan u voorgesteld tijden de beeldvormende raadsvergadering over 

Duurzaamheid. De programmamanager zal o.a. een ambitieplan opstellen en een 

programmaplan om de duurzaamheidsambities te realiseren.    

 

In het programma Duurzaam wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de landelijke en 

regionale ontwikkelingen. Verwacht wordt dat het Klimaatakkoord in het voorjaar van 2019 wordt 

ondertekent (www.klimaatakkoord.nl). Een jaar na ondertekening moet de regio NHN een 

Regionale Energiestrategie vaststellen (www.regionale-energiestrategie.nl).  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 

http://www.klimaatakkoord.nl/
http://www.regionale-energiestrategie.nl/

