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  Raadsvergadering van 26 november 2013 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 afdeling Ruimte / registratienr:  

25 oktober 2013 

M. Mulder 

vaststellen  "Uitvoeringsprogramma (2014-2018) naar een meer energieneutrale  

gemeente Schagen” 

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

13.023753 

 

   

Samenvatting

Ter uitvoering van vragen die gesteld zijn in de commissie Ruimte is een uitvoeringsprogramma 

(2014-2018) opgesteld (met bijlagen) naar een meer energieneutrale gemeente Schagen. 

Tevens ligt er een voorstel ter dekking van de jaarlijkse uitvoeringskosten van dit document. 

 

Voorgesteld besluit

a. vaststellen van het "Uitvoeringsprogramma (2014-2018) naar een meer energieneutrale 

gemeente Schagen"  (met bijlagen) als aanvulling op de meerjarenvisie; 

b. in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse kosten van maximaal € 100.000,--; 

c. in 2014 een bedrag te onttrekken van € 40.300,-- uit de reserve klimaatbeleid ter gedeeltelijke 

dekking van de onder punt b genoemde jaarlijkse kosten; 

d. de in 2014 geraamde onttrekking aan de algemene reserve in het kader van klimaatuitgaven 

te verlagen met € 89.488,--; 

e. de in 2014 geraamde onttrekking aan de reserve nieuwe beleidsvoornemens in het kader van 

klimaatuitgaven te verlagen met € 151.750,--; 

f. vanaf het jaar 2015 de dekking van b via de exploitatiebegroting te laten lopen. 

 

Financiële gevolgen

De vaststelling van dit uitvoeringsprogramma heeft financiële gevolgen. In de drie voormalige 

gemeenten werd gewerkt met een dekking vanuit reserves. Conform de handelwijze voor de 

nieuwe begroting stellen wij voor deze werkwijze in te trekken en de jaarlijkse uitvoeringskosten 

ad € 100.000,-- vanaf 2015 te dekken vanuit de exploitatie. 

 

Advies raadscommissie

De commissie Ruimte, in vergadering bijeen op 11 november 2013, adviseert de raad het voorstel 

te agenderen als bespreekstuk. 

 

 

 

 

Raadsvoorstel 
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1 Aanleiding

Naar aanleiding van vragen vanuit uw raad over het uitvoeren van een klimaatvisie is een 

uitvoeringsdocument gemaakt dat een overzicht geeft van de huidige stand van zaken rond het 

klimaatbeleid, zoals dat door de voormalige gemeenten is ingezet. Daaraan is toegevoegd een 

korte, voorlopige toekomstvisie op hoofdlijnen naar een meer energieneutrale gemeente. Dit 

uitvoeringsprogramma met bijlagen geeft een stappenplan weer om de geformuleerde doelen 

te bereiken. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Uitgangspunt is om concrete stappen te zetten naar een gemeente die op termijn zoveel 

mogelijk zelfvoorzienend wordt in zijn energiebehoefte en deze behoefte zo efficiënt mogelijk 

kan hanteren. Op deze wijze levert de gemeenschap een bijdrage aan een zelfredzame en 

duurzame maatschappij. 

 

3 Argumenten

Het uitvoeringsprogramma hanteert als kernzaak de Trias Energetica. Dat houdt in dat we in onze 

gemeente eerst kijken naar zoveel mogelijk energiebesparing. De op dat moment dan nog 

benodigde energie duurzaam op te wekken en de eventuele nog resterende energievraag (met 

fossiele brandstoffen) zo efficiënt mogelijk te realiseren. 

We gaan daarbij uit van de strategie dat duurzame energieopwekking zoveel mogelijk 

plaatsvindt in de eigen gemeente en daarna in de regio. Ook gaan we, waar dat 

bedrijfseconomisch haalbaar is, zoveel mogelijk het uitgangspunt “energieneutraal bouwen 

(EPC=0) voor nieuwbouw” hanteren. We kijken ook naar het (mede) mogelijk maken van een 

actieve bijdrage van derden aan dit vraagstuk en we ondersteunen de verdere ontwikkelingen 

van duurzame energie, evenals de verdere uitbouw van de regionale energiebedrijven die deze 

energie leveren. We stimuleren daarnaast in de routekaart de deelname aan projecten van 

particulieren, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

 

4 Financiën

Vanuit de voormalige gemeenten werd het klimaatbeleid  - op een klein deel na – vooral ten 

laste van reserves gebracht. Wij willen het gebruik van reserves zoveel mogelijk willen beperken. 

Wij stellen u voor de jaarlijkse kosten ad € 100.000,-- voor de uitvoering van het klimaatbeleid met 

ingang van 2015 volledig ten laste van de exploitatie laten komen, zonder dat u hierbij de 

reserves als dekkingsmiddel hoeft in te zetten. Dit heeft als voordeel dat wij niet langer interen op 

onze reserves en we tasten onze vermogenspositie (in beginsel) niet aan. Dit levert een 

transparante wijze van dekking van de uitgaven op.  

Nadelen zijn er ook. Indien de reserve als dekkingsmiddel komt te vervallen is het noodzakelijk dat 

er ruimte wordt gezocht in de exploitatie. Dit komt dan nog bovenop de nog te vinden ruimte 

vanuit de meerjarenvisie en de komende begroting 2014-2018.  

 

In de ontwerpbegroting 2014 houden wij op dit moment rekening met een totaal aan uitgaven 

van € 300.938,- waarvan € 241.238,- ten laste komt van de reserves. Om de uitwerking van het 

uitvoeringsprogramma zonder negatieve gevolgen voor de begroting van 2014 te laten lopen 

en alvast voor te bereiden op de jaren erna, stellen we voor dat jaar nog eenmalig gebruik te 

maken onze reserves. Dit betekent dat u dan in 2014 € 200.938,- minder gaat onttrekken aan de 

reserves (zie tabel). 

  

Verloop exploitatie 
Begroting 

2014 Voorstel 

Effect voor 

2014 

    Uitgaven 

   Klimaat gelden Schagen 300.938 100.000 -200.938 

Totaal uitgaven 300.938 100.000 -200.938 

    Dekking 

   Reserves 241.238 40.300 -200.938 

Exploitatie 59.700 59.700 0 

Totaal dekking 300.938 100.000 -200.938 
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Vanaf 2015 wordt de exploitatiebegroting volledig belast. Daar zullen dan ook ombuigingen mee 

gepaard gaan. In de loop van 2014 ontvangt u een voorstel hoe wij deze ombuiging kunnen 

realiseren. Tegelijkertijd zullen wij u een voorstel doen over het herbestemmen van klimaatgelden 

die nu nog onderdeel uitmaken van enkele bestemmingsreserves. 

 

5 Risico's

De handelwijze rond de Trias Energetica geeft duidelijkheid over de aanpak van de 

voorgestelde doelen. Tegelijkertijd zijn de aan het uitvoeringsprogramma voorgestelde middelen 

beperkt. Er zal dus voornamelijk een traject van ondersteuning van initiatieven van derden 

moeten worden opgezet, c.q. bij worden aangehaakt om de doelen te bereiken. Voor directe 

financiële ondersteuning is (bijna) geen ruimte meer en zijn we afhankelijk van de inzet van 

derde partijen. We zullen dus voornamelijk door middel van het inzetten van communicatie de 

gemeentelijke doelen moeten zien te behalen. Dat zou kunnen leiden tot een trage start. 

Voordeel is wel dat op deze wijze participatie van de gemeenschap wordt gestimuleerd. 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen 

 

 

 

 

 

Digitale bijlagen: 

1. Uitvoeringsprogramma (2014-2018) naar een meer energie neutrale gemeente Schagen 

2. Voortgangsrapportage uitvoering klimaattaken 2011-september 2013) 

3. Masterplan Duurzame Energie Schagen (HVC rapport)
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2013, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 11 november 2013; 

 

gelet op de wens in te zetten op een meer energiezuinige en duurzame gemeente ; 

 

besluit:

a. vaststellen van het "Uitvoeringsprogramma (2014-2018) naar een meer energieneutrale 

gemeente Schagen"  (met bijlagen) als aanvulling op de meerjarenvisie; 

b. in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse kosten van maximaal € 100.000,--; 

c. in 2014 een bedrag te onttrekken van € 40.300,-- uit de reserve klimaatbeleid ter gedeeltelijke 

dekking van de onder punt b genoemde jaarlijkse kosten; 

d. de in 2014 geraamde onttrekking aan de algemene reserve in het kader van klimaatuitgaven 

te verlagen met € 89.488,--; 

e. de in 2014 geraamde onttrekking aan de reserve nieuwe beleidsvoornemens in het kader van 

klimaatuitgaven te verlagen met € 151.750,--; 

f. vanaf het jaar 2015 de dekking van b via de exploitatiebegroting te laten lopen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 26 november 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  Mevrouw M.J.P. van Kampen 

 

 

Raadsbesluit 


