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Geachte dames en heren, 

 

Tijdens de oordeelvormende vergadering van 8 juni heb ik u toegezegd de meest recente versie 

van onze Uitvoeringsagenda Duurzaamheid nog na te sturen, vooraf aan de raadsbehandeling 

van het Duurzaamheidsprogramma 2020-2050 op 30 juni. U vindt de versie van 24 juni bijgevoegd 

bij deze memo. Zoals al eerder aangegeven blijven wij voortdurend werken aan het verder 

aanvullen en verbeteren van de uitvoeringsagenda en zullen wij u deze periodiek toesturen. 

 

Mede naar aanleiding van de oordeelvormende vergadering wil ik u verder nog een aantal 

zaken meedelen in relatie met het duurzaamheidsprogramma. Wij hebben onlangs het 

onderdeel duurzaamheid op onze website flink onder handen genomen. Deze is nu ingericht 

volgens de programmalijnen die in het duurzaamheidsprogramma gehanteerd worden. Ook de 

website blijven wij voortdurend verbeteren, dus als u hier nog opmerkingen of vragen over hebt 

zijn deze van harte welkom via duurzaamheid@schagen.nl.   

 

Verder is de eerste Nieuwsbrief “Samen bouwen aan een duurzaam Schagen” bijna gereed. Kort 

na vaststelling van het duurzaamheidsprogramma kan deze verzonden worden, uiteraard ook 

aan u. Wij hopen met de nieuwsbrief zoveel mogelijk inwoners te gaan bereiken. Daarom wil ik u 

vragen om deze, zodra u hem zelf heeft ontvangen, actief onder de aandacht van uw 

achterban te brengen en hen op te roepen zich hiervoor in te schrijven via onze website. 

 

Bij de raadsstukken voor het duurzaamheidsprogramma is de jaarlijkse Energiemonitor van HVC 

gevoegd. Inmiddels heeft de provincie het online “Dashboard Energietransitie in Noord-Holland” 

gelanceerd. Daar is veel data te vinden over de voortgang van de energietransitie, op dit 

moment tot op deelregio niveau, voor Schagen dus de Noordkop. De provincie is voornemens 

dit dashboard in de komende jaren nog verder uit te bouwen. 

 

Ik zie uit naar de besluitvorming over het duurzaamheidsprogramma. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 

Raadsinformatiememo 
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