
 

  

1 | Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. De organisatie 
dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen. 

1.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor gemeente Den Helder is 
de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet 
overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Daarnaast is een overzicht te vinden in het 
excelbestand CO2-reductiemaatregelen. In dit tabblad worden verschillende initiatieven beschreven die 
mogelijk zijn. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. 

Aangezien gemeente Den Helder aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie 
geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de initiatieven nog 
steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte initiatieven van 
toepassing kunnen zijn.  

1.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en overheden 
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van 
CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm van de SKAO om een actieve deelname, 

middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties 
van de organisatie in de werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.  

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor de organisatie 
(wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond 
kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron 
voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief. 

1.3 Lopende initiatieven 

1.3.1 Duurzame Energie Collectief Den Helder 

De gezamenlijke ondernemersverenigingen, gemeente Den Helder en de Rabobank willen graag het 
energieverbruik van de lokale bedrijventerreinen drastisch verlagen. Om dit te bereiken is een initiatief 
opgezet om bedrijventerreinen hierin te ondersteunen. De corporatie verbindt ondernemers bij de inkoop, 
installatie en subsidieaanvraag van energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen. Dit kan gaan om 
isolatie, ledverlichting en zonnepanelen. Hierbij is het doel om zoveel mogelijk lokale ondernemers te 
ondersteunen bij de verduurzaming van hun organisatie.  

https://www.denhelder.online/werken/duurzame-energie-collectief 

1.3.2 De RES 

Dit is een regionale strategie wordt als gemeente Den Helder uitgedragen als initiatief voor het inplannen 

voor het duurzaam opwerken van energie. De RES leidt tot locaties van energieprojecten, die uiteindelijk 
uitgevoerd gaan worden. Maar ook tot keuzes voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Dit raakt 
de bevoegdheden van de deelnemende 18 gemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 

De voorlopige concept-RES van de energieregio Noord-Holland Noord is klaar en op 24 april 2020 openbaar 
gemaakt. In deze Concept-RES staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In 

die bijeenkomsten hebben ruim 1.500 mensen meegepraat over de opwek van duurzame energie in de regio. 
De ambitie van Noord-Holland Noord is: 4,2 TWh aan duurzame energie in 2030. 

https://energieregionhn.nl 

 

 

https://www.denhelder.online/werken/duurzame-energie-collectief
https://energieregionhn.nl/


Om deze deelname aan te kunnen tonen kunnen de volgende documenten worden opgevraagd: 

• Verslagen bijeenkomsten 
• Factuur contributie 

 

Hieronder wordt de jaarlijkse bijdrage voor alle initiatieven van gemeente Den Helder beschreven:  

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 

BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Budget initiatieven Jaarbijdrage € 800.000, -  

 

Jaarbegroting 

    

TOTALE KOSTEN € 800.000, -  

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. Tevens wordt 
hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 
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