
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 Alkmaar 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, deze zijn ook opgenomen in de Excel “CO2-

reductiemaatregelen en berekening doelstelling”. Eventuele geschikte initiatieven zijn 

besproken met de projectleider en met het management. Aangezien Gemeente Alkmaar 

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 

Er zijn verschillende lopende initiatieven waaraan de gemeente Alkmaar meewerkt. Deze 

worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma Programma Duurzaam Alkmaar. Een 

selectie van 3 van deze initiatieven wordt hieronder verder toegelicht. 

1.3.1 POCITYF 

POCITYF is een project dat historische steden helpt groener, slimmer en leefbaarder te 

maken voor hun inwoners. Het wordt uitgevoerd met subsidie van de Europese Unie en 

maakt deel uit van Horizon2020 (het Europese onderzoek & innovatie programma). 

Alkmaar is samen met Évora (een Portugese stad) een lighthouse city. Zij zijn 

voorbeeldsteden in het project. De 2 steden ontwikkelen nieuwe duurzame oplossingen en 

6 andere deelnemende steden kijken hoe deze innovatieve oplossingen ontwikkelen en 

passen die vervolgens ook toe. De andere deelnemende steden zijn steden Bari, Celje, 

Granada, Hvidovre, Ioannina en Ujpes. POCITYF wil op die manier bijgedragen aan de 

energietransitie die vanuit het Klimaatakkoord is gesteld. POCITYF wil een ultiem doel 

bereiken: het eerste CO2-neutraal werelddeel in 2050 

Wat project POCITYF uniek maakt, en waar het zijn naam aan te danken heeft, komt 

doordat er wordt gewerkt aan Energie Positieve Gebieden. Dat houdt in: gebieden (of 

gebouwen) die meer duurzame energie produceren dan dat ze zelf gebruiken, geven hun 

overtollige energie aan omliggende gebouwen. 



Alkmaar ontwikkelt de duurzame technologieën in Westrand; Bloemwijk, De Hoef en 

Olympiapark. De oplossingen zijn onderverdeeld in deelprojecten. De duurzame technieken 

kunnen in een latere fase worden gebruikt voor duurzame ontwikkeling van andere 

gebieden in Alkmaar, zoals de Kanaal Zone. De gemeente Alkmaar werkt in project 

POCITYF samen met meerdere partners, waaronder de woningcorporaties Woonwaard en 

Van Alckmaer, HVC, Connexxion, Alliander, TNO, Inholland, Neroa, Firan, Rijksuniversiteit 

Groningen en New Energy Coalition. 

Voor meer informatie zie de website van de gemeente Alkmaar. 

1.3.2 Energieleverend Geluidsscherm 

Inwoners van de buurten De Horn en Huiswaard 2 hadden een wens: een geluidsscherm 

langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508). De gemeente 

Alkmaar vond een creatieve oplossing met het Energieleverend Geluidsscherm. 

Voor minder geluidservaring is een scherm van ongeveer tweeënhalve kilometer lang en 

vijf meter hoog nodig. Het Energieleverend Geluidsscherm bestaat uit een frame met 5.000 

zonnepanelen aan de weg kant. Daarmee kunnen ongeveer 412 huishoudens van stroom 

worden voorzien. De zonnepanelen zijn in de toekomst eenvoudig te vervangen voor 

exemplaren met een hogere energiewinst of andere technische mogelijkheden die 

bijdragen aan de duurzaamheid van de stad. 

Het scherm dat in Alkmaar komt te staan is een pilotproject. Het prototype is een goed 

voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. 

Er wordt samengewerkt met drie marktpartijen, de Hogeschool Inholland Alkmaar en het 

energiebedrijf Lokaal Groen. De partners streven dan ook naar een snelle productie van 

meerdere schermen. 

Voor meer informatie zie de website van de gemeente Alkmaar. 

1.3.3 Waterstofproject de Groene Walvis 

De Energie Coöperatie Graft-De Rijp is het onderzoek gestart van het project ‘De Groene 

Walvis’. Er wordt gekeken of het mogelijk is om Graft en De Rijp in 2025 aardgasvrij te 

maken met waterstof. De waterstof wordt opgewekt met behulp van zonne-energie en 

windenergie. 

Met het project De Groene Walvis wil Energie Coöperatie Graft-De Rijp via zonne-energie 

en windenergie duurzame, groene waterstof opwekken om de huizen en gebouwen in 2025 

van het aardgas af te krijgen. Graft en De Rijp gingen in 2015 samen met de gemeente 

Alkmaar. Veel woningen en gebouwen in de dorpen zijn vóór 1960 gebouwd. De oude 

dorpskernen omvatten ruim 2.750 woningen en 660 gebouwen. Sommige zijn een 

monument of een beschermd dorpsgezicht. In totaal wordt meer dan 9 duizend ton CO2 

per jaar geproduceerd. Dat kost tussen de 4 miljoen en 6 miljoen euro aan aardgas. Het 

project ‘De Groene Walvis’ wil deze uitstoot wegnemen. Daarvoor moet groene waterstof 

worden opgewekt door middel van zonne-energie en windenergie. Met dit onderzoek wordt 

duidelijk of dat haalbaar is. 

De Energie Coöperatie startte het project ‘De groene walvis’. De coöperatie zet zich in voor 

het verduurzamen van woningen. H2Connect realiseert maximale duurzaamheidsimpact 

met adviezen over waterstof als energiedrager. TransitionHero B.V. draagt zorg voor een 

betrouwbare business case. De gemeente Alkmaar ondersteunt financieel, helpt bij het 

indienen van subsidieaanvragen en op het gebied van projectorganisatie en vergunningen. 

De provincie Noord-Holland is akkoord met subsidie voor het onderzoek en ziet toe 

regelgeving, haalbaarheid en inpasbaarheid in het klimaatakkoord. Alliander ondersteunt 

op het gebied van fysieke netwerken voor elektriciteit en waterstof. 

Voor meer informatie zie de website van de gemeente Alkmaar. 

 

https://www.alkmaar.nl/duurzaamheid/energie-en-duurzaamheid/europees-project-pocityf/
https://www.alkmaar.nl/duurzaamheid/energieleverend-geluidsscherm/
https://www.alkmaar.nl/duurzaamheid/waterstofproject-de-groene-walvis/


1.3.4 Bewijslijslast en budget 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten bewaard: 

• Verslagen bijeenkomsten  

 

Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2020: 

 

Initiatief Jaarlijks budget 

POCITYF € 259.000 

Energieleverend 

Geluidsscherm 

€ 150.000 

Waterstofproject de Groene 

Walvis 

€ 200.000 

Totale kosten participaties € 609.000 
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