
Definitief verslag 
Overleg Projectleiders EDK Energieneutraal, Duurzaamheid en Klimaat 
 
9 maart 2021 09.00 – 10.00 uur 
Deelnemers: Anita in ’t Veld, Ben Looije, Ingmar Zwier, Raymond Nijland, Jeanine Schaart, Corlien Moleman, Cynthia van der Horst, Bart Wijnands, Yvonne 
Loogman, Margret Toersen.  
De afspraken voor dit overleg worden 4x per jaar ingepland in de agenda’s van de deelnemers door Margret.  
 
Agenda:  
 

1 Welkom door Anita in ’t Veld 
  

 

2 Ideeën 
-Het schrijven van (maatschappelijk) vastgoedbeleid, verduurzaming én de verankering in het gemeentelijk beleid. 
-Bouw vanuit isolatie is op de lange termijn voordeliger en is vooruitstrevend maar ambitie voor de lange termijn.  
-Dagboek met tops en fuck-ups voor in,- en extern gebruik. 
-Fietsplan gemeente Den Helder (her)activeren. 
-Link &Co; commerciële en inspirerende aanbieder (auto op afroep) 
-Mobipunt is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Station Zuid. 

 

3 Communicatie  
-Project in startfase, wanneer verder in het proces communicatie vragen aan te haken. 

 

4 Vastgoed 
-Vastgoed gaat komend jaar opschalen met monitoring en de verduurzaming van de sportfaciliteiten van de gemeente. Gymzalen verduurzamen 
met warmteboilerpanelen na de zomer. Aannemer is gecontracteerd. 
- Aanbesteding gestart voor Wijkbeheer. Doel oud en bestaand gebouw verduurzamen. 0 op de meter, zonnepanelen, warmtepomp, 
klimaatbeheersysteem en de datacenter verplaatsen. De vergunning is rond. 
-Communicatie is nog niet aangehaakt. Vanuit de projectgroep wordt er opgeschaald. April 2021 presentatie aan college en raad. Wanneer 
aannemer gereed staat communiceren. Ondernemers bedrijventerreinen stimuleren/bewegen dit ook te doen. 
-Gemeente heeft zelf ook nog een slag te slaan. Denk aan printers (enkelzijdig printen), koffiebekers enz.  
 

 

5 Duurzaamheid 
-Project Energietransitie van Bart is overgenomen door Ben Looije. 
-Verwachting rond juli 2021 RES1 vastgesteld.   
-RIB ‘wat loopt en nog start’ volgt week 11. 
-Onderzoek start met 4 gemeenten, elk 2 pilots voor zonnepanelen op dakvlakken en bedrijventerreinen. 
-Op de site van Zeestad: actieve bewoners m.b.t. verduurzaming. 

 



-Beleid is nodig voor deelauto’s (greenwheels/mobipunt) Station Zuid en mogelijk andere locaties. (Mobipunt onderdeel van  de Kop Werkt en 
gemeente is aangehaakt). 
-Project Duurzaam Rondkomen voor minima van Yvonne Loogman is gestart. D.m.v. hulp van coaches kijken naar de jaarrekening, CV’s 
optimaliseren enz. WSDH draagt een steen bij in de vorm van waterbesparende douchekoppen, optimalisatie van radiatoren en gebruik van een 
elektrische bakfiets bij reparaties. Bij dit project is het consuminderhuis betrokken. 
-Nadenken over visievorming en SBK opzet van projecten aan de voorkant. Een thema van maken in dit verband. Ingrid zoekt uit met Tobias 
(klimaat).  
-Duurzame huizenroute in 2021  
-Duurzaam bouwloket aangehaakt 

6 WA Hof 
-WA Hof loopt en nieuwe fase verkocht. Er is nog geen vervolg aan gegeven.  
-Wat is er opgehaald de vorige keer? Was het effectief? Uitwisselen info met onze bouwers? Projecten WSDH? 
-Meenemen in komende overleggen.  

 

7 Plan Travostation Schooten categorie 3.1 
Bunkercomplex station Zuid. Capaciteit onder druk door grote oppervlakte zonnepanelen. Willen station uitbreiden. Schetsen bij Ingmar. Ruimte is 
te klein vanaf spoor gezien. Goed afstemmen omgeving en plannen station Zuid; Jacqueline/Sigrid.  
Netcapaciteit mogelijk mee in plannen station Zuid of op zoek naar andere locatie. Kooijpunt? Ben Looije neemt dit mee in het overleg Liander en 
Provincie. 

 

8 Sportduurzaamheidssubsidie Provincie 
Subsidie is opengesteld per 25/2/2021 en sluit aan op onze eigen subsidieregeling. Landelijk traject Scholen op Koers 2030.  
2 Scholen aansporen aan te haken met gemeente DH voor regionale bijeenkomst Scholen op koers.  
Behandelaar van de subsidieaanvraag is de projectleider van het vakgebied zelf. De adviseurs zijn geen trekker. Samen bekijken of de nieuwe 
adviseurs hierin iets kunnen betekenen. Goede afspraken over maken. 

 

9 Vervolg 2021 
Voortborduren op bewustwording en participatie eigenaren. Capaciteit is niet voldoende.  
Kans in brede subsidie Rob van der Zanden (motie 42). Op basis van interview bod doen om in aanmerking te komen voor subsidie.  
Waterstofpilots en soort subsidie creëren voor nieuwe ideeën in de samenleving.  
Mogelijk werving projectleider (inhuur) 
In de regio gezamenlijk optrekken.  
Een (nieuwe) adviseur duurzaamheid (inhuur) zou goed zijn.  

 

10 Rondvraag 
Mogelijk een raadsinformatieavond organiseren energie neutraal? 
In week 9 is de commissie SB geïnformeerd over de warmtevisie en is geagendeerd voor de raad maar niet voor het programma specifiek.  

 

 
 


