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2  Puur Hoorn 2.0

Voorwoord

Puur Hoorn 2.0! 

Onder deze titel presenteer ik u met veel enthousiasme het nieuwe duurzaamheidsprogramma voor de periode 
2015-2018. Met dit programma gaan wij keihard werken aan De Duurzame Stad. Een van de absolute toppriori-
teiten van ons college. De ambitie is groot, de eindbestemming duidelijk: een klimaatneutrale stad in 2040. Elke 
reis bestaat uit stappen in de juiste richting. In dit programma kunt u lezen waar wij ons deze bestuursperiode op 
concentreren. 

De kern is dat wij vol inzetten op het in beweging brengen van onze stad. Want dáár moet het gebeuren. De focus 
zal liggen op de projecten en initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen, een (financieel) vliegwieleffect 
hebben en gericht zijn op het aangaan van partnerschap. 1 plus 1 is 3! Ook gaan we werken aan de verdere ontwik-
keling van het nu al ijzersterke merk Puur Hoorn, met als doel een ‘buzz’ te creëren. Iets waar je bij wilt horen. Hoe 
meer een initiatief aan deze uitgangspunten voldoet, hoe beter!

Ons ambitieuze programma steunt op zeven pijlers, die gezamenlijk alle domeinen omvatten waarbinnen ontwik-
keling nodig is om ons einddoel te bereiken. Deze pijlers zijn bewustwording en gedrag, energie, bouw, mobiliteit, 
afval, water en eigen beleid en beheer. Als het aan mij ligt is aan het einde van deze periode binnen elk van deze 
pijlers minstens één aansprekend project ontwikkeld in samenwerking met de energieke samenleving. Maar liever 
meer natuurlijk!
 
Puur Hoorn is een reis die wij samen maken. De Duurzame Stad is onze bestemming. De gemeente faciliteert, 
stimuleert en brengt samen. Puur Hoorn 2.0 is dan ook een oproep aan inwoners, ondernemers, instellingen, stich-
tingen en verenigingen om samen met ons de handen uit de mouwen te steken. 

Heeft u een goed idee of doet u zelf al iets op het gebied van duurzaamheid? Dan hoor ik het graag! 
Mail naar puurhoorn@hoorn.nl. 
 

“Samen voor een Puur Hoorn.  
        Ik reken op u en heb er heel veel zin in! “

Samir Bashara
Wethouder Duurzaamheid en Milieu
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1 Inleiding

Deze ambitie heeft geleid tot de start van het programma Puur Hoorn in 2011. Inmiddels zijn we vier jaar verder en is er veel 

gebeurd. We hebben diverse stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale stad, maar we zijn er nog niet. Het is zaak om door 

te pakken en de weg te vervolgen. Dit doen we met Puur Hoorn 2.0. 

Puur Hoorn 2.0. 
Aangegeven is dat de ambitie van Puur Hoorn de komende jaren wordt voortgezet en er een duurzaamheidsagenda wordt 

opgesteld. Dit is bestuurlijk bekrachtigd in het coalitieakkoord 2014-2018 waarbij een bedrag van 1,8 miljoen beschikbaar is 

gesteld in de begroting van 2015. Het voortzetten van Puur Hoorn en het opstellen van een duurzaamheidsagenda hebben 

we samen laten gaan in dit programma: Puur Hoorn 2.0, waarbij we met vier uitgangspunten en zeven pijlers aangeven waar 

we in de periode 2015-2018 actief op in gaan zetten. De zeven pijlers zijn hierbij van groot belang. Met deze pijlers worden 

alle relevante hoofdonderwerpen benoemd om tot een compleet duurzaamheidsprogramma te komen. De pijlers zijn de 

hoofdthema’s waaronder wij samen met de energieke samenleving projecten ontwikkelen en uitvoeren.

People, planet en profit
Met Puur Hoorn 2.0 streven we naar een gezonde leefomgeving voor mens en natuur (people), een duurzaam klimaat (planet), 

en geven we een impuls aan de lokale of regionale economie en werkgelegenheid (profit). Want investeren in duurzaamheid 

loont. De maatschappelijke baten zijn groter dan de kosten. Naast energiebesparing en lagere emissies kunnen er 

bestedingsimpulsen uit voortvloeien, kan de economie kennisintensiever worden, kan de energievoorzieningszekerheid groter 

worden en liggen er kansen voor nieuwe werkgelegenheid. 

Puur Hoorn 2.0 richt zich daarom op de samenhang tussen people, planet en profit. Interventies op het gebied van planet en 

people zijn namelijk alleen duurzaam wanneer ze ook profit kennen. Dit hoeft niet alleen over geld te gaan, maar wel over een 

bepaalde vorm van winst en betaalbaarheid.

De kracht van verbinding
Verbinding is nodig om te komen tot een duurzame samenleving en een gezonde stad waarin aandacht is voor people, planet 

en profit. Een duurzame samenleving realiseer je niet alleen. Daarom is het van belang de handen ineen te slaan. Hier ligt 

dus niet alleen een rol voor de gemeente maar ook voor andere partijen. Een modern duurzaamheidsbeleid vraagt om een 

zakelijke en realistische benadering. Daarin past dat het initiatief ligt bij inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke organisaties die samen met de gemeente aan de slag gaan om tot haalbare, betaalbare en opschaalbare 

projecten te komen. De gemeente Hoorn zal van haar kant duurzame initiatieven en projecten ruimte geven en ondersteunen 

door partijen aan elkaar te koppelen, informatie te verstrekken en belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld door onnodige 

regels te schrappen en vergunningverlening te versnellen.

Samen voor een Puur Hoorn
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat duurzaamheid bij uitstek een terrein is waarbij inwoners, ondernemers, 

instellingen, stichtingen, verenigingen en de gemeente kansen hebben om nieuwe vormen van samenwerking te 

verwezenlijken. Met elkaar kunnen we grote stappen zetten op de weg naar een duurzame samenleving en een gezonde stad. 

Samen voor een Puur Hoorn: 
dat is de kracht van verbinding!

Duurzame stad Hoorn
De uitdaging met betrekking tot klimaat en duurzaamheid is fors en zal alleen maar verder toenemen. De gemeente Hoorn 

neemt haar verantwoordelijkheid in het klimaat- en energievraagstuk en ziet duurzaamheid als een kans voor economische 

groei. We willen onze bijdrage leveren om de wereldwijde opwarming van de aarde te verminderen. Als gemeente hebben 

wij hierop veel invloed omdat in steden de meeste broeikasgassen worden geproduceerd. Een transitie naar het gebruik van 

duurzame energie is daarom noodzaak. Op termijn zullen we door onze voorraden fossiele brandstoffen heen raken met als 

gevolg dat de energie- en brandstofprijzen verder stijgen. Daarom hebben wij in 2010 de ambitie vastgesteld om in 2040 als 

stad klimaatneutraal te zijn.

‘Een klimaatneutrale stad is een  
stad die bij haar doen en laten geen  

negatieve invloed meer uitoefent op het  
klimaat, bij al haar activiteiten’.
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2 Terugblik

2.2 Coalitieakkoord 2014-2018
Het voortzetten en intensiveren van de duurzaamheidsambitie is bestuurlijk bekrachtigd in het coalitieakkoord 2014-2018. 

Voor deze bestuursperiode heeft het college in het coalitieakkoord ‘de kracht van verbinding’  
o.a. de volgende accenten gelegd:

• ‘Puur Hoorn’ zetten we voort.
•  We maken een duurzaamheidsagenda. Dit doen wij omdat wij ons realiseren dat toekomstige generaties 

te maken krijgen met onder andere klimaatveranderingen en de eindigheid van fossiele brandstoffen. 
Elementen voor de op te stellen duurzaamheidsagenda zijn onder andere energieopwekking en -besparing, 
educatie en bewustwording, biodiversiteit en ecologisch groenbeheer, samenwerking en externe 
(financiële) strategie, duurzame mobiliteit, duurzame bouw, water.

•  Wij onderzoeken creatieve en innovatieve manieren van duurzame afvalinzameling en -verwerking. Hierbij 
verliezen wij het belang van het verenigingsleven niet uit het oog.

Duurzaamheid is daarnaast opgenomen als apart thema in het coalitieakkoord onder de noemer ‘de duurzame stad’. 

Hierover wordt het volgende gezegd:

‘Hoorn investeert in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten.  
De ambities vanuit ‘Puur Hoorn’ zetten wij voort en scherpen wij aan. Dit doen wij door een duurzaamheids-
agenda op te stellen, waarin onze concrete acties staan. Duurzaamheid zien wij als een belangrijke 
economische drager. Duurzaamheid in brede zin is integraal onderdeel van al het gemeentelijk beleid’.

2.3 Brainstormsessies
In september 2014 hebben we vanuit het programma Puur Hoorn twee brainstormsessies georganiseerd met 20 externe 

betrokkenen. Een brede groep mensen die de Hoornse samenleving goed vertegenwoordigde: zowel inwoners, ondernemers als 

instellingen waren aanwezig. Een overzicht van de deelnemende partijen is terug te vinden in bijlage 3. Aan deze groep hebben 

wij de vraag gesteld hoe we met elkaar tot een klimaatneutrale stad kunnen komen. Dit heeft veel ideeën en vijf potentiele 

projecten opgeleverd die we met elkaar verder gaan uitwerken. Naast de ideeën en projecten hebben we ook feedback 

gekregen over hoe de betrokkenen de inspanningen vanuit Puur Hoorn tot nu toe ervaren. Hieruit is gebleken dat de brede 

aanpak van het onderwerp duurzaamheid heeft geleid tot beweging maar dat er ook nog kansen liggen voor verbeteringen. 

De verbetering ligt voornamelijk in zaken als communicatie, bewustwording, voorlichting, samenwerking, kennis delen en het 

hebben van een voorbeeldfunctie. Belangrijke punten waar we de komende jaren meer op in willen zetten.

In 2008 heeft de gemeenteraad ter uitvoering van een motie van 31 oktober 2007 de klimaatvisie “Hoorn, duurzaam en 

vitaal, op weg naar klimaatneutraal” vastgesteld. Op basis hiervan is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat gebaseerd 

was op de landelijke SLOK-regeling. 

In 2010 is besloten een routekaart Klimaatneutraal Hoorn uit te werken. In deze routekaart is een berekening gemaakt hoe 

en wanneer de gemeente Hoorn in zijn geheel klimaatneutraal kan zijn. De belangrijkste conclusie van de routekaart is dat 

Hoorn klimaatneutraal kan zijn in 2040. Naar aanleiding van de routekaart heeft het toenmalige college van B&W de ambitie 

Hoorn klimaatneutraal in 2040 vastgesteld.

2.1 Puur Hoorn 2011-2014

De ambitie Hoorn klimaatneutraal in 2040 heeft geleid tot de start van het programma Puur Hoorn in 2011. Doel van het 

programma was om duurzaamheid op de kaart te zetten en beweging te creëren.

Het programma Puur Hoorn heeft zich de afgelopen jaren op de volgende pijlers gericht:

• Bewustwording en gedrag
• Energiebesparing
• Energieopwekking
• Duurzame mobiliteit
• Aanpak bestaande bouw
• Eigen organisatie

We zijn voortvarend aan de slag gegaan met het 

programma. Zo zijn er per pijler veel verschillende 

projecten en activiteiten uitgevoerd voor inwoners, 

ondernemers, instellingen, stichtingen, verenigingen 

en de eigen gemeentelijke organisatie. Dit varieerde 

van groepsaankopen zonnepanelen, aanschaf van 

elektrische- en aardgas dienstauto’s, realisatie van 

15 openbare oplaadpunten, oplevering MFA de Kreek, 

organiseren duurzame huizenroute, uitvoeren van 

wijkaanpakken tot de plaatsing van 745 zonnepanelen 

op gemeentelijke panden. Een compleet overzicht 

van alle uitgevoerde projecten en activiteiten van de 

afgelopen jaren is terug te vinden in bijlage 2. 
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3  Puur Hoorn 2.0

3.1 Uitgangspunten
Puur Hoorn 2.0 richt zich op vier uitgangspunten en zeven pijlers. De uitgangspunten zijn nieuw binnen Puur Hoorn en worden 

als toetsingskader gebruikt bij alles wat we doen. Projecten, activiteiten en aanvragen (hierna te noemen projecten) worden op 

basis van deze uitgangspunten getoetst en afgewogen. Een project levert bij voorkeur een bijdrage aan alle vier de uitgangs-

punten maar minimaal aan één uitgangspunt. De grootte van de bijdrage aan een uitgangspunt kan variëren per project.

De uitgangspunten van Puur Hoorn 2.0 zijn:

• Financiële strategie
• Energieke samenleving
• ‘Branding’ van het merk Puur Hoorn
• Duurzame economie

Financiële strategie
Er is de komende jaren 1,8 miljoen beschikbaar om onder andere projecten op te zetten en te ondersteunen. Maar dit bedrag is 

eindig. Projecten die worden ingediend door inwoners, bedrijven, instellingen, stichtingen of verenigingen moeten daarom over 

een goede financiële strategie beschikken voordat Puur Hoorn hier geld voor beschikbaar stelt. Puur Hoorn verstrekt daarnaast 

pas een bijdrage aan een project als er sprake is van een eigen bijdrage van de indieners. Dit betekent dat van de indieners 

wordt verwacht dat ze ook zelf investeren in hun project. Dat kan met eigen vermogen maar ook via nieuwe vormen van geld 

werven zoals crowdfunding. Daarnaast is het van belang dat met de uitvoering van projecten een ‘vliegwieleffect’ wordt bereikt. 

Hiermee wordt bedoeld dat een project bij voorkeur nieuw geld oplevert. Dit kan daadwerkelijk geld zijn maar kan zich ook 

vertalen in het creëren van een economische spin-off zoals werkgelegenheid of zorgen voor bestedingsimpulsen.

Energieke samenleving
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er ontzettend veel potentieel initiatief in de Hoornse samenleving aanwezig is om 

werk te maken van het onderwerp duurzaamheid. Een gezonde stad en een duurzame leefomgeving zijn wensen die burgers 

en bedrijven motiveren om in actie te komen. De creativiteit en innovatiekracht die in de samenleving aanwezig is biedt kansen 

voor ‘groene groei’. In de praktijk blijkt echter dat initiatieven niet altijd van de grond komen omdat inwoners en bedrijven 

elkaar, en de juiste weg, niet weten te vinden. Hier ligt duidelijk een rol voor ons als gemeente. Het is dan ook een uitdaging 

om als gemeente ruimte te bieden aan duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving, door goed te luisteren naar wat nodig 

is en samen met bestaande kennisnetwerken de aanwezige kennis en expertise verder door te ontwikkelen, te versterken, te 

verbinden en te borgen. Dit betekent dat er in het gemeentelijke beleid ruimte moet zijn voor ontwikkelingen van onderop. Deze 

nieuwe realiteit dwingt ons als gemeente tot een nieuwe rolopvatting en tot improvisatie.

Voor Puur Hoorn 2.0 betekent dit dat de gemeente niet meer zelf allerlei duurzaamheidsprojecten bedenkt en optuigt maar dat 

dit samen met de energieke samenleving gebeurd. Daarin past dat het initiatief ligt bij inwoners, ondernemers, instellingen, 

stichtingen en verenigingen die samen met de gemeente aan de slag gaan om tot haalbare, betaalbare en opschaalbare 

projecten te komen. De gemeente zal duurzame projecten ruimte geven en ondersteunen door partijen aan elkaar te koppelen, 

Met Puur Hoorn 2.0 vervolgen we de weg die we in 2011 zijn ingeslagen. Stip op de horizon is nog steeds een 

klimaatneutrale stad in 2040. Op basis van het voorgaande programma, het coalitieakkoord, de brainstormsessies en actuele 

ontwikkelingen is kritisch gekeken of bijsturing en aanpassing van het gevoerde beleid nodig is. Dit heeft geleid tot de  

(her)formulering van uitgangspunten en pijlers voor Puur Hoorn 2.0.
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Samen voor een Puur Hoorn

1 Energievisie gemeente Hoorn (juli 2010) / Monitoring energieverbruik gemeente Hoorn (september 2013)
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informatie te verstrekken en belemmeringen weg te nemen. Hiervoor wordt extra capaciteit ingezet. De rode draad door dit 

verhaal is partnerschap. Samenwerking binnen projecten zien wij als belangrijke voorwaarde om tot resultaten te komen.

‘Branding’ van het merk Puur Hoorn
Het is van belang dat een project direct of indirect een bijdrage levert aan de ‘branding’ van het merk Puur Hoorn. Het merk 

Puur Hoorn is ontwikkeld door de gemeente maar mag gebruikt worden door iedereen die zich inzet voor de verduurzaming 

van de stad. Puur Hoorn staat voor een positieve boodschap en is ambitieus maar realistisch, concreet en met de voeten in 

de Westfriese klei. Puur Hoorn roept een positieve merkbeleving op bij onze burgers. Deze merkbeleving willen we verder 

vergroten zodat het aantrekkelijk wordt voor inwoners, ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen om het merk te 

gebruiken. Door het merk Puur Hoorn actief te gebruiken wordt een signaal afgegeven dat er een bijdrage wordt geleverd aan 

een duurzame samenleving en een gezonde stad. Dit zal zorgen voor een (nog) grotere naamsbekendheid en herkenbaarheid 

binnen en buiten Hoorn.

Duurzame economie
Los van energiebesparing en lagere emissies kunnen projecten ervoor zorgen dat er bestedingsimpulsen uit voortvloeien, de 

Hoornse economie kennisintensiever wordt, energievoorzieningszekerheid 

groter wordt en er kansen gecreëerd worden voor nieuwe werkgelegenheid. 

Kortom, duurzaamheid is een kans voor economische groei.

3.2 Pijlers

Naast de uitgangspunten richt Puur Hoorn 2.0 zich op zeven 

pijlers. Voordat een project getoetst wordt op de 

uitgangspunten moet eerst duidelijk zijn 

of een project binnen een van de zeven 

pijlers te plaatsen is. De zeven pijlers zijn de 

hoofdthema’s waaronder wij samen met de 

energieke samenleving projecten ontwikkelen 

en uitvoeren en waarop het programma 

steunt. Met deze pijlers worden alle relevante 

hoofdonderwerpen benoemd om tot een 

compleet duurzaamheidsprogramma te 

komen. Projecten die binnen deze pijlers 

worden gerealiseerd leveren de grootste 

bijdrage om Hoorn te verduurzamen. Een 

overzicht van alle projecten die onder de 

zeven pijlers vallen is terug te vinden in 

hoofdstuk 4. 

De keuze voor de pijlers is gebaseerd op het programma Puur Hoorn 2011-2014 en het feit dat zowel regionale als landelijke 

ontwikkelingen duidelijk laten zien dat kansen voor duurzaamheid zich voordoen binnen deze pijlers. 

De pijlers van Puur Hoorn 2.0 zijn:

• Bewustwording en gedrag
• Energie
• Bouw
• Mobiliteit
• Afval
• Water
• Eigen beleid en beheer

Bewustwording en gedrag
De pijler bewustwording en gedrag is en blijft belangrijk. Mensen komen pas in actie als ze ergens het nut en de noodzaak van 

in zien. Dit geldt ook voor het onderwerp duurzaamheid. Vanuit Puur Hoorn zullen we dan ook blijven inzetten op deze pijler om 

inwoners, ondernemers, instellingen, stichtingen, verenigingen en ook de eigen organisatie voortdurend bewust te maken van 

de mogelijkheden die het onderwerp duurzaamheid biedt. We hebben het dan over geld besparen maar ook over geld verdienen. 

Wanneer mensen zich bewust zijn van hun eigen invloed op de omgeving zal het gedrag vanzelf volgen. Dit doen wij bijvoorbeeld 

door het lanceren van een nieuwe communicatiecampagne in het tweede kwartaal van 2015. Deze campagne volgt de campagne 

van 2014 op welk een groot succes was. De campagne richt zich in 2015 op bewustwording, merkontwikkeling en activatie.

Energie 
Het totale energiegebruik binnen de gemeente Hoorn bedraagt circa 5 petajoule (PJ) per jaar. Dit staat gelijk aan de 

verbranding van 139 miljoen liter stookolie. Dat zijn 4635 tankwagens van 30 m3. De drie sectoren met de grootste bijdrage 

aan dit verbruik zijn huishoudens, industrie en zakelijk transport. Uit onderzoek van de HVC1  is gebleken dat intensieve inzet 

op zowel energiebesparing als -opwekking kan leiden tot een verduurzaming van de energiehuishouding binnen de gemeente 

Hoorn van ruim 25% in 2020. Daarom is besloten om energie ook binnen Puur Hoorn 2.0 als aparte pijler op te nemen. Hiermee 

wordt zowel energiebesparing als -opwekking bedoeld. Een van de projecten die we onder deze pijler gaan uitvoeren is het 

realiseren van een zonneweide in samenwerking met gemeente Koggenland. Het aantal wooneenheden dat met toepassing van 

de postcoderoos kan participeren in deze zonneweide bedraagt 23.500. 

Bouw
Ook de pijler bouw komt terug binnen Puur Hoorn 2.0. Deze pijler overlapt enigszins met de pijler energie omdat aanpak van de 

bouw zich grotendeels vertaalt in het nemen van maatregelen die leiden tot energiebesparing of -opwekking. Omdat er in deze 

tijd weinig sprake meer is van nieuwbouw ligt de focus voornamelijk op de gebouwde omgeving. Echter wanneer nieuwbouw 

zich voordoet speelt duurzaamheid uiteraard een belangrijke rol. 

In Hoorn bestaat de gebouwde omgeving uit woningen (koop en huur), utiliteitsgebouwen, winkels en bedrijfsgebouwen. Er 

zijn circa 30.000 woningen waarvan een groot deel van voor 1990 is. Na 1990 zijn er voldoende energiemaatregelen in het 

Bouwbesluit opgenomen wat er voor heeft gezorgd dat deze woningen energiezuinig zijn. De focus voor energiebesparing in de 

bouw zal dan ook moeten liggen op koop- en huurwoningen gebouwd voor 1990. Hier valt de grootste winst te behalen. Een van 
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de projecten die we daarom ook de komende jaren blijven voorzetten zijn het organiseren van wijkaanpakken. Doel van deze 

wijkaanpakken is gedrag en bewustwording stimuleren en energiebesparing en –opwekking realiseren. Voor de aanpak van 

huurwoningen zullen afspraken gemaakt worden met woningbouwcorporatie Intermaris.

Mobiliteit 
Zoals we bij het kopje ‘Energie’ hebben kunnen lezen bestaat een groot deel van het energieverbruik uit transportkosten. 

Daarom blijven we ook de komende jaren actief inzetten op duurzame mobiliteit, in de breedste zin van het woord. We willen 

hierbij inzetten op drie thema’s: verminderen, veranderen en verduurzamen. 

Afval
Afval is een nieuwe pijler binnen Puur Hoorn 2.0. Dit wil niet zeggen dat er de afgelopen jaren niks is gebeurd op dit gebied. 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om huishoudelijk afval (gescheiden) in te zamelen. In het Landelijk Afvalbeheer Plan 

is vastgelegd dat in 2015 65% van het huishoudelijk afval moet worden gescheiden. Gemeenten zijn daarnaast verplicht 

om zo goed mogelijk te regelen dat er zo min mogelijk restafval is. Om deze doelstelling te behalen hebben de zeven 

Westfriese gemeenten en HVC de wens om een derde rolcontainer voor plastic afval te plaatsen bij laagbouwaansluitingen/

laagbouwwoningen. Daarnaast zijn de Westfriese gemeenten in maart 2015 samen met de HVC gestart met de proef 

‘ECOsupporter’. Dit is een nieuwe manier van gescheiden inzameling van textiel, elektrische apparaten en frituurvet door 

verenigingen en scholen. Dit sluit aan bij de afvalbelasting die staatssecretaris Wiebes de gemeenten sinds 2015 heeft 

opgelegd. Voor iedere ton restafval die wordt aangeleverd bij de verbrandingsoven van HVC moet de gemeente en dus haar 

burgers belasting betalen. Hoe minder afval er in de verbrandingsoven gaat en dus wordt gerecycled, hoe minder afvalbelasting 

de gemeente hoeft te betalen. Kortom afval neemt een steeds prominentere rol in op het gebied van duurzaamheid. Daarom is 

dit een kansrijk onderwerp. Als we kijken naar de uitdagingen waar we voor staan als gevolg van de uitputting van natuurlijke 

grondstoffen en de klimaatverandering kan afvalmanagement hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Afval dat opnieuw 

kan worden gebruikt als grond- of bouwstof of als energiedrager, voorkomt namelijk het gebruik van primaire grondstoffen en 

beperkt de CO2 uitstoot. 

Water
Naast afval is water ook een nieuwe pijler binnen Puur Hoorn 2.0 omdat gebleken is dat water lokaal vele kansen biedt. Ook 

hier geldt dat het opnemen van een nieuwe pijler niet wil zeggen dat er de afgelopen jaren niks is gebeurd op dit gebied. Vanuit 

Puur Hoorn willen we hier de komende jaren actiever op in zetten. Zo zijn er voorbeelden uit het land waarbij warmte uit het 

afvalwater wordt gehaald, regenwater wordt opgevangen om toiletten door te spoelen en waterkrachtcentrales draaiende 

worden gehouden met gebruikmaking van verval in rivieren. Wij zijn daarom van mening dat we met het toevoegen van deze 

pijler nieuwe kansen en samenwerkingsverbanden creëren wat een grote bijdrage kan leveren aan de realisatie van onze 

ambitie.

Eigen beleid en beheer
Het realiseren van onze ambitie vraagt niet alleen wat van onze inwoners, ondernemers, instellingen, stichtingen en 

verenigingen maar ook van de gemeentelijke organisatie zelf. Als gemeentelijke organisatie vervullen we de rol om duurzame 

projecten de ruimte te geven en partijen met elkaar te verbinden maar hebben we ook een duidelijke rol wanneer het gaat 

om het verstrekken van heldere informatie en het wegnemen van belemmeringen. Vooral dit laatste is een belangrijk punt. 

Duurzaamheid is een ontwikkeling die vraagt om aanpassing van het bestaande beleid om doorbraken te realiseren. Als 

gemeentelijke organisatie moeten we onze nek durven uit te steken en kritisch naar ons eigen beleid en beheer kijken, om daar 

waar nodig wijzigingen door te voeren die trajecten versnellen en onnodige belemmeringen weg nemen. Daarnaast vervullen 

we als gemeente een voorbeeldfunctie ten aanzien van onze eigen ambitie. Zo zetten we in op verduurzaming van ons eigen 

vastgoed maar ook op biodiversiteit en ecologisch groenbeheer. Kortom duurzaamheid staat continu op ons netvlies, bij alles 

wat we doen. Dus niet alleen ten aanzien van beleid maar juist ook in beheer. 

3.3 Landelijke doelstellingen
Als gemeente hebben wij de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Echter 2040 is nog ver weg.  

Op korte termijn sluiten wij ons aan bij de landelijke doelstellingen die zijn geformuleerd  
ten aanzien van duurzaamheid:

• Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020
• Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar

Het totale energieverbruik in Hoorn is ongeveer 

5000 terajoule (TJ) per jaar. Terajoule is een maat 

voor primaire energie en wordt gebruikt om 

zowel warmte als ook elektriciteit te becijferen. 

Een terajoule is hetzelfde als 278 duizend 

kilowattuur elektriciteit of 31,6 duizend 

kubieke meter aardgas. De grootste vraag 

naar energie komt in Hoorn van huishoudens, 

gevolgd door bedrijven. De hoeveelheid 

hernieuwbare energieopwekking in Hoorn bedroeg 

in 2014 ongeveer 150 TJ = 3%2. De toepassing van 

zonnepanelen heeft hier de laatste jaren een grote 

bijdrage aan geleverd. 

2  Bron: klimaatmonitor, Energie in beeld, HVC. Dit percentage kan in werkelijkheid iets hoger liggen omdat bij de klimaatmonitor en Energie in 

beeld niet alle gegevens bekend zijn. Deze getallen zijn dus bij benadering, maar leveren een redelijk goede afspiegeling van de werkelijkheid.
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De online tool Energie in beeld laat zien dat er in Hoorn relatief veel aansluitingen zijn voor de opwek van zonne-energie ten 

opzichte van het gemiddeld percentage in Nederland.
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Als we er als stad in slagen om meer energie te besparen zal er minder duurzame energie opgewekt moeten worden. Energie 

die niet wordt gebruikt is het meest duurzaam en levert uiteindelijk ook financiële voordelen op voor inwoners en bedrijven. 

Naast het percentage hernieuwbare opgewekte energie geven Energie in beeld en de Klimaatmonitor ook informatie over het 

energieverbruik binnen een gemeente. Uit onderstaande grafieken is af te leiden dat het gemiddelde energieverbruik van 

particulieren in Hoorn afneemt. Echter het zakelijk verbruik in Hoorn neemt toe. 

Bron: Energie in beeld.
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Opmerking: Het gebruik van 2014 is een prognose op basis van reeds bekende verbruiken. Een verklaring voor de hoge piek in het zakelijk ver-
bruik in 2013 is nog niet gevonden. 

Bron: Energie in beeld.
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4 Projecten

Puur Hoorn 2.0 volgt het programma Puur Hoorn 2011-2014 op. Dit betekent dat de huidige projecten die lopen vanuit 

het programma 2011-2014 worden overgezet in dit programma: Puur Hoorn 2.0. Maar hiermee zijn we er nog niet. Het 

programma Puur Hoorn 2.0 is een dynamisch document. Het is een vertrekpunt en geeft richting aan de weg die we zijn 

ingeslagen. Het programma biedt in dit kader de ruimte en nodigt uit om de komende jaren nieuwe projecten te ontwikkelen 

in samenwerking met de energieke samenleving, in te spelen op nieuwe innovatie ontwikkelingen en aan te haken bij al 

bestaande projecten. 

Nieuwe projecten worden getoetst op de geformuleerde uitgangspunten en worden alleen in het programma opgenomen als 

ze gekoppeld kunnen worden aan één of meerdere pijlers. De gemeente gaat niet meer zelf allerlei duurzaamheidsprojecten 

bedenken en optuigen. Dit gebeurd in samenwerking met de energieke samenleving. Het initiatief hiervoor ligt bij inwoners, 

ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen. Partnerschap is nodig om samen met elkaar aan de slag gaan om 

tot haalbare, betaalbare en opschaalbare projecten te komen. Bij het opnemen van nieuwe projecten binnen Puur Hoorn 2.0 

worden duidelijke afspraken gemaakt over de rol van de gemeente binnen een project. Deze rol varieert. Zo kan de rol van 

de gemeente in het ene project faciliterend, stimuleren, kennis leverend of verbindend zijn en in een ander project kan de 

gemeente een regierol vervullen of alleen ondersteunen in communicatief opzicht.

De matrix op pagina 19 geeft aan op welke wijze de projecten die op dit moment lopen binnen Puur Hoorn een bijdrage leveren 

aan de geformuleerde pijlers. De matrix geeft daarnaast ook duidelijk aan waar de komende jaren kansen liggen voor het 

opzetten van nieuwe projecten. Dit zijn de onderwerpen waar geen of weinig ‘bullits’ staan zoals mobiliteit, afval en water. 

4.1 Projectenmatrix

1. Zonneweide Koggenland/Hoorn

2.  Communicatiecampagne  
Puur Hoorn 2015

3. Wijkaanpakken

4. Energieke Schoutenstraat

5. Made in, by and for Hoorn

6. Green Deal Stroomversnelling

7. Duurzaamheidsaanpak VvE’s 

8. ESCO stadhuis

9.  Expertise centrum domotica  
en Puur Hoorn

10. Enerjoy

11. Aanpak retail en horeca

12. Fenomenaal bouwen en renoveren

13. Vliegwiel

14. Materiaalhergebruik

15. ECOsupporter

16. Greencups

17.  Energieneutrale nieuwbouw  
Tweeboomlaan

18. Klimaatonderwijs

19. Meten = weten = besparen

20. Initiatievenpot

21. Duurzaam Bouwloket

22. Duurzaamheidsleningen

23. Subsidie duurzame energie pakket

24. Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

Bewustwording  
en gedrag

Projecten

Pijlers

Bouw Afval Eigen beleid 
en beheer

Energie Mobiliteit Water

19Samen voor een Puur Hoorn18  Puur Hoorn 2.0



4.2 Toelichting projecten
De projecten van Puur Hoorn 2.0 worden in deze paragraaf nader toegelicht.

1. Zonneweide Koggenland/Hoorn
Samen met gemeente Koggenland onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een zonneweide op het grondgebied van 

Koggenland. Reden voor deze samenwerking ligt in het feit dat er binnen Hoorn geen geschikte locaties zijn die binnen korte 

tijd en voor de lange termijn ontwikkeld kunnen worden tot zonneweide. Voor gemeente Koggenland geldt dat er wel geschikte 

locaties zijn maar niet voldoende inwoners om te participeren in de zonneweide. Daarom slaan we de handen ineen. Wanneer 

er namelijk op een geschikte locatie nabij Hoorn een zonneweide wordt aangelegd kunnen inwoners van Hoorn ook profiteren 

van deze voorziening. Het aantal wooneenheden dat met toepassing van de postcoderoos kan participeren in deze zonneweide 

bedraagt 23.500. 

2. Communicatiecampagne
In 2014 zijn we gestart met een energiebesparingscampagne met als doel onze inwoners bewust te maken van de mogelijkheid 

om geld te besparen door aanpassing van gedrag en/of aanpassingen in huis. Deze campagne krijgt een vervolg in 2015 waarbij 

de focus ligt op bewustwording, merkontwikkeling en activatie.

3. Wijkaanpakken
De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met diverse partijen wijkaanpakken georganiseerd met als doel 

bewustwording en gedrag stimuleren en energiebesparing realiseren. Deze wijkaanpakken worden enthousiast ontvangen door 

de bewoners en zorgen ervoor dat bewoners daadwerkelijk tot actie overgaan wat leidt tot een aantoonbare economische spin-

off. Wij zijn dan ook voornemens om de wijkaanpakken de komende jaren voort te zetten.

4. Energieke Schoutenstraat
Op initiatief van drie inwoners worden de mogelijkheden onderzocht om de woningen in de Schoutenstraat te verduurzamen. 

5. Made in, by and for Hoorn
Het bedrijf Cablean heeft een duurzaam oppervlakteontwikkeling- en exploitatiemodel geïntroduceerd. Dit model richt zich op 

het gebruik van stilstaand stedelijk oppervlak zoals gevels, daken, schermen, wanden en afscheidingen. Veel van ons stedelijk 

oppervlak staat stil, kortom wordt niet benut. Door het plaatsen van multifunctionele boxen wordt het stedelijk oppervlak 24/7 

gebruikt. Elke box kan namelijk voorzien worden van diverse ‘lagen’. Elke laag is samengesteld uit vrij te combineren toepassingen 

zoals zonnepanelen, sedum, communicatie, een wateropvangsysteem etc. Deze lagen kunnen draaien waarmee het stedelijk 

oppervlak continu gebruikt wordt voor de opwekking van duurzame energie. Het model kan ieder moment aangepast worden en 

biedt een maatschappelijk verantwoord verdienmodel wat het mogelijk maakt om zonne-energie en water gratis door te geven 

aan maatschappelijke instellingen. Concreet resulteert het model in lokale social return, lokale werkgelegenheid (boxen worden 

in Hoorn geassembleerd, geïnstalleerd en onderhouden), gratis energie voor maatschappelijke organisaties, reductie van CO2 

uitstoot, klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonder leefklimaat. Onderzocht wordt wat de mogelijkheid is om het model 

van Cablean in Hoorn toe te passen in navolging van gemeente Eindhoven en Den Bosch. Indien dit mogelijk is wordt gestart met 

drie icoonprojecten die dienen als demonstratie van lokale toepassingen en innovaties uit Hoorn.

6. Green Deal Stroomversnelling Koopwoningen
Vanuit de gemeente Hoorn hebben we de Green Deal Stroomversnelling Koopwoningen ondertekend. Dit betreft een 

samenwerking van partijen en aanbieders die vraag en aanbod gaan creëren voor nul-op-de-meter-verbouwingen van 

particuliere rijwoningen, uit de periode 1950 – 1980. Het idee hierachter is dat huiseigenaren de kosten van hun huidige 

energierekening om moeten kunnen zetten in een lening voor een slimme verbouwing naar een nul-op-de-meter woning.  

Op deze manier krijgen zij een zuiniger en comfortabeler huis dat bovendien meer waard is.

7. Duurzaamheidsaanpak VvE’s
Er wordt een duurzaamheidsaanpak ontwikkelt voor VvE’s in Hoorn met als doel de VvE’s handvatten te bieden voor 

energiebesparing en –opwekking.

8. ESCO stadhuis
In samenwerking met het Servicepunt Duurzame Energie (SDE) onderzoeken we de mogelijkheden om het stadhuis verder te 

verduurzamen in de vorm van een Energy Service Company (ESCO). Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat er 

nog voldoende kansen zijn om verdere energiebesparing in het stadhuis te realiseren. Een gedetailleerde inventarisatie moet 

de mogelijke maatregelen in kaart brengen om de exploitatielasten te verlagen en alternatieve energiebronnen toe te passen. 

Het SDE brengt een (financieel) advies uit met als uitgangspunt een financieringsconstructie waarmee het mogelijk wordt de 

milieudruk van het stadhuis budgetneutraal te verlagen. 

9. Expertisecentrum domotica en Puur Hoorn
Vanuit het domotica project komt er een expertisecentrum in de binnenstad van Hoorn waar inwoners informatie kunnen 

inwinnen over toekomstbesteding wonen. Puur Hoorn krijgt hier ook een plek zodat inwoners niet alleen online via het 

Duurzaam Bouwloket aan informatie kunnen komen met betrekking tot energiebesparing en –opwekking, maar ook in fysieke 

vorm in het expertisecentrum.

10. Enerjoy
Enerjoy is een van de resultaten van de brainstormsessies die gehouden zijn in september 2014. Het is een gamified online 

community van gebruikers die samen energie en geld willen besparen. Informatie over energieverbruik wordt gemonitord en 

kennis over energiebesparing gedeeld via het Enerjoy platform. Besparen en verduurzamen wordt hiermee sociaal en leuk. 

Samen met de Westfriese vrije school Parcival, Rabobank en Puur Hoorn zijn we voornemens een pilot te starten waarbij de 

tool gebruikt zal worden door leerlingen van Parcival.

11. Aanpak retail en horeca
Naar aanleiding van de brainstormsessies is ook dit project ontstaan. Vanuit Puur Hoorn willen we samen met lokale horeca- en 

retail ondernemers een aanpak ontwikkelen om energiebesparing in deze sector te realiseren.

12. Fenomenaal bouwen en renoveren 
Een ander resultaat van de brainstormsessies is dit project. Binnen deze werkgroep zijn vele ideeën ontstaan om 

verduurzaming te realiseren bij inwoners, bedrijven, instellingen en scholen waarbij de gemeente een belangrijke rol kan 

vervullen. Komende periode gaan we met elkaar bekijken welke concrete acties opgezet en uitgevoerd kunnen worden.
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13. Vliegwiel
Het idee vliegwiel is ook ontstaan tijdens de brainstormsessies. We zijn voornemens om te onderzoeken wat de mogelijkheid is 

om een prijsvraag uit te schrijven voor Hoornse basisscholen ten aanzien van het verduurzamen van de school en de omgeving 

van de school. Scholen maken hierbij kans op een geldbedrag dat besteed moet worden aan duurzaamheid in termen van 

bewustwording en gedrag, energie, mobiliteit, afval.

14. Materiaalhergebruik
De zeven Westfriese gemeenten en HVC hebben het project ‘materiaalhergebruik’ opgestart. Aanleiding is de landelijke 

doelstelling voor gemeenten om in 2015 65% van hun huishoudelijk afval te recyclen. Om deze doelstelling  te behalen hebben 

de zeven Westfriese gemeente en HVC onder andere de wens om de laagbouwaansluitingen/laagbouwwoningen van de 

Westfriese huishoudens te voorzien van een derde rolemmer voor plastic afval.

15. ECOsupporter
De Westfriese gemeenten en HVC zijn in maart 2015 gestart met een proef om nieuwe manier van gescheiden inzameling van 

textiel, elektrische apparaten en frituurvet door verenigingen en scholen onder de naam ECOsupporter. Deelnemende verenigingen 

en scholen kunnen een financiële bijdrage verdienen als ze inzamelpunt zijn want een volle container levert een vergoeding op. De 

opbrengst kan oplopen tot € 1.200,- per jaar. Zo helpen clubleden of scholieren hun vereniging of school op eenvoudige wijze aan 

extra inkomsten en dragen zij bij aan de scheiding en het hergebruik van afval. De proef loopt tot 1 juni 2015.

16. Greencups
We zijn voornemens om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de evenementen in Hoorn te voorzien van biologisch 

afbreekbare bekers. Hiermee wordt de hoeveelheid afval gereduceerd en het resterende afval wordt gerecycled. Hierdoor geeft de 

evenementensector het goede voorbeeld aan haar bezoekers met als doel het gedrag ten aanzien van afval positief te beïnvloeden.

17. Energieneutrale nieuwbouw Tweeboomlaan
De gemeente stimuleert de zes kopers van de kavels aan de Tweeboomlaan om een energieneutrale woning te bouwen. Er 

wordt een workshop energieneutraal bouwen aangeboden en er is bouwbegeleiding beschikbaar. Daarnaast wordt er een 

premie toegekend als er daadwerkelijk een energieneutrale woning wordt gerealiseerd. 

18. Klimaatonderwijs
Het project Klimaatonderwijs is een driejaren plan waarbij Voortgezet Onderwijs (VO) scholen in Hoorn, MAK Blokweer en 

Puur Hoorn samenwerken met als doel leerlingen inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en wat 

zij daar zelf aan kunnen veranderen. Dit doen we door het opzetten van onder andere een GPS game, een WATT strijd en een 

levend dukatenspel. Alle drie gericht op bewustwording, gedrag en duurzame ontwikkeling. De leerlingen maken op deze 

manier kennis met het begrip duurzaamheid en leren welke duurzame keuzes zij zelf kunnen maken.

19. Meten=weten=besparen
De Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) heeft in maart 2015 het project meten=weten=besparen geïntroduceerd. Dit 

project betreft het plaatsen van een slimme meter bij bedrijven en het aansluiten van de meter op een web portal met een 

energiemonitoringsysteem. Bedrijven kunnen daarbij zelf de keuze maken hoe zij de monitoring in hun bedrijf zichtbaar willen 

maken. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid hun energiegebruik te benchmarken met vergelijkbare bedrijven. Naast meten en 

weten is het de bedoeling dat er ook besparingen worden gerealiseerd. Om inzicht te geven in de mogelijke besparingen biedt 

de ECWF ook energiescans aan. Op basis van de energiescan kan per categorie, zoals verlichting of verwarming, maatregelen 

worden aangedragen om te besparen.

20. Initiatievenpot
Sinds 2011 stellen we jaarlijks € 75.000,- beschikbaar 

om vernieuwende duurzame initiatieven van Hoornse 

ondernemers en instellingen mogelijk te maken. Een 

voorbeeld hiervan is de Puur Hoorn watertaxi. Per initiatief 

dragen we maximaal 50 procent van het totale bedrag bij, 

met een maximum van € 10.000,-. Sinds het begin van 

2015 kunnen stichtingen en verenigingen met duurzame 

ideeën of plannen kunnen nu ook aanspraak maken 

op een bijdrage uit de initiatievenpot. Het gaat dan om 

investeringen in duurzame maatregelen in en om het 

gebouw of veld. Voor stichtingen en verenigingen geldt 

dat zij een bijdrage kunnen vragen van 15 procent van de 

kosten van de investering, met een maximum van € 2.500,-.  

21. Duurzaam Bouwloket
Per 1 januari 2013 zijn we een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. Inwoners van de gemeente kunnen 

vanaf deze datum voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken terecht op de 

website van het Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl). 

22. Duurzaamheidsleningen
Sinds 2010 bieden we particuliere eigenaren van koopwoningen en Verenigingen van Eigenaren de mogelijkheid om 

een duurzaamheidslening aan te vragen. Dit betreft een laagrente lening waarbij de rente en aflossing weer terug vloeit 

(revolverend fonds). Het leningplafond bedraagt € 250.000,- per jaar. In de eerste jaren is er beperkt gebruik gemaakt van 

de duurzaamheidslening. In het voorjaar van 2014 is de Verordening duurzaamheidsleningen aangepast waardoor het ook 

mogelijk is om de lening aan te vragen voor duurzame maatregelen in combinatie met woningverbetering. Dit heeft geleid tot 

een toename van het aantal aanvragen. In het eerste kwartaal 2015 is er al voor € 95.000,- aan leningen aangevraagd. 

23. Subsidies duurzaam energiepakket
Sinds een aantal jaren hebben we een subsidieregeling energiebesparende maatregelen. Deze subsidieregeling is mede tot 

stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland. De subsidiepot was iedere keer bijzonder snel leeg. Het 

subsidieplafond bedroeg de afgelopen drie jaar € 70.000,-. Dit betekent een economische impuls van circa € 500.000,- per jaar. 

De subsidie bedraagt namelijk maximaal 15% van de investering. In de tweede helft van 2015 buigen wij ons over de kaders 

voor een nieuwe subsidieregeling. 

24. Milieuvriendelijke onkruidbestrijding
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente in 2015 stopt met het toepassen van chemische onkruidbestrijdings-

middelen. Er wordt overgestapt op een milieuvriendelijke variant. De kosten hiervoor komen als incidentele uitgaven ten laste 

van Puur Hoorn 2.0.
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5 Capaciteiten bedrijfsvoering

Het programma Puur Hoorn is ondergebracht bij de directiestaf en wordt geleid door de programmamanager. Het programma 

heeft een ambtelijk opdrachtgever en een bestuurlijk opdrachtgever. De voortgang van het programma wordt bewaakt door 

de stuurgroep Puur Hoorn. Daarnaast beoordeelt de stuurgroep ook nieuw ingebrachte initiatieven en ideeën op basis van de 

vastgestelde uitgangspunten en pijlers. 

De leden van de stuurgroep zijn:

• S. Bashara (bestuurlijk opdrachtgever, wethouder duurzaamheid)

• F. Mencke (ambtelijk opdrachtgever, gemeentesecretaris)

• B. Balvers (programmamanager duurzaamheid)

• G. Nicolai (adviseur Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD))

• M. van Leeuwen (communicatieadviseur)

Het programma Puur Hoorn kent een aantal vaste medewerkers, namelijk:

Programmamanager (0,8 fte)

B. Balvers

32 uur

Programmamedewerker (0,8 fte)

Nader te bepalen

32 uur

Adviseur RUD (0,4 fte)  
G. Nicolai 

16 uur

Dit brengt de totale directe capaciteit van het programma Puur Hoorn 2.0 op 2 fte.
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6 Begroting

6.1 Overzicht
Het programma Puur Hoorn 2.0 betreft de jaren 2015 tot en met 2018. Voor het jaar 2015 kunnen de projecten en 

uitvoeringskosten deels gefinancierd worden van de al geraamde uitgaven voor 2015. Deze zijn gebaseerd op het programma 

Puur Hoorn 2011-2014 en betreffen de volgende onderdelen:

• € 170.000,- voor projecten en uitvoeringskosten

• € 75.000,- initiatievenpot (waarvan € 40.000,- voor stichtingen en verenigingen)

• € 75.000,- bestaande bouw (waarvan € 40.000,- voor subsidies)

• € 16.500,- voor beheerskosten en rente duurzaamheidsleningen

Deze uitgaven worden ten laste gebracht van het duurzaamheidsfonds (reserve duurzaamheid). Het saldo van deze reserve 

bedraagt per 1 januari 2015 € 839.376,-. Indien alle uitgaven zoals voor 2015 geraamd ook daadwerkelijk worden gedaan, is het 

saldo van deze reserve per 1 januari 2016 € 502.876,-. Deze reserve is toereikend om de kosten van de duurzaamheidsleningen 

(rente en beheerskosten) tot en met 2028 te dekken. Bij het maximale scenario (leningplafond van € 250.000,- tot en met 2017 

daadwerkelijk aan leningen verstrekt), resteert er in deze reserve nog een bedrag van ruim € 241.000,-.

Vanuit het coalitieakkoord is voor vier jaar 1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het nieuwe programma. 

Om in 2015 alle reeds geplande projecten maar ook nieuwe projecten, de communicatiecampagne en de uitvoeringskosten 

te kunnen financieren wordt het huidige budget van € 170.000,- verhoogd met € 195.000,-. Er blijft dan ruim 1,6 miljoen over 

waarmee de kosten voor de jaren 2016 tot en met 2018 gedekt kunnen worden. Voor 2016 en 2017 is er € 575.000,- geraamd en 

voor 2018 € 455.000,-.

De inzet van de 1,8 miljoen is een raming, gebaseerd op eerdere ervaringen. De begroting is gesplitst in een bedrag aan vaste 

lasten (de uitvoeringskosten) en een totaal bedrag voor de uitvoering van Puur Hoorn 2.0. Voor de inzet van dit bedrag is een 

indicatieve verdeling over vier posten gegeven: projecten, PR/communicatie, initiatievenpot, subsidieregeling. Dit is nodig om 

flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich voordoen. Er is op dit moment namelijk nog geen 

inzicht in de projecten en financiële vraagstukken die zich volgend jaar of het jaar daarop aandienen. 

6.2 Invulling 2015-2018
Programmagelden Puur Hoorn 1.0 Bedrag
 

2015 Projecten en uitvoeringskosten € 365.000,-

  Initiatievenpot € 75.000,-

  Aanpak bestaande bouw € 75.000,-

  Kosten rente en beheer duurzaamheidsleningen € 16.500,-

  Totaal  € 531.500,-

 

Programmagelden Puur Hoorn 2.0 Bedrag
 

2016 Vaste lasten  € 90.000,-

  Uitvoeringskosten    € 90.000,-

 

  Uitvoering Puur Hoorn 2.0  € 485.000,-

  Indicatieve verdeling:   Projecten € 285.000,-

                       PR/communicatie € 50.000,-

                     Initiatievenpot € 75.000,-

                  Subsidieregeling € 75.000,-

 

2017 Vaste lasten  € 90.000,-

  Uitvoeringskosten    € 90.000,-

 

  Uitvoering Puur Hoorn 2.0  € 485.000,-

  Indicatieve verdeling: Projecten € 285.000,-

    PR/communicatie € 50.000,-

    Initiatievenpot € 75.000,-

    Subsidieregeling € 75.000,-

 

2018 Vaste lasten  € 90.000,-

  Uitvoeringskosten    € 90.000,-

 

  Uitvoering Puur Hoorn 2.0  € 365.000,-

  Indicatieve verdeling: Projecten € 165.000,-

    PR/communicatie € 50.000,-

    Initiatievenpot € 75.000,-

    Subsidieregeling € 75.000,-

Totale middelen 2015 - 2018       € 2.136.500,-
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Bijlage 1: Samenvatting Puur Hoorn 2.0

Uitgangspunten

Pijlers

Pijlers

€ 2.136.500

2 FTE

2020

14%

Nu

Aandeel hernieuwbare energieopwekking is 14% in 2020

1,5%

Besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% p/j

Landelijke doelstellingen

Capaciteit Middelen

Bewustwording 
en gedrag

Water

Eigen beleid 
en beheer

Energie

Bouw

Mobiliteit

Afval
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Eigen organisatie 
•  Puur Hoorn 4daagse (2012)

•  Nieuwsbrief Puur Hoorn (nr. 1 in 2013)

•  Duurzaamheidsambassadeurs (2011-2014)

•  Pilot LED-verlichting Oude Veiling (2012) / Provinciale weg (2013)

•  LED-verlichting stadhuis (2013)

•  Energiemanagementsysteem voor gemeentelijke gebouwen (2014)

•  Energiemanagementsysteem stadhuis (2013)

•  Energiebattle voormalig college met Wattchers (2013)

•  Wattchers rouleren onder medewerkers voor thuis gebruik (2014)

•  Inkoop groene stroom (2004) en groen gas (2014)

•  Inzetten op duurzaamheid bij projecten Zevenhuis / B&O / Poort van Hoorn (2011-2014)

•  Duurzame brandweerkazerne Oude Veiling (2012)

•  PV prive medewerkers (aanschaf PV panelen middels inzet verlofuren) (2014)

•  745 zonnepanelen op gemeentelijke panden (2014)

•  Installeren energie-meetsystemen in gemeentelijke panden (2014)

•  Verduurzamen wagenpark (2011-2014) 

•  Nominatie E-award (2013)

•  Zilveren ECO XXI award (2012)

•  Mogelijkheden onderzoeken voor aanpak stadhuis via een ESCO (2014)

•  Duurzaam inkopen / verduurzamen catering assortiment / woon-werk verkeer

Koplopers scenario

Ondersteunende zaken
• Subsidie energiebesparende maatregelen

• Duurzaamheidsleningen 

• Initiatievenpot 

• Communicatie

•  Monitoring

Stuurgroep Puur Hoorn
•  Bestuurlijk opdrachtgever: P. Westenberg/S. Bashara  

(wethouder duurzaamheid)

•  Ambtelijk opdrachtgever: F. Mencke (gemeentesecretatis)

•  Programmamanager duurzaamheid: B. Balvers

•  Communicatieadviseur: M. van Leeuwen

•  Adviseur RUD: G. Nicolai

Middelen
€ 170.000 programmabudget p/j 

€ 75.000 initiatievenpot bedrijven p/j 

€ 75.000 aanpak bestaande bouw p/j

€ 250.000 duurzaamheidsleningen

Capaciteit
•  Programmamanager duurzaamheid: 0,8 fte

•  Adviseur RUD: 0,4 fte

•  Communicatie ondersteuning: 0,2 fte

Projecten en activiteiten

Bedrijven, stichtingen, verenigingen en instellingen
•  Netwerk Puur Hoorn (Linkedin groep) (2011)

•  Website Puur Hoorn (2012)

•  Actie met Deen Supermarkten in Hoorn (2012) 

•  Partner Outdoor Stereo festival (2012-2013)

•  Workshop innovatie/duurzaamheid ism HOC/Syntens (2013)

•  Blauwe Vlag voor Hoornse haven (2013)

•  Lesprogramma duurzaamheid ontwikkeld voor groep 7/8 (2013)

•  Energie Coöperatie West-Friesland (bijdrage initiatievenpot 2012)

•  Energiestrijd 12 Wilgaerden locaties (bijdrage initiatievenpot 2014)

•  Prestatieafspraken subsidierelaties & corporaties (sinds 2011)

•  Molentje van Naber (2012)

•  MFA de Kreek (2012)

•  Stichting voor de Wind: historische sloep voorzien van elektra motor 

(bijdrage initiatievenpot 2014)

•  Lease-constructie zonnepanelen vrije school Parcival  

(bijdrage initiatievenpot 2013)

•  Netwerk bijeenkomst duurzame mobiliteit (2012)

•  15 openbare oplaadpunten in de stad (2012)

Bewoners
•  Energieke Schoutenstraat (start 2014)

•  Green Deal Stroomversnelling (start 2014)

•  Wijkaanpak Risdam-Zuid (2014)

•  Wijkaanpak Grote Waal (2012-2013)

•  Duurzaam Bouwloket (sinds 2012)

•  Duurzaam Zwaag (start 2011)

•  Mobiliteitsdag Transferium (2012)

•  15 openbare oplaadpunten in de stad (2012)

•  Klimaatkrant 2012

•  Duurzame huizenroute (2012-2013)

•  Partner Outdoor Stereo festival (2012-2013)

•  Website Puur Hoorn (2012)

•  Inzet social media: Facebook & Twitter

•  Energiebesparingscampagne (2014)

•  Zonnepanelen veiling (2012-2013)

•  Onderzoek zonnepark Hoorn/Koggenland  

(2013-2014) 

2008: klimaatvisie vastgesteld

2010: routekaart klimaatneutraal Hoorn

Hoorn klimaatneutraal in 2040

Programma Puur Hoorn |  2011-2012 / 2013-2014

Speerpunten
•  Bewustwording & gedrag

•  Energiebesparing

•  Energieopwekking

•  Duurzame mobiliteit

•  Aanpak bestaande bouw

•  Verduurzamen eigen organisatie

Doelen
•  Duurzame bedrijfsvoering in 2015

•  Inwoners stimuleren en faciliteren om energie te besparen en 

energie op te wekken 

•  Bedrijven, instellingen en scholen stimuleren om energie te 

besparen en energie op te wekken

•  Inzetten op duurzame mobiliteit

Bijlage 2: Overzicht uitgevoerde projecten 
en activiteiten Puur Hoorn 2011-2014
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Bijlage 3: Overzicht deelnemende partijen 
brainstormsessies Puur Hoorn
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