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Bijlage 1 Uitvoeringsplan Duurzame Stad 2019



We hebben de ambitie bepaald en de uitdaging is begonnen.
Een klimaatneutrale stad in 2040 is een stevige doelstelling
maar zeker haalbaar.

Een van de grootste en meest urgente maatschappelijke
opgaven is de energietransitie. Zo’n verandering die ieder
huishouden en bedrijf in Nederland raakt, hebben we eerder
gehad. Toen we van kolen overgingen op aardgas. Koken,
douchen en verwarming van een huis of bedrijf gaat straks
niet meer op gas. Het besef hiervan wordt langzaamaan groter,
net als het aantal vragen dat het oproept. Samenwerking is
de succesfactor in deze opgave. De opgave is van en voor
iedereen: inwoners, bedrijven, partners en andere stake-
holders, lokaal maar ook regionaal.

Ook voor de andere onderwerpen die onder het programma-
plan Duurzame Stad vallen is samenwerking de sleutel tot
succes. Een circulaire economie is onmogelijk zonder de inzet
van bedrijven en bewustwording bij inwoners. En ook klimaat-
adaptatie en biodiversiteit zijn onderwerpen waar wij niet
alleen als gemeente voor kunnen zorgen.

Dit programmaplan geeft inzicht in de opgaven waar we voor
staan en een overzicht van de belangrijke stappen die we al tot
2022 kunnen zetten. Met elkaar maken we die Duurzame Stad.

Wethouder Samir Bashara

Voorwoord
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De gemeente Hoorn erkent het belang van het klimaat- en
energievraagstuk omdat dit bijdraagt aan een leefbare samen-
leving in de breedste zin van het woord. Daarom zijn zuinig
omgaan met energie en grondstoNen, inzet van meer schone en
duurzame energiebronnen en inspelen op gevolgen van klimaat-
verandering zoals wateroverlast en hitte, de belangrijkste
uitgangspunten voor het programma Duurzame Stad.

Gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een
klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en
laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al
haar activiteiten.

Met het programma Puur Hoorn 2.0 is een start gemaakt om
deze doelstelling te realiseren. Dit programma loopt tot eind
2018 en gaat over in het programma Duurzame Stad. Dit
betekent dat de term ‘Samen voor een Duurzame Stad’ de sleutel
blijft tot succes. Ook het merk Puur Hoorn blijft bestaan omdat
dit het beeldmerk is van het programma om uiting en herken-
baarheid te geven aan de gezamenlijke duurzaamheidsopgave.
Want een ding is helder, we kunnen het realiseren van deze
opgave niet alleen.

Het programma Duurzame Stad bestaat uit drie hoofd-
onderwerpen:
1) Energietransitie
2) Circulaire economie
3) Klimaatadaptatie en biodiversiteit

De pioniersfase binnen de energietransitie is voorbij. De
kernvraag is meer hoe kan de transitie snelheid krijgen? Het
onderwerp circulaire economie staat in de kinderschoenen en
moet nog concrete invulling krijgen. Klimaatadaptatie wordt
vormgegeven via het Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie en
biodiversiteit in de Groenvisie.

2 Inleiding



3.1 Indeling van het programma

Op pagina 4 is de indeling van het programma Duurzame Stad in
beeld weergegeven. Kenmerkend voor het programma zijn de
drie onderwerpen (1) energietransitie, (2) circulaire economie en
(3) klimaatadaptatie en biodiversiteit met de bijbehorende
randvoorwaarden. Dit vormt de basis voor de uitvoering van het
meerjarige programma.

3.2 Opzet programma Duurzame Stad

Het programma Duurzame Stad is een meerjarig programma dat
de stip op de horizon in 2040 zet. Voor de uitvoering, monitoring
en verdere ontwikkelingen ligt nu de focus van het programma
op de periode 2019-2022. Hieraan is ook het benodigd budget
van 1,5 miljoen euro structureel per jaar gekoppeld.

Het programma Duurzame Stad bestaat uit een drietal
onderwerpen:
1. Energietransitie
2. Circulaire economie
3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Energietransitie
Energietransitie is het omschakelen van een milieubelastende
energiebron naar een energievoorziening waarbij minder CO2
wordt uitgestoten zonder dat daarbij de energievoorziening in
gevaar komt. De energietransitie is een grote en complexe
opgave. Daarom is dit onderwerp onderverdeeld in vier sub
onderwerpen:
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Circulaire economie
Kort samengevat betekent een circulaire economie dat je zo lang
mogelijk voorkomt dat een grondstof afval wordt. Dit levert niet
alleen een besparing van grondstoNen op, het draagt ook bij aan
minder CO2-uitstoot en stimuleert ketensamenwerking,
werkgelegenheid en (proces)innovatie. De focus bij dit
onderwerp ligt op het goed in beeld brengen van de kansen in de
eigen organisatie en bedrijven. Op basis van die verkenning kan
een route uitgestippeld worden. De projecten die hieruit
voorkomen maken de stap naar de klimaatneutrale stad.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in twee onderdelen:

De basis ligt bij de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het inkoop-
proces is een belangrijk speerpunt en ook als eigenaar van
grondstoNen, bijvoorbeeld bermgras en fonteinkruid, liggen
kansen om de onderwerp vorm te geven. Daarnaast hebben
bedrijven als grondstoNenproducent een verantwoordelijkheid.
Wat biedt circulaire economie voor hen?

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Klimaatadaptatie is letterlijk ‘aanpassen aan de klimaat-
veranderingen’. Biodiversiteit is de mate van verscheidenheid in
een ecosysteem. Deze combinatie zal invulling geven aan de
mate waarin de gemeente bestand is tegen klimaatverandering.
En of ze er weerstand aan wil en kan bieden.

Klimaatadaptatie legt meer de focus op wateroverlast, droogte
en langdurige extreme warmte waarbij de biodiversiteit meer
invulling geeft aan ‘openbaar’ groen als middel tegen klimaat-
verandering.
Het onderwerp klimaatadaptatie loopt via het Deltaplan
ruimtelijke klimaatadaptatie dat vanuit de regio wordt opgepakt.
Hiervoor moet in 2019 een klimaatstresstest zijn uitgevoerd.
Deze test geeft een beeld waar mogelijke knelpunten liggen en
waar de eNecten van klimaatverandering zich het sterkst
voordoen. Het Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie geeft een
route van de meest eNectieve wijzen om dit te vertalen naar
beleid en uitvoeringsmaatregelen zodat de gemeente voorbereid
is op klimaatveranderingen. Hierin wordt ook aandacht
geschonken aan biodiversiteit.



3.3 Randvoorwaarden

Voor een succesvolle uitvoering van het programma zijn
randvoorwaarden essentieel. Deze randvoorwaarden
ondersteunen de onderwerpen (1) energietransitie, (2) circulaire
economie en (3) klimaatadaptatie en biodiversiteit in de
uitvoering en hebben hierin een gemeenschappelijke rol. Ook
binnen deze randvoorwaarden worden uiteenlopende projecten
opgestart.

Communicatiestrategie
Waar samenwerken de sleutel is, is communicatie cruciaal.
Er wordt een strategisch actieplan opgesteld om de verschillende
doelgroepen (inwoners, bedrijven, instellingen, raad en interne
organisatie) te informeren, faciliteren en in beweging te brengen
om zich actief te gaan inzetten voor de Duurzame Stad.

Regionale samenwerking
Duurzaamheid is grensoverschrijdend. De oplossingen en
ontwikkelingen in alternatieven is een samenspel op lokaal,
regionaal en provinciaal niveau. Niet alleen op overheidsniveau
maar tussen alle partners in dit onderwerp. Zelfs samenwerking
op landelijk niveau gaat ons helpen in de zoektocht naar
oplossingen voor de opgave. De opgave is gezamenlijk, niet
alleen van de gemeente.

Financieel
Een goede financiële balans tussen de uitvoering van de
verschillende projecten binnen de drie onderwerpen is
belangrijk. Het gaat niet alleen om structurele capaciteit, maar
ook om het inhuren van advies en kennis op de onderdelen:
specifieke kennis die niet aanwezig is binnen de organisatie. Het
behoud van die kennis wordt geborgd binnen de bestaande
capaciteit. Ook biedt het programma ondersteuning aan
innovatieprojecten en worden politieke ontwikkelingen binnen
deze onderwerpen geborgd.
De gemeente ondersteunt vanuit het programma stimulerings-
middelen als leningen en subsidies. In 2019 wordt gestart met
de vorming van een (regionaal) revolverend fonds. Tot die tijd
worden leningen en subsidies verstrekt om de continuïteit te
waarborgen.

Innovatie
Dit is naast samenwerking een andere belangrijke sleutel voor
succes. Als we blijven doen wat we altijd al deden, zullen we
krijgen wat we nu hebben. Open staan voor andere zienswijzen,
andere manieren van denken is noodzakelijk. Er is niet één
antwoord op de opgave. Het zijn verschillende alternatieven
gezamenlijk die de doelstelling moeten gaan verwezenlijken.
Bestaande technologie is de start, innovatieve projecten en
initiatieven gaan ons verder brengen.



3.4 Global Goals

Als gemeente zijn wij een global goal gemeente. Het programma draagt bij aan deze doelstellingen op de
onderdelen van waaruit het programma invloed op kan worden uitgeoefend. Dit zijn de onderstaande vier
doelen van de zeventien global goals:

Global Goal 7
Betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Door de energietransitie vorm te geven tegen de maatschappelijke laagste kosten per inwoner.

Global Goal 11
Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Door in de nieuwbouwontwikkeling en herstructurering de uitwerking van de energietransitie,
circulaire economie en klimaatadapatie op te nemen.

Global Goal 12
Duurzame consumptie en productiepatronen waarborgen

Door de afvalproductie te verminderen door hergebruik, reductie en recycling.

Global Goal 13
Neem dringend actie om klimaatverandering en de e>ecten ervan te bestrijden.

Door continue in te zetten op bewustwording om urgentie van klimaatverandering en de gevolgen
daarvan onder de aandacht te brengen.



Het programma Duurzame Stad heeft als doel het organiseren en
uitvoeren van projecten die bijdragen en uiteindelijk resulteren in
een klimaatneutrale stad in 2040. Hieraan wordt op verschil-
lende niveaus (landelijke overheid tot lokale overheid) uitvoering
aan gegeven. Zo heeft de Rijkoverheid doelen vastgesteld.
Daarnaast heeft de gemeente Hoorn in 2010 onderzoek laten
uitvoeren waaruit bleek dat de doelstelling klimaatneutrale stad
in 2040 haalbaar is. De raad heeft dit advies overgenomen en in
2010 vastgesteld.

Het programma Duurzame Stad moet de verschillende doelen
verenigen om te voldoen aan de landelijke verplichtingen en
doelstellingen en de lokale ambitie. Het vaststellen van de
Routekaart Energieneutraal Hoorn in 2040 is een eerste stap
geweest om de doelstelling voor 2040 te vertalen naar
doelstellingen in 2022 en 2030. Immers is 2040 nog ver weg.
Daarom richt het programma Duurzame Stad zich op de korte
termijn op de periode 2019-2022, en geven we een doorkijk in
de doelstellingen naar 2030. Het leggen van focus op de
komende vier jaar helpt om de voortgang van het programma
goed te kunnen monitoren, evalueren en te reageren op actuele,
innovatieve, en politieke ontwikkelingen.

4.1 Doelstellingen en uitgangspunten

De afbeelding op bladzijde 11 geeft onze ambitie weer.

Klimaatakkoord Nederland

• 100% duurzaam opgewekte energie in 2050;
• CO2-uitstoot met 49% verminderd in 2030;
• Aardgasvrij gebouwde omgeving in 2050.

Doelstellingen Gemeente Hoorn

• 23% duurzaam opgewekte energie in 2022, 57% in 2030;
• CO2-uitstoot met 15% verminderd in 2022, 49% in 2030;
• 4400 duurzame woningen in 2022;
• Besparing op electriciteit: 5% in 2022, 13% in 2030.

Uitgangspunten
De illustraties op bladzijde 12 geven inzicht in de huidige CO2-
uitstoot en het electriciteitsverbruik van de Gemeente Hoorn. De
cijfers zijn afkomstig uit de Energiemonitor die HVC in opdracht
van de West-Friese gemeenten opstelt.

Hier staan we nu:

• 6% duurzaam opgewekte energie;
• 295 Kton CO2;
• 3636 TJ electriciteitsverbruik.

Deze cijfers gelden als ijkpunt en start voor het programma
Duurzame Stad.
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Vooral de onderdelen energietransitie en circulaire economie
leveren een bijdrage aan de realisatie van bovengenoemde
doelen. Voor klimaatadaptatie en biodiversiteit is dit anders.
Deze onderdelen leveren niet direct een bijdrage aan de
uiteindelijke realisatie van een klimaatneutrale stad, maar zijn
eerder een gevolg van de klimaatverandering. Hoorn streeft
daarom naar een klimaatbestendige gemeente waar
waterveiligheid zoveel mogelijk wordt geborgd en wateroverlast,
droogte en hittestress worden beperkt en waar mogelijk
voorkomen.





5.1 Kansen bij de uitvoering

De gemeente heeft in het coalitieakkoord een ambitie gesteld.
Ze kiest ervoor om in te zetten op die onderwerpen waar de
komende vier jaar de grootste duurzaamheidswinst te boeken is
en/of invloed het grootst is.

De energietransitie is de grootste en meest urgente opgave. De
bestaande bouw binnen de gemeente levert de grootste bijdrage
aan de CO2-uitstoot en vormt daarmee de belangrijkste opgave
in het programma Duurzame Stad.
De circulaire economie is een belangrijk onderdeel in het
realiseren van de Klimaatneutrale stad 2040 doelstelling.
Aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit maakt de stad
prettiger en leefbaarder, en is bovendien belangrijk om de
consequenties van klimaatverandering tegen te gaan.

Dit leidt tot de volgende hoofdelementen in het uitvoeringsplan:

• Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
(4400 energiezuinige woningen);

• De verduurzaming van de energievoorziening, waarbij
verkend wordt welke duurzame energieprojecten haalbaar
zijn, binnen wat landschappelijk inpasbaar en wenselijk is,
en waarvoor binnen de samenleving draagvlak is;

• Onderzoeken van verschillende alternatieven voor aardgas;

• Verduurzaming van de sector werken, waarbij het
bedrijfsleven gestimuleerd wordt klimaatmaatregelen te
nemen. Stimuleren van energieneutrale bedrijventerreinen;

• Verduurzaming van de eigen organisatie, door in te zetten
op de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen,
integrale duurzaamheid en duurzaam inkopen. De gemeente
geeft het voorbeeld.

5 Uitvoeringsprogramma rollen en kansen



5.2 Rollen bij de uitvoering

De gemeente wil het programmaplan Duurzame Stad – en de
uitvoering ervan – samen met de burgers, bedrijven en andere
maatschappelijke partners oppakken. We zien de volgende
invulling van rollen voor de gemeente en willen ons als volgt
positioneren. De rollen geven de kaders waarbinnen het
programma Duurzame Stad uitgevoerd wordt:

• De gemeente ziet voor haarzelf vooral een rol als regisseur,
aanjager en facilitator, waarbij burgers, bedrijven en partners
medeverantwoordelijk zijn voor het behalen van het
klimaatdoel;

• Klimaatverandering zal een volwaardig onderdeel uitmaken van
de ruimtelijke planvorming en daarom wordt het meegenomen
in de huidige plannen als structuurvisies, het gemeentelijke
rioleringsplan en in het toekomstige omgevingsplan;

• Energieneutraal en klimaatadaptatie worden integraal
opgepakt daar waar kan en dit een meerwaarde heeft;

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door haar
eigen organisatie te verduurzamen;

• De gemeente doet lokaal wat lokaal kan en regionaal wat
regionaal moet. Voor een aantal onderwerpen heeft
samenwerking op regionale schaal een duidelijke
meerwaarde;

• Slimme framing van de klimaatdoelstelling om zo beter aan te
sluiten bij de leefwereld van burgers en bedrijven.
Klimaatneutraal is lastig te vertalen. Dit wordt meegenomen
in de nader uit te werken communicatiestrategie;

• De gemeente wil de ruimte bieden voor (beleids)-
experimenten die bijdragen en samen met de samenleving
kansrijke projecten opzetten;

• De voortgang van het programma wordt zowel besproken
met externe partijen (oa climate board) als met de raad.
Dit betekent dat het programma niet af is voor de komende
vier jaar en ruimte biedt voor aanpassingen door verschillende
ontwikkelingen. De energiemonitor die in samenwerking met
HVC is opgesteld vormt hiervoor de basis.

5.3 Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsprogramma richt zich op de concrete acties en
projecten voor de komende bestuursperiode. Hierin is de opzet
aangehouden van de onderwerpen (1) energietransitie, (2)
circulaire economie en (3) klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het
benodigd budget voor het realiseren van de gestelde doelen in
de periode 2019-2022 is 7.115.000 euro. Hiervan is 2.063.250
euro aangevraagd in de begroting 2019. Hoofdstuk 6 geeft hier
toelichting op.

In de navolgende tabel staan de projecten voor de periode van
2019. Met een budget van 2.063.250 euro. Via jaarlijkse
monitoring worden de resultaten uit de projecten gevolgd en
teruggekoppeld aan de raad. Het uitvoeringsplan is een
dynamisch model. Niet alle gelden van het budget zijn aan
projecten toegekend. Er is ruimte in het budget voor innovatieve
en politieke ontwikkelingen. En voor kosten die zijn verbonden
aan monitoring van structurele werkzaamheden.

Bijlage 1 omvat het uitvoeringsprogramma Duurzame Stad 2019.



Financiën programma Duurzame Stad

Omschrijving Euro (4jr) 2019 2020 2021 2022
Routekaart energieneutraal uitvoeringsbudget 1.813.000 453.250 pm pm pm
Klimaatadaptatie/circulaire economie/randvoorwaarden programma DS 2.040.000 510.000 pm pm pm
Kennis en innovatie regio West-Friesland 400.000 100.000 pm pm pm
Revolverend fonds 1.000.000

Totaal 4.253.000 2.063.250

Voor het programma Duurzame Stad is een tweedeling gemaakt
in de financiën: (1) Financiën programma Duurzame Stad en (2)
Capaciteit programma Duurzame Stad.

6.1 Financiën programma Duurzame Stad

Voor de uitvoering van het programma Duurzame Stad is voor de
uitvoering van de onderdelen (1) energietransitie, (2) circulaire
economie en (3) klimaatadaptatie en biodiversiteit in de periode
2019-2022 4.253.000 euro aangevraagd. Daar komt eenmalig
1000.000 euro voor het revolverend fonds bij. Totaal 5.253.000
euro.

In de begroting van 2019 is 2.063.000 euro aangevraagd. De
overige jaren staan nog op pm en worden in de kadernota van
2019 weer opgevoerd.

6.2 Capaciteit programma Duurzame Stad

Naast de financiering van de projecten zijn ook gelden nodig
voor de capaciteit. In totaal is voor de uitvoering van het
programma Duurzame Stad 5,68 fte nodig vanuit de gedachte
dat de focus op het onderdeel energietransitie ligt.

De structurele dekking van het aantal fte’s is 465.500 euro. Dit
bedrag is voor 2019 aangevraagd in de begroting waarvan
296.000 euro structureel is opgenomen in de kadernota. Vanaf
2020 is het budget voor de 2 fte projectleider pm. Dit bedrag
wordt in de kadernota 2019 opgevoerd.

6 Financiële onderbouwing en capaciteit



Capaciteit programma Duurzame Stad

Omschrijving Fte Euro 2019 2020 2021 2022
Programmamanager 1 fte
Programma-assistent 0,67 fte
Projectleider Duurzame Stad 0,67 fte
Account-/regioadviseur 0,67 fte
Communicatiemedewerker 0,67 fte

296.000 296.000 296.000 296.000 296.000

Projectleider Energietransitie 1 fte
Projectleider Energietransitie 1 fte

169.500 169.500 pm pm pm

Totaal 5,68 fte 465.500 465.500 296.000 296.000 296.000



De gemeente doet lokaal wat lokaal kan en regionaal wat
regionaal moet. Voor een aantal onderwerpen heeft samen-
werking op regionale schaal een duidelijke meerwaarde. De
opgave vanuit het onderwerp energietransitie kan de gemeente
niet binnen haar gemeente grenzen oplossen. Dit geldt ook voor
de circulaire economie.

Samenwerking zoeken met ondernemers, partners en andere
gemeenten binnen West-Friesland is de sleutel tot succes.
Duurzaamheid (mede aangewakkerd vanuit de economische
drijfveer) kan ons als regio versterken. Als we energie steken in
kennis en innovatie kunnen we de versnelling maken. Er zijn
opleidingen nodig, technische mensen die deze opgave kunnen
vertalen in uitvoering en goede alternatieven kunnen aandragen
en ontwikkelen voor onze energie- en warmtevraag. We kunnen
duurzaamheid bevorderen en tegelijkertijd bedrijvigheid creëren.
Zo scheppen en behouden we werkgelegenheid.

De gemeente wil de ruimte bieden voor (beleids)experimenten en
samen met de samenleving kansrijke projecten opzetten.
West-Friesland is een sterke regio, waar dit mogelijk is. Kennis
bundelen en onderwijs faciliteren om de bouwsector te
ondersteunen. De driehoek van overheid, bedrijfsleven en
onderwijs koppelen in deze klimaatopgave.

Ook voor de overlegstructuur van het programma is gekozen om
de opzet van het programma Duurzame Stad aan te houden. Het
is een dynamische structuur die de ontwikkelingen volgt. Het
doel van de structuur is om zowel de regio als externe partners
te betrekken en intern de uitvoering goed te laten verlopen
waarbij iedereen die een rol heeft juist en tijdig wordt
geïnformeerd.

Binnen de structuur is een nieuw orgaan geïntroduceerd namelijk
de climate board. In de climate board zijn de bestuurders
vertegenwoordigd van onze grotere partners op het gebied van
duurzaamheid. Vooralsnog zijn dit Intermaris, HVC, Liander en de
gemeente. Ook partners als het bedrijfsleven, PWN en financiële
instellingen worden uitgenodigd om deel te nemen in de climate
board. Het uitgangspunt is het maken van slagkracht op lokaal
niveau.

De overlegstructuur laat zien dat de uitvoering
van de projecten grotendeels loopt via de
kanalen van de wijkprogramma’s
en de interne beleidsvelden.

Op de pagina hierna
staat de afbeelding van
de overlegstructuur.

7 Regionale
samenwerking
West-Friesland

8 Overlegstructuur
programma






