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1. Inleiding 

De Rekenkamer Zandvoort wil de gemeenteraad een handreiking geven voor een actieve opstelling op 

het onderwerp duurzaamheid. Daarbij is duurzaamheid afgebakend tot het onderwerp duurzame ener-

gie, energiebesparing en de daarvoor benodigde energietransitie. 

De Rekenkamer constateert dat de gemeenteraad in het verleden menigmaal aandacht heeft geschon-

ken aan dit onderwerp en dat getroffen maatregelen een positieve bijdrage hebben geleverd aan de 

energietransitie. De Rekenkamer constateert echter ook, dat niet precies duidelijk is wat de visie is 

van de gemeenteraad op dit onderwerp. 

Daarom heeft de Rekenkamer een onderzoek uitgezet, met als doelstellingen1: 

• Inzicht verkrijgen in de visie van de gemeente Zandvoort op duurzaamheid, de rol die de gemeen-

teraad hierbij speelt, de keuzes die zijn gemaakt en tot welke acties het een en ander heeft geleid. 

• De gemeenteraad een handreiking doen voor de mogelijkheden voor een duurzaam Zandvoort in de 

toekomst. 

Dit rapport doet verslag van het onderzoek. Als inleiding schetsen we de rol van lokale overheden in de 

energietransitie (hoofdstuk 2) en geven een beeld van de huidige duurzaamheid van Zandvoort (hoofd-

stuk 3). Hoofstuk 4 beschrijft het energie- en klimaatbeleid in Zandvoort en de resultaten daarvan. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de belangrijkste bevindingen en in hoofdstuk 6 vertalen we die naar een hand-

reiking voor toekomstig beleid in Zandvoort.  

 

 

                                                 

1 Bron: startnotitie Rekenkamer Zandvoort 
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2. Energietransitie en rol van lokale overheden 

Door de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2 uit fossiele brandstoffen, warmt de aarde op. Om 

die opwarming te beperken is een overgang (transitie) naar een volledig duurzaam energiesysteem 

nodig, met minder vraag naar energie en een volledig duurzame opwekking van energie. Dat een kli-

maat- en energietransitie in Nederland in gang is gezet wordt steeds duidelijker. Enkele voorbeelden 

die dit illustreren: 

• In 2013 is door meer dan veertig organisaties waaronder werkgevers, werknemers, natuur- en mili-

euorganisaties, maatschappelijke organisaties, centrale en decentrale overheden het SER Energie-

akkoord2 voor duurzame groei gesloten.  

• In 2015 heeft Urgenda een rechtszaak gewonnen tegen de Nederlandse staat3. Urgenda en 900 

mede-eisers hebben bij de rechter afgedwongen dat de Nederlandse staat meer en effectievere 

klimaatacties moet ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot 

van broeikasgassen te verminderen.  

• De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft recent geadviseerd om een nati-

onale klimaatwet te introduceren, waarin o.a. een plafond wordt vastgelegd voor de jaarlijkse 

uitstoot aan broeikasgassen (WRR, 2016)4. Verschillende politieke partijen hebben dit advies over-

genomen in hun programma’s voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. De WRR ziet een be-

langrijke rol voor decentrale overheden in het bieden van experimenteerruimte voor vernieuwende 

initiatieven om de energietransitie te versnellen.  

• Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende onlangs voor dat de Nederlandse ondertekening van 

het klimaatakkoord in Parijs (2015) betekent dat CO2 emissies in Nederland in 2030 met 40-50% 

moeten zijn teruggebracht (t.o.v. 1990) en in 2050 met minimaal 85%-95% (PBL, 2016)5. Dat bete-

kent bijvoorbeeld dat de gebouwde omgeving energieneutraal zal moeten worden. 

2.1. Relatie tussen (inter)nationaal en gemeentelijk beleid 

De energietransitie is een ingrijpende en veelomvattende systeemverandering en raakt bestuurslagen 

op verschillende geografische niveaus. Daarom zijn er klimaat- en energiedoelen op mondiaal, Europees 

en nationaal niveau afgesproken (Figuur 1).  

                                                 

2 http://www.energieakkoordser.nl/  
3 http://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/  
4 WRR (2016). Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd 
5 PBL (2016). Vuuren , D.P. van, et al. (2016), Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse lange-termijn 
klimaatbeleid?, Den Haag: PBL 

http://www.energieakkoordser.nl/
http://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/klimaatzaak/
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Figuur 1 Klimaatdoelstellingen geformuleerd op verschillende geografische schaalniveaus. 

 

De ‘Brusselse’ doelen en daaraan gekoppelde Europese wetten zijn sterk bepalend voor de huidige 

ambitie voor de energietransitie in Nederland. De Europese wetten zijn vertaald naar Nederlandse 

wetgeving en beleid. Daarnaast zetten de Nederlandse overheden verschillende aanvullende instru-

menten in.  

Het Europese en nationale beleid werkt door in Zandvoort: in nieuwe auto’s en nieuwe gebouwen die 

minder energie gebruiken, in burgers en bedrijven die gebruik maken van fiscale stimulering om zon-

nepanelen te installeren en in (nieuwe) windparken die voor de kust van Zandvoort worden gereali-

seerd.  

De rol van de gemeente hierin is, het uitvoering geven aan wettelijke eisen (als de gemeente daar een 

taak in heeft) en het stimuleren van bovenwettelijke ambities. In dat laatste geval kan de gemeente 

eigen beleid ontwikkelen (visie, doelen, instrumenten) en daarin gebruik maken van landelijke en pro-

vinciale instrumenten die worden aangeboden. 

Uit een inventarisatie blijkt dat steeds meer gemeenten werken aan een uitvoeringstrategie voor lokaal 

energie- en klimaatbeleid. De Gemeente Barometer Fysieke Leefomgeving 20156 constateert dat per 

saldo gemeenten in 2015 een steeds beter beeld hebben van hun taken op energie- en klimaatgebied 

en ook meer verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering. Inmiddels heeft 79% van de gemeenten 

klimaatdoelen (bijvoorbeeld x% CO2 reductie in jaar y) en is 84% van plan om extra inspanningen te 

leveren om die doelen te halen. De focus van gemeenten ligt daarbij op drie onderwerpen: energiebe-

sparing voor koop- en huurwoningen, verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed en het faciliteren 

en stimuleren van burgerinitiatieven. 

                                                 

6 Jaarlijkse enquête onder Nederlandse alle gemeenten (RoyalHaskoningDHV en VNG). In 2015 reageerde 47% van 
de gemeenten op de enquête (zie https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/specials/barometer)  

https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/specials/barometer
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2.2. Mate van invloed van een gemeente 

We onderscheiden drie manieren waarop een gemeente invloed kan uitoefenen op de CO2-emissies 

binnen de gemeentegrenzen. We visualiseren dat als drie ‘cirkels’ (zie Figuur 2): 

• Cirkel van controle. Dit betreft emissies die een gemeente als organisatie zelf direct kan beïnvloe-

den, met name: 

o het verbeteren van de energieprestaties van de eigen gemeentelijke organisatie waaronder 

de eigen gebouwen, openbare verlichting en het wagenpark; 

o het handhaven op energiebesparing bij bedrijven in het kader van de Wet milieubeheer; 

o het vastleggen van energieambities bij gebiedsontwikkeling (ruimtelijke ordening).  

• Cirkel van invloed. Emissies die een gemeente kan reduceren als deze zich inzet en partners zich 

eveneens maximaal committeren. Dit richt zich bij lokale overheden onder andere op: 

o stimulering van energiebesparing en toepassing van duurzame energie bij particuliere wo-

ningeigenaren door bijvoorbeeld inzet van informatiecampagnes en subsidies; 

o maken van prestatieafspraken met woningbouwcorporaties;  

o inzet van instrumenten gericht op het stimuleren van bedrijven om vrijwillig aan de slag te 

gaan met energiebesparing en duurzame energie. 

• Cirkel van lobby en kennisontwikkeling. Emissies waarvoor een gemeente afhankelijk is van (lan-

delijke) beleidsontwikkelingen zoals: de inzet van subsidies en regelgeving voor de verdere ver-

groening van de elektriciteitsvoorziening, fiscale regelingen voor bedrijven, subsidieregelingen 

voor particulieren, salderingsregeling voor zonne-energie etc.  

 

 

Figuur 2  Mate van invloed die gemeente heeft op de CO2 emissies binnen haar gemeentegrenzen. Bron: 

Gemeente Utrecht (2016)7.  

 

Deze cirkels vormen het analysekader voor de bespreking van de beleidsresultaten van de gemeente 

Zandvoort in hoofdstuk 4.  

                                                 

7 Gemeente Utrecht (2016). Utrechtse Energieagenda’s. 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijk-ontwikkeling/Milieu/Energie/De-Utrechtse-Energieagendas.pdf
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3. Een blik op de duurzaamheid van Zandvoort 

CO2 komt vrij bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Besparing van energie en het duurzaam opwek-

ken van energie verminderen de CO2 uitstoot. Welke bronnen in Zandvoort stoten CO2 uit en welke 

ontwikkelingen verminderen deze uitstoot? Dit hoofdstuk illustreert dat aan de hand van drie indicato-

ren: een overzicht van de belangrijkste CO2-bronnen, de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de 

opwekking van elektriciteit met zonnepanelen. Het beeld is zeker niet volledig, maar geeft de lezer 

een indicatie van de Zandvoortse situatie. 

3.1. CO2 voetafdruk Zandvoort  

Figuur 3 geeft een overzicht van de CO2 emissies voor de gemeente Zandvoort over de periode 2010-

20148. Meer dan de helft van de CO2 emissies is afkomstig van woningen, 13% van publieke dienstverle-

ning en 22% van de commerciële dienstverlening (horeca, hotels, winkels e.d.). Deze laatste categorie 

heeft in Zandvoort een relatief groot aandeel in de emissies vergeleken met Nederland als geheel. De 

gegevens illustreren het belang van de ‘gebouwde omgeving’ in de energietransitie. Het gas en de 

elektriciteit die daar worden verbruikt veroorzaken bijna 90% van de CO2-uitstoot van Zandvoort. De 

figuur laat zien dat emissies in deze periode zijn gedaald met 13%. Dit is in lijn met de landelijke trend 

in deze periode9. 

  

Figuur 3  CO2 emissies voor de gemeente Zandvoort 2010-2014. Bron: Klimaatmonitor. 

3.2. Woningen en gebouwen  

Het energielabel is een maat voor de energiezuinigheid en de CO2 emissies van een woning. Het ener-

gielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) 

aan hoe energiezuinig een huis is. Een huis met label A heeft bijvoorbeeld goede isolatie, dubbel glas, 

energiezuinige verwarming en zonnepanelen10. De energielabels van de Zandvoortse woningvoorraad 

zijn ruimtelijk weergegeven in Figuur 10. Duidelijk zichtbaar zijn in groen de nieuwbouwprojecten en 

in het midden van de kaart het Louis Davis Carré waar twee scholen, tweehonderd woningen, een 

bibliotheek, een sportzaal en een kinderdagverblijf worden verwarmd en gekoeld met behulp van diep 

                                                 

8 Door verbruik van elektriciteit in Zandvoort komt elders, bij de elektriciteitscentrales, CO2 vrij. In de figuur zijn 
deze emissies toegekend aan de gemeente Zandvoort. Daarvoor is de landelijke gemiddelde CO2-emissie van de 
elektriciteitsopwekking gebruikt. 
9 Bron: http://www.clo.nl/indicatoren/nl0165-broeikasgasemissies-in-nederland 
10 Bron: www.energielabel.nl 
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grondwater via een zogenoemde Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Op de daken van dit complex 

liggen zonnepanelen. Deze maatregelen leiden tot een energiezuinig label A voor dit gebouwencom-

plex. 

 

Figuur 4 Energielabels van de woningen in Zandvoort. Bron: energielabelatlas.nl. 

Figuur 5 laat zien dat de energiekwaliteit van woningen in Zandvoort lager is dan van de regio. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met een ouder woningenbestand in Zandvoort11. Dat betekent dat Zandvoort 

een verhoudingsgewijs grotere opgave heeft om in de toekomst energieneutraal te worden.  

 

Figuur 5 Verdeling van voorlopige energielabels (A-G) voor woningen in Zandvoort over de verschillende 

labelcategorieën vergeleken met verdeling van alle woningen binnen de regio IJmond (grijs). Bron: 

klimaatmonitor. 

Met circa 2600 woningen bezit woningcorporatie De Key ongeveer 30% van de Zandvoortse woningvoor-

raad. Figuur 6 geeft de energielabelverdeling van deze woningvoorraad. De landelijke doelstelling is 

dat alle huizen van woningcorporaties in 2020 gemiddeld het energielabel B hebben (Energieakkoord, 

2013). De afstand tot dit doel is in Zandvoort groot.  

                                                 

11 Een preciezere duiding is niet mogelijk. Omdat alle woningen een voorlopig label hebben gekregen o.b.v. type, 
grootte en bouwjaar. Geleidelijk worden deze labels definitief o.b.v. door corporaties en woningeigenaren inge-
voerde gegevens.  
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Figuur 6 Verdeling van energielabels van huurwoningen (A-G) van woningcorporatie De Key in Zandvoort in 

2014. Bron: prestatieafspraken wonen in Zandvoort 2013 t/m 2015. 

3.3. Hernieuwbare energiebronnen 

Figuur 7 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen per 

inwoner in Zandvoort, over de periode 2008-2015 vergeleken met een aantal buurgemeenten. Het ge-

bruik van zonne-energie is verdrievoudigd in de afgelopen 3 jaar. Uit het overzicht blijkt dat Zandvoort 

het beter doet dan Haarlem, maar slechter dan een aantal andere buurgemeenten. Het opgestelde 

vermogen per inwoner ligt in Zandvoort ver onder het Nederlandse gemiddelde. 

 

Figuur 7 Vermogen aan zonnepanelen per inwoner in Zandvoort, een aantal buurtgemeenten en in Nederland 

uitgedrukt in Wpiek (Wp) per inwoner. Bron: klimaatmonitor 
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4. Terugblik op het energie- en klimaatbeleid van Zandvoort  

In dit hoofdstuk brengen we in kaart hoe de gemeente Zandvoort stuurt op de energietransitie. Dat 

beleid is in Zandvoort niet vervat in één centraal plan of nota met een daaraan gekoppelde systematiek 

van monitoring en evaluatie. De verschillende beleidslijnen waarlangs de energietransitie in Zandvoort 

vormt krijgt komen in dit hoofdstuk bij elkaar.  

We kijken daarbij stapsgewijs naar de opgestelde visies, ambities en plannen; de financiële kaders; de 

resultaten van het beleid en tenslotte de monitoring en evaluatie. Daarmee volgen we het analysekader 

van de beleidscyclus. Dat is een conceptueel model dat beschrijft hoe beleid zich in het ideale geval 

ontwikkelt: van beleidsontwikkeling, naar beleidsdoorwerking, beleidsuitvoering en tenslotte terug-

koppeling (zie Figuur 8).  

  

Figuur 8  Schematische weergave van de beleidscyclus. 

 

De analyse is gebaseerd op documenten zoals coalitieakkoorden, beleidsplannen en jaarverslagen en 

op interviews (zie bijlage 1). We kijken daarbij naar de periode vanaf circa 2010 tot heden. 

4.1. Visies, ambities en plannen 

Ambities en plannen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in Zandvoort zijn vast-

gelegd in i) coalitieakkoorden en daaraan gekoppelde raadsprogramma’s, ii) de Milieubeleidsplannen, 

iii) akkoorden met de provincie en iv) woonvisies. Deze plannen worden in de meeste gevallen in een 

4-jaarlijkse cyclus herzien.  

COALITIEAKKOORDEN EN RAADSPROGRAMMA’S  

Het coalitieakkoord 2010-201412 en het Raadsprogramma13 voor dezelfde periode bevatte een visie op 

duurzaamheid, verwoord als: “Duurzaamheid wordt een leidend begrip. Zandvoort zal daaraan meer 

gaan bijdragen” en “….het college zal voortdurend de vinger aan de pols moeten houden duurzaamheid 

daar waar mogelijk zelf in de praktijk te brengen en bij andere te bevorderen”. In het akkoord werd 

een nota Duurzaamheid en een routekaart energieneutrale gemeentelijke gebouwen aangekondigd. 

                                                 

12 Gemeente Zandvoort (2010) Coalitieakkoord op Hoofdlijnen 2014-2018 tussen VVD, CDA, PvdA en Sociaal Zand-
voort 
13 Gemeente Zandvoort (2010) Raadprogramma 2010-2014 

http://www.zandvoort.nl/dsresource?objectid=11643&type=org
http://www.zandvoort.nl/dsresource?objectid=11643&type=org
http://www.zandvoort.nl/dsresource?objectid=11644&type=org
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Het Raadsprogramma noemt als specifieke doelstellingen: 

• Implementatie van duurzaam inkopen van 75% in 2010 naar 100% in 2015. 

• CO2-reductie en het percentage duurzame energie in 2020 beide 6% meer t.o.v.1990. 

Het coalitieakkoord 2014-201814 bevat geen visie op het onderwerp duurzame energie, energiebespa-

ring en de energietransitie. In de bestuurlijke prioriteiten voor deze periode, verwoord in de ‘Factsheet 

Kerntakendiscussie Milieu’15, worden duurzaam bouwen en het terugbrengen van de CO2-uitstoot als 

algemene doelen genoemd.  

MILIEUBELEIDSPLANNEN 

De milieubeleidsplannen worden in opdracht van de gemeente opgesteld door de Omgevingsdienst IJ-

mond (OD IJmond). Het Milieubeleidsplan 2009-201316 heeft als algemene ambitie om uitvoering te 

geven aan het klimaatakkoord 2007-2011 dat door de VNG en het Rijk is ondertekend en de klimaataf-

spraak 2008-2012 die de gemeente met de provincie Noord-Holland heeft ondertekend. De gemeente 

draagt hiermee bij aan het realiseren van de landelijke (en de provinciale) doelstelling t.a.v. CO2-

reductie. Specifieke doelstellingen in het milieubeleidsplan zijn: 

• De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en streeft duurzaamheid en een forse CO2-reductie binnen 

haar gemeentelijke organisatie na. 

• Implementatie van duurzaam inkopen van 75% in 2010 naar 100% in 2015.  

• Stimuleren Green Key17.  

• Minimaal score GPR 8 bij nieuwbouw18.  

Het Milieubeleidsplan 20014-2018 is anders van opzet dan het voorgaande plan. Het bevat geen gene-

rieke doelen, maar een groot aantal voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten op onderwerpen 

als nieuwe en bestaande woningen, installatie van zonnepanelen, Green Key, oprichten van een busi-

ness club, laadpalen, etc.  

Zowel het Milieubeleidsplan 2009-2013 als het Milieubeleidsplan 2014-2018 moe(s)ten budgetneutraal 

worden uitgevoerd. D.w.z. dat alle activiteiten die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor 

gemeente gefinancierd moeten worden uit incidentele middelen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. 

In het concept Milieubeleidsplan 2014-2018 werd daarvoor, op verzoek van de raad, € 19.517 beschik-

baar gemaakt door verschuiving van middelen binnen het programma Wonen en Leefomgeving19. Uit de 

interviews blijkt dat dit budget ontoereikend is om de grote lijst aan voornemens in het Milieubeleids-

plan uit te kunnen voeren.  

KLIMAATAFSPRAKEN MET DE PROVINCIE 

Door middel van 4-jaarlijkse klimaat- en energieafspraken stimuleert de provincie Noord-Holland ge-

meenten om invulling te geven aan nationale doelstellingen. In de periodes 2004-2008 en 2008-2012 

waren gemeenten verplicht om een vrij gedetailleerd klimaatplan op te stellen om in aanmerking te 

kunnen komen voor subsidie en kennis-ondersteuning (op dit moment d.m.v. het Servicepunt Duurzame 

Energie). 

                                                 

14 Gemeente Zandvoort (2014) Coalitieakkoord op Hoofdlijnen 2014-2018 tussen OPZ, D66 en CDA 
15 Factsheet Kerntakediscussie Milieu 
16 Gemeente Zandvoort (2009) Milieubeleidsplan Zandvoort 2009-2013. 
17 Green Key is een duurzaamheidskeurmerk voor de toerisme sector (hotels, horeca e.d.) 
18 GPR staat voor de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) (versie 4.0) voor duurzaam bouwen. Ambitieniveau 8 
is een ‘bovenwettelijk’, hoog, ambitieniveau voor duurzaamheid waarbij niet alleen naar energie wordt gekeken 
maar ook naar binnenklimaat, materiaalgebruik etc. Wanneer wordt voldaan aan de wettelijke bouweisen resul-
teert een GPR-score van 6 à 7. 
19 Mededeling aan de raad, dekking uitvoering Milieubeleidsplan (20-08-2015) 

https://www.zandvoort.nl/dsresource?type=pdf&objectid=zandvoortdmz:16457&versionid=&subobjectname=
https://zandvoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1397735/Kerntakendiscussie_factsheet_Milieu.pdf
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In het kader van de klimaatafspraak 2008-2012 heeft de gemeente Zandvoort een plan van aanpak 

klimaatbeleid voor de periode 2009-201220 opgesteld en subsidie gekregen in het kader van de regeling 

Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK) voor uitvoering van dit plan. De gemeente Zandvoort 

heeft in haar plan voor alle thema’s ingezet op het ambitieniveau ‘actief’ (daarnaast was het mogelijk 

in te zetten op ‘vooruitlopend’ of ‘innovatief’). Het plan van aanpak bevat een aantal doelen, waaron-

der: 

• 10% van de energie die in de gemeente wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt via grootschalige 

of collectieve installaties; 

• Handhaving van de energieparagraaf in de milieuvergunning aan bedrijven en horeca; 

• 1% per jaar verbetering in de energieprestaties van de woningvoorraad; 

• Streven naar een GPR van 8 bij nieuwbouw van woningen.  

In 2012 zijn nieuwe Noord Hollandse energieafspraken gemaakt voor de periode 2012-201621. Daarin is 

afgesproken dat gemeenten deze vertalen naar ‘lokale energieagenda’s’ en dat gemeenten de provincie 

periodiek informeren over de resultaten. Uit de interviews komt naar voren dat de ‘lokale energie-

agenda’ niet meer refereert naar een op te stellen beleidsagenda of –plan zoals in voorgaande perioden. 

Met het lokaal implementeren van de regionale subsidieregeling ‘Duurzaam wonen in Kennemerland’22 

werd door Zandvoort invulling gegeven aan de energieafspraken.  

In de nabije toekomst stapt de provincie waarschijnlijk af van klimaatovereenkomsten met individuele 

gemeenten en sluit aan bij regionale samenwerkingsverbanden, met name het regionaal actiepro-

gramma wonen (RAP, zie hierna)23. 

WOONVISIES 

Het beleid rond ‘wonen’ is relevant voor het in gang zetten van een energietransitie in Zandvoort omdat 

meer dan 50% van de CO2 emissie afkomstig is van woningen.  

De Woonvisie Zandvoort 2007-2015 verwijst m.b.t klimaat- en energieambities naar het ‘Plan van aan-

pak Klimaatbeleid gemeente Zandvoort’ uit 2003. Dat plan is opgesteld in het kader van de klimaataf-

spraak met de provincie Noord-Holland over de periode 2004-2008. Omdat die afspraken in de loop der 

tijd zijn vernieuwd (zie hiervoor) en de wettelijke energienormen voor nieuwbouw regelmatig worden 

aangescherpt, legt de woonvisie voor de periode 2007-2015 geen energie-ambitie op aan de woonvoor-

raad in Zandvoort.  

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP 2016-2020)24 is tevens de woonvisie van Zandvoort voor de 

komende jaren. Het RAP refereert op de korte termijn naar de afspraken uit het landelijke energieak-

koord (o.a. bezit van woningcorporaties heeft in 2020 gemiddeld label B) en voor de langere termijn 

naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. 

In de Visie op de volkshuisvestelijke opgave 2016-202025 voor huurwoningen in Zandvoort wordt verwe-

zen naar de bovengenoemde afspraken uit het Energieakkoord. Dat uitgangspunt wordt door de ge-

meente onderschreven, maar tegelijkertijd geeft de visie aan dat de (financiële) mogelijkheden van 

De Key om dat te bereiken beperkt zijn. 

                                                 

20 Gemeente Zandvoort (2009) Plan van Aanpak Klimaatbeleid (in het kader van de subsidieregeling Stimulering 
LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK)) (document als hardcopy ontvangen). 
21 Noord Hollandse Energieafspraken 2012-2016 
22 Regeling duurzaam wonen in Kennemerland 
23 Bron: gesprek met provincie Noord-Holland. Dit betreft nog niet vastgesteld provinciaal beleid. 
24 Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland / IJmond 2016 t/m 2020 
25 Gemeente Zandvoort (2016) Woonvisie 2016-2020  

http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/uploads/Intentieverklaring%20Energieafspraak%20Noord-Holland%202012-2016.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Beverwijk/401122/401122_1.html
https://www.zandvoort.nl/dsresource?objectid=20768&type=org
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In alle visies is opgenomen dat gemeente en woningcorporaties prestatieafspraken maken over de kwa-

liteit(sverbetering) van de voorraad corporatiewoningen. De prestatieafspraken op het gebied van ener-

gie met de woningcorporatie De Key zijn: 

• Over de periode 2008-201226: geen.  

• Over periode 2013 t/m 2015: worden in 175 woningen één of meerdere labelstappen27 voorzien. In 

2020 heeft 85% van de woningen een goed (A,B) of redelijk (C, D) energielabel (en dus 15% een 

label E-G) 28.  

• Voor de periode 2017-202129: is de ambitie om in 2026 het aantal woningen met een slecht ener-

gielabel terug te brengen naar 20%. In de prestatieafspraken is aangegeven dat in 2017 wordt uit-

gewerkt hoe dit resultaat bereikt kan worden.  

 

Tabel 1 vat de belangrijkste doelstellingen uit de voorgaande paragrafen nog eens samen. De tabel 

bevat ook de doelstellingen die in de gemeentelijke jaarverslagen worden gerapporteerd. Een aantal 

zaken vallen op in dit overzicht:  

• De besparings- en duurzame energiedoelen voor de gemeentelijke organisatie die in de jaarver-

slagen van de gemeente zijn opgenomen zijn niet te herleiden uit andere beleidsdocumenten. Uit 

de interviews blijkt dat ze waarschijnlijk zijn vastgesteld in een interne bijeenkomst (gemeente-

secretaris, afvaardiging college en Raad) met als doel meer afrekenbare doelen te formuleren30.  

• Er zijn doelen voor duurzaam inkopen, energiegebruik en duurzame energie voor de gemeente-

lijke organisatie. Die doelen liggen in principe in de ‘cirkel van controle’ (zie Figuur 2). 

• De duurzaamheidsambitie voor nieuwe gebouwen is al vanaf 2008 op niveau ‘8’, terwijl met een 

score van 6-7 voldaan wordt aan de wettelijk eisen (o.a. bouwbesluit en energieprestatie-eisen). 

Daarmee valt deze ambitie in de ‘cirkel van invloed’ (zie Figuur 2) waarin gemeente en partners 

zich maximaal moeten committeren om de ambities te realiseren.  

• Dat geldt ook voor de ambitie om toeristische accommodaties (hotels, paviljoens) met het Green 

Key keurmerk te realiseren. 

• De ambities voor de energieprestaties van corporatiewoningen zijn in de prestatieafspraken met 

wooncorporatie De Key naar beneden bijgesteld.  

 

                                                 

26 Eindrapportage Prestatieafspraken Wonen in Zandvoort 2008 t/m 2012 
27 Eén labelstap betekent dat een woning van bijvoorbeeld label E naar D gaat. Een verbetering van E naar C is 
twee labelstappen. 
28 Zie Figuur 6 voor actuele labelverdeling.  
29 Prestatieafspraken Woonstichting De Key Gemeente Zandvoort Huurdersplatform Zandvoort – Arcade 
30 Informatie o.b.v. één interview. Meer afrekenbaar t.o.v. energiedoelen in het Jaarverslag 2009, die betrekking 
hadden op het hele grondgebied van de gemeente.  
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Tabel 1  Overzicht van doelstelling op het gebied van klimaatbeleid, energiebesparing en duurzame energie 

zoals deze zijn opgenomen in de verschillende beleidsdocumenten sinds 2010. 

Document Doelstellingen  

Raadsprogramma 2010-

201431 

• Implementatie van duurzaam inkopen van 75% in 2010 naar 100% in 2015. 

• CO2-reductie en het percentage duurzame energie in 2020 beide 6% meer t.o.v.1990. 

klimaatafspraak 2008-

2012 met de provincie 

Noord-Holland 

• 10% van de energie die in de gemeente wordt gebruikt wordt duurzaam opgewekt via groot-

schalige of collectieve installaties. 

• Handhaving van de energieparagraaf in de milieuvergunning aan bedrijven en horeca. 

• 1% per jaar verbetering in de energieprestaties van de woningvoorraad. 

• Streven naar een GPR van 8 bij nieuwbouw van woningen.  

Milieubeleidsplan 2009-

201332 
• De gemeente streeft duurzaamheid en een forse CO2-reductie binnen haar gemeentelijke 

organisatie na. 

• Implementatie van duurzaam inkopen van 75% in 2010 naar 100% in 2015. 

• Stimuleren Green Key. 

• Minimaal score GPR 8 bij nieuwbouw. 

Milieubeleidsplan 2014-

2018 

• Een veelheid aan beoogde projectresultaten. Met als terugkerende elementen uit het vo-

rige plan: GPR score 8 voor nieuwbouw, stimuleren Green Key en de uitrol van zonnepane-

len. 

Prestatieafspraken met 

wooncoöperatie De Key 

2013 tm 2015 

• In 2020 heeft 85% van de woningen een goed (A,B) of redelijk (C, D) label. 

• Nieuwbouw heeft minimaal een GPR score 7, het streven is een score 8.  

Prestatieafspraken met 

wooncoöperatie De Key 

2017 tm 2021 

• in 2026 is het aantal woningen met een slecht label (E-G) maximaal 20% en een goed label 

(A,B) minimaal 25%. 

Jaarverslag 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 

2015(*) 

• Duurzaam (ver)bouwen volgens de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) (versie 4.0) met 

Ambitieniveau 8 

• Implementatie van duurzaam inkopen naar 100% in 2015. 

• 30% energiebesparing gemeentelijke organisatie in 2013 ten opzichte van 2008 

• 20% van de benodigde energie van de gemeentelijke organisatie opwekken met behulp van 

duurzame energievormen 

(*) in het jaarverslag van 2014 en 2015 is het richtjaar voor energiebesparingsdoel aangepast naar 2014 resp. 2015.  

4.2. Financiële kaders 

De financiële kaders kunnen in drie onderdelen verdeeld worden.  

1. Structurele financiering voor Milieutaken (beleidsvoorbereiding, vergunningverlening, handha-

ving). Daarvoor wordt jaarlijks 2160 uur ingekocht bij de Omgevingsdienst IJmond (vóór 2011 was 

dat 2400 uur). Uit de interviews blijkt dat uitvoering van het grote aantal voorgenomen acties uit 

het Milieubeleidsplan 2014-2018 geen onderdeel uitmaakt van dit dienstenpakket.  

2. Provinciale subsidies in het kader van klimaat en – energieakkoorden:  

• In het kader van de Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK) werd in de periode 2009 t/m 

2012 in totaal € 43.500 toegekend33. 

• Uit de regionale subsidieregeling ‘duurzaam wonen in Kennemerland’ werd in periode 

2013/2014 € 32.159 toegekend. 

3. Incidentele extra middelen uit de begroting:  

                                                 

31 Gemeente Zandvoort (2010) Raadprogramma 2010-2014 
32 Gemeente Zandvoort (2009) Milieubeleidsplan Zandvoort 2009-2013. 
33 Plan van Aanpak SLOK  

http://www.zandvoort.nl/dsresource?objectid=11644&type=org
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• In 2011 werd € 200.000 gereserveerd voor aanschaf van zonnepanelen voor daken van de eigen 

organisatie34. 

• In 2015 werd € 19.517 vrijgemaakt voor uitvoering van het Milieubeleidsplan 2014-2018 door 

verschuiving van middelen binnen het programma Wonen en Leefomgeving35.  

 

Luchterduinen Fonds36 

Voor de Noord-Hollandse kust ligt het windpark Luchterduinen van Eneco. Via het Luchterduinen Fonds stelt eige-

naar Eneco, gedurende 20 jaar, tweejaarlijks 90.000 euro beschikbaar voor initiatieven uit Bloemendaal, Katwijk, 

Noordwijk en Zandvoort. Particulieren uit Zandvoort hebben in de eerste ronde een aantal aanvragen gedaan. De 

Watersport Vereniging Zandvoort kreeg o.a. een bijdrage uit het fonds, waarmee het clubgebouw van zonnepanelen 

werd voorzien.  

4.3. Resultaten en doelbereik 

Deze paragraaf bespreekt de belangrijkste resultaten van het energie- en klimaatbeleid van de ge-

meente Zandvoort. De resultaten worden besproken aan de hand van de ‘cirkels’ uit Figuur 2. 

CIRKEL VAN CONTROLE 

 

Coalitieakkoord 2010-2014 

Het coalitieakkoord van de periode 2010-2014 had een duidelijke duurzaamheidsambitie. Er werd een 

‘Nota duurzaamheid en implementatie’ en een ‘Routekaart energie-neutrale gemeentelijke gebouwen’ 

geagendeerd. Zowel de nota als de routekaart werden echter niet gerealiseerd. Geinterviewden geven 

als oorzaken aan: een gebrek aan draagvlak in de raad en een gebrek aan middelen voor het opstellen 

van een goed onderbouwde nota. De economische crises gaf de doorslag. Dat leidde tot herziening van 

prioriteiten en definitief afstel van de genoemde nota’s, zo blijkt uit de interviews.  

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 

Als uitwerking van de energie-ambities voor de gemeentelijke organisatie, zijn in de periode 2010-2015 

circa 300 zonnepanelen geïnstalleerd op verschillende gebouwen van de gemeente. De extra gelden die 

hiervoor werden gereserveerd (zie 4.2) werden onder de noemer ‘nieuw beleid’ zichtbaar gemaakt in 

de begroting. Uit de interviews blijkt dat deze verhoudingsgewijs grote som aan extra middelen zonder 

discussie werd goedgekeurd door de Raad. 

Energiebesparing door aanpassing straatverlichting 

Om energie te besparen zijn in de periode 2010-2015 op 500 van de 3700 licht-armaturen in Zandvoort 

dimmers aangebracht. Hierdoor gaat de verlichting voor een groot deel van de tijd op halve kracht. 

Verdere energiebesparing vindt plaats door jaarlijkse vervanging van ongeveer 100 armaturen door LED 

verlichting. Tot nu toe zijn ongeveer 200 armaturen vervangen door LED37. De besparing in kosten, 

energie en CO2 van dit programma is in detail gemonitord en gerapporteerd in de milieujaarverslagen.  

Duurzaam inkopen door de gemeente 

                                                 

34 Door een daling van de prijzen van zonnepanelen bleek in 2013 een bedrag van € 90.445 (excl. BTW) voldoende 
voor de aanschaf van (geschat) 300 panelen. Door afschrijving over 10 jaar en jaarlijkse besparing op de stroom-
kosten zijn de jaarkosten relatief laag (bron: informatie uit interview).  
35 Mededeling aan de raad, dekking uitvoering milieuplan (20-08-2015) 
36 Bron: https://www.eneco.nl/over-ons/projecten/luchterduinen-fonds/  
37 Informatie uit Milieujaarverslagen en interview. Noot: uit interview blijkt dat versnelde vervanging van de res-
terende 3000 armaturen circa € 2000 per armatuur kost, in totaal € 6 miljoen. Extra geld voor versnelde vervanging 
is niet in de begroting opgenomen. 

https://www.eneco.nl/over-ons/projecten/luchterduinen-fonds/
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Uit de interviews blijkt dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het realiseren van de ambitie om 

100% duurzaam in te kopen. Het gemeentelijk jaarverslag meldt ook consequent dat de voortgang niet 

gemeten wordt (zie Tabel 2). Twee belangrijke posten in het duurzame inkopen zijn energie en het 

wagenpark. Nader onderzoek leert dat: 

• Energie samen met buurgemeenten wordt ingekocht via de stichting RIJK (stichting regionale inkoop 

IJmond en Kennemerland). De ingekochte elektriciteit wordt daarbij ‘vergroend’ door inkoop van 

groencertificaten. Het ingekochte gas wordt niet ‘vergroend’. 

• De gemeente Zandvoort 22 eigen voertuigen (vuilnisauto's, veegwagens en personenauto's) heeft. 

Er is geen speciale aandacht voor het brandstofverbruik (bijv. monitoring). Rijden op aardgas is niet 

aan de orde, omdat er geen tankstation is. Elektrisch was bij meest recente aanschaf nog geen 

optie38. 

• De afvalinzamelaar aan wie de inzameling in Zandvoort is gegund heeft ingeschreven op het (hoge) 

ambitieniveau 5 van de ‘CO2 prestatieladder’39. Die ‘ladder’ is een instrument dat bedrijven een 

voordeel geeft in de gunning van projecten wanneer ze goed presteren op vermindering van de 

CO2-uitstoot40. 

Energiebesparing bij bedrijven 

Zandvoortse bedrijven, zoals horeca, garages, hotels en supermarkten vallen onder het zogenoemde 

Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer. Artikel 2.15 uit dat besluit stelt dat bedrijven alle eergie-

besparende maatregelen moeten nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. De handhaving daarvan 

vindt plaats door de OD IJmond en valt binnen de reguliere taken die de OD IJmond voor Zandvoort en 

andere gemeenten uitvoert (zie 4.2).  

OD IJmond geeft aan dat bij handhaving artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit standaard wordt mee-

genomen41. Als voorbeeld, in 2015 zijn 67 bedrijven in Zandvoort op die wijze gecontroleerd. Daarnaast 

zijn in 2015 alle supermarkten bezocht en in het bijzonder op hun energieprestaties gecontroleerd. Dit 

als afronding van het convenant supermarkten uit 201042,43.  

CIRKEL VAN INVLOED 

Het Louis Davidscarré (LDC) 

In 2011 werd de 1e fase van het project Louis Davidscarré opgeleverd. Met dat project realiseert Zand-

voort, in fasen, twee scholen, ruim tweehonderd woningen, een bibliotheek, een sportzaal en een 

kinderdagverblijf. Die worden verwarmd en gekoeld d.m.v. diep grondwater via een zogenoemde 

Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Op de daken van dit complex zijn zonnepanelen aangebracht.  

Uit de interviews blijkt dat de WKO-installatie rond 2007 op de agenda van het college is gekomen op 

voorstel van de OD IJmond. College en ambtenaren hebben in een interne workshop de verschillende 

ambities voor dit gebied, inclusief woonlasten, opgeteld in één ambitie voor het LDC. Het resultaat 

was dat de gemeente het toepassen van een WKO-installatie als randvoorwaarde meegaf in de aanbe-

steding van de bouw van het complex, rond 2008. De gemeenteraad heeft hierin geen rol gespeeld44. 

Deze casus illustreert dat de gemeente haar cirkel van invloed maximaal benutte. De invloed van de 

gemeente was groot omdat in de 1e fase van het LDC algemene voorzieningen gerealiseerd werden 

                                                 

38 Bron: interview 
39 http://www.gpgroot.nl/files/brochures/mvo/CO2%20Beleidsplan%20Zandvoort%20september%202016.pdf  
40 Zie: http://www.skao.nl/wat-is-de-ladder  
41 Bron: interviews 
42 Bron: Jaarverslag OD IJmond (2015) 
43 Een volledig overzicht valt buiten de kaders van dit onderzoek. Merk op dat handhaving van energiebesparing 
landelijk nog volop in ontwikkelen is (o.a. ‘Erkende maatregelen lijsten’ en ‘Energie prestatie keuring’ (EPK)). 
44 Dit is een ruwe reconstructie van dit dossier, o.b.v. interviews. Een preciezere reconstructie zou een separaat 
onderzoek vragen. 

http://www.gpgroot.nl/files/brochures/mvo/CO2%20Beleidsplan%20Zandvoort%20september%202016.pdf
http://www.skao.nl/wat-is-de-ladder
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(scholen e.d.) en de huurwoningen nog onder de kleine Zandvoortse Woningbouwvereniging EMM vie-

len45, aldus een van de geïnterviewden. Geïnterviewden geven echter ook aan dat de hoge energie-

kwaliteit van het LDC-complex nog geen standaard is geworden in Zandvoort. 

GPR 

De gemeente stelt, via de OD IJmond, de ‘GPR Gebouw’ software ter beschikking aan vergunning-

aanvragers (bijv. projectontwikkelaars). Er wordt dan een gebruikslicentie aan hen ter beschikking ge-

steld. De tool is een hulp- en communicatie middel in het maken van duurzame keuzes in het ontwerp 

van een woning of gebouw. De ambitie van de gemeente is, dat dit resulteert in een hoge duurzaam-

heidscore (‘8’) voor een gebouw. Wanneer voldaan wordt aan de wettelijke bouweisen resulteert een 

score van 6 à 7.  

Onduidelijk is of de inzet van dit instrument in de praktijk heeft geresulteerd in duurzamere woningen 

of gebouwen. De rapportage in de Milieujaarverslagen geeft daarover geen inzicht. De behaalde GPR-

score wordt vaak niet vermeld en bij een lage score vermeldt de rapportage niet wat de vervolgactie 

is. Een geïnterviewde geeft aan dat de gemeente deze rapportage gebruikte om in overleg te gaan met 

de aanvragers. Omdat de ‘score 8’ een bovenwettelijke ambitie betreft kan de gemeente alleen stimu-

leren en bewust maken, niet afdwingen.  

Green Key 

Een terugkerende ambitie in de milieubeleidsplannen van Zandvoort is het stimuleren dat hotels en 

strandpaviljoens het Green Key keurmerk voor duurzaam toerisme behalen. Geïnterviewden geven aan 

dat deze ambitie niet van de grond komt en een echte ‘aanjager’ nodig is om commitment bij alle 

betrokkenen te creëren. Slechts één hotel in Zandvoort heeft het Green Key duurzaamheidskeurmerk, 

terwijl in de rest van het land het aantal hotels en andere accommodaties met dit keurmerk snel 

stijgt46. De geïnterviewden geven aan dat Zandvoortse ondernemers andere prioriteiten hebben in hun 

gesprekken met de gemeente zoals het parkeerbeleid. Verder wisselen bedrijven frequent van eigenaar 

waardoor het lastig is om als gemeente in gesprek te blijven en voor de ondernemer om lange termijn 

investeringen te doen.  

Prestatieafspraken met De Key 

In de jaarlijkse verantwoording van de prestatieafspraken aan het college47 laat De Key zien dat in de 

periode 2013 t/m 2015 in 368 woningen één of meerdere labelstappen zijn gemaakt. Dat is (veel) meer 

dan vastgelegd in de prestatieafspraken over deze periode.  

Zonnepanelen 

Door middel van de ‘route du soleil’ betrok de gemeente Zandvoortse in 2012/2013 burgers en bedrijven 

bij de mogelijkheden voor investeringen in zonnepanelen. Dit was een samenwerking tussen regionale 

installateurs gekoppeld aan een centrale inkoop en klantenservice. Uitvoering lag bij de OD IJmond.  

In 2016 faciliteerde de gemeente opnieuw een voorlichtings- en inkoopactie48. Parallel gebeurde dat in 

omringende gemeenten. In Zandvoort vroegen 6% van de woningeigenaren een aanbod voor zonnepa-

nelen aan en stond daarmee op de 4de plaats van de 11 deelnemende gemeenten (Figuur 9). Navraag 

bij de organiserende partij IChoosr leert dat Zandvoort bovengemiddeld aandacht heeft besteed aan 

goede communicatie naar inwoners, o.a. via een brief aan elke inwoner, aanvullende publiciteit en een 

informatiebijeenkomst49.  

De getoonde interesse van Zandvoortse woningbezitters in zonnepanelen is enigszins in tegenspraak 

met informatie uit de interviews waarin werd aangegeven dat de Zandvoortse gemeenschap niet erg 

                                                 

45 EMM: Eendracht Maakt Macht, in 2009 gefuseerd met De Key. 
46 Visie op verblijfsaccommodaties Zandvoort. Gemeente Zandvoort. Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 
februari 2014. Grontmij Nederland B.V. 
47 Bron: Verantwoording 2013 Prestatieafspraken 'Wonen in Zandvoort 2013 t/m 2015' (idem voor 2014 en 2015) 
48 Uitgevoerd door IChoosr (IChoosr coördineert het hele traject van voorlichting tot installatie). 
49 Bron: telefonisch interview met IChoosr. 
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geïnteresseerd is in duurzame energie. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat een goed geor-

ganiseerde actie wel degelijk interesse wekt bij inwoners. 

 

 

Figuur 9 Percentage woningeigenaren dat een zonnepanelen-aanbod aanvroeg i.kv. de via gemeenten 

georganiseerde groepsaankoop van zonnepanelen, medio 2016. De grafiek toont de groep van 

gemeenten die meedeed aan de groepsaankoop. Bron: IChoosr, via gemeente Zandvoort50.  

Duurzaam Bouwloket 

Het ‘Duurzaam Bouwloket’51 biedt een gemeenten de mogelijkheid om bewoners te informeren en te 

faciliteren in het verduurzamen van hun woning. Dit loket wordt ondersteund door de OD IJmond. 

Zandvoort maakt alleen gebruik van het digitale loket. Andere gemeenten, zoals Bloemendaal, Heem-

stede en Velsen koppelen het loket aan een wijkgerichte aanpak met o.a. voorlichtingsbijeenkom-

sten, waardoor meer inwoners bereikt worden (zie Figuur 10). Aan het afnemen van die loket-service 

zijn kosten verbonden voor de gemeente52. 

 

Figuur 10  Percentage van de koopwoningen waarvoor het ‘Duurzaam Bouwloket’ advies uitbracht in 2016. Bron: 

duurzaam bouwloket, via OD IJmond. 

                                                 

50 Gemiddeld ging circa 20% van de eigenaren die een aanbod ontvingen, over tot aankoop. Een grafiek van de 
werkelijke kopers heeft vrijwel de zelfde volgorde als de hier getoonde figuur.  
51 Zie https://duurzaambouwloket.nl/index.php 
52 Bron: telefonisch interview met duurzaam bouwloket 
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Laadpalen voor elektrisch rijden 

Zandvoort heeft nu 12 (semi-)publieke laadpunten voor elektrische auto’s53. Zandvoort is daarmee ove-

rigens, evenals vele andere gemeenten, nog niet voorbereid op de verwachte snelle groei van elektrisch 

vervoer54. Eigenaren van een elektrische auto, maar zonder eigen oprit, hebben een laadpaal in de 

openbare ruimte nodig. Om de aanvraag daarvan te vereenvoudigen heeft de gemeente recentelijk, op 

verzoek van inwoners van Zandvoort, een overeenkomst gesloten met een marktpartij55.  

CIRKEL VAN LOBBY EN KENNISONTWIKKELING 

Er is één energie-onderwerp waarop Zandvoort lobbyt, dat is rond de geplande nieuwe windparken op 

zee voor de Zandvoortse kust. Hierin wordt met Katwijk, Noordwijk en Wassenaar samengewerkt om 

met één stem naar ‘Den Haag’ te pleiten voor alternatieven56. Ook de verkiezingsprogramma’s van de 

Zandvoortse partijen waren eensluidend op dit onderwerp57. In de Zandvoortse begroting werd € 67.000 

vrijgemaakt voor onderzoek naar alternatieven58. Dit voorbeeld illustreert hoe krachtig Zandvoort ope-

reert op een onderwerp dat raakt aan de toerisme sector. 

  

                                                 

53 Specifiek Zandvoorts beleid op publieke laadpalen is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
54 www.evbenchmark.overmorgen.nl  
55 Bron: interview en nieuwsbericht 
56 Bronnen: o.a. Jaarverslag 2015 en 2016. 
57 Verkiezingsprogramma’s 2014-2018. 
58 Bron: Jaarverslag 2015, inclusief jaarrekening 

http://www.evbenchmark.overmorgen.nl/
http://www.zandvoortsecourant.nl/nieuws/1840/nieuw-openbaar-oplaadpunt-elektrisch-rijden.html
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4.4.  Monitoring en evaluatie 

Tabel 2 geeft een overzicht van de voortgang tot de doelstellingen, zoals die wordt gerapporteerd in 

de Milieujaarverslagen en de gemeentelijk jaarverslagen.  

Tabel 2:  Overzicht van de voortgang tot doestellingen. Bron: (milieu-)jaarverslagen.  

Onderwerp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doel: 100% duurzaam inkopen in 2015.  80% g.m. g.m. g.m.1) g.m. g.m. 

Doel: 30% energiebesparing gemeentelijke organisatie in 

2013 ten opzichte van 2008.  
15% n.b2) n.b. 5% 5%3) 5% 

Doel: 20% duurzaam energieverbruik van de gemeentelijke 

organisatie.  
2% n.b4) n.b. 8% 8% 8% 

Aantal uitgegeven GPR licenties (versie 4.0) 1 1 2 1 2 1 

w.v. voldaan aan GPR ambitieniveau 8 n.b. n.b. n.b ja nee n.b. 

g.m. = ‘niet gemeten’ volgens de rapportages. 

n.b. = niet gerapporteerd  

1) In het Milieuverslag over 2013 staat vermeld dat in 2013 voor 90% duurzaam is ingekocht maar dat geen meting is verricht. 

2) In het jaarverslag over 2011 is aangegeven dat het veel tijd vergt het % energiebesparing en het % duurzame energie vast te 

stellen en er daarom voor is gekozen dit niet te doen. 

3) In het milieujaarverslag van 2014 staat vermeld dat energiebesparing in de eigen organisatie in 2014 niet is gemeten terwijl 

in het jaarverslag wel een % wordt genoemd. 

 

Opvallend in dit overzicht is: 

• Dat de doelstelling voor duurzaam inkopen niet gemonitord wordt, terwijl de informatie daarvoor 

in principe wel beschikbaar is (zie 4.3). Dit illustreert dat er geen ‘eigenaar’ is voor deze ambitie, 

zie 4.3. 

• Dat de doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energie wel gerapporteerd worden, maar 

niet traceerbaar is hoe de percentages zijn berekend.  

• GPR: het behaalde ambitieniveau wordt niet consequent gemonitord.  

Uit onze analyse blijkt dat de monitoringssystematiek en -cijfers geen aanleiding hebben gegeven tot 

het inzetten van verbeterde monitoring of vragen vanuit de Raad. Wel heeft de raad éénmaal een vraag 

gesteld over het energielabel van het gemeentehuis59. De goede monitoring van het ‘verlichtingspro-

gramma’ van de afdeling ‘reiniging, groen en handhaving’ (zie 4.3) illustreert dat eigenaarschap de 

sleutel is voor goede monitoring. 

EVALUATIE 

De voortgang van het duurzaamheidsbeleid wordt jaarlijks meegenomen in jaarverslagen aan de hand 

van programma-indicatoren. Specifieke evaluaties van het duurzaamheidsbeleid zijn voor zover wij 

hebben kunnen nagaan niet uitgevoerd. Op onderdelen wordt als volgt geëvalueerd: 

• De uitvoering van het Milieubeleidsplan 2014-2018 met de OD IJmond zal binnenkort geëvalueerd 

worden60, met specifieke aandacht voor het feit dat veel van de voorgenomen activiteiten niet 

gefinancierd zijn en dus niet uitgevoerd worden. Net als de evaluatie van het Milieubeleidsplan 

2009-2013 gaat het hier primair om een evaluatie tussen de opdracht-gevende gemeentelijke or-

ganisatie en de opdrachtnemer OD IJmond.  

                                                 

59 Bron: vraag van fractie GBZ (21 april 2015) en beantwoording door de wethouder (16 maart 2016). 
60 Bron: interview 
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• In 2015 en 2016 hebben woningcorporatie De Key, de gemeentelijke organisatie en huurders een 

gezamenlijk proces doorlopen waarin resultaten uit de vorige periode zijn geëvalueerd. Dit heeft 

vervolgens geresulteerd in nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2017-202161. De conceptaf-

spraken zijn besproken in de raad. 

  

                                                 

61 Bron: (concept) prestatieafspraken 2017-2021. 
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5.  Analyse van de bevindingen 

De informatie uit de voorgaande hoofstukken, aangevuld met informatie uit de interviews leidt tot een 

aantal bevindingen ten aanzien van het gevoerde energie- en klimaatbeleid van de gemeente Zandvoort 

en de rol van de gemeenteraad hierin.  

HELDERE VISIE OP DUURZAAMHEID ONTBREEKT 

De gemeente Zandvoort heeft op dit moment geen heldere overkoepelende visie op de verduurzaming 

binnen het gemeentelijke grondgebied. In de periode 2010-2014 was het voornemen om zo’n visie uit 

te werken in een ‘nota duurzaamheid’. Die uitwerking is niet van de grond gekomen door: te weinig 

draagvlak in de raad, gebrek aan uitvoeringscapaciteit bij de gemeentelijke organisatie en de econo-

mische crises die leidde tot andere beleidsprioriteiten. In het coalitieakkoord voor de periode 2014 – 

2018 staat duurzaamheid niet specifiek benoemd. Wel worden ‘duurzaam bouwen’ en ‘het terugbren-

gen van de CO2-uitstoot’ genoemd als bestuurlijke prioriteiten voor deze periode. 

VERDUURZAMING EIGEN ORGANISATIE: GEBREK AAN EIGENAARSCHAP EN STURING VANUIT DE RAAD 

De gemeente heeft in 2010 duidelijke doelen geformuleerd voor haar eigen organisatie: duurzame in-

koop, energiebesparing en duurzame energie. Door middel van een aantal projecten (zonnepanelen op 

eigen gebouwen, straatverlichting) zijn stappen genomen om die doelen te realiseren. Dat proces is 

echter niet afgemaakt. Het voornemen in 2010 om een overkoepelend lange termijnvisie voor de eigen 

organisatie uit te werken in een ‘routekaart energie-neutrale gemeentelijke gebouwen’ werd niet ge-

realiseerd. De combinatie van weinig draagvlak in de raad, gebrek aan uitvoeringscapaciteit bij de 

gemeentelijke organisatie en de economische crises waren daar debet aan. Uit de jaarverslagen blijkt 

verder dat de doelstellingen voor de eigen organisatie niet of op een onduidelijke wijze gemonitord 

worden. 

De interviews maken duidelijk dat niemand binnen de organisatie zich verantwoordelijk voelt voor het 

realiseren van de doelstellingen voor de eigen organisatie. Het eigenaarschap ontbreekt. Hoewel in de 

periode 2010-2013 wel een duurzaamheidscoördinator was aangesteld in de gemeentelijke organisatie, 

had deze maar een beperkte capaciteit van 4 uur per week. Na 2013 is die rol komen te vervallen. 

Overigens is er wel blijvende betrokkenheid bij het onderwerp duurzaamheid binnen de gemeentelijke 

organisatie. Dat blijkt onder andere uit deelname aan activiteiten als de ‘warmte truien dag’, ‘Energy 

Battle’ en de ‘Nacht-van-de-nacht’. Uit een analyse van documenten en uit de interviews blijkt dat de 

gemeenteraad nauwelijks heeft gestuurd op een actievere inzet op verduurzaming van de eigen orga-

nisatie of op een verbetering van de monitoring.  

INZET WETTELIJK INSTRUMENTARIUM: UITVOERING OP AFSTAND  

De gemeente heeft een controlerende rol de vergunningverlening en handhaving van wettelijke eisen 

ten aanzien van de energiezuinigheid voor nieuwe gebouwen en energiebesparing bij bedrijven. Dit 

proces wordt in zijn geheel uitgevoerd door de OD IJmond, in opdracht van de gemeente Zandvoort. 

De energie-eisen voor nieuwe woningen worden op Rijksniveau regelmatig aangescherpt en er komt 

meer druk vanuit het Rijk op de handhaving van energiebesparing bij bedrijven. Dat zorgt voor een 

zekere ‘autonome’ verduurzaming in Zandvoort die zich zonder actieve inmenging van de Zandvoortse 

gemeenteraad voltrekt.  

STIMULERING EN FACILITERING HEBBEN TOT ZICHTBARE RESULTATEN GELEID MAAR… 

Een belangrijke rol van de gemeente ligt in het stimuleren en faciliteren van duurzame initiatieven op 

haar grondgebied. Dat heeft de gemeente Zandvoort de afgelopen jaren gedaan door: het aanreiken 

van rekentools voor duurzaamheid aan projectontwikkelaars (GPR Gebouw); het informeren en active-

ren van burgers om bijvoorbeeld te investeren in zonnepanelen en het faciliteren van specifieke be-

hoeftes van inwoners of bedrijven zoals plaatsing van laadpalen. Bij de realisatie van het LDC-complex 

heeft de gemeente haar stimulerende mogelijkheden maximaal benut. Dat had een duurzaam LDC-



 

23/27 

complex tot resultaat. Verder heeft duurzaamheid een duidelijke plek in het beleid rond woningcorpo-

ratie De Key. Dit is vastgelegd in een visie en daaruit volgende prestatieafspraken. De voortgang tot die 

afspraken wordt nauwkeurig gemonitord en gerapporteerd aan de raad.  

….KANSEN BLIJVEN ONBENUT DOOR KEUZE VAN DE RAAD 

De mogelijkheden om te faciliteren en te stimuleren zijn beperkt doordat de gemeente Zandvoort 

hiervoor alleen incidenteel (beperkte) middelen vrijmaakt op de begroting. Dit is een bewuste keuze 

van de gemeenteraad, want de bekostiging van de milieubeleidsplannen is expliciet aan de orde gesteld 

door de raad. Hierdoor kan de kleine gemeentelijke organisatie beperkt gebruik maken van de kennis 

en capaciteit van organisaties als OD IJmond of het Duurzaam Bouwloket. Ook komen een flink aantal 

voorgenomen activiteiten (uit het Milieubeleidsplan) niet van de grond en heeft de stimuleringsaanpak 

een ‘ad-hoc’ karakter.  

WETHOUDER BEPAALT DUURZAAMHEIDSAMBITIE 

Het onderwerp duurzaamheid heeft in de raad weinig aandacht. Dat uitte zich over de periode 2011-

2016 in zes moties en amendementen op energiegebied. Vier daarvan hadden betrekking hadden op de 

geplande wind-op-zee parken voor de kust van Zandvoort en dus niet op de energietransitie in Zand-

voort zelf. Uit de interviews blijkt dat het duurzaamheidsbeleid daarmee sterk afhankelijk is van de 

persoonlijk ambities van een wethouder.  
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6. Vooruitblik 

Hoe kan de gemeente, in het bijzonder de raad, met meer visie en actiever sturen op de energietran-

sitie? Dit hoofdstuk geeft daarvoor een aantal concrete handreikingen. Door een aantal ontwikkelingen 

wordt het belangrijker om als gemeente Zandvoort actiever te gaan inzetten op dit onderwerp (zie 

tekstbox).  

Ontwikkelingen die van belang zijn voor Zandvoort 

Gemeenten krijgen grotere regierol. In de recent uitgebrachte Energieagenda beoogt het kabinet een helder en 

ambitieus perspectief te schetsen voor een CO2-arme energievoorziening richting 2030 en 2050. Het kabinet geeft 

daarin onder de noemer ‘Bij lokale afweging hoort lokale besluitvorming’ het volgende aan: “Het kabinet onder-

schrijft dat bij een lokale afweging lokale besluitvorming hoort en is van mening dat gemeenten hiervoor de ver-

antwoordelijkheid moeten krijgen. Gemeenten moeten de regie nemen in de lokale transitie van de warmtevoor-

ziening.”  

Aardgasloze wijken: Minister Kamp heeft in zijn Energieagenda ook aangegeven dat fossiele brandstoffen eruit 

gaan en over 30 jaar alle gasleidingen uit de straten zijn verdwenen. Een aantal gemeenten (o.a. Amsterdam en 

Utrecht) hebben al aangegeven dat zij oude gasleidingen niet meer willen gaan vervangen en landelijke wetgeving 

wordt aangepast om dit mogelijk te maken. Hierin wordt actieve opstelling gevraagd van gemeenten om dit proces 

te faciliteren. 

Ambtelijke fusie met Haarlem geeft toegang tot kennis en ervaring. De gemeente Haarlem heeft al sinds 2008 een 

actief beleid op de energietransitie62, vertaald naar een overkoepelend duurzaamheidsprogramma (2015-2019)63. 

De Zandvoortse ambtelijke organisatie kan profiteren van de Haarlemse ervaringen (en vise versa).  

Meer wettelijke mogelijkheden voor energiebesparing. Daar waar energiebesparing in het verleden veelal afhan-

kelijk was van stimulerend beleid is er een duidelijke trend waarneembaar naar meer regulering. Bijvoorbeeld: 

energieprestatienormen voor nieuwbouwwoningen wordt steeds verder aangescherpt en gaan naar Bijna Energie 

Neutrale Gebouwen (BENG) in 2020 en vanaf 2023 moeten alle kantoren verplicht een energielabel C hebben anders 

raken ze kun bestemming kwijt.  

Meer focus op regionale samenwerking. De regio Zuid-Kennemerland /IJmond bundelt in het Regionaal Actiepro-

gramma Wonen (RAP) de gezamenlijke ambities en afspraken op het gebied van wonen van acht regiogemeenten. 

Waarschijnlijk gaat de provincie met haar klimaatprogramma aansluiten bij de RAP regio’s en stapt zij af van 

overeenkomsten met individuele gemeenten64. Deze regionalisering versterkt de synergie met het werk van regio-

nale uitvoeringsdienst OD IJmond.  

Lokale energie-initiatieven groeien. Er is een sterk groeiende groep van burgers en bedrijven die zelf het initiatief 

neemt om energie te gaan besparen en/of op te wekken. Eind 2016 waren er in Nederland al 313 lokale energie-

coöperaties die bijvoorbeeld gezamenlijk werken aan het realiseren van zonne-energieprojecten65. Deze lokale 

initiatieven vragen om een faciliterende rol vanuit de gemeente. 

De navolgende handreiking benoemt bewust een aantal losse ingrediënten, met verschillende ambitie-

niveaus. De raad, het college en de ambtelijke organisatie zouden gezamenlijk kunnen bespreken in 

welke vorm deze ingrediënten het best gecombineerd kunnen worden, passend in de Zandvoortse con-

text. Overwogen kan worden om burgers actief te betrekken bij dit proces, om hun inbreng te benutten 

en hun betrokkenheid te vergroten66. 

  

                                                 

62 Bron: Klimaatconvenant Haarlem, december 2009 
63 Bron: Duurzaamheidsbeleid Haarlem 2015-2019 
64 Dit provinciale beleid is nog niet formeel vastgesteld. 
65 http://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor  
66 Zie bijvoorbeeld: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/energie/energieplan/  

http://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/energie/energieplan/
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HANDREIKINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD 

Formuleer concrete en aansprekende doelen voor de hele gemeente die meetbaar zijn. Voorbeelden 

zijn:  

• Een doelstelling voor het energiegebruik en besparing in de gebouwde omgeving. Het verbruik van 

gas en elektra in woningen en gebouwen van Zandvoort is in detail bekend via ‘Energie in Beeld’ 

van de netbeheerders. De gemeente kan hiermee het energiegebruik van de gemeente in de tijd 

volgen.  

• Een doelstelling voor het aantal zonnepanelen in de gemeente. Dit is een aansprekende indicator 

voor de energietransitie. Zonnepanelen versterken bovendien de bewustwording bij burgers en be-

drijven voor de energietransitie. Monitoring van deze doelstelling kan via de klimaatmonitor waarin 

het rijk voor alle gemeenten gedetailleerd bij houdt hoeveel zonne-energie wordt geïnstalleerd.  

• Een doelstelling op het gebied van de laadpaal-infrastructuur. Daarmee wordt Zandvoort voorbereid 

op het toenemende aantal toeristen dat met elektrische auto’s naar Zandvoort gaat komen.   

Maak duurzaam inkopen concreet. De gemeente Zandvoort kan haar inkoop meer verduurzamen dan nu 

het geval is. Dat kan concreet door: 

• De regionale inkooporganisatie stichting Rijk de opdracht te geven om bij een volgende meerjaren-

contract voor inkoop van elektriciteit in te zetten op ‘donkergroen’. Dat is duurzame energie af-

komstig uit Nederland, ook wel ‘oranje-groen’ genoemd. Door Nederlandse duurzame energie in te 

kopen wordt de energietransitie elders in Nederland versneld67. Deze inkoop zal waarschijnlijk wel 

duurder zijn dan de huidige inkoop op criterium van laagste-prijs. 

• Bij vernieuwing van het wagenpark van de gemeente, aan te sturen op elektrisch vervoer. 

Start een wijkgerichte aanpak voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Met een wijkge-

richte aanpak, zoals bijvoorbeeld door het Duurzaam Bouwloket wordt aangeboden, worden bewoners 

geïnformeerd en gestimuleerd in het verduurzamen van hun woning. Het succes van de recente, door 

de gemeente gefaciliteerde, zonnepanelen-actie voor inwoners van Zandvoort laat zien dat er interesse 

in duurzaamheid is. Het voornemen voor een wijkgericht aanpak is al opgenomen in het Milieubeleids-

plan. Uitvoering daarvan zal extra financiering vragen. 

Benut als gemeente de mogelijkheden om ambitieuze randvoorwaarden te stellen aan de energiepres-

taties van nieuwbouwprojecten. Rond 2008 was de gemeente een voorloper in het stellen van eisen aan 

de duurzame warmtevoorziening in het LDC-complex, door een actieve betrokkenheid vanaf de start 

van het project. Bij nieuwbouw- of herstructureringsprojecten liggen uitgelezen kansen om ambitieuze 

energieprestaties te realiseren als deze tijdig in het proces worden meegenomen. De gemeenteraad 

zou kunnen eisen dat dit bij alle plannen verplicht wordt bekeken. 

Maak ambitieuze prestatieafspraken met woningcorporatie De Key in 2017. De resultaten uit hoofdstuk 

4.3 laten zien dat in de periode 2013 t/m 2015 (veel) meer woningen zijn geïsoleerd dan is vastgelegd 

in de prestatieafspraken. Dat is positief. Tegelijkertijd is echter in de nieuwe afspraken de lange ter-

mijn ambitie, die oorspronkelijk voor 2020 was geformuleerd, doorgeschoven naar 2026. Verder ligt 

deze ambitie (ruim) onder de landelijke doelstelling voor woningcorporaties uit het Energieakkoord. In 

2017 zullen de prestatieafspraken concreet worden ingevuld. De raad kan het college vragen om alert 

te zijn op het ambitieniveau.  

Zet in regionaal verband in op verduurzamen warmte-aanbod in de buurt ‘Park Duinwijk’ Een concreet 

stap in de verduurzaming van warmte in bestaande woningen kan in de buurt ‘Park Duinwijk’ genomen 

worden. Deze buurt wordt via een collectief net van warmte voorzien door een kleine warmte-centrale 

                                                 

6767 Ter informatie: de inkoop van elektriciteit door de gemeente Zandvoort wordt nu ‘vergroend’ met certificaten-
van-oorsprong. Die certificaten zijn gekoppeld aan duurzame energie die elders in Europa is opgewekt. Omdat er 
geen echte markt is voor deze certificaten (de prijs is daardoor zeer laag) geeft dit geen prikkel tot verduurzaming.  
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in Zandvoort. Er zijn signalen dat marktpartijen die warmtevoorziening willen verduurzamen en daarbij 

de hulp van de gemeente zoeken68. Door inbedding van zo’n project in het bijvoorbeeld het Regionaal 

Actieprogramma Wonen (RAP) kan makkelijker ondersteuning worden verkregen van provincie en het 

Rijk  m.b.t. regelgeving of subsidies.  

Benut de mogelijke functieverandering van het gemeentehuis voor een grondige energie-renovatie. Het 

Zandvoortse gemeentehuis heeft een energie-label G. Door de fusie van de ambtelijke organisatie met 

Haarlem zal (een deel van) het gebouw mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. Dat kan benut worden 

om het gebouw veel energiezuiniger te maken.  

Maak écht werk van Green Key. Uit de interviews blijkt dat er een steeds terugkerende ambitie is om 

de toerisme sector in Zandvoort een duurzame uitstraling te geven d.m.v. het Green Key keurmerk. 

Toch is dit in de afgelopen jaren niet van de grond gekomen. Er is daarom een ambitieuzere aanpak 

nodig waarin een door de gemeente aangestelde ‘aanjager’ of ‘ambassadeur’ wordt ingezet. Intensie-

vere handhaving van de energiebesparings-verplichting bij bedrijven, kan daarbij als stok achter de 

deur dienen.  

Vraag het college met een plan te komen voor de uitfasering van de aardgasinfrastructuur. Vraag het 

college om in overleg met de netbeheerder een plan op te stellen hoe Zandvoort op termijn van het 

aardgasinfrastructuur af gaat. In welke wijken moeten leidingen binnenkort worden vervangen? Wat 

voor mogelijkheden liggen daar voor een andere manier van verwarmen?  

Vraag om een jaarlijkse rapportage over de voortgang tot de doelstellingen en de onderliggende acti-

viteiten.  

Ter illustratie, laat de tekstbox zien hoe bovengenoemde ingrediënten tot een Zandvoortse visie op 

duurzaamheid gecombineerd zouden kunnen worden. Uiteraard zijn andere keuzes daarin mogelijk.  

Als eerste stap om tot een visie op een duurzaam Zandvoort te komen, kunnen gemeenteraad, college, 

ambtenaren en de Rekenkamer hierover een gesprek organiseren.  

 

Visie op duurzaam Zandvoort (illustratie) 

• De doelstellingen voor Zandvoort zijn, om in 2025 x zonnepanelen per inwoner te hebben en het gebruik van 

gas en elektra terug te brengen tot y Joules.  

• De gemeente geeft een goed voorbeeld in de energietransitie door oranje-groene energie in te kopen, waar-

door de energietransitie elders in Nederland versneld wordt. Een herbestemming van het gemeentehuis wordt 

benut om het gebouw te renoveren tot energielabel A.  

• Door een wijkgerichte aanpak worden bewoners optimaal geïnformeerd over de verduurzaming van hun woning 

en gekoppeld aan installatie en (ver)bouwbedrijven die dat kunnen realiseren. Onderzocht wordt of financiële 

instrumenten, zoals een duurzaamheidslening69, de uitvoering kunnen versnellen.  

• Bij huurwoningen worden de prestatieafspraken met corporatie De Key zoveel mogelijk in lijn gebracht met 

de ambitie uit het landelijke Energie Akkoord.  

• Verduurzaming van de warmtevoorziening in de wijk Park Duinwijk wordt ingebracht in regionale samenwer-

kingsprogramma(s).  

• Met het oog op de lange termijn brengt Zandvoort in kaart hoe het aardgas in de hele gemeente vervangen 

kan worden door duurzame warmtebronnen.  

• De voortgang tot de doelen en activiteiten wordt jaarlijkse in één samenhangend document gerapporteerd 

aan de gemeenteraad. 

                                                 

68 Bron: interview 
69 Bron: Quickscan Leerpunten uit 24 gemeenten (programma Utrechtse energie, 2015). Bijna alle van de 24 on-
derzochte gemeenten bieden aan burgers en bedrijven een vorm van duurzaamheidslening aan.  
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BIJLAGE: Informatiebronnen 

Voor de analyse in dit rapport hebben we gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: 

DOCUMENTEN 

• Documenten die de basis vormen voor de verschillende gemeentelijke beleidscycli, waarbij we ons 

hoofdzakelijk gericht hebben op periode 2010-2016: 

a. Vierjaarlijkse cyclus n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen met als basis een coalitieakkoord 

en een college programma.  

b. Meerjarencyclus van beleidsplannen per beleidsthema waaronder de Milieubeleidsplannen.  

c. Jaarcyclus van jaarverslag, voorjaarsnota en programmabegroting. 

• Overige document zoals: jaarverslagen van o.a. de Milieudienst IJmond. 

• Informatie van en aan de raad: ingekomen stukken, moties, amendementen, toezeggingen, mede-

delingen en vragen van de raad aan het college zijn over de periode 2011-2016. Deze zijn geanaly-

seerd op aandacht voor het onderwerp duurzaamheid, energiebesparing & klimaat in relatie tot 

wonen, verkeer/vervoer en bouwen. 

INTERVIEWS 

Jan Kappert Gemeente Zandvoort 

Rob van der Zwet Gemeente Zandvoort 

Hans Klaren Gemeente Zandvoort 

Andor Sandbergen Oud wethouder gemeente Zandvoort 

Onno Gatersleben Gemeente Zandvoort 

Laura van der Plas Gemeenteraadslid D66 

Michel Demmers Gemeenteraadslid GBZ en (oud) wethouder 

Jos van Kessel Omgevingsdienst IJmond 

Eddy Satour Omgevingsdienst IJmond 

Richard Boom Omgevingsdienst IJmond 

Telefonische vragen / interviews: 

John Braakman Directeur ZONenergie (Esco LDC complex) 

Servicepunt duurzame energie René Jansen 

Duurzaam Bouwloket Roy Langedijk 

Provincie Noord-Holland Pim van Herk 

Wim Vos Wim Vos Advies 

IChoosr  Uitvoerder actie ‘Samen zonne-energie’ 

Stichting RIJK  Mark Kiewit & Marlies Peters 

 


