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(Publieks)samenvatting
In het collegeprogramma is opgenomen dat Velsen in 2015 een klimaatneutrale gemeente wil zijn
voor wat betreft het energieverbruik van de huishoudens. Ook wordt in het collegeprogramma een
koppeling gemaakt met het Milieubeleidsplan 2008-2012. De raad heeft aangegeven om op het
gebied van millenniumdoelstellingen het thema duurzaamheid centraal te willen stellen. Ingezet
wordt op vooral CO2 reductie bij huishoudens, de voorbeeldfunctie inzake de eigen gemeentelijke
huishouding en mobiliteit. In het programma is een splitsing gemaakt tussen 1) de uitvoering van
projecten die reeds in gang zijn gezet, 2) de focus op wat de gemeente in de huidige coalitieperiode
wil realiseren en 3) een doorkijk naar de toekomst meer gericht op innovatie.
Voorgesteld besluit
In te stemmen met het klimaatprogramma “Velsen, Stad van de Wind”.
Inleiding
Begin 2010 is het Klimaatprogramma “Velsen Stad van de wind” tot stand gekomen met
medewerking van Adviesbureau DWA. Samen met de Milieudienst IJmond is in Velsen een
startbijeenkomst georganiseerd waar de portefeuillehouder milieu de aftrap heeft gegeven voor dit
programma. Medewerkers van de verschillende afdelingen hebben actief meegedacht om een ambitie
te bepalen en projecten te benoemen.
In het voorjaar van 2011 is de eerste versie van het klimaatprogramma aangepast. Een van de redenen
hiervoor was het ontbreken van voldoende financiële middelen voor de uitvoering van alle
voorgestelde vanuit de Reinunie-gelden.
Bij het nu voorliggende programma is gekozen voor een meer pragmatische aanpak . Getracht is de
ambitie zoveel mogelijk heel te houden en de prioriteiten nauw af te stemmen op de vigerende
beleidskaders en de onlangs vastgestelde Visie op Velsen 2025. Naar aanleiding daarvan is het
Klimaatprogramma in drie delen gesplitst:
1) projecten die al in gang gezet zijn
2) de projecten die de gemeente wil realiseren in de huidige collegeperiode
3) een doorkijk naar de toekomst gericht op economie en innovatie.
CO2 uitstoot
De huidige CO2-uitstoot van de gemeente is als volgt verdeeld: gemeente 1%, consumenten 34%,
bedrijven 31% en mobiliteit 34%. Bij het bepalen van de CO 2-uitstoot is de invloed op de sectoren
van belang. De gemeente heeft de meeste invloed op haar eigen organisatie, in mindere mate op
bedrijven en in nog mindere mate op huishoudens en mobiliteit. Tevens heeft de gemeente een
voorbeeldfunctie voor burgers en bedrijven.
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Ambitie
Velsen wil haar inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling intensiveren, haar eigen
organisatie verduurzamen en hierbij een voorbeeld te zijn voor inwoners en bedrijven. Verder wil de
gemeente zich ontwikkelen tot een innovatief centrum voor duurzame energie met aandacht voor
zonne-energie, windmolenparken, getijdencentrale en andere duurzame energiebronnen. Hiervoor
zijn projecten opgenomen in het “Projectenboek”.
Het halen van de doelstelling betekent CO2 reductie, een schonere leefomgeving, een duurzame
uitstraling, een lager energieverbruik en daardoor lagere lasten.
Strategie
In de afgelopen jaren is een start gemaakt met het uitvoeren en realiseren van projecten gericht op
energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. Op grond hiervan is een splitsing
gemaakt tussen wat de gemeente reeds in gang heeft gezet, wat de gemeente in de huidige
coalitieperiode wil gaan realiseren en een doorkijk naar de toekomstige mogelijkheden. Op deze
wijze ontstaat inzicht in de inspanningen die de gemeente verricht (en gaat verrichten) om te komen
tot een meer duurzame energiehuishouding.
Insteek
De gemeente Velsen wordt voor een belangrijk deel gekenmerkt door haar prominente ligging aan de
kust. De krachten van de zee, de warmte van de zon en de nimmer aflatende wind komen samen in
Velsen en bieden de gemeenschap veel mogelijkheden om op een duurzame wijze energie op te gaan
wekken. De titel van het programma “Stad van de Wind”moet dan ook worden gelezen als een
symbool voor een plaats waar al deze krachten samenkomen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
• De gemeente heeft de grootste invloed op haar eigen organisatie en heeft daarbij een
voorbeeldfunctie voor burgers en bedrijven.
• Een schonere leefomgeving.
• CO2 reductie.
Kader
• Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk: alle gemeenten in Nederland, vertegenwoordigd door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben het Klimaatakkoord 2007-2011 van het
Rijk en de ambities uit “Schoon en Zuinig”onderschreven en zich gecommitteerd aan het streven
naar klimaatneutrale nieuwbouw in 2020.
• De raad heeft aangegeven om op het gebied van millenniumdoelstellingen het thema
duurzaamheid centraal te willen stellen.
• Het klimaatbeleid van de gemeente, zoals beschreven in de Structuurvisie 2015 en het
vastgestelde beleid uit het MBP 2008-2012.
• Het coalitieakkoord 2010: “Vertrouwen in de kracht van Velsen”
• Visie op Velsen 2025
Argumenten
• Het programma geeft uitvoering en invulling aan de ambities van het coalitieakkoord 2010, de
ambities op rijks- en provincieniveau en het raadsbesluit R09.0049
• De overstap naar een duurzame energievoorziening is hard nodig omdat:
a. het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen (onder andere CO 2 ) vanwege het
gebruik van fossiele brandstoffen.
b. energie (olie) schaars wordt door de groei van de wereldeconomie
• Duurzame energie biedt de mogelijkheid de gemeente op de kaart te zetten als centrum voor
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•
•

duurzame energie.
Door de ligging aan de kust is Velsen een ideale “Stad van de Wind”. Dit zorgt er ook voor dat de
gemeente een aantrekkelijke vestigingsplek is voor ‘duurzame’ ondernemers.
Energiebesparing zorgt voor lagere energiekosten bij huishoudens en bedrijven.

Maatschappelijk draagvlak
• De burger wordt actief betrokken bij enkele projecten ten behoeve van energiebesparing.
• Mogelijkheid participatie van inwoners van de gemeente Velsen in windmolenprojecten.
• Particuliere woningeigenaren zijn bereid energiebesparende maatregelen te treffen (in 2009 is
een pilotproject uitgevoerd in de Bomen- en Vogelbuurt).
• Bedrijven blijken al veel energiebesparende maatregelen te nemen, men is bereid vergaande
maatregelen te treffen, vooral op het gebied van verlichting en verwarming. (dit is gebleken
bij reguliere milieucontroles)
• Met woningcorporaties zullen afspraken worden gemaakt over duurzaamheid. Hier zal de
huurder van profiteren.
Financiële consequenties
Een groot deel van de projecten wordt door de Milieudienst IJmond uitgevoerd op basis van de
reguliere milieuwerkprogramma. Een ander belangrijk deel van de projecten wordt gefinancierd op
basis van subsidies. Uit de analyse van de CO2 uitstoot blijkt dat een groot deel wordt veroorzaakt
door de huishoudens. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt voor wat betreft huurwoningen. De
doelgroep “eigen woningbezitters”is moeilijker te benaderen. Vanwege deze grote bijdrage en de
wetenschap dat veel woningen voor 1970 zijn gebouwd, wordt voorgesteld om de komende jaren een
project voor energiebesparende maatregelen voor eigen woningbezitters te realiseren. Hiervoor is
middels de Voorjaarsnota reeds een budget beschikbaar gesteld.

Velsen, 31 mei 2011
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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