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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Inleiding
Gemeente Heerhugowaard heeft diverse energiedoelstellingen geformuleerd naar aanleiding
waarvan uiteenlopende energieprojecten en -activiteiten worden uitgevoerd. De voortgang van
het beleid wordt gemonitord zodat daarop ook kan worden geacteerd. Door HVC wordt een
jaarlijkse Energiemonitor uitgevoerd.
Kernboodschap
U wordt gevraagd kennis te nemen van de resultaten van bijgevoegde Energiemonitor
Heerhugowaard 2019. Hieronder vindt u de resultaten en conclusies van het rapport en een
toelichting hoe het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald:






Het rapport brengt in kaart waar de gemeente Heerhugowaard staat ten opzichte van haar
doelstellingen op het gebied van energiegebruik en duurzame energieproductie.
Energiegebruik (-besparing):
Het rapport geeft het energiegebruik van 2017 weer. De gegevens lopen altijd 1 jaar op
achter;
Het beleidsdoel is om het energiegebruik in 2020 terug te brengen met 20% ten opzichte van
1990;
Het energiegebruik in 1990 is niet nauwkeurig vast te stellen. In het rapport is het
energiegebruik in 2017 daarom vergeleken met dat van 2010.
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Het energiegebruik is sinds 2010 teruggebracht met ongeveer 21%. Dit percentage ligt lager
dan het jaar daarvoor (2016). Het toegenomen energiegebruik is waarschijnlijk het gevolg van
de aantrekkende economie;
Energieproductie:
De binnen eigen gemeentegrenzen opgewekte duurzame energieproductie bedraagt 3,4%.
Dit is een stijging van 0,2% ten opzichte van 2016 Volgens het nieuwe monitoringsprotocol
van het toekomstige Klimaatakkoord de Regionale Energiestrategie is niet langer mogelijk om
ook het aandeel van HVC hierbij op te tellen. Met de energieproductie van HVC is, in
tegenstelling tot de rapportage ven het vorig jaar, daarom geen rekening gehouden bij de
uitkomsten van deze rapportage;
Daarmee loopt de gemeente achter op het nationale gemiddelde van 6,6% duurzame
energieproductie;
De Lokale Energiestrategie, de Regionale Energiestrategie en een uitvoeringsplan naar
aanleiding van deze stukken gaan inzichtelijk maken of de gemeente Heerhugowaard de
nationale doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 en de eigen doelstelling
energieneutraal in 2030 kan verwezenlijken.

Consequenties
Inspanningen blijven nodig om de energietransitie een goed gevolg te geven en de ambities te
verwezenlijken. Het college zal zich blijven inzetten om de gestelde doelstellingen te behalen
door het ondersteunen van de juiste maatregelen. De Lokale- en Regionale Energiestrategie en
een daarop volgend uitvoeringsplan geven hier concreet sturing op.
Communicatie
Het rapport wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Vervolg
HVC stelt volgens het huidige abonnement een Energiemonitor op, waarover u jaarlijks wordt
geïnformeerd.
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