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Op weg naar een 
toekomstbestendig en  
energieneutraal Schagen 
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Programma 
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1. Klimaatakkoord
• Wat staat er in het Klimaatakkoord? 

2. Duurzaamheidsprogramma Schagen
• Wat betekent dit voor Schagen?
• Wat kunt u zelf doen? 



Klimaatakkoord
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Waarom een Klimaatakkoord? 
Energietransitie “van fossiel naar duurzaam in 30 jaar tijd”

• Besparen op de huidige energievraag;
• Duurzame opwekking van warmte, elektriciteit, biomassa en 

hernieuwbaar gas;
• Ombouwen van de huidige energie-infrastructuur;
• Opslaan van energie.
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Duurzaamheidsprogramma  
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Focus
• Energietransitie naar duurzame energie
• Warmtetransitie naar duurzame warmtebronnen
• Klimaatadaptief en biodivers maken van de leefomgeving  
• Inzetten op een circulaire economie
• Mobiliteit  

Zelf het goede voorbeeld geven! 



Ambities vaststellen
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Duurzaam en circulair bouwen 
gerecyclede, gezonde en ecologische bouwmaterialen | afvalscheiding

Energieneutraal en aardgasloos bouwen 
besparing | opwekken | uitwisseling van energiestromen

Klimaatbestendig
waterinfiltratie | waterberging | hergebruik water | hitte | koude 

Mobiliteit 
oplaadpunten | ontsluiting voor fiets | auto | openbaar vervoer

Landschap, natuur en groen
groene wijk | moestuinen | voedselbos | natuurvriendelijke oevers



BENG - 2021 
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Energieneutrale woning 
In een energieneutrale woning is de gebouw gebonden energie (voor 
ruimteverwarming, ruimtekoeling, warmwatergebruik, ventilatie, 
verlichting) en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans. De 
woning verbruikt over een heel jaar gezien evenveel energie als dat hij 
zelf opwekt.

Voordelen 
- Toekomstbestendig
- Zelfvoorzienend 
- Warmte en koude comfort   
- Besparing 
- Gezondheid en geluk  



Uitgangspunten 
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Duurzaam ontwerp & casco
• hoge isolatiewaarde 
• beglazing 
• ledverlichting (woningen en plangebied) 

Duurzame warmte & koude voorziening  
• lokale duurzame warmte/koude bronnen 
• laagtemperatuur vloer- of wandverwarming
• warmteterugwinning op douchwater 
• intelligente ventilatie met warmteterugwinning 

Eigen duurzame energieopwekking en opslag 
• lokale duurzame warmte bronnen (per woning of collectief)
• zonnepanelen zonnecollectoren 
• lokale energie opslag  

-



Hulp nodig? 
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Informatie over maatregelen 
• Duurzaam Bouwloket www.duurzaambouwloket.nl
• Hier verwarmt www.hierverwarmt.nl
• Klimaatrobuuste tuin www.platform.groenkapitaal.nl

Subsidies en fiscale regelingen 
• Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor zonneboilers, 

warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels zowel voor 
particulieren als zakelijke gebruikers.

• Duurzaamheidslening Schagen of Groenhypotheek 
• BTW teruggave zonnepanelen voor particulieren 
• Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers 
• Energierekening als financiering

http://www.duurzaambouwloket.nl/
http://www.hierverwarmt.nl/
http://www.platform.groenkapitaal.nl/


Informatieavond 25 mrt Clusius
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Programma:
• Klimaatakkoord: De Grote Verbouwing door 

Diederik Samsom
• Kennissessies:

• Duurzaam Bouwloket No Regret Maatregelen
• Clusius leerlingen
• Regionale Energie Strategie en participatie
• Transitievisie Warmte
• Energiemix Schagen
• Zonneparken Schagen
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Bedankt voor uw aandacht.

Vragen? 


