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Voorwoord 

Texel is een eiland. Een bijzonder eiland, met een bijzondere ambitie. De 
gemeenteraad heeft de ambitie van de waddeneilanden ondertekend om in 2020 
volledig duurzaam te zijn op energiegebied. Texel gaat daarmee fors verder dan 
de energie- en klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid en de EU. De 
ambitie past goed bij het gevoel voor onafhankelijkheid, dat sterk leeft bij de 
Texelaars. Juist omdat Texel een eiland is, is het ook goed mogelijk om de 
ambitie scherp af te bakenen. Texel staat model voor een natie in het klein. 
 
De gemeente Texel heeft de afgelopen decennia veel initiatieven op het gebied 
van energiebesparing en duurzame energie gestimuleerd en zelf het goede 
voorbeeld gegeven. De gestelde ambitie vormt een ‘stip op de horizon’ waar op 
aan gekoerst moet worden.  Om de gestelde doelen in 2020 te halen is het nodig 
om een samenhangend energieprogramma op te stellen, focus aan te brengen, 
en een beleid vorm te geven dat primair gericht is op het bereiken van volume. 
Deze energievisie, opgesteld als ‘houtskoolschets’, toont aan hoe de ‘stip op de 
horizon’ er uitziet, en hoe de strategie er op hoofdlijn uitziet om dat punt op de 
horizon te bereiken. 
 
Het is mijn overtuiging dat het kan. Technisch kan het zeker. Veel hangt af van 
het draagvlak onder de bevolking. Als er een wil is, dan is de weg er ook.  

 
Mw. mr. C.J. Geldorp-Pantekoek burgemeester van Texel 
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Samenvatting 

Texel heeft de ambitie om in 2020 volledig duurzaam te zijn op energiegebied. In 
deze rapportage wordt allereerst vastgelegd hoe de gemeente de ambitie precies 
interpreteert en wat er onder de doelstelling valt en wat niet.  
Op basis hiervan zijn een strategie en een plan van aanpak vastgesteld die 
passen binnen het bredere beleidskader van de gemeente en dat van andere 
lokale actoren. Dit rapport (de energievisie) omvat met name de strategische 
aspecten, verwoord in de vorm van een houtskoolschets die aangeeft hoe het 
energiegebruik en de energievoorziening van Texel er uit kunnen zien in 2020. 
Dat geeft een richtpunt, een ‘punt op de horizon’, dat houvast biedt bij de verdere 
uitwerking. 
 
Texel loopt met haar ambitie voor op die van Nederland en Europa. Zij kan 
daarom niet wachten op de generieke maatregelen van de (inter)nationale 
overheden en komt met eigen op maat gesneden maatregelen. Waar mogelijk 
zijn deze al wel afgestemd op de op termijn te verwachten bredere kaders. 
 
Dat is ook nodig, want bij ongewijzigd beleid blijft Texel qua energiebesparing en 
duurzaamheid van de energievoorziening juist achter bij de nationale doelen. De 
gasvraag daalt dan weliswaar iets, maar de vraag naar elektriciteit en naar 
(motor)brandstoffen stijgt flink. Het aandeel duurzame energie op Texel zelf komt 
niet uit boven enkele procenten. Er is dus werk aan de winkel om de ommezwaai 
te maken naar een beleid dat de gewenste volumes realiseert binnen de 
gewenste termijn. 
 
De veranderingsstrategie richt zich daarom vooral op de partijen met het grootste 
aandeel in het energiegebruik en op de grootste kansen voor duurzame invulling 
van de vraag. Dit vergt dat er keuzes gemaakt worden, waarbij kansen om grote 
slagen te maken prominent op de agenda komen te staan. Er wordt toegewerkt 
naar innovatieve concepten, op technisch, bestuurlijk en organisatorisch vlak, 
waarin de lokale Texelse partijen actief participeren. De globale rol van de 
verschillende actoren in het veranderingsproces wordt ook geschetst. De nadruk 
in de energievisie ligt op wat er allemaal kan, en niet zozeer op wat er allemaal 
niet kan. 
 
Vanuit de strategie is ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. De plannen voor 
de eerste jaren worden in het programma gedetailleerd uitgewerkt, de 
voornemens voor de latere jaren meer op hoofdlijnen. 
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1 Inleiding 

1.1 Ambitie en doelstelling 

De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden hebben in september 2007 het 
ambitiemanifest “De Waddeneilanden: de energieke toekomst” vastgesteld. De 
kern van de ambitie is als volgt verwoord: 
 

 
 
De motieven om deze ambitie zo te formuleren liggen vooral in profilering van de 
eilanden (een positief groen imago geeft uitstraling voor de toeristen) en in het 
hebben en houden van lokale werkgelegenheid, zowel in de toeristenindustrie als 
in duurzame energie en energiebesparing. 
 
Deze energievisie gaat in op wat deze ambitie concreet betekent voor de 
gemeente en voor het eiland Texel, op het gebied van duurzame 
energievoorziening1. Het vraagstuk van de watervoorziening wordt in andere 
plannen behandeld2. Belangrijk om te onderkennen is dat de ambitie niet primair 
op klimaatbeleid is gericht, maar op duurzame energie. Maatregelen die puur op 
CO2-emissie-reductie gericht zijn, zoals CO2-afvang en -opslag, dragen dus niet 
bij aan de doelstelling van Texel.  
 
Allereerst wordt hier zo nauwkeurig mogelijk bepaald hoe de gemeente de 
ambitie uit het ambitiemanifest precies interpreteert” De ambitie verwezenlijken is 
immers het doel van het energieplan. 
Zowel uit het ambitiemanifest als uit andere beleidsstukken van de gemeente 
Texel blijkt de sterke hang naar autonomie en onafhankelijkheid. Dat is daarmee 
ook een wezenlijk onderdeel van de gekozen energiestrategie. 
 
De volgende nadere aanscherping van de ambitie wordt aangehouden: 
1. Het gaat om het directe energiegebruik op Texel. En niet om bijvoorbeeld 

indirect energiegebruik voor de totstandkoming van allerlei producten die op 
Texel worden gebruikt. Het aardgas- en elektriciteitsgebruik in een gebouw 

                                                 
1 Voor de goede orde: het plan handelt dus niet over andere duurzaamheidsaspecten, zoals duurzaam 

materiaalgebruik, duurzame melkveehouderij etcetera. 
2 Onder meer het Masterplan Water voor Texel. Het Masterplan Water is een bestuurlijk samenwerkingsverband 

tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Gemeente Texel en de provincie Noord-Holland. 

“Het is onze ambitie om alle Waddeneilanden in 2020 volledig zelfvoorzienend 
te laten zijn op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening.” 
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op Texel valt er dus onder, de energie die elders gebruikt is om bijvoorbeeld 
de bakstenen te produceren niet. 

2. Het gaat om het energiegebruik op Texel zelf (binnen de gemeentegrenzen). 
3. Het gaat om zelfvoorzienend èn om duurzaam. In het hypothetische geval 

dat een aardgasbel onder Texel wordt aangetroffen waarmee in het gehele 
energieverbruik van Texel zou kunnen worden voorzien, wordt dat niet 
beschouwd als verwezenlijking van de ambitie. 

4. Opwekking van elektriciteit en warmte binnen de gemeentegrenzen heeft 
de sterke voorkeur, maar als het verwezenlijken van de ambitie bijvoorbeeld 
de productie van duurzame elektriciteit buiten de gemeentegrenzen 
noodzakelijk maakt, dan draagt dat bij aan de doelbereiking. Texel wil dan 
wel (mee)investeren in de betreffende installaties. 

5. Compensatie tussen de verschillende soorten van energiegebruik mag 
onderdeel uitmaken van het plan. 

6. Doelbereiking in 2020 is belangrijk, maar mocht blijken dat het doel pas 
later gehaald kan worden dan is dat geen wezenlijk probleem. Het gaat er om 
dat er een programma vastgesteld wordt en in gang wordt gezet dat leidt naar 
het beoogde doel. Dat mag dan eventueel iets later in de tijd feitelijk 
gerealiseerd worden. De ambitie is leidend. 

Op Texel is, door de gemeente en inwoners, al veel gedaan op het gebied van 
energiebesparing en verduurzaming. Talrijke voorbeelden zijn zichtbaar op het 
eiland. De gemeente heeft nu voor de doelrealisatie behoefte aan meer focus in 
deze initiatieven, om deze meer te richten op het bereiken van volume. 
 
Generieke of specifieke maatregelen? 
Het is belangrijk om te onderkennen dat Texel met haar ambitie andere keuzen 
(en deels verdergaande keuzes) maakt dan de Nederlandse en Europese 
overheid. Dit ten eerste door in te zetten op energiebeleid en niet op het 
(ruimere) klimaatbeleid en ten tweede door de ambitie de energievoorziening in 
2020 volledig duurzaam te hebben. Ter vergelijking: de doelstelling van de 
Nederlandse overheid in 2020 is een aandeel duurzame energie van 20%, en 
een reductie van broeikasgasemissies van 30% ten opzichte van 1990.  
Texel is met haar ambitie dus koploper. Texel is daarbij een koploper van relatief 
kleine omvang. Dit heeft consequenties voor het type maatregelen dat kan 
worden ingezet.  
Het is bekend dat zogenaamde ‘generieke maatregelen’ het meest effectief en 
efficiënt werken om doelen te bereiken. Zie bijvoorbeeld “Green4Sure, het 
groene energieplan”, dat CE Delft in opdracht van vakbonden en milieubeweging 
heeft ontwikkeld [CE Delft, 2007]. Met generieke maatregelen worden 
maatregelen bedoeld zoals een klimaatbudget of emissiehandelsysteem, waarbij 
een door de overheid bepaald doel aan de markt wordt opgelegd, waarbinnen 
marktpartijen in onderlinge uitruil de optimale invulling bepalen. Dergelijke 
generieke maatregelen vergen een groot marktvolume. De energiemarkt van 
Texel is daarvoor te klein. Omdat Texel tevens met haar ambitie voorloopt op die 
van Nederland en Europa, kan Texel ook niet wachten op de generieke 
maatregelen van Nederland en de EU, maar zal zij met eigen op maat gesneden 
maatregelen moeten komen. 
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1.2 Positie van deze energievisie in het energieplan 

Met de aldus beschreven nadere uitleg van het doel kan het plan van aanpak 
worden opgesteld: het Energieplan. De voorliggende energievisie is een 
onderdeel van dat plan, die met name de WAT-vraag invult: hoe ziet het 
energiegebruik en de energievoorziening van Texel er uit in 2020? Dat geeft een 
richtpunt, een ‘punt op de horizon’, dat tot stand komt op basis van een strategie 
om het doel te bereiken. 
Vervolgens wordt ook de HOE-vraag ingevuld, waarbij ook de rol van de 
verschillende partijen aan de orde komt. De gemeente kan het immers niet 
alleen, het moet een samenwerking zijn van de Texelaars, met de gemeente als 
regievoerder van het programma. De plannen voor de eerste jaren worden in het 
uitvoeringsprogramma gedetailleerd uitgewerkt, waarbij de gekozen acties en 
projecten worden beschreven die de komende jaren het doel dichterbij gaan 
brengen. 

Figuur 1 Samenhang tussen energievisie en uitvoeringsprogramma 

Energieplan

Energievisie
de WAT-vraag

(punt op de horizon en strategie)

Uitvoeringsprogramma
de HOE-vraag

(wat doet welke partij, budgetten, planning)
De eerste jaren zijn in concrete projecten

uitgewerkt

Energieplan

Energievisie
de WAT-vraag

(punt op de horizon en strategie)

Uitvoeringsprogramma
de HOE-vraag

(wat doet welke partij, budgetten, planning)
De eerste jaren zijn in concrete projecten

uitgewerkt

 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal algemene uitgangspunten voor het opzetten 
van de energiestrategie en de beleidskaders van de gemeente waarbinnen de 
energiestrategie moet worden ingepast. 
Hoofdstuk 3 bevat een nadere beschrijving van de situatie op Texel met de 
meest relevante zaken voor de energievisie. Daarin is ook een doorkijk 
opgenomen rond de verwachte ontwikkelingen op Texel in de periode tot 2020, 
rond de beleidsontwikkeling in Nederland en de EU en rond de ontwikkeling van 
de technologie. 
In hoofdstuk 4 wordt de energievisie voor Texel opgebouwd, in de vorm van een 
’houtskoolschets’, vanuit de algemene uitgangspunten en de beleidskaders en 
rekening houdend met de specifieke situatie van Texel. Hierbij komen inhoudelijk 
de warmtevraag, de elektriciteitsvraag en de energievraag voor mobiliteit aan de 
orde en wordt procesmatig kort ingegaan op de rol van de diverse partijen. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van mogelijkheden, met hun 
plussen en minnen, en een transformatiekaart. De transformatiekaart is een 
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hulpmiddel dat toont hoe de verschillende onderdelen in de tijd geordend zijn en 
hoe de onderlinge samenhang is. 
Het laatste hoofdstuk (hfdst. 5) omvat het uitvoeringsprogramma voor de 
komende 4 jaar. Hierin worden projecten aangegeven die door de gemeente 
Texel, het CO2 servicepunt en in samenwerking met de overige Waddeneilanden 
uitgevoerd gaan worden.  
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2 Uitgangspunten/beleidskader 

2.1 Uitgangspunten energiestrategie 

Om de duurzaamheidstrategie echt inhoud te geven en deze communiceerbaar 
te maken is het essentieel dat hieraan een beeld is gekoppeld van de beoogde 
eindsituatie. Uiteraard is dit een beeld op hoofdlijnen, waar het de technische 
invulling betreft, maar met voldoende diepgang om concreet houvast te bieden bij 
de verdere invulling. We spreken in dit kader over een houtskoolschets.  
 
Een houtskoolschets gaat een stap verder dan het alleen formuleren van de 
precieze doelen, in die zin dat deze een globaal beeld geeft van de invulling van 
de hoofdvormen van de energievraag (elektriciteit, warmte, en 
transportbrandstoffen) qua bronnen en infrastructuren, op het beoogde 
ijkmoment of eindpunt. Dit kunnen in de praktijk ook enkele beelden zijn. 
Essentieel is dat de houtskoolschets duidelijk maakt dat het doel technisch 
realiseerbaar is. Gelet op het zichtjaar 2020, dat Texel hanteert, kan zo’n schets 
nu redelijk scherp worden gemaakt.       
 
Om te waarborgen dat de houtskoolschets voldoet 
aan de gestelde eisen moet bij het opstellen er van 
worden voldaan aan een aantal voorwaarden. De 
eerste daarvan is dat de opbouw tot stand komt via 
de Trias Energetica. Waarbij specifiek voor Texel het 
punt ‘duurzame invulling’ van de energievraag is 
gesplitst in ‘op Texel zelf’ en ‘buiten Texel’. Als de 
duurzame energie buiten Texel wordt geproduceerd 
wil Texel zowel mede investeren als de 
geproduceerde energie afnemen. 
 
De ‘technische’ criteria voor de fasen van de Trias Energetica zijn verder 
uitgewerkt in Tabel 1 op de volgende pagina.  In de praktijk zal bij de invulling 
van de schets volgens deze ‘ladder’ rekening moeten worden gehouden met 

factoren uit de context 
van het lokale 
keuzeproces, hier 
aangeduid als andere 
dimensies, zoals 
kosten, tijd en effecten 
elders in de keten, 
maar bijvoorbeeld ook 

de 
voorzieningszekerheid, 

gewenste economische 
ontwikkelingen en 

  Voorkeursvolgorde
  'Trias Energetica'
1. Beperken energievraag

2. Efficiënte omzetting 

3. Duurzame invulling
a. op Texel zelf

b. buiten Texel

4. Overige opties

Invulling volgens de 
Trias Energetica

Tijddimensie
Besluiten met langjarige impact 
Als bij infrastructuur, gebouwen  
en juridische kaders

Ketendimensie
Effecten over de hele levencyclus
en  mogelijkheden tot cascadering 
van processen

Kostendimensie
Omvang van investeringen,  
baten en risico’s
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andere gevolgen van het bredere gemeentelijke (en bovengemeentelijke) beleid.  
De houtskoolschets kan worden gezien en gehanteerd als een realistisch 
ideaalbeeld; d.w.z. als een beeld dat de betrokken partijen het liefst zouden zien, 
uitgaande van het gestelde doel, zonder direct te letten op de praktische 
belemmeringen in organisatorische, juridische of financiële zin. Deze 
belemmeringen komen in de volgende stappen aan de orde. 

Tabel 1 Overzicht van de beschouwde aspecten voor het waarderingsdiagram. Technische termen staan 
achterin dit rapport uitgelegd. 

Aspect Inhoud Toelichting / concrete voorbeelden 

Trias  
Energetica 

‘Technische’ voorkeursvolgorde opties: 
1. Beperken van de energievraag: 

- voorkomen verspilling; 
- energie-efficiënt ontwerp; 
- bijstellen vraag (graadje minder). 

2. Efficiënte omzettingsprocessen: 
- toestel/apparaat; 
- omzetting in centrale. 

3. Duurzame invulling: 
3a: opwekking binnen gemeente Texel 
3b: opwekking buiten gemeente Texel3 

- inzetten duurzame bronnen; 
- efficiënte omzetting hierbij. 

4. Compensatie en uitruil 

Denk aan: 
1.  zuinig stoken actie 
     energieneutrale nieuwbouw 
     isolatie bestaande woningen 
 

2.  HR-ketels, LED-lampen 
    wkk 
 
 
3a. PV op daken, geothermie, wind op 

land 
3b. wind op zee, getijdencentrale, HVC-

stroom 

4.  groene stroom importeren en surplus 
groene elektriciteit inzetten als 
compensatie voor gebruik 
autobrandstof 

Hele keten Aandacht voor: 
1. Voor- en natraject (LCA); 
2. Ketenoptimalisatie.   

Denk aan: 
1. Kwaliteit visie achter de schets; 
2. Consistentie van het totaalbeeld; 
3. Benutting synergie intern en extern. 

Realiteitszin Aandacht voor: 
1. Doorlooptijden 
2. BEVAT-aspecten4 

M.n. bij infrastructuur, maar ook in de 
Gebouwde omgeving en deel industrie en 
zeker ook in juridische kaders  

 
Elke denkbare optie om het doel te bereiken kan een plaats worden gegeven in 
een zogenoemd waarderingsdiagram. De verticale lijn in het diagram is feitelijk 
de technische dimensie, opgebouwd volgens de Trias Energetica. Horizontaal 

toont dat diagram de overall 
aantrekkelijkheid van de 
opties op alle niet-
technische aspecten.  
In het waarderingsdiagram 
is de problematiek dus 
teruggebracht tot een 
tweedimensionaal beeld, 
waarbij opties in de 
rechterbovenhoek (groene 
kleur) de voorkeur hebben 

                                                 
3  met vanuit de gevoerde gesprekken de kanttekening dat "Texel" hierin dan wel (mee-)investeert 
4 BEVAT: Betaalbaarheid (kosten), Economisch ontwikkeling (impact daarop), Voorzieningszekerheid, 

Aanvaardbaarheid en Toereikendheid (hoe ver kom je?).   

Aantrekkelijkheid

Vraag-
reductie

Efficiënte 
omzetting

Duurzame 
invulling

Overige 
opties

- - ++Zwak Sterk
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boven die verder daar vanaf (rode kleur).  
Belangrijk in deze is ook het besef dat energiebesparing en opwekking van 
duurzame energie twee communicerende vaten zijn in de doelen van Texel. 
Des te meer energie wordt bespaard, des te lager is de taakstelling voor de 
opwekking van duurzame energie, en vice versa. 

2.2 Strategiekader gemeente Texel 

De energiestrategie moet worden ingepast in het algemene strategiekader van 
de gemeente Texel rond energie en milieu. Dit kader kan kort gezegd worden 
getypeerd als:  
• Bevorderen van de transitie naar 100% duurzaam op alle beleidsterreinen;  
• Doorgaan met energie besparen, met nu een focus op volume-effecten;  
• De rol van de gemeente is drievoudig: randvoorwaarden scheppen, 

voorbeeldrol vervullen, en zorgen voor olievlekwerking via 
gedragsbeïnvloeding van burgers en bedrijven door communicatie. 

 
Er is de afgelopen jaren al veel aandacht gegeven aan energiebesparing. 
Desondanks stijgt de netto energievraag op Texel. Door de volume-effectiviteit 
van de energiebesparing te vergroten (d.w.z. echt forse besparingen te 
realiseren) kan de huidige groei in de vraag naar energie worden omgebogen, 
eerst in een afvlakking, en vervolgens in een daling.  
Via de andere sporen van het beleid wordt de transitie naar verduurzaming 
ingezet, om voor de resterende energievraag de afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen uiteindelijk tot nul terug te brengen.  
 
Een voorbeeld van de voorbeeldrol van de gemeente en van olievlekwerking kan 
worden gevonden bij de transportbrandstoffen. TESO benut aardgas (omgezet 
via het GTL-principe, waarbij aardgas in een schone diesel wordt omgezet) voor 
haar veerdienst en de gemeente wil het eigen wagenpark ook op GTL laten 
rijden. Er komt een tankpunt op Texel, waar ook particulieren kunnen tanken. Zo 
helpt de gemeente actief mee aan de verbreiding van de ontwikkeling van GTL, 
als opstap naar de toepassing van duurzame biodiesel (BTL). 
 
Het treffen van maatregelen is niet altijd even makkelijk. Bij de getijdecentrale 
zijn er bijvoorbeeld voor- en tegenstanders, afhankelijk van wat men laat 
prevaleren (de duurzaamheid of de Wadden). Het is op voorhand niet duidelijk of 
die twee zaken volledig samengaan, daar zou een experiment voor moeten 
worden uitgevoerd. Een experiment, waarvoor Texel zichzelf graag kandidaat 
stelt. 
 
Een verder beleidskader vormt de structuurvisie 2020; de toekomst van Texel 
[Texel, 2002]. Dit document omvat de bredere visie met betrekking tot economie, 
milieu en ruimte en de vitale samenleving, waarbij vast staat dat de 
verduurzaming van de energievoorziening impact zal hebben op al deze 
terreinen en omgekeerd. 
De energiestrategie zal daarnaast ook moeten passen in c.q. leiden tot 
aanpassing van de beleidskaders van andere betrokken partijen. Op zich 
besteedt de structuurvisie hier enige aandacht aan, maar er zal ook een apart 
proces moeten worden doorlopen om de energiestrategie af te stemmen met 
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deze partijen, zoals woningcorporatie Woontij, TESO, Nuon, Texel Energie en de 
Stichting Duurzaam Texel. 
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3 Texel en enige relevante ontwikkelingen  

3.1 Inleiding 

Texel heeft een landoppervlakte van 16.100 ha en 
een zeeoppervlak van ruim 40.000 hectare. Er is 
een grote variatie aan landschappen, zoals duinen, 
bossen en polders, waarvan eenderde nationaal 
park is (5.500 ha). Er is 8.800 ha landbouwgrond.  
Het eiland Texel heeft ruim 13.400 inwoners die 
verspreid wonen over zeven dorpen (en het 
buitengebied). Den Burg is daarvan, met circa 
6.900 bewoners, verreweg het grootst. 
Het totale aantal woningen op Texel bedraagt ca. 
6.000. Daarvan zit 37 % in de huursector en is 63 % 
koopwoning. Ruim de helft van de huurwoningen is 
eigendom van woningcorporatie Woontij. 
Jaarlijks ontvangt Texel zo’n 900.000 bezoekers en 
zijn er zo’n 4.500.000 toeristische overnachtingen 
op het eiland. Anders gesteld: het aantal 
toeristische overnachtingen is ruwweg even groot 
als het aantal overnachtingen van de eigen Texelse bevolking. 
 
De verdeling van het jaarlijks energiegebruik op Texel is gegeven in twee figuren.  
 

Het totale energiegebruik 
bedraagt ongeveer 1,5 PJ per 
jaar5. Verreweg het grootste 
gedeelte betreft aardgas. 
Opgemerkt moet worden dat 
voor elektriciteit alleen 
rekening is gehouden met het 
directe gebruik en niet met het 
rendement in 
elektriciteitcentrales. Het totale 
primaire energiegebruik6 voor 
de elektriciteitslevering is 
grofweg tweemaal zo groot.  

 
De figuur hieronder geeft de verdeling van het energiegebruik over de 
economische sectoren. Hierbij is het gebruik van de huishoudens het grootst, 

                                                 
5  PJ staat voor PetaJoule, een maat voor energie-hoeveelheid. 
6  Voor het primair energiegebruik wordt gekeken naar de energie-inhoud van de brandstof van 

elektriciteitscentrales. Ruwweg de helft daarvan wordt omgezet in nuttige energie-inhoud van elektriciteit. 

Verdeling energiegebruik Texel
over dragers

elektr.
16%

aardgas
51%

brandst.
33%
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gevolgd door dat voor het wegverkeer, de utiliteit (kantoren, scholen e.d.), de 
veerboot en de vakantiewoningen.  
De cijfers achter deze figuren komen uit de eerdere studies van ECN en Ecofys 
en van TESO [Ecofys, 2001; en ECN, 2007]. 
 
Het brandstofverbruik van de visserijvloot blijft buiten beschouwing omdat de 
visserijvloot voornamelijk buiten de gemeentegrenzen vaart. Er komt wel een 
onderzoek naar besparingsopties op het brandstofverbruik van de visserijvloot. 
Het huidige brandstofverbruik van de visserijvloot is een veelvoud van dat van de 
veerboot. 
 
Ook het brandstofverbruik op 
het vliegveld Texel en dat 
voor de zandsuppletie voor 
Texel zijn buiten de figuren 
gehouden. Dit vooral omdat 
hiervoor geen verbruikcijfers 
beschikbaar zijn. Er is ook 
voor gekozen het 
energiegebruik van het 
vliegveld en de 
zandsuppletie formeel buiten 
de doelstelling van het 
energieplan te houden, gelet 
op het bijzondere karakter 
van dit gebruik. In de 
strategie en het uitvoeringsprogramma wordt wel aandacht gegeven aan opties 
om het energiegebruik op het vliegveld en voor de zandsuppletie (in overleg met 
Rijkswaterstaat) te verminderen, omdat elke kans daartoe uiteraard wel moet 
worden benut.  

3.2 Gebiedsontwikkelingen Texel 

De ontwikkelingen in de bouw in de planperiode (tot 2020) van Texel zijn beperkt. 
De gemeente houdt  rekening met een toename van de woningvoorraad met 500 
tot 700 nieuwbouwwoningen, waarbij wel gestuurd wordt op woningtype (bijv. 60 
tot 70 % sociale sector) maar niet op de verhouding huur/koop. Het aantal 
ouderen (55 – 75 jaar) neemt sterk toe en het aantal jongeren (15 – 35 jaar) 
neemt af. Het totale inwoneraantal daalt licht. Er wordt een toename verwacht 
van het aantal toeristische overnachtingen tot ca. 5,5 miljoen per jaar. 
 
ECN heeft in haar rapport voor Texel [ECN, 2007] berekend wat de gevolgen zijn 
van deze gebiedsontwikkelingen op het energiegebruik in 2020 t.o.v. de huidige 
situatie, bij ongewijzigd beleid. Deze effecten zijn: 
• Een afname van het aardgasverbruik met ca. 5 %; 
• Een toename van het elektriciteitsverbruik met ruim 50 %; 
• Een toename van het brandstofverbruik voor vervoer met ca. 25 %. 

Verdeling energiegebruik Texel
over sectoren

Huishoudens
31%

Vakantiewon.
14%Kantoren, 

scholen e.d
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Land- & 
tuinbouw
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Industrie
3%

Weg-verkeer
19%

Veerboot
14%
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Uitgedrukt in een figuur, uitgaand van het al genoemde huidig directe 
energieverbruik van 1,5 PJ/jaar, levert dat het volgende beeld op: 
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3.3 Huidige energievoorziening en reeds gerealiseerde energieprojecten 

De huidige energievoorziening van Texel wordt fysiek gekenschetst door een 
toevoer van elektriciteit, gas en brandstoffen via elektriciteitskabels, gasbuizen 
en tanktransporten vanaf het vaste land. Omdat energie maar op een paar 
punten het eiland binnenkomt, is de monitoring van de energiestromen relatief 
eenvoudig te organiseren. 
 
Op het gebied van energiebesparing kent Texel vele initiatieven. Zo is voor 30% 
van de bestaande woningen een energieprestatie-advies (EPA) uitgebracht. De 
gemeente stimuleert het gebruik van de provinciale subsidieregeling voor 
energiebesparing in de bestaande bouw7. Er zijn geen cijfers bekend over het 
totaal aan reeds bespaarde energie op Texel. 
 
Ook is er het nodige gerealiseerd op het gebied van duurzame energie. Texel 
heeft drie windturbines bij de plezierhaven (totaal 750 kW, met een jaarproductie 
van ca. 1.000 MWh), en een groot aantal gerealiseerde zonnecelinstallaties (PV, 
in totaal 4.200 m2, dat is circa 420 kWp, met een geschatte jaarproductie van 
336 MWh). In totaal wordt bijna 2 % van de elektriciteitsvraag op Texel 
momenteel duurzaam opgewekt met productievermogen op Texel zelf. 
Naast deze al gerealiseerde projecten zijn er plannen, initiatieven en 
ontwikkelingen op het gebied van een ‘PV-akker’ (een landoppervlak van 
ordegrootte 1 hectare met zonnepanelen), mest-vergisting en gft-vergisting, 
‘urban wind mills’ (kleinschalige toepassing van windenergie in de gebouwde 
omgeving), en een getijdencentrale.  
 

                                                 
7 zie ook www.duurzaamtexel.nl voor een overzicht van de inspanningen op Texel op het gebied van 
energiebesparing en duurzame energie. 
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Verder koopt de gemeente Texel groene stroom in bij HVC Alkmaar. De HVC 
verbrandt het huisvuil van de gemeente; 47% van alle brandstof van de HVC is 
van organische oorsprong (biomassa). Dit percentage van de geproduceerde 
elektriciteit wordt als groene stroom verkocht.  
Energiecoöperatie TexelEnergie verkoopt groene energie op Texel8. Zij heeft 
plannen om uiteindelijk 80% van de elektriciteitsleverantie op Texel voor haar 
rekening te nemen, en volledig in te vullen met groene elektriciteit. TexelEnergie 
is ook verder een interessante partij, omdat deze Texelaars de mogelijkheid biedt 
mee te denken en te beslissen over de eigen duurzame energievoorziening en 
hierin te participeren. Dit draagt zeker bij aan de acceptatie van de duurzame 
energieopties omdat het appelleert aan het gevoel voor autonomie. 
 
Op het gebied van duurzaam opgewekte warmte kent Texel 325 
zonneboilerinstallaties op gebouwen waarvan een heel grote bij Zwembad 
Molenkoog, en 25 warmtepompinstallaties. Het aandeel duurzame warmte in de 
totale warmtevraag van Texel is minder dan 1 %.  
Technische mogelijkheden voor grootschalige verduurzaming van de 
warmtevraag liggen met name in de toepassing van ‘groen gas’ uit vergisting van 
biomassa, en in nuttig gebruik van de diepe aardwarmte-bel onder de noordpunt 
van Texel. 
Tot slot is van belang dat veerbootonderneming TESO een test uitvoert met 
schone dieselbrandstof (GTL) in één van de motoren. GTL wordt uit aardgas 
gemaakt, en is een opstap richting een duurzame dieselbrandstof op basis van 
biomassa. GTL is zelf nog geen duurzame brandstof. 
 
De gemeente heeft bij al deze ontwikkelingen een voorbeeldrol gehad door zelf 
te investeren in energiebesparing en duurzame energie, en door toepassing 
daarvan te stimuleren. In 1988 is hiertoe de werkgroep Duurzaam Texel 
opgericht, die in 2001 is omgezet in de Stichting Duurzaam Texel. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen zijn samengevat in onderstaande tabel. 
 
Beleidsonderdeel Status Percentage duurzame 

opwekking op Texel 
Energiebesparing • Energieprestatie-advies voor 30% van 

de bestaande woningen; 
• stimuleringsregeling energiebesparing 

in bestaande bouw; 
• veel acties en voorlichting 

n.v.t. 
cijfers over reeds bespaarde 
hoeveelheden energie zijn 
niet bekend 

Elektriciteitsverbruik • 750 kW windmolens 
• 420 kWp zonnecelinstallaties 
• inkoop groene stroom van HVC 

Alkmaar (o.a. gehele 
elektriciteitsverbruik van de gemeente 
zelf) 

ca. 2% van de 
elektriciteitsvraag (excl. 
groene stroom HVC) 

Gasverbruik • 325 zonneboilerinstallaties ca. 1% van de totale 

                                                 
8  zie: www.texelenergie.nl 
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(warmte) • 25 warmtepompinstallaties warmtevraag 
(Motor)brandstoffen • Schone diesel TESO 0% 
 
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat op Texel al veel gedaan is op het 
gebied van energiebesparing en duurzame energie. De gemeente heeft hierin 
een belangrijke stimulerende en voorbeeldrol gehad. Uit de genoemde 
percentages blijkt echter ook dat er nog een hele weg te gaan is om de ambitie 
van 100% duurzame energie in 2020 te realiseren. Energiebesparing en 
duurzame energie zijn hierbij als twee communicerende vaten: hoe meer energie 
Texel weet te besparen, hoe minder er duurzaam hoeft te worden opgewekt, en 
vice versa. 
 
De gemeente wil, om haar ambitie van volledige duurzame energie in 2020 te 
halen, meer focus gaan aanbrengen in het energiebeleid, en zich primair gaan 
richten op volume-realisatie. 

3.4 Beleidsontwikkeling in Nederland en EU 

Nederland en de EU hebben de afgelopen periode forse doelstellingen 
geformuleerd op het gebied van CO2-emissiereductie, duurzame energie en 
verbetering van de energie-efficiency. Het is ook duidelijk dat de doelen in 2020 
slechts een tussenstap zijn op weg naar veel stringenter doelen die nodig zijn om 
de klimaatveranderingen binnen veilige grenzen te houden. Nederland werkt om 
die reden met een programma Energietransitie [zie: www.energietransitie.nl]. 
De mondiale ontwikkelingen zijn minder rooskleurig, doordat grote 
energieverbruikers als de Verenigde Staten zich niet willen vastleggen op 
absolute emissiereducties, en door de snelle groei van de broeikasgasemissies 
in opkomende economieën zoals China en India. Ondertussen stijgen, volgens 
de laatste wetenschappelijke cijfers, de mondiale broeikasgasconcentraties 
momenteel sneller dan in het meest pessimistische scenario’s9. Het is duidelijk 
dat het risico op ernstige en abrupte klimaatverstoringen en zeespiegelstijgingen 
toeneemt, en dat de mogelijkheden afnemen om door ingrijpen in de 
energievoorziening binnen de nog acceptabel geachte grens van 2 graden 
temperatuurstijging te blijven. Ook is aangetoond dat de mondiale kosten van het 
bestrijden van klimaatverandering lager zijn dan de mondiale kosten van de 
gevolgen van geen actie ondernemen10. 
 
Doelstelling Nederland EU 
Energie-efficiëntie 2 % / jaar 2 % / jaar 
Duurzame energie 20 % in 2020 16 % in 2020 
Emissiereductie CO2 30 % in 2020 15 – 20 % in 2020 
 
Het klimaatbeleid van het Nederlandse kabinet is vastgelegd in het 
werkprogramma Schoon en Zuinig (zie: www.vrom.nl). Omdat Texel doelen heeft 

                                                 
9  zie: www.ipcc.nl 
10  zie: http://www.hm-

treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm 
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gesteld die verder gaan dan de nationale klimaatdoelstellingen is voor Texel 
verdergaand beleid nodig. Wel zijn er op nationaal en EU-niveau 
beleidsontwikkelingen waar Texel voor haar eigen doelstellingen op kan 
meeliften: 
• De geleidelijke vergroening van de elektriciteitsproductie, o.a. als resultaat 

van het emissiehandelsysteem (ETS) voor de grote industrie en 
elektriciteitsproducenten;  

• De subsidieregeling SDE voor stimulering van duurzame energieproductie;  
• Normstelling voor het energieverbruik van elektrische apparaten (ecodesign-

richtlijn); 
• Normstelling van de energiezuinigheid van nieuwbouw (verlaging EPC); 
• Omlaag brengen van het energiegebruik in de bestaande bouw via het 

energielabel (informatief) en het programma Meer met Minder (actief); 
• Terugdringen van de emissies van het verkeer door het invoeren van 

rekeningrijden. 
 
De invulling van het beleid geschiedt nu grotendeels met convenanten. 
Verdergaande regelgeving is in de maak, en wordt achter de hand gehouden 
voor het geval de convenantaanpak onvoldoende resultaten afwerpt. Daarnaast 
steunt Nederland actief de inzet van de EU in de mondiale 
klimaatonderhandelingen. 

3.5 Technologie-ontwikkeling 

Windenergie 
De kenmerken, voor- en nadelen van deze technologie behoeven vermoedelijk 
nauwelijks toelichting. Windenergie is inmiddels een bekende en beproefde vorm 
van duurzame energie. Qua kosten is het één van de meest effectieve opties. 
Naast de gebruikelijke toepassing van windturbines op land komen nu ook de 
plaatsing van windparken op zee en de benutting van kleine windturbines op of 
nabij gebouwen (urban windturbines) in beeld.  
 
Voor de invulling van de duurzame energie-ambities van een windrijk eiland als 
Texel ligt windenergie het meest voor de hand. Dat heeft echter niet de steun van 
de bevolking, en er zijn ook andere bezwaren zoals van het ministerie van 
Defensie. Gezien de gunstige kosteneffectiviteit en grote potentieel van 
windenergie is het desalniettemin zinvol om na te gaan of het vervangen en 
verzwaren van de huidige windturbines bij de plezierhaven tot de mogelijkheden 
behoort. 
 
Elektriciteit uit zonlicht (zonnepanelen, of kortweg PV) 
Zonnepanelen bestaan in vele verschillende soorten en maten; zonnepanelen 
bestaan uit in serie met elkaar verbonden zogenoemde zonnecellen. Elektriciteit 
uit zonlicht wordt, met een Engelse afkorting, PV genoemd. We gaan hier alleen 
in op de meest gebruikte typen voor de elektriciteitsvoorziening in de gebouwde 
omgeving. Voor de opbrengst is vooral van belang welke type zonnecel wordt 
gebruikt in de panelen. De meest voorkomende zijn monokristallijne zonnecellen 
(waarin de siliciumatomen netjes gerangschikt zijn en het elektrische rendement 
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relatief hoog is) en multi- of polykristallijne zonnecellen (waarbij het rendement 
iets lager is). Ook bestaan er dunne-laag-zonnecellen zonnecellen; die zijn 
relatief goedkoop, maar hebben ook een veel lager rendement. 
Wereldwijd maakt de markt voor elektriciteit uit zonlicht een enorme volumegroei 
door, die zich vertaalt in een snelle daling van de kostprijs. De komende tien of 
twintig jaar zal elektriciteit uit zonlicht naar verwachting echter nog wel duurder 
blijven dan grootschalige elektriciteit-opwekking met fossiele brandstoffen. Bij 
elektriciteit-opwekking “achter de meter” oftewel op het dak van gebouwen met 
een ‘terugdraaiende’ elektriciteitsmeter, komt het moment van gelijke kosten met 
stroom uit het net al veel eerder in beeld. 
 
Texel heeft al veel gedaan op het gebied van elektriciteit uit zonlicht, er staat als 
4.200 m2 opgesteld, goed voor een elektrisch vermogen van 420 kWp. Dat levert 
echter minder dan 1% van het huidig elektriciteitsverbruik op Texel. Om een 
substantieel deel van het elektriciteitsverbruik op te wekken met zonnecellen zal 
een veelvoud van die 4.200 m2 opgesteld moeten worden, op daken en/of op 
zonne-akkers. 
 
Een eengezinswoning op Texel met een gemiddeld jaarverbruik van elektriciteit 
van 3.400 kWh/jaar kan met een zonnecelinstallatie van circa 34 m2 het gehele 
jaarverbruik van elektriciteit duurzaam opwekken. Daarbij wordt overdag (met 
name in de zomer) teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, de rekensom gaat over 
totalen op jaarbasis. Een zonnepaneel op Texel levert 10-20% meer energie op 
dan elders in Nederland, wegens het hoge aantal zonuren op Texel. 
 
HVC 
De huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar verbrandt het huisvuil van Texel. 47% van 
alle brandstof van de HVC is van organische oorsprong (biomassa). Dit 
percentage van de geproduceerde elektriciteit wordt als groene stroom verkocht. 
Energiecoöperatie TexelEnergie verkoopt groene energie op Texel, afkomstig 
van zowel de HVC als van andere duurzame bronnen. 
 
De HVC-groep levert met haar centrales elektriciteit voor 150.000 huishoudens, 
waarvan de grootste productie in Alkmaar plaatsvindt. 47% van die 
elektriciteitsproductie is duurzame elektriciteit. Daarnaast heeft HVC in december 
2007 een biomassacentrale geopend die nog eens voor 60.000 huishoudens 
groene stroom levert (zie www.hvcgroep.nl). 
 
Oftewel: Texel kan haar elektriciteitsverbruik volledig groen afdekken door 
groene stroom af te nemen van de HVC-groep 
 
Biomassa 
Er zijn vele manieren om biomassa om te zetten in warmte, in elektriciteit en zelfs 
in  motorbrandstoffen. De meest gebruikte zijn verbranding, kleinschalige WKK 
en anaërobe vergisting (tot ‘groen gas’). In alle gevallen kunnen relatief hoge 
temperaturen worden bereikt. Dit maakt biomassa geschikt voor industriële 
toepassingen en benutting in de land- en tuinbouw, maar ook voor andere opties 
op Texel. 
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De lokale benutting ligt ook voor de hand gelet op de noodzaak de biomassa te 
transporteren en de kosten die hieraan gekoppeld zijn.  
Biomassa heeft internationaal nu verreweg het grootste aandeel binnen de 
levering van duurzame warmte (ca. 85 %) en het toekomstpotentieel is ook groot. 
Er is wel discussie over de echte duurzaamheid van (bepaalde vormen van) 
biomassa, maar bij lokale vormen van biomassa is dat niet aan de orde.  
Mestvergisting heeft, na windenergie, het grootste potentieel voor duurzame 
energie-opwekking op Texel. De techniek is vooral rendabel in co-vergisting met 
organische reststromen (zoals GFT uit huishoudens en horeca, en slib van 
rioolwaterzuivering) en stromen uit energieteelt. 
ECN schat in haar rapport [ECN, 2007] dat er op Texel ruimte is voor 2 tot 3 
vergistingsinstallaties, waarmee 10-15% van de totale aardgasvraag op Texel 
gedekt zou kunnen worden. 
 
Koude- en warmteopslag  
Seizoensmatige opslag maakt het mogelijk de tijdkloof tussen vraag en aanbod 
van warmte en koude te overbruggen. In combinatie met warmtepompen en 
thermische zonne-energie wordt zo 50 tot 80 % op het energiegebruik voor 
verwarming en koeling bespaard.   
Waterhoudende ondergrondse aardlagen (zgn. aquifers) voor ondergrondse 
opslag van warmte en koude, worden al veel gebruikt, met name bij 
utiliteitsgebouwen. Er zijn in ons land al duizenden projecten gerealiseerd. De 
mogelijkheden op Texel zijn beperkt, omdat er een behoorlijke vraag naar 
warmte en koude moet zijn om een project energetisch zinvol en economisch 
rendabel te maken. 
De zomerwarmte of winterkoude die in de systemen wordt opgeslagen wordt 
beschouwd als duurzame energie. 
 
Warmtepompen 
Een warmtepomp ‘krikt’ bestaande warmte op tot een bruikbaar 
temperatuurniveau. Dit proces kost energie, maar minder dan aan bruikbare 
warmte beschikbaar komt. De warmte die wordt benut wordt onttrokken aan de 
omgeving (lucht, water, bodem). De optie is het meest geschikt waar laag-
temperatuur verwarming wordt toegepast. Het systeem is dan tevens geschikt 
voor zgn. vrije koeling, wat de rentabiliteit gunstig beïnvloedt. Toepassing in de 
bestaande bouw is ook mogelijk. Er bestaat al redelijk veel ervaring met 
warmtepompen (ruim 30.000 installaties in Nederland, waarvan 25 op Texel). Het 
technisch potentieel op Texel is groot, het realistisch potentieel tot 2020 niet, 
omdat warmtepompen vanwege de grote ingrepen in het gebouw in de regel 
vooral bij nieuwbouw worden ingezet. 
 
Geothermie 
Geothermische opties benutten warmte uit de diepe ondergrond (1000-4000 
meter). Internationaal bestaat hiermee de nodige ervaring. In Nederland nog 
nauwelijks. Het potentieel is enorm, ook voor de woningbouw en utiliteit. Door de 
diepe boringen leent de techniek zich voor grote systemen, gekoppeld aan 
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netten; een aardwarmte-bronnendoublet levert een typisch warmtevermogen van 
10 Megawatt11. De initiële investeringen zijn hoog. 
 
Op Texel is er geothermiepotentieel onder De Cocksdorp. De omvang is nog niet 
bekend. Omdat de warmtevraag op Texel relatief beperkt van omvang is (en de 
afstand tussen De Cocksdorp en Den Burg niet gering) ligt het niet direct voor de 
hand de geothermie te benutten voor ruimteverwarming. Er kunnen wel andere 
processen met warmtebehoefte worden ontwikkeld en bij voldoende hoge 
temperatuur kan ook elektriciteit met de warmte worden geproduceerd.  Er moet 
bij toepassing van diepe geothermie wel rekening mee worden gehouden dat het 
om grote thermische vermogens gaat, vanaf circa 10 Megawatt. 
 
  
Zon-thermisch 
Zonneboilers halen warmte uit licht. Het aanbod is weersafhankelijk. De optie is 
toepasbaar in nieuwbouw en bestaande bouw en is behoorlijk uitontwikkeld en 
beproefd.  
Zonneboilers dragen nu vooral bij aan de tapwater-verwarming. Er wordt gewerkt 
aan systemen die ook bijdragen aan de ruimteverwarming en koeling. Het 
vermogen per woning neemt dan toe van 1,75 nu naar 7 kWth op termijn. 
 
Texel heeft momenteel 325 zonneboilerinstallaties. In principe kan vrijwel elk 
gebouw worden voorzien van een zonneboiler. 
 
Groene elektriciteit 
Groene elektriciteit is elektriciteit die een klant inkoopt bij zijn energieleverancier, 
waarbij de leverancier dan garandeert dat die hoeveel elektriciteit dan duurzaam 
wordt geproduceerd. Het is een manier voor energiegebruikers om te zorgen dat 
hun verbruik duurzaam wordt opgewekt, zonder dat ze zelf in duurzaam 
productievermogen hoeven te investeren. Het is niet bekend wat op dit moment 
de afname van groene elektriciteit is op Texel. In geheel Nederland was dat 13% 
in 2007. 

3.6 Draagvlakontwikkeling 

De klimaatproblematiek is door de eerste piek van de “hype-cycle” heen. De film 
“An inconvenient truth” van Al Gore en klimaatrecords die keer op keer gebroken 
worden hebben de samenleving wakker geschud. Met als gevolg een groeiend 
beroep op overheden voor klimaatdoelen en maatregelen. 
In de IPCC, het mondiaal wetenschappelijk geweten op klimaatgebied, heerst 
consensus over de menselijke oorzaak van de stijgende broeikasgasemissies in 
de atmosfeer. Onzekerheden bestaan nog over de precieze mate van 
klimaatverandering en over het tempo en de mate van abruptheid waarin de 
veranderingen zich zullen voordoen. In kringen van wetenschappers en 
beleidmakers heerst groeiende onrust over nieuwe feiten die aantonen dat de 

                                                 
11  zie bijvoorbeeld www.geothermie.nl 
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klimaatverandering zich in hoger tempo voltrekt dan tot nu toe algemeen voor 
mogelijk werd gehouden.  
 
Ten opzichte van pakweg 5 jaar geleden is er dus veel veranderd in de houding 
ten opzichte van het klimaatprobleem. Een punt van aandacht daarbij blijft wel 
het draagvlak onder de bevolking voor maatregelen die direct de eigen 
levenssfeer raken. Het NIMBY-syndroom (‘not in my backyard’) is een bekend 
verschijnsel. Ook veel Texelaars wijzen bijvoorbeeld het plaatsen van 
windturbines op het eiland af. Ook maatregelen die prijsverhogend werken, als 
energiebelasting of rekeningrijden, roepen vaak heftige discussie en emoties op. 
Zeker als het een lokale of nationale prijsverhoging is, die elders niet geldt, 
waardoor bijvoorbeeld bedrijven dreigen weg te trekken naar andere gebieden of 
toeristen een bepaalde regio wellicht zullen gaan mijden. 
 
Voor de gemeente Texel ligt hier een uitdaging. Deze begint bij het breed laten 
omarmen van de door de gemeenteraad gestelde ambitie (de doel-discussie). 
Hierbij past het door laten dringen bij de bevolking dat het voor realiseren van de 
ambitie geïnvesteerd zal moeten worden, en dat het maken van keuzes daarbij 
onvermijdelijk is (de middel-discussie). Het onderkennen en accepteren dat er 
ook andere belangen zijn is een randvoorwaarde om als gemeenschap open te 
discussiëren over de gewenste oplossingen, die recht doen aan alle belangen. 
Een aanpak die bekend staat als ‘koek vergroten’. 
Het helpt daarbij om in te zetten op investeringen die niet alleen 
energiebesparing en duurzame energie bevorderen, maar ook andere voordelen 
bieden. Zo levert investeren in energiebesparing in de woningbouw ook een 
prettiger woonklimaat op, en waardevoller en comfortabeler woningen. Een 
duurzame energievoorziening voor Texel moet iets worden om trots op te zijn, en 
waar ieder graag zijn of haar steentje aan bijdraagt. Het verspillen van energie 
moet net zo’n gevoel oproepen als het lozen van afvalwater of het wegwerpen 
van afval in de natuur: “dat doe je niet”. 

3.7 Kosten en kostenontwikkeling 

Het “gemiddelde huishouden” in Nederland verbruikte in 2006 op jaarbasis 3.400 
kWh elektriciteit en 1.600 m3 gas [MilieuCentraal, 2007] . De kosten daarvan 
waren gemiddeld 1.450 euro per jaar. Daar komt bij een gemiddeld gezin bijna 
1.200 euro aan motorbrandstoffen (benzine/diesel e.d.) bovenop. 
Het gemiddeld elektriciteitsgebruik per huishouden vertoont in Nederland al jaren 
een duidelijk stijgende tendens wegens toename van het aantal apparaten in 
huishoudens, toename van het elektrisch vermogen van de apparaten 
(bijvoorbeeld de vervanging van gewone TV’s door plasmaschermen) en door 
toename van de gebruiksduur en het stand-by-gebruik van apparaten. Deze 
toename doet de besparingen door zuiniger apparatuur en spaarlampen 
ruimschoots teniet.  
Het gasverbruik kent juist al jarenlang een daling met gemiddeld 2% per jaar, met 
name door de geleidelijke toename van isolatie en zuiniger 
verwarmingsapparatuur. Het gasverbruik voor tapwaterverwarming stijgt wel 
vanwege een toename in het gewenste comfort. Er is geen reden om aan te 
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nemen dat de Texelse bevolking zich wat deze twee trends betreft anders zal 
gedragen dan het Nederlandse gemiddelde. 
 
De energieprijzen hebben de afgelopen tijd een gestage stijging te zien gegeven. 
Enerzijds is dit het gevolg van stijgende belastingen, die weer deels het gevolg 
zijn van het verdisconteren van schadekosten (vervuilingeffecten) van 
energieverbruik in de energieprijzen. Maar voor een belangrijk deel is die stijging 
ook het gevolg van de stijgende wereldmarktprijs van olie en, in mindere mate, 
van steenkool. De elektriciteitsproductie in Nederland is voor een belangrijk deel 
gasgestookt (60 %). Omdat de gasprijzen gekoppeld zijn aan de olieprijzen is 
ook de gasprijs sterk gestegen, en daarmee ook de elektriciteitsprijs. Dit betreft 
dan specifiek het leveringsdeel van de energiekosten, dat circa 30% (elektra) 
resp. 45 % (gas) van de totale kosten uitmaakt. Het andere deel betreft 
netwerkkosten en belastingen. 
 
Er valt weinig met zekerheid te zeggen over energieprijzen voor de toekomst. 
Voorspellingen in het verleden over de olieprijzen hebben laten zien dat daar 
maar weinig peil op te trekken is. De meest gangbare opinie op dit moment is dat 
de olieprijzen niet drastisch zullen dalen, omdat de makkelijk winbare voorraden 
op de wereld tegen hun productieplafond aanzitten, en de vraag naar energie 
nog altijd stijgt, vooral ook vanwege de opkomende economieën van China en 
India. De elektriciteitsprijzen zullen daarnaast ook stijgen vanwege de 
verdergaande verrekening van milieukosten in de prijs, via het Europese 
emissiehandelsysteem ETS. 
Het is daarnaast niet onmogelijk, maar vooralsnog ook niet zeer waarschijnlijk, 
dat Nederland binnen enkele decennia te maken krijgt met problemen in de 
voorzieningszekerheid van energie. Voorspellingen op dat gebied zijn uiterst 
moeilijk vanwege het grote aantal geopolitieke ontwikkelingen die betrekking 
hebben op dit onderwerp12. 
Energiebesparende en duurzame technieken doorlopen, net als alle andere 
technieken en innovaties, hun ‘leercurves’, en worden geleidelijk goedkoper, 
naarmate ze als product meer volgroeid raken en grootschaliger worden 
toegepast. 
De stijging van de energieprijzen maakt dat de rentabiliteit van investeringen in 
energiebesparing en duurzame energie vergroot wordt (de terugverdientijd wordt 
korter).  
 
Samengevat: er kan niet met zekerheid gesteld worden dat het puur vanuit 
financieel oogpunt noodzakelijk is om nu zo snel mogelijk volledig te 
verduurzamen in de energievoorziening. Er kan wel worden gesteld dat er een 
zeker risico is op sterke kostenstijgingen van de fossiele energievoorziening. 
Mede gezien het emotioneel sterke gevoel voor autonomie op Texel, is het 
raadzaam om voorop te lopen met de ambitie voor energiebesparing en een 
duurzame energievoorziening. Maar het tijdpad van die ambitie ook af te 
stemmen op de ontwikkelingen in de duurzame energietechniek. Al te ver voorop 
lopen zou immers kunnen leiden tot onverantwoord hoge kosten. 

                                                 
12 zie bijvoorbeeld het recente AER-rapport “Brandstofmix in beweging”, op www.energieraad.nl 
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Stijgende energiekosten en aanscherping EPC eisen 
 
Bij een toename van de olieprijs stijgen de kosten van 
energiebesparingsmaatregelen en investeringen in duurzame energie slechts 
weinig. Deze investeringen verdienen zich dus sneller terug wanneer de 
energieprijzen blijven stijgen.  
De afgelopen jaren is de elektriciteitsprijs elk jaar sterker gestegen dan de 
inflatie. Gemiddeld is deze stijging 7% geweest. De verwachting is dat de prijs 
van olie nog verder zal stijgen en daardoor ook de gasprijs en de 
elektriciteitsprijs. Een verdere stijging van deze prijzen is aannemelijk, maar niet 
zeker. 
 
Met betrekking tot de kosten van energiebesparing moet wel worden opgemerkt 
dat de meerkosten van deze maatregelen oplopen zodra het meest 
‘laaghangende fruit’ is geplukt. Daar tegenover staat dat de ervaring uit het 
verleden leert dat innoverende maatregelen na de introductie snel in prijs dalen.  
Zo zijn in het kader van de EPC-aanscherping van 1,0 naar 0,8, in opdracht van 
de ministeries van EZ en VROM, diverse studies uitgevoerd naar de 
kosteneffectiviteit van verdere aanscherping van de EPC13.   
Op basis hiervan constateren de ministeries dat de aanscherping voor een aantal 
woningtypen direct kosteneffectief is, en voor de overige woningtypen naar 
verwachting binnen 3 à 4 jaar na aanscherpen. De EPC-aanscherping is direct 
kosteneffectief voor de eengezinswoning, de seniorenwoning en de 
portiekwoning, terwijl het galerij-appartement, de twee onder één kapwoning, de 
urban villa en de vrijstaande woning niet altijd kosteneffectief zijn in de eerste 
jaren na invoeren van de aanscherping. 
Indien de kosten op de koper verhaald kunnen worden, wat in de regel het geval 
is, heeft deze koper (als het particulieren betreft) recht op hypotheekrente-aftrek 
voor de meerkosten, waardoor de netto-kosten vaak lager zijn en de rentabiliteit 
groter. 

                                                 
13   ‘Regeleffecttoets aanscherping EPC woningen’ (DHV) en de ‘Analyse aannames Regeleffecttoets 

aanscherping EPC woningen’ (KPMG) 
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4 Toekomstbeeld/Houtskoolschets 

Rekening houdend met de hiervoor genoemde uitgangspunten van de 
energiestrategie, het strategiekader van de gemeente en de fysieke 
mogelijkheden van het eiland Texel, komen we tot de onderstaande 
houtskoolschets voor de energievoorziening. 

4.1 Invulling van de energiestrategie 

Bij de invulling van de strategie onderscheiden we eerst de drie sporen 
energievraag (warmte, elektriciteit en (motor)brandstoffen), om later in dit 
hoofdstuk tot een integraal beeld te komen.  

4.1.1 Warmtevraag in gebouwen 

De warmtevraag in gebouwen bestaat uit de vraag naar ruimteverwarming en de 
vraag naar tapwaterverwarming. Voor beide zijn talloze technische 
mogelijkheden voorhanden om te besparen en te verduurzamen. Het is een 
thema waarover de gemeente in principe goed afspraken kan maken met de 
eigenaren van gebouwen. Deze afspraken zullen vooral op basis van 
vrijwilligheid zijn, zowel met woningeigenaren en bewoners, als met bedrijven14. 
 
De aanpak om de 
warmtevraag in 
gebouwen te 
verduurzamen begint 
bij reductie van het 
gebruik, ondermeer 
door zwaar in te zetten 
op besparing door 
isolatie. Daarbij moet 
uiteraard goed 
rekening worden 
gehouden met een 
gezond binnenklimaat. 
Technisch gezien kan alle nieuwbouw met ingang van 2010 energieneutraal 
gebouwd worden15. Ook hier geldt dat de gemeente dit niet af kan dwingen16, 
partijen zullen van nut en noodzaak overtuigd moeten worden. 
Voor de bestaande bouw kan ingezet worden op een programma voor 
stapsgewijze reductie van de warmtevraag en op het geschikt maken van de 
warmte-afgifte-installaties in gebouwen voor verdere verduurzaming (lage 
temperatuur verwarming). Dat kan bijvoorbeeld door in te spelen op het nieuwe 
energielabel voor gebouwen en een programma op te stellen waarin afspraken 
                                                 
14  Het aantal bedrijven waar de gemeente op basis van de Wet Milieubeheer energiemaatregelen met 
terugverdientijd kleiner dan 5 jaar kan voorschrijven is beperkt. 
15  zie bijvoorbeeld www.passiefhuis.nl  
16  Uitgezonderd de nieuwbouw waar de gemeente Texel de grond bezit. 
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met gebouweigenaren worden gemaakt om de gehele gebouwvoorraad van 
6.000 woningen op Texel stapsgewijs naar hogere labelklassen te brengen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld goed worden aangehaakt bij het landelijke programma 
Meer met Minder17.  
Dit programma gaat uit van 30% warmtevraagreductie in de bestaande bouw in 
Nederland in 2020, deels via isolatie, deels via de verwarmingsinstallatie. De 
30% is afgeleid van het aantal ‘natuurlijke momenten’ per gebouw. Niet alle 
gebouwen in Nederland kunnen met deze aanpak worden bereikt in die periode. 
In de gebouwen die worden aangepakt daalt de warmtevraag veel meer dan 
30%. 
In Green4Sure [CE Delft, 2007] wordt aangetoond dat de lat zelfs nog flink hoger 
kan, waarbij overigens ook de tijdhorizon verder ligt. Texel zou kunnen uitgaan 
van een vraagreductie van 50% tot 60% door actief in te zetten op de bestaande 
bouw. 
De resterende warmtevraag in gebouwen moet dan worden ingevuld met 
duurzame bronnen. Zoals zonneboilers, elektrische warmtepompen (met groene 
elektriciteit als aandrijving), eventueel groen gas uit vergistingsinstallaties, 
houtkachels, kleinschalige bio-wkk, en geothermie. De laatste twee opties 
hebben een groot potentieel maar kennen ook veel onzekerheden, met name 
geothermie. Dit zijn daarom typische punten om nader uit te werken. 

4.1.2 Elektriciteitsvraag 

De elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving in Nederland stijgt gestaag. Ook 
hier is het van belang om in te zetten op besparing (bv. LED-lampen, 
warmtepompdrogers, energieboxen met spaarlampen, stand-by-killers etc.). Dat 
levert naar verwachting echter niet heel grote besparingen op zoals bij de 
warmtevraag. Het terugdringen van de jaarlijkse groei (dus het gelijk houden van 
de vraag) is al een hele opgave.  
Daarom is het van belang om direct al te gaan inzetten op de volgende stap in de 
Trias Energetica: het verduurzamen van de elektriciteitsproductie, en de inkoop 
van duurzame elektriciteit. Texel kiest in haar strategie ervoor om duurzame 
energieproductie binnen de gemeentegrenzen in prioriteit hoger te stellen dan 
productie buiten de gemeentegrenzen. 
Verduurzaming kan 
door gebruik te maken 
van het potentieel voor 
windturbines op Texel 
(ca. 4 à 5 MW, door de 
huidige turbines bij de 
plezierhaven te 
vervangen en te 
verzwaren). 
Windenergie op land is 
de duurzame optie die 
als eerste voor Texel in 
beeld komt, wegens de 
                                                 
17  zie www.meermetminder.nl 
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gunstige windomstandigheden en omdat de techniek ver uitontwikkeld en 
daardoor ook relatief goedkoop is. Er moet wel rekening gehouden worden met 
de beperkingen die het Ministerie van Defensie en de Raad voor de Wadden 
opleggen aan de plaatsing en ashoogtes van turbines. Ook het draagvlak onder 
de bevolking vormt een belemmering voor windturbines. Daarbij moet wel in de 
afweging en de discussie met de bevolking worden meegewogen dat het 
realiseren van de energie-ambitie van het waddenmanifest zonder gebruik te 
maken van windenergie, tot hogere kosten leidt. 
Andere opties voor verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening zijn: door PV 
op daken en/of een grootschalige PV-akker, door kleine windturbines op 
gebouwen, door bio-wkk, met bijvoorbeeld mest&covergisting en door 
kleinschalige afvalverbranding/wkk op Texel.  Voor de langere termijn kan 
ingezet worden op een getijdecentrale (waarbij nu al wel een plan moet worden 
getrokken vanwege de belemmeringen die voor die optie gelden), door mee te 
investeren in een windmolenpark buitengaats, en door afname van groene 
stroom zoals bijvoorbeeld van de HVC Alkmaar, via Texel Energie. 
Gezien het grote potentieel is het tenslotte ook belangrijk om na te gaan of het 
mogelijk is de geothermie-bel onder De Cocksdorp te gebruiken om elektriciteit te 
produceren. Productie van (een surplus aan) duurzame elektriciteit is ook van 
belang voor de compensatie van het energieverbruik van transport, zie paragraaf 
4.1.3. 
 
NB: door het beleid van de EU en van het Rijk zal elektriciteit uit het net 
geleidelijk vergroenen. De ambitie van Texel ligt echter flink hoger, en eerder in 
de tijd, dan die van EU en het Rijk. 

4.1.3 Transportbrandstoffen 

Ook bij transportbrandstoffen kan ingezet worden op besparing. Denk 
bijvoorbeeld aan collectief vervoer (zoals bijvoorbeeld shuttlebussen) dat tegen 
een lage prijs of gratis zou kunnen worden aangeboden, om toeristen en 
inwoners te verleiden om de eigen auto te laten staan. 
Net als bij elektraverbruik is dit een thema waar de gemeente weinig grip op 
heeft. Daarom is het zaak om ook hier direct in te zetten op de volgende stap van 
de Trias Energetica, zoals bijvoorbeeld TESO al doet c.q. deed door deels GTL-
brandstof te gebruiken, als opstap richting een echt duurzame brandstof. 
Conform de prioriteitsstelling is de grondstof voor die biobrandstof idealiter 
afkomstig van energieteelt op Texel, anders van daarbuiten. De gemeente moet 
natuurlijk ook hier het goede voorbeeld geven door de brandstof voor het eigen 
wagenpark te besparen en te vergroenen. 
 
Bij vergroening van brandstoffen is het probleem dat de mogelijkheden buiten het 
sturingsgebied van de gemeente liggen. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing 
van automotoren van toeristen en particulieren. Om die reden is het voor de 
energiestrategie m.b.t. transportbrandstoffen van belang om ook direct in te gaan 
zetten op compensatie van het energieverbruik, in één of andere vorm. 
Het is de moeite waard om na te gaan of de geothermie-bel gebruikt zou kunnen 
worden om een surplus aan groene elektriciteit op te wekken (dus meer dan wat 
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op Texel wordt verbruikt). Met zo’n surplus kan het energieverbruik van transport 
worden gecompenseerd met opwekking van groene elektriciteit op Texel. Deze 
constructie komt in eerste instantie ietwat gekunsteld over, maar sluit wel goed 
aan bij de geformuleerde doelstelling.  
Het alternatief is om in te zetten op grootschalige bio-energieteelt op Texel, en de 
opbrengst daarvan exporteren en ergens tot biobrandstoffen om laten werken. 
Dat heeft overigens als nadeel dat het veel extra transporten vereist, en het 
probleem blijft dat de 
gemeente geen grip heeft 
op de benodigde 
aanpassingen in 
automotoren. 
Indien ingezet wordt op 
bio-energieteelt is een 
mogelijke optie om 
geothermische energie in 
te zetten voor 
algenkweek. 
 

4.2 Rol van de diverse partijen 

Als belangrijkste actoren in en rond het energieplan onderscheiden wij de 
bevolking van Texel, het bedrijfsleven (TVO, TESO, Woontij, TexelEnergie, 
Continuon e.d.), de diverse andere organisaties op Texel, de gemeente Texel en 
de diverse overheden buiten Texel. In het uitvoeringsplan wordt duidelijk 
aangegeven wat de afspraken zijn over de rol van de verschillende concrete 
partijen per specifiek project. 
 
Gemeente: De rol van de gemeente is meervoudig en cruciaal. De gemeente 
moet partijen stimuleren tot actie, maar tegelijk bewaken dat alle initiatieven 
volgens de regels en volgens een zeker plan verlopen. De gemeente moet 
daarbij zorgen voor de juiste bestuurlijke kaders en zorgen voor politiek en 
sociaal draagvlak. De gemeente zal daarbij lef moeten tonen. Lef om bestaande 
weerstanden en eerdere belemmerende besluiten ter discussie te stellen als dit 
nodig is. Lef ook om ‘nee’ te zeggen tegen initiatieven die niet kunnen of 
aantoonbaar niet passen in de langetermijnvisie van Texel. 
Dit betekent feitelijk dat de leiding van de realisatie van de energievisie komt te 
liggen bij de gemeente. De gemeente coördineert het uitvoeringsprogramma en 
rapporteert over de voortgang aan de gemeenteraad. 
Verder is de gemeente zelf ook één van de vele partijen die de visie gaan 
realiseren. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld. De gemeente maakt 
pro-actief afspraken met de andere partijen en faciliteert deze. De gemeente 
faciliteert en stuurt ook door regelgeving, bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening.  
Woontij: Woningcorporatie Woontij realiseert energiezuinige en energieneutrale 
nieuwbouw en pakt het bestaande eigen woningbestand actief aan gericht op 

Aantrekkelijkheid
Zwak Sterk

Vraag-
reductie

Efficiënte 
omzetting

Duurzame 
invulling

Overige 
opties

(Efficiënt
ontwerp)

Bio-brandst.

Openb.Verv.

Compensatie

(Efficiënte
omzetting)

TESO GTL

Toelatings-
beleid auto’s



Energievisie Texel met uitvoeringsplan 2008 – 2011      mei 2008 27

energiebesparing. Woontij sluit hierbij aan bij het landelijke programma Meer met 
Minder (30 % besparing in 2020) en gaat waar mogelijk nog een stap verder. 
Woontij kan bij renovatieprogramma’s ook bestaande woningen van anderen 
laten ‘meeliften’ in de projecten. 
 
TESO: TESO vergroent het eigen brandstofverbruik. 
 
Texel Energie: Texel Energie investeert op commerciële basis in (en verkoopt) 
duurzame elektriciteit en warmte. Zij doet dit in corporatieverband i.s.m. de 
Texelse bevolking. Volgens de statuten van Texel Energie worden de projecten 
op Texel zelf gerealiseerd. 
 
Continuon: Voor de levering van op Texel opgewekte duurzame elektriciteit een 
grote omvang gaat krijgen moet tijdig worden afgestemd met netbeheerder 
Continuon Netbeheer, om te borgen dat de energievoorziening stabiel blijft. 
 
Stichting Duurzaam Texel: de Stichting Duurzaam Texel verzorgt voorlichting, 
communicatie en heeft een loketfunctie voor het faciliteren van 
subsidieaanvragen van burgers en bedrijven. 
 
Burgers en bedrijven: Van de burgers en bedrijven wordt verwacht dat ze naar 
vol vermogen meewerken aan het realiseren van de ambitie. Dat is makkelijker 
opgeschreven en gezegd, dan gedaan. Echter, zonder de medewerking van de 
Texelse bevolking en het bedrijfsleven zal de ambitie niet gehaald worden. 
 
Toeristen: Een bijzondere doelgroep op Texel zijn de toeristen. Zij zijn 
verantwoordelijk voor een substantieel deel van het energieverbruik op alle drie 
de onderdelen. Ook de toeristen zouden daarom idealiter naar vol vermogen 
moeten meewerken om de ambitie te halen. Het ligt dan voor de hand dat ze op 
één of andere wijze meebetalen om hun aandeel in het energieverbruik op Texel 
te vergroenen.  
 
De partijen stellen gezamenlijk de energievisie vast en gaan daarmee aan de 
slag. De taakverdeling wordt daarbij zo ingericht dat: 
• er geen dubbel werk wordt uitgevoerd;  
• voorkomen wordt dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden;  
• partijen elkaar versterken door samen te werken; 
• de partijen samen nieuwe krachtige concepten ontwikkelen en uitrollen. 
Nog enkele voorwaarden hierbij zijn: 
• Samenwerking, op basis van wederzijds vertrouwen 
• Duidelijke, wederzijds overeengekomen, rolverdelingen 
• Elkaar kunnen aanspreken op de invulling van die rollen, gericht op het 

versterken van de effectiviteit van de samenwerking 

4.3 Transformatiekaart 

Als we bovenstaande informatie omwerken tot acties en die ook op een tijdas 
zetten, dan ontstaat een zogenaamde transformatiekaart. Een transformatiekaart 
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wordt ‘van achter naar voor’ ingevuld. Eerst het einddoel, het ‘punt op de 
horizon’. En van daaruit terug redeneren naar het heden, wat er allemaal nodig is 
om dat punt te bereiken. Hoe dichter bij het heden, hoe meer concreet de acties 
moeten zijn. Een transformatiekaart is een handig hulpmiddel om samenhang 
tussen verschillende beleidssporen te laten zien, en in relatie tot het uiteindelijke 
doel, alsmede de samenhang tussen verschillende acties in de tijd. 
 
In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden samengevat bezien vanuit de 
technische strategie. Daarbij zijn ook de beperkingen en risico’s aangegeven in 
de vorm van kanttekeningen. Technisch is het mogelijk om de ambitie van Texel 
te verwezenlijken. De kosten zullen ongetwijfeld bij sommige opties een 
probleem vormen. Maar het is ook interessant om na te gaan waar 
belemmeringen liggen, stel dat geld geen probleem zou zijn, maar waarbij wel 
vastgehouden wordt aan de uitgangspunten van de Trias Energetica. 
De technische mogelijkheden en beperkingen nemen we daarbij als 
uitgangspunt. Daaruit volgt voor het uitvoeringsprogramma direct de aanbeveling 
dat die technische opties met groot potentieel voor de doelstelling, maar die ook 
nog grote onzekerheden kennen, nader onderzocht moeten worden. Dit geldt 
met name voor de benutting van de geothermie voor de diverse geschetste 
doelen, en voor een getijdencentrale. 
Daarnaast is voor de realisatie van besparing op het aardgasverbruik in het 
gewenste tempo in de bestaande bouw een stevige uitvoeringsorganisatie nodig.  
Het volgende dat opvalt als de Trias Energetica wordt gevolgd, is dat het 
draagvlak bij de bevolking een belangrijk risico vormt. Voor vraagreductie, of het 
nu de warmtevraag van nieuwbouwwoningen betreft of reducties van de vraag 
naar warmte in de bestaande bouw, van elektriciteit of van transportbrandstof, zal 
Texel zoals betoogd, nauwelijks mee kunnen liften op generieke maatregelen 
vanuit de rijksoverheid of de EU. Afdwingen van deze reducties is niet mogelijk, 
de gemeente moet het daarom hebben van het draagvlak onder de bevolking en 
moet afspraken maken op basis van vrijwilligheid. Het is daarom van het grootste 
belang om actief aan dat draagvlak te werken. Als de bevolking de ambitie 
omarmt en tot uitvoering wil brengen, is er zeer veel mogelijk. Als de bevolking 
dat afwijst zal er op het eerste niveau van de Trias Energetica maar relatief 
weinig worden bereikt, en zal alle nadruk op vergroening van de vraag komen. 
Dat zal in het algemeen tot hogere kosten en meer ruimtebeslag leiden. 

Tabel 1 Overzicht van maatregelen transformatiekaart, technische strategie. 

Nr. Categorie Maatregelen Kanttekeningen 
1 Warmtevraag 

huishoudens 
Vraagreductie nieuwbouw 
(technisch nu al mogelijk tot 
energieneutraliteit) 
Vraagreductie bestaande bouw 
(technisch mogelijk om vraag fors 
te reduceren) 

Draagvlak, (on)bekendbeid 
met techniek, wet- en 
regelgeving en kosten. Vergt 
tevens een stevige 
uitvoeringsorganisatie m.b.t. de 
bestaande bouw. 

2 Brandstofvraag 
wegverkeer 

Technisch mogelijk om vraag fors 
te reduceren (slurpers weren) 
Alternatieve vormen van vervoer 

Het is moeilijk mensen uit de 
auto te lokken, ook op Texel. 
De toeristenindustrie mag geen 
schade oplopen 

3 Elektriciteitsvraag   
utiliteit 

Zuinige apparatuur is beschikbaar Draagvlak, (on)bekendbeid 
met techniek 

4 Brandstofvraag Technisch lastig om vraag te Draagvlak ivm. kosten, 
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 veerboot reduceren. Vergroenen kan 
technisch in principe wel 
(biodiesel). 

beschikbaarheid biodiesel, en 
duurzaamheidsdiscussie rond 
biobrandstoffen.  

5 Warmtevraag  
vakantiewoningen 

Technisch mogelijk om vraag fors 
te reduceren 

Draagvlak, (on)bekendbeid 
met techniek 

6 Windenergie Op zich groot potentieel voor grote  
en kleine turbines 

Draagvlak en andere 
belemmeringen  

7 Warmtepompen, 
en 
Koude-/  
warmteopslag 

Eilandstatus biedt kansen voor 
koplopersinitatieven 

Draagvlak, (on)bekendbeid 
met techniek, wet- en 
regelgeving en kosten 

8 Geothermie De geothermie-bel onder De 
Cocksdorp biedt kansen voor de 
langere termijn (o.a. elektr.prod. en 
biomassateelt) 

Draagvlak, onbekendheid en 
financiële risico’s van 
toepassing van geothermie 

9 HVC Fractie biomassa uit afval benutten 
voor groene stroomproductie 

Niet op Texel zelf. Niet volledig 
duurzaam 

10 Biomassa Op zich enig potentieel voor 
biomassateelt 

Schaalgrootte Texel is te klein 
voor eigen groene 
transportbrandstoffabricage 

11 Getijde-energie Het getij rond het Marsdiep biedt 
kansen voor elektr.prod., m.n. op  
de langere termijn 

Draagvlak, onbekendheid en 
risico’s van toepassing van 
getijdecentrale / PKB ivm. 
Waddengebied 

12 Zonnecellen Op zich relatief groot potentieel 
voor deze optie op daken 

Hoge kosten 

13 Zonneboilers Op zich relatief groot potentieel 
voor deze optie op daken 

Kan nooit volledig voorzien in 
de warmtevraag 

 
Wegens het grote belang van draagvlak bij de bevolking en de bedrijven, plus de 
benodigde focus op volumerealisatie, hebben we ook een aantal maatregelen 
toegevoegd op het organisatorische vlak. Onze ervaring is dat dit vermoedelijk 
de meest kritische succesfactor zal zijn. Texel heeft laten zien dat er veel kan, 
maar met name op punten als energiebesparing in de bestaande bouw en op de 
volumetransitie naar een duurzame energievoorziening wordt veel gevraagd van 
de bevolking. Een stevige geoliede uitvoeringsorganisatie is een belangrijke 
voorwaarde om bestaand draagvlak onder de bevolking te houden. Er zal, zeker 
in het begin, overtuigend en aansprekend leiderschap nodig zijn om de 
transities in gang te zetten. Als er een wil is, is de weg er ook. Aanspreken op het 
gevoel/emotie van autonomie zal een belangrijk onderdeel zijn om mensen te 
overtuigen. 

Tabel 2 Overzicht van maatregelen transformatiekaart, organisatorische strategie.    

Nr. Categorie Maatregelen Kanttekeningen 
14 Waarderings-

diagrammen 
Gezamenlijk doornemen 
(aanvullen en scoren) van de 
diverse waarderingsdiagrammen  

 

15 Houtskoolschets 
en techn. 
concepten 

Opstellen van een ‘lokkend punt’ 
aan de horizon o.b.v. de 
waarderingsdiagrammen en 
keuze van technische concepten 
daarvoor 

 

16 Regieorgaan 
(organ. concept) 

Centraal vaststellen en bewaken 
van de strategie en spelregels. 
Monitoring van resultaten 

 

17 Participatiemodel Bieden van gelegenheid aan alle  I.s.m. financiële instelling 
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18 Financiering Texelaars te participeren in de 
realisatie van projecten 
 

Waddenfonds e.d.,i.s.m. 
financiële instelling 

 
Dit alles mondt uit in een transformatiekaart, waarbij zowel de technische 
strategie als de organisatorische strategie tot uitdrukking komen. Op alle 
sporen zal de gemeente het goede voorbeeld geven, aansturen op 
olievlekwerking, en faciliteren en reguleren. 
 
Het is raadzaam om de strategie regelmatig te herijken. Dit wordt duidelijk 
gemaakt met de b en c acties in de kaart. Juist vanwege het belang van 
aansprekend leiderschap voor het welslagen van dit meerjarenprogramma, dient 
het gedragen te worden door elk zittend college en elke zittende gemeenteraad. 
Om die reden bevelen we aan om aan het begin van elke vierjarenperiode het 
programma te herijken. 
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5 Doelstellingen en projecten warmtevraag  

In dit hoofdstuk staat het uitvoeringsplan voor het onderdeel warmtevraag. 
Allereerst worden de doelen voor 2011 gegeven, en vervolgens de projecten 
waarmee die doelen worden gerealiseerd. De projecten zijn ten behoeve van de 
leesbaarheid en het overzicht  in een vast format beschreven. 
 
Doelstellingen tot 2011 
• Energiebesparing in de bestaande bouw te stimuleren door het verstrekken 

van  subsidies. 
• Het uitvoeren van energieprestatie onderzoeken voor gebouwen te 

stimuleren met als doel de gehele gebouwvoorraad energiezuiniger te maken.  
• Het informeren van de bevolking over energiebesparing- mogelijkheden en 

financiële constructies die dit mogelijk maken. 
• Het stimuleren van nieuwe verwarmingstechnieken. 
• Het maken van prestatieafspraken met Woontij over het isoleren van 

bestaande woningen en het bouwen van energie zuinige woningen. 
• Onderzoek naar de mogelijkheden om de isolatie van bestaande woningen 

en het bouwen van nieuwe energiezuinige woningen te stimuleren. 
• Gemeente grond verkopen onder voorwaarde, dat er energiezuinig gebouwd 

gaat worden  
• Communicatie over subsidieregelingen voor bedrijfsgebouwen 
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5.1 Projecten bestaande woningbouw besparing en isolatie 

 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 1 :  energiebesparingsubsidie in de bestaande bouw 
Resultaat Per jaar worden er  subsidies verstrekt voor isolerende 

maatregelen bij verbouw of renovatie van woningen 
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gemeente Texel 
Betrokkenen Bevolking, Bedrijfsleven, Stichting Woontij, Stichting 

Duurzaam Texel  
Financiën € 80.000,-- per jaar 
Capaciteit 0,2 fte/jaar binnen reguliere capaciteit 
Planning augustus  2008 – december 2011 
Risico’s Budget raakt voortijdig uitgeput.  

Geen continuïteit in beschikbare subsidie  
Toelichting 
Om de ambitieuze ambitie te kunnen waarmaken zal zwaar ingezet moeten 
worden op isolatie van de bestaande woningen.  
Van 2006 tot en met 1 april 2008 is er een energiebesparingsproject uitgevoerd 
waarbij subsidie werd verstrekt op de beste isolerende maatregelen. Ongeveer 
150 woningeigenaren hebben een subsidie aangevraagd. Deze regeling heeft er 
in geresulteerd dat er de beste kwaliteit HR++ glas algemeen gebruikt wordt. 
Daarnaast wordt voor dakisolatie tegenwoordig een hoogwaardige isolatie 
toegepast. Er wordt steeds meer van vloerverwarming gebruik gemaakt en deze 
gaat de traditionele radiatorverwarming verdringen. Dit project sluit aan op 
projecten 3 en 4 toekomst gericht verbouwen en bespaardaar. 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
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Project 2:  Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om in 2015 100 % van 
de woningen te voorzien van een Energie Prestatie Advies  met als doel de 
eigenaren aan te zetten tot energiebesparing 
Resultaat • Planning waaruit blijkt welke mogelijkheden er zijn 

om deze doelstelling te realiseren 
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Bevolking, Bedrijfsleven, Gemeenten, Provincies, Stichting 

Woontij, Stichting Duurzaam Texel  
Financiën € 10.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit 0,05 fte/jaar per Waddeneiland 
Planning januari 2010 – december 2010  
Risico’s Onvoldoende ambtelijke capaciteit om het project te 

ondersteunen  
 
Toelichting  
De EPBD is de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen. Deze Richtlijn 
moet leiden tot betere energieprestaties van de gebouwen in de Europese 
Gemeenschap. Centraal staat het energieprestatiecertificaat of energielabel 
(gebouw), dat net als de energiestickers op wasmachines en koelkasten 
aangeeft in welke klasse van energieverbruik het bouwwerk valt. 
De EPBD stelt dat alle nieuwe gebouwen moeten beschikken over een 
energieprestatiecertificaat. Deze verplichting is op 1 januari 2008 ingegaan. Voor 
bestaande gebouwen geldt deze verplichting op transactiemomenten (koop, 
verkoop of oplevering) Door middel van een EPBD hebben gebouw, woning- 
eigenaren en huurders een goed inzicht in het energieverbruik van een woning of 
een gebouw. Door alle woningen in het jaar 2015 te voorzien van een Energie 
Prestatie Advies ontstaat een goed inzicht in het energieverbruik van een 
woning. Toekomstige kopers en huurders kunnen hierdoor een goede afweging 
maken bij de aankoop van een woning. De energiekosten van een woning 
kunnen hierdoor goed in beeld worden gebracht. Daarnaast zal dit voor veel 
eigenaren aanleiding zijn om deze kosten te reduceren en isolerende 
maatregelen te nemen. 
 



Energievisie Texel met uitvoeringsplan 2008 – 2011      mei 2008 34

 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 3:  Toekomstgericht (ver) bouwen 
Resultaat • Particulieren worden meer gestimuleerd om bewust 

duurzaamheidskeuzes te maken. 
• Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
• Realiseren van woningen met een 10, 25 of 75% 

verscherpte Energie Prestatie Coëfficiënt   
• Faciliteren afstemming tussen de verenigde 

particulieren en corporaties en/of marktpartijen 
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker CO2 servicepunt 
Betrokkenen Bevolking, Bedrijfsleven, Gemeenten, Provincies, Stichting 

Woontij, Stichting Duurzaam Texel  
Financiën € 5.000,--/jaar 
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2009 –  december 2011 
Risico’s Er moet draagvlak voor het project zijn bij het lokale 

bedrijfsleven.  

Toelichting 
Het project focust op natuurlijke momenten voor particulieren. Dit is nieuwbouw 
of verbouw in particulier opdrachtgeverschap en renovatieprojecten van stichting 
Woontij. 
Met informatiemateriaal (onder andere www.bespaardaar.nl en menukaart 
toekomst gericht wonen) en een informatiebijeenkomst worden particulieren 
geïnformeerd over de mogelijkheden die zij hebben om hun (toekomstige) 
woning te verbeteren. Bij voldoende draagvlak wordt groepsgewijs ondersteuning 
geboden, zodat er een aantrekkelijk marktaanbod ontstaat. Dit kan een 
samenwerking zijn met Woontij of marktpartijen. 
Het project wordt ondersteund door het provinciale CO2 servicepunt. Er wordt 
voorlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld en presentaties gegeven. Daarnaast 
wordt de gemeente en marktpartijen gecoacht om tot een financieel en 
maatschappelijk aantrekkelijk aanbod te komen.   
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 4  Bespaar Daar 
Resultaat • Er wordt met het lokale bedrijfsleven overleg gevoerd 

om het deel te nemen aan het project 
• De kennis over energiebesparing en duurzame 

energiemaatregelen is bij de particuliere 
woningeigenaren toegenomen 

• Promotie van BespaarDaar op de gemeentesite en 
lokale media 

• Het verspreiden van promotiemateriaal binnen 
gemeentegrenzen en onder particuliere 
woningeigenaren en plaatselijke actoren (makelaars, 
bouwmarkten en banken) 

• De verwachting is dat er per jaar 200 energiescans 
worden ingevuld  

Realiseerbaarheid Goed 
Trekker CO2 servicepunt 
Betrokkenen Bevolking, Bedrijfsleven, Gemeente, Stichting Woontij, 

Senter Novem, Stichting Duurzaam Texel CO2 servicepunt 
Financiën € 5.000,--  
Capaciteit 0,05 fte 
Planning Januari 2009 – december 2009 
Risico’s Draagvlak bij bedrijfsleven 
Toelichting 
Een particuliere woningeigenaar kan via de website www.bespaardaar.nl een 
scan van zijn woning uitvoeren. Indien hij dit wenst kan hij direct een offerte 
aanvragen voor isolaterende maatregelen of een duurzame energie installatie. 
Hij doet dit bij het bedrijf naar zijn keuze. Dit bedrijf moet wel aangemeld zijn voor 
het project.  
Het CO2 servicepunt coördineert voor de gemeente Texel het project 
BespaarDaar en draagt zorg voor de promotie, de website www.bespaardaar.nl 
callcenter en contacten met marktpartijen en overkoepelende organisaties.  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 5  Stimuleren toepassing Lage Temperatuur Verwarming (LTV) 
Resultaat Voorlichting over de mogelijkheden van het toepassen van 

lage-temperatuurverwarming in de bestaande woningbouw 
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden  
Betrokkenen Bevolking, Bedrijfsleven, Gemeenten, Provincies, Stichting 

Woontij, Senter Novem, Stichting Duurzaam Texel 
Financiën € 5.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit 0,02 fte/jaar per Waddeneiland 
Planning januari 2010 – juli 2010 
Risico’s Draagvlak bij bedrijfsleven 
Toelichting 
Vloerverwarming is tot nu toe vooral toegepast vanwege de behaaglijkheid. Het 
koud aanvoelen van vloeren, onder andere bij toepassing van steenachtige 
vloerbedekking (plavuizen, tegels) bepaalt in belangrijke mate het comfort. Door 
toepassing van vloerverwarming is dit probleem te voorkomen en zal het comfort 
toenemen. Bovendien biedt het een energetisch voordeel van 5 à 10% ten 
opzichte van radiatoren met 90°C aanvoerwatertemperatuur. Vloerverwarming 
kan worden toegepast in combinatie met vrijwel elke warmtebron. Combinaties 
van vloerverwarming met LT-radiatoren of wandverwarming komen in de praktijk 
regelmatig voor.  
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 6 Stimuleren toepassing warmtepompen in bestaande bouw 
Resultaat Voorlichting over de  mogelijkheden om warmtepompen toe 

te passen in de bestaande woningbouw. 
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden SDT 
Betrokkenen Bevolking, Bedrijfsleven, Stichting Woontij, Stichting 

Duurzaam Texel  
Financiën € 5.000,--  
Capaciteit 0,02 fte/jaar per Waddeneiland 
Planning Juli 2010 – december 2010 
Risico’s Draagvlak bedrijfsleven 
Toelichting 
Een warmtepomp met Lage Temperatuur Verwarming (LTV) verbruikt zo'n 25 
procent minder energie in vergelijking met een gasgestookte HR-ketel. In 
bestaande woningen biedt een warmtepomp die ook kan koelen meer comfort.  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 7 Prestatie afspraken met Woontij over het isoleren van bestaande 
woningen 
Resultaat • Woontij sluit zich aan bij het project “Meer met 

Minder” 
• In 2008 wordt een start gemaakt met een pilot project 
• Er wordt een programma opgesteld om alle woningen 

vóór 1 januari 2015 van een economische 
verantwoord  hoger  label te voorzien.  

• Woontij gaat gebruik maken van de Unieke Kansen 
Regeling of andere subsidieregelingen 

  
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gemeente Texel,  
Betrokkenen  Woontij, Provincie Noord-Holland  
Financiën PM  
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning augustus 2008 – december 2011  
Risico’s Financierbaarheid van projecten 
Toelichting: (bron: www.meermetminder.nl) Meer Met Minder' is een 
gezamenlijk initiatief van overheid, energiebedrijven, woningcorporaties, 
bouw- en installatie bedrijven met als doel om in Nederland gedurende de 
periode 2008 - 2011 500.000 bestaande woningen en bedrijfsgebouwen 
minimaal 30% zuiniger te maken. Het programma loopt tot 2020 met de 
ambitie om tenminste 2,4 miljoen bestaande woningen en bedrijfsgebouwen 
aan te pakken. Het programma is erop gericht woning- en gebouweigenaren 
zo eenvoudig mogelijk en zonder hogere maandlasten energie te laten 
besparen. Goede voorlichting en advisering,  in samenwerking met 
consumentenorganisaties, wordt ondersteund door een één-loket benadering 
bij de uitvoering. In 2008 starten pilot-projecten voor tienduizend gebouwen. 
 
 



Energievisie Texel met uitvoeringsplan 2008 – 2011      mei 2008 38

 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 8 Onderzoek naar de mogelijkheden van verlaging van de OZB 
wanneer er aanzienlijke energiebesparende maatregelen worden getroffen.  
Resultaat Er wordt een advies opgesteld waaruit blijkt welke juridische 

mogelijkheden er zijn en waarover de gemeenteraad een 
besluit kan nemen  

Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden  
Betrokkenen Woontij, overige overheden, SenterNovem 
Financiën € 10.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit 0,05 fte/jaar per Waddeneiland  
Planning januari 2010 – december 2010 
Risico’s Juridische haalbaarheid 

Controle op de getroffen maatregelen 
Toelichting 
Er gaat onderzocht worden of het juridisch mogelijk is om zuinige woningen 
(label A) minder OZB gaan betalen dan onzuinige woningen. 
 
 
 
 
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bestaande woningbouw besparing en isolatie 
Project 9 Voorlichting over financiële constructies om energiebesparing in 
de bestaande woningbouw  en bedrijfsgebouwen mogelijk te maken 
Resultaat Er wordt een communicatie plan opgesteld en uitgevoerd 
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Banken, Woontij, overige overheden, Stichting Duurzaam  

Texel 
Financiën € 5.000 per Waddeneiland per jaar 
Capaciteit 0,02 fte/jaar per Waddeneiland  
Planning Januari 2010 – december 2011 
Risico’s Sterk wisselend subsidiebeleid 
Toelichting 
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5.2 Projecten nieuwbouw woningen 

 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Nieuwbouw woningen energieneutraal bouwen 
Project 11 Onderzoeken of er een lager OZB tarief mogelijk is voor energie 0 
woningen 
Resultaat • Een rapport  waar in de mogelijkheden worden 

aangegeven. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker Nog nader te bepalen adviesbureau voor  Gezamenlijke 

Waddeneilanden 
Betrokkenen  Gemeenten overige overheden Senter Novem 
Financiën € 5.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2009 – december 2009 
Risico’s Juridische haalbaarheid 
Toelichting bron www.senternovem.nl 
Met het geven van een verlaging op het OZB bij het behalen van een van tevoren 
vastgestelde energieprestatie is nog geen ervaring opgedaan. Het risico is 
aanwezig dat de toepassing in strijd is met het gelijkheids- en 
evenredigheidsbeginsel.  
 

Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Nieuwbouw woningen energieneutraal bouwen 
Project 10 onderzoek naar de mogelijkheden om een korting op de 
gemeentegrond te verstrekken wanneer er energie 0 woningen gebouwd 
worden    
Resultaat Advies bestemd voor gemeenteraad 
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Nog nader te bepalen adviesbureau voor Gezamenlijke 

Waddeneilanden 
Betrokkenen Wadden Gemeenten  Senter Novem 
Financiën € 10.000 per Waddeneiland 
Capaciteit 0,05 fte/jaar per Waddeneiland 
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s Juridische haalbaarheid. 
 
Toelichting 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie   Nieuwbouw woningen energieneutraal bouwen 
Project 12 maken van prestatieafspraken met projectontwikkelaars en 
Woontij over het bouwen van energie O woningen 
Resultaat Er wordt een plan opgesteld om vanaf 1 januari 2010  

energie O woningen te bouwen  
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel 
 
Betrokkenen  Gemeenten overige overheden 
Financiën  PM  
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2009 – december 2011 
Risico’s De financierbaarheid van de woningen  
Toelichting  
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Nieuwbouw woningen  
Project 13 Groen woning Samen werken aan een praktijkgericht 
duurzaamheidslabel 
Resultaat • Kwaliteit richt zich op de belangen van de burger 

(gezondheid, maandlasten, en waardeontwikkeling) 
• Woontij en projectontwikkelaars staan vierkant 

achter het Groen-woninglabel 
• De kwaliteit van een woning kan aan de toekomstige 

eigenaar aantoonbaar gemaakt worden 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  CO2 servicepunt 
Betrokkenen  Gemeente, Woontij, Stichting Duurzaam Texel, lokale  

bouwwereld 
Financiën  € 5000,--  
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Juli 2008 – december 2011 
Risico’s Weerstand van de bouw ondernemers 
Toelichting  
Door het lage woningaanbod en de grote vraag wordt in de bouwkolom 
nauwelijks geconcurreerd op kwaliteit. Hierdoor hebben bewoners geen keuze: 
woningen worden toch wel verkocht. In het jaar 2005 hebben enkele gemeenten 
waaronder de gemeente Texel, voorlopende ontwikkelaars en de provincie 
Noord-Holland de intentie uitgesproken om de kwaliteit van een 
nieuwbouwwoning echt inzichtelijk te maken.  
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5.3 Projecten bedrijfsgebouwen 

 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Gebouwen (warmtevraag en installaties) 
Categorie  Bedrijfsgebouwen 
Project 14: Onderzoek naar de meest effectieve subsidieregeling voor 
bedrijfsgebouwen. 
Resultaat • Inzicht in de meest effectieve subsidieregeling voor 

bedrijfsgebouwen 
• Een overzicht van beschikbare subsidies 
• Aantrekken van subsidie stromen 

Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Bedrijfsleven,SenterNovem, Provincies, Stichting Duurzaam 

Texel  
Financiën € 5.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit 0,05 fte/jaar binnen reguliere capaciteit 
Planning Juli 2009 – juli 2010 
Risico’s Onvoldoende subsidie mogelijkheden.  

Geen continuïteit in beschikbare subsidie  
Toelichting 
Gezien de vaak grote oppervlakten van bedrijfsgebouwen raken 
subsidiebudgetten snel uitgeput wanneer er subsidies voor isolatie worden 
verstrekt.  
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6 Doelstellingen en projecten elektriciteitsvraag  

In dit hoofdstuk staat het uitvoeringsplan voor het onderdeel elektriciteitsvraag. 
Allereerst worden de doelen voor 2011 gegeven, en vervolgens de projecten 
waarmee die doelen worden gerealiseerd. De projecten zijn ten behoeve van de 
leesbaarheid en het overzicht  in een vast format beschreven. 
 
Doelstellingen tot 2011 
• Er worden energiebesparing cursussen aan woningeigenaren en 

gebouwbeheerders aangeboden. 
• De toepassing van LED verlichting wordt gestimuleerd 
• De aanschaf van energiezuinige apparaten wordt gestimuleerd 
• De inkoop van groene stroom wordt gestimuleerd 

6.1 Projecten woningbouw  

Draagt bij aan strategische doelstelling: elektriciteitsvraag  
Categorie  Woningen 
Project 15 Organiseren energiebesparing cursus voor woningeigenaren 
Resultaat Er worden 60 cursussen aangeboden. 

Deskundigheid wordt verspreid.  
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Nog nader te bepalen adviesbureau voor Gezamenlijke 

Waddeneilanden 
Betrokkenen  Waddeneilanden 
Financiën  € 5000,-- per Waddeneiland  
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning januari 2010 – december 2010 
Risico’s  Financierbaarheid 
Toelichting in de dorpshuizen worden cursussen verstrekt aan woning eigenaren. 
De doelstelling is om binnen één jaar een besparing van 20 procent te hebben 
gerealiseerd op de energierekening.  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: elektriciteitsvraag  
Categorie  Woningen 
Project 16 Stimuleren van het gebruik van LED verlichting 
Resultaat Er wordt een LED lampen project georganiseerd 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  SDT voor Gezamenlijke Waddeneilanden, Texel Energie 
Betrokkenen  Stichting Duurzaam Texel, Bedrijfsleven 
Financiën  € 10.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning januari 2009 – december 2009 
Risico’s Beschikbare subsidie 
Toelichting LED verlichting is voor zover nu bekend de verlichtingstechniek die 
de bestaande verlichtingstechnieken gaat verdringen. Hierbij zijn momenteel 
elektriciteitsbesparingen mogelijk tussen de 40 en 90 procent ten opzichte van 
conventionele technieken 
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: elektriciteitsvraag  
Categorie  Woningen 
Project 17: Er wordt een premie verstrekt op de aanschaf van een 
energiezuinig apparaten 
Resultaat Er wordt 2 % energie bespaard 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Waddeneilanden 
Betrokkenen  Stichting Duurzaam Texel, Bedrijfsleven, MilieuCentraal  

Texel Energie 
Financiën  € 10.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar per Waddeneiland  
Planning Januari 2009 – december 2011 
Risico’s Beschikbare subsidie 
Toelichting  
Hierbij kan gedacht worden aan energiezuinige wasdrogers (een wasdroger 
verbruikt in een gemiddeld gezin 20 tot 30 % van het elektriciteitsverbruik)  
Hotfill installaties voor wasmachines.  
Een premie op de meest energiezuinige wasmachines en op led verlichting. 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: elektriciteitsvraag  
Categorie  Bedrijven 
Project 18: Stimuleren van de inkoop van groene energie aan de inwoners 
Resultaat De doelstelling van de gemeente Texel wordt gerealiseerd  
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel 
Betrokkenen  Inwoners, Texel Energie 
Financiën  PM  
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2009 – december 2011 
Risico’s   
Toelichting   
Energiecoöperatie Texel Energie verkoopt groene energie op Texel. Zij heeft 
plannen om uiteindelijk 80% van de elektriciteitsleverantie op Texel voor haar 
rekening te nemen, en volledig in te vullen met groene elektriciteit. De stroom 
wordt momenteel gekocht van de Huisvuil Centrale te Alkmaar  (HVC). Deze 
verbrandt het huisvuil van de gemeente; 47% van alle brandstof van de HVC is 
van organische oorsprong (biomassa). Dit percentage van de geproduceerde 
elektriciteit wordt als groene stroom verkocht. In een latere fase wordt ook de op 
Texel geproduceerde stroom verkocht. 
 
 
 
 
 

6.2 Projecten bedrijven 

 Draagt bij aan strategische doelstelling: elektriciteitsvraag  
Categorie  Bedrijven 
Project 19: Organiseren energiebesparing cursus voor het bedrijfsleven 
Resultaat Er worden 30 cursussen aangeboden  
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker Waddeneilanden  
Betrokkenen Wadden gemeenten, overige overheden, nog nader te 

bepalen adviesbureau 
Financiën  € 5.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Juli 2011 tot december 2011 
Risico’s  Voldoende draagvlak bij bedrijven 
Toelichting  
Deze cursus vindt plaats nadat de cursus voor particulieren is georganiseerd. 
In de dorpshuizen worden cursussen aangeboden. 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: elektriciteitsvraag  
Categorie  Bedrijven 
Project 20: Stimuleren van de inkoop van groene energie aan bedrijven 
Resultaat De doelstelling van de gemeente Texel wordt gerealiseerd  
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel 
Betrokkenen  Bedrijfsleven, Texel Energie 
Financiën  PM  
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning 01-01-2009 – 31-12-2011 
Risico’s   
Toelichting: 
Energiecoöperatie TexelEnergie verkoopt groene energie op Texel. Zij heeft 
plannen om uiteindelijk 80% van de elektriciteitsleverantie op Texel voor haar 
rekening te nemen, en volledig in te vullen met groene elektriciteit. De stroom 
wordt momenteel gekocht van de Huisvuil Centrale te Alkmaar  (HVC). Deze 
verbrandt het huisvuil van de gemeente; 47% van alle brandstof van de HVC is 
van organische oorsprong (biomassa). Dit percentage van de geproduceerde 
elektriciteit wordt als groene stroom verkocht. In een latere fase wordt ook de op 
Texel geproduceerde stroom verkocht. 
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7 Doelstellingen en projecten Verkeer en Vervoer   

In dit hoofdstuk staat het uitvoeringsplan voor het onderdeel Verkeer en Vervoer. 
Allereerst worden de doelen voor 2011 gegeven, en vervolgens de projecten 
waarmee die doelen worden gerealiseerd. De projecten zijn ten behoeve van de 
leesbaarheid en het overzicht  in een vast format beschreven. 
 
Doelstellingen tot 2011 
• De cursus het nieuwe rijden wordt aangeboden aan de bevolking en het 

bedrijfsleven. 
• Er wordt een onderzoek uitgevoerd om alternatieve autobrandstoffen toe te 

passen op de Waddeneilanden. 
• Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om op de 

Waddeneilanden een effectievere vorm van openbaar vervoer in te zetten. 
• De aanschaf van energiezuinige taxi’s en bussen zal worden gestimuleerd. 
• De toepassing van de brandstof Gas To Liquid (GTL) zal worden 

gestimuleerd. 
• Uitvoering van een  gezamenlijk onderzoek met als doel energiebesparing en 

het toepassen van duurzame brandstoffen in de visserij te stimuleren. 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Verkeer en Vervoer  
Categorie  Autoverkeer 
Project 21: De cursus het nieuwe rijden wordt aangeboden aan de bevolking 
Resultaat Er worden   cursussen aangeboden aan de bevolking  
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke    Waddeneilanden 
Betrokkenen  Senter Novem 
Financiën  € 5.000, per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s   
Toelichting in de dorpshuizen worden cursussen aangeboden. 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Verkeer en Vervoer  
Categorie  Autoverkeer 
Project 22: De cursus het nieuwe rijden wordt aangeboden aan het 
bedrijfsleven 
Resultaat Er worden  voor 31 december 2010  cursussen 

aangeboden aan personeel van bedrijven die meer dan 
5.000 km per jaar op Texel rijden  

Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen  Senter Novem 
Financiën  € 5.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s   
Toelichting in de dorpshuizen worden cursussen aangeboden. 
 
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Verkeer en Vervoer  
Categorie  Autoverkeer 
Project 23: De introductie van alternatieve autobrandstoffen in de vorm van 
biobrandstoffen, aardgas, en GTL wordt gestimuleerd 
Resultaat Een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om 

GTL op de Waddeneilanden voor het autoverkeer in te 
zetten  

Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker Waddeneilanden 
Betrokkenen  Senter Novem, nog nader te bepalen adviesbureau 
Financiën  € 10.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s  Financierbaarheid 
Toelichting 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Verkeer en Vervoer  
Categorie  Autoverkeer 
Project 24: Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om 
op de Waddeneilanden het openbaar vervoer: 

• effectiever in te zetten 
• aantrekkelijker te maken t.o.v. eigen vervoer 
• voordeliger (gratis) te maken 

  
Resultaat Voor 1 januari 2012 is de rapportage gereed.  
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker Waddeneilanden 
Betrokkenen Senter Novem, provincies 
Financiën  € 10.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar per Waddeneiland  
Planning Januari 2011 – december 2011 
Risico’s  Weerstand van lokale OV bedrijven 
Toelichting door de introductie van de nieuwe OV chipkaart zijn er nieuwe 
mogelijkheden  Bijvoorbeeld bij de huur van een vakantiewoning een gratis 
chipkaart voor de Waddeneilanden. 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Verkeer en Vervoer  
Categorie  Autoverkeer 
Project 25: Het stimuleren van de aanschaf van energiezuinige taxi’s en 
bussen  
Resultaat Dit onderwerp is een vast agendapunt in het overleg met de 

provincies over het openbaar vervoer.  
Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Provincies Friesland en Noord-Holland 
Financiën PM  
Capaciteit 0,01 fte/jaar  
Planning Juli 2008 – december 2011 
Risico’s Geen  
Toelichting  
 
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Verkeer en Vervoer  
Categorie  Scheepvaart 
Project 26: Het stimuleren van het gebruik van GTL voor de Waddenveren.  
Resultaat Voor 1 januari 2009 is dit onderwerp een vast agendapunt 

in het overleg met de veerdiensten en provincies over het 
openbaar vervoer.  

Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Waddenveren, Shell, Provincies Friesland en Noord-  

Holland 
Financiën  PM  
Capaciteit  0,01 fte/jaar  
Planning Juli 2008 – december 2011 
Risico’s  Beschikbaarheid GTL 
Toelichting  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Verkeer en Vervoer  
Categorie  Visserij 
Project 27: Het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek met als doel 
energiebesparing en het toepassen van duurzame brandstoffen te 
stimuleren 
Resultaat • en inventarisatie van de mogelijkheden om energie te 

besparen in de visserij 
 

Realiseerbaarheid Goed 
Trekker Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Ministerie van LNV, DETV, Provincies, Gemeente Texel, 

Grontmij 
Financiën  € 10.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar per  Waddeneiland 
Planning Juli 2009 – december 2009 
Risico’s  Beschikbaarheid GTL 
Toelichting In 2000 bedroeg het brandstofverbruik van de visserijvloot 32 miljoen 
liter dieselolie.  Het is de verwachting dat dit cijfer thans lager ligt omdat de 
visserijactiviteiten teruglopen. Uit de gegevens van het Landbouw Economisch 
Instituut blijkt dat de het bedrijfseconomisch resultaat van de kottervisserij reeds 
jaren onder druk staat. De omvang van de kottervloot daalt en de duurder 
wordende brandstofprijs zet het bedrijfseconomisch resultaat sterk onder druk. 
Experimenten met alternatieve visserijmethoden hebben (nog) niet geleid tot 
nieuwe of fors kostenbesparende visserijmogelijkheden. 
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8 Doelstellingen en projecten Duurzame energie   

In dit hoofdstuk staat het uitvoeringsplan voor het onderdeel Duurzame Energie. 
Allereerst worden de doelen voor 2011 gegeven, en vervolgens de projecten 
waarmee die doelen worden gerealiseerd. De projecten zijn ten behoeve van de 
leesbaarheid en het overzicht  in een vast format beschreven. 
 
Doelstellingen tot 2011 
• Bottum-up proces op Texel creëren om duurzaamheid op de persoonlijke 

agenda te krijgen.  
• Het opzetten van een fonds voor het realiseren van energiebesparende en 

duurzame maatregelen. 
• Het in kaart brengen van locaties waar op Texel duurzame energie kan 

worden opgewekt. 
• Het opstellen van een raadsadvies met als doel 5 windturbines te vervangen 

door turbines met een groter vermogen. 
• Het opstellen van een raadsadvies met als doel om in Polder het Noorden X 

windturbines te plaatsen. 
• Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om deel te nemen in een 

offshore windturbine park 
• De toepassing van zonneboilers zal worden gestimuleerd. 
• De toepassing van zonnepanelen bestemd voor de opwekking van 

elektriciteit zal worden gestimuleerd. 
• Er wordt een onderzoek gestart naar de molgelijkheden om gebruik te maken 

van de aardwarmtebel onder De Cocksdorp. 
• Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden om 

elektriciteit op te wekken uit de getijden. 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie Alle  
Project 28: Revolving fund 
Samen investeren in duurzaamheid 
Resultaat • Een fonds van waaruit leningen worden verstrekt tegen 

een lagere of zelfs 0 % rente voor het realiseren van 
energiebesparende en duurzame maatregelen. Het 
draagt daarmee bij aan het slechten van de 
investeringsdrempel in energiebesparing en duurzame 
energie. 

Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  CO2-servicepunt 
Betrokkenen Gemeente Texel, banken, Texel Energie      
Financiën € 50.000,-- 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2009 – december 2011 
Risico’s 
Toelichting: Bij het realiseren van projecten met duurzame energie en 
energiebesparing blijken nog steeds stichtingskosten (voornamelijk meerkosten) 
een drempel voor de realisatie. Daarom wordt nog steeds volop gebruik gemaakt 
van subsidieregelingen, zowel provinciaal  als landelijk. Echter, de praktijk leert 
dat subsidiebudgetten eindig zijn (bekende voorbeelden zijn de Energiepremie 
regeling (EPR) en de Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP) 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie Alle  
Project 29: Van de duurzame energiesoorten (wind, zon, biomassa, 
aardwarmte en stromingsenergie) wordt een inschatting gemaakt en 
hiervan wordt een energiepotentiekaart gemaakt. Deze kaart dient als basis 
voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen  
Resultaat • Kaartmateriaal waaruit blijkt welke vormen van 

duurzamenergievoorziening waar mogelijk zijn. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel 
Betrokkenen  Oranjewoud, Team Ontwikkeling     
Financiën  PM  
Capaciteit  0,1 fte/jaar  
Planning Januari 2009 – december 2009 
Risico’s  
Toelichting:  
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie  Windenergie  
Project 30: Onderbouwing van het plan om in Oudeschild 5 windturbines te 
vervangen door grotere turbines. 
Resultaat Advies bestemd voor de gemeenteraad 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel 
Betrokkenen  NUON, Texel energie, bedrijven     
Financiën  PM  
Capaciteit  0,1 fte  
Planning Januari 2009 – juli 2009 
Risico’s  
Toelichting:  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie  Windenergie  
Project 31: Onderbouwing van het plan om in Polder het Noorden 
windturbines te plaatsen 
Resultaat Advies bestemd voor de gemeenteraad 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel 
Betrokkenen  Texel Energie     
Financiën  PM  
Capaciteit  0,1 fte  
Planning Januari 2009 – juli 2009 
Risico’s  
Toelichting:  
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie  Windenergie  
Project 32 Onderzoek naar de mogelijkheden om gezamenlijk met Texel 
Energie deel te nemen in een offshore  windturbine park.  
Resultaat Advies bestemd voor de gemeenteraad 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel 
Betrokkenen  Texel Energie gezamenlijke Waddeneilanden     
Financiën  PM  
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning juli 2008 – december 2011 
Risico’s  
Toelichting:  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie  Woningbouw 
Project 33: Het stimuleren van de toepassing van zonneboiler installaties    
Resultaat In het jaar 2011 zijn er 500 zonneboilers op geïnstalleerd op 

Texel. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Bedrijfsleven,Ministerie van Economische Zaken,  

Provincies Friesland en Noord-Holland, Texel Energie 
Financiën  € 10.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2011 - december 2011  
Risico’s  Afhankelijk van subsidie regelingen 
Toelichting: de afgelopen jaren hebben er diverse projecten plaatsgevonden om 
zonneboilers te installeren. Dit heeft tot resultaat gehad dat er momenteel 325 
boilers zijn geïnstalleerd. Zonneboilers besparen 100 tot 200 m3 aardgas per 
jaar. Bijna elke woning kan voorzien worden van een zonneboiler.   
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie  Woningbouw 
Project 34 : Het stimuleren van de toepassing van zonnepanelen bestemd 
op elektriciteit op te wekken. Photo-Voltaic (PV) panelen.  
Resultaat In het jaar 2011 is er 8000 vierkante meter PV panelen 

geïnstalleerd. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gezamenlijke Waddeneilanden 
Betrokkenen Bedrijfsleven,Ministerie van Economische Zaken,  

Provincies Friesland en Noord-Holland, Texel Energie  
Financiën  € 10.000 per Waddeneiland 
Capaciteit  0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s  Afhankelijk van subsidie regelingen 
Toelichting: de afgelopen jaren hebben er diverse projecten plaatsgevonden om 
PV panelen te installeren. Dit heeft tot resultaat gehad dat er momenteel 4200 
panelen zijn geïnstalleerd.   
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Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie  Onderzoek naar nieuwe  Duurzame Energie Technieken 
Project 35: Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om 
geothermie toe te passen in De Cocksdorp.  
Resultaat Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel,  
Betrokkenen Bedrijfsleven,Ministerie van Economische Zaken,  

Provincies Friesland en Noord-Holland, Syntens, Texel 
Energie 

Financiën € 10.000,--  
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Juli 2008 – december 2009 
Risico’s  
Toelichting:  
 
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: Duurzame energie  
Categorie  Onderzoek naar nieuwe  Duurzame Energie Technieken 
Project 36: Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om in 
de Waddenzee elektriciteit op te wekken uit de getijden.  
Resultaat Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker Gemeente Texel 
Betrokkenen Team Work Technology, Bedrijfsleven,  Provincies Friesland 

en Noord-Holland  
Financiën € 10.000,-- 
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Juli 2008 – december 2009 
Risico’s Milieu wetgeving. 
Toelichting:  
 
 
 
 
 
 
 
 



Energievisie Texel met uitvoeringsplan 2008 – 2011      mei 2008 57

9 Doelstellingen en projecten voorbeeldrol gemeente Texel  

In dit hoofdstuk staat het uitvoeringsplan voor het onderdeel Voorbeeldrol 
gemeente Texel. Allereerst worden de doelen voor 2011 gegeven, en vervolgens 
de projecten waarmee die doelen worden gerealiseerd. De projecten zijn ten 
behoeve van de leesbaarheid en het overzicht  in een vast format beschreven. 
 
Doelstellingen tot 2011 
• Er wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om van de 

gemeentewerf een energie 0 werf te maken 
• De handhaving van de Energie Prestatie Norm wordt verscherpt 
• Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om openbare 

verlichting te vervangen door LED lampen 
• Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om in drie 

gebouwen het energieverbruik met 30 % te verminderen. 
• Bij de aankoop van personenvoertuigen worden alleen voertuigen met een A 

label aangeschaft 
• Er wordt een onderzoek ingesteld met als doel na te gaan of GTL kan worden 

toegepast voor gemeentelijke bedrijfswagens. 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Nieuwbouw bedrijfsgebouwen 
Project 37: Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om 
van de gemeentewerf een energie 0 werf te maken  
Resultaat een haalbaarheids rapport. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel, Syntens 
Betrokkenen Bedrijfsleven,Ministerie van Economische Zaken,  

Provincies Friesland en Noord-Holland  
Financiën € 10.000,-- 
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s  
Toelichting:  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Nieuwbouw woningen 
Project 38: BouwTransparant Effectief handhaven EPN op de bouwplaats 
Resultaat • Het resultaat is dat 2% van de woningen grondig wordt 

getoetst op de gerealiseerde EPC.  
• Op natuurlijke wijze zal de aandacht voor de EPN op de 

bouwplaats structureel toenemen, zonder dat dit hoeft te 
leiden tot grotere aanpassingen in de huidige werkwijze 
van het team handhaving 

• Jaarlijks wordt voor het team handhaving een 
themafolder ontwikkeld waarmee aandacht wordt 
gevraagd voor aspecten die vaak fout gaan. 

Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  CO2 servicepunt 
Betrokkenen Bedrijfsleven, Team handhaving gemeente Texel  
Financiën € 10.000,-- 
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2009 – december 2009 
Risico’s Onvoldoende menskracht binnen het team handhaving 
Toelichting:  
Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk toe te zien op de naleving van de 
energieprestatienorm (EPN). Controle in het bouwvergunning traject is vaak 
onvoldoende. Uit de praktijk blijkt dat niet alle marktpartijen de verplichting van uit 
de EPN voldoende meenemen tijdens het bouwproces. Dit betekent dat toezicht 
door de gemeente op de bouwplaats belangrijk is. Vaak ontbreekt het de 
gemeente aan capaciteit om effectief toe te zien op de EPC ook werkelijk voldoet 
aan de EPC berekening die is ingediend bij de bouwaanvraag. De doorlooptijd 
van dit project is vier jaar. 
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Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Nieuwbouw woningen 
Project 39: Innovatiesnelweg 
Vraag gestuurd versnellen van innovaties in de bouw 
Resultaat • Marktintroducties die maatloos aansluiten op de praktijk 

van installateurs en aannemers 
• Duurzaambouwen integraal opgenomen in bestaande 

opleidingen (HBO, MBO, LTO) 
• Meer markttransparantie over innovatieve producten en 

concepten 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  CO2 servicepunt 
Betrokkenen Lokale Bedrijfsleven, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, 

InHolland, Espeq, OTIB, SVE, Hiteq  
Financiën  € 10.000  
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s Onvoldoende draagvlak bij het bedrijfsleven 
Toelichting:  
 
 
 
 
 
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Openbare verlichting 
Project 40: Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om 
de openbare verlichting te vervangen in LED lampen 
Resultaat Er wordt inventarisatie van de bestaande OV installatie  

uitgevoerd en aanbevelingen voor het LED gebruik. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel,  
Betrokkenen TU Delft, Bedrijfsleven, Provincies Friesland en Noord-

Holland  
Financiën € 10.000,-- 
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2009 – december 2009  
Risico’s  
Toelichting:  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Energiebesparing 
Project 41: Ontwerp van een plan om in drie gebouwen die de meeste 
energie verbruiken het energieverbruik met minimaal 30 % te reduceren. 
Resultaat Er wordt 30 % energie bespaard binnen drie gemeentelijke 

gebouwen. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel,  
Betrokkenen  Onderzoeker  
Financiën  PM  
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s  
Toelichting:  
 
 
Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Vervoer 
Project 42: bij aankoop van personenvoertuigen worden alleen voertuigen 
aangeschaft met een laag energieverbuik indien aanwezig een A label 
Resultaat  
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Gemeente Texel,  
Betrokkenen Energiezuinige voertuigen 
Financiën 
Capaciteit 0,02 fte/jaar  
Planning Juli 2008  december 2011 
Risico’s  
Toelichting:  
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Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Alle 
Project 44: Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om 
het energieverbruik en de opbrengst van Duurzame Energie op de 
Waddeneilanden te monitoren   
Resultaat Er wordt vóór 1 januari 2010 een onderzoek uitgevoerd. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Waddeneilanden 
Betrokkenen Energie maatschappijen,  Provincies Friesland en Noord-

Holland  
Financiën  € 5.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit 0,05 fte/jaar per Waddeneiland 
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s  
Toelichting:  
 
 

Draagt bij aan strategische doelstelling: voorbeeldrol gemeente Texel  
Categorie  Verkeer en vervoer 
Project 43: Er wordt een onderzoek ingesteld om met als doel na te gaan of 
GTL of BTL  als autobrandstof kan worden toegepast voor de 
bedrijfswagens 
Resultaat Er wordt vóór 1 januari 2010 een onderzoek uitgevoerd. 
Realiseerbaarheid  Goed 
Trekker  Waddeneilanden 
Betrokkenen TU Delft, Provincies Friesland en Noord-Holland  
Financiën  € 10.000,-- per Waddeneiland 
Capaciteit 0,05 fte/jaar  
Planning Januari 2010 – december 2010 
Risico’s  
Toelichting: 
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10 Financiën 

Uit het uitvoeringsprogramma blijkt dat er van juli 2008 tot en met 31 december 
2011 44 projecten uitgevoerd kunnen gaan worden. Hiervan worden er 15 door 
de gemeente Texel uitgevoerd. Daarnaast worden er 6 projecten in 
samenwerking met het CO2 servicepunt uitgevoerd. Het CO2 servicepunt 
ondersteunt gemeenten in opdracht van de provincie Noord-Holland bij het 
uitvoeren van het klimaatbeleid. Een deel van de werkzaamheden van het CO2 
servicepunt is het opzetten en uitvoeren van collectieve projecten. 
  
Voorts is er aan de Stuurgroep Duurzame Energie van de Waddeneilanden 
voorgesteld om gezamenlijk 23 projecten uit te voeren. Voor het oprichten van 
een gezamenlijke projectorganisatie is er in augustus 2007 een gezamenlijke 
Waddenfonds aanvraag ingediend. Deze aanvraag is echter niet gehonoreerd. 
Hierdoor is de uitvoering van deze projecten onzeker. Voor deze projecten zijn 
geen geldbedragen opgenomen in het bijgevoegde financiële overzicht. Een  
aantal van deze projecten kunnen worden uitgevoerd door de Stichting 
Duurzaam Texel. Over deze projecten is nog geen instemming van de 
stuurgroep Duurzame Energie van de gezamenlijke Waddeneilanden. Het is de 
verwachting dat voor dit project in 2008 een nieuwe Waddenfonds aanvraag 
wordt ingediend. 
 
De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de 15 gemeentelijke projecten 
en de 6 projecten van het CO2 servicepunt bedragen in totaal € 460.000,--. Aan 
menskracht is er voor de periode van drie en een half jaar 3,4 FTE benodigd. 
 
Jaarlijks is er binnen het team ontwikkeling 860 uur en € 7.500,-- beschikbaar 
voor het uitvoeren van het beleid. Daarnaast zijn er binnen het team 
communicatie en de afdeling gemeentewerken uren beschikbaar. Aan de 
gemeenteraad zal een extra bijdrage van € 200.000,-- worden gevraagd voor een 
periode van 4 jaar. Voor de ontbrekende € 230.000,-- zullen  subsidieaanvragen 
worden ingediend bij het ministerie van VROM en de provincie Noord-Holland.   
 
Het ter beschikking stellen van de bijdrage van € 200.000,-- zal dienen als een 
vliegwiel voor veel grotere subsidieaanvragen. Indien bijvoorbeeld uit het 
onderzoek naar de haalbaarheid van de geothermie in De Cocksdorp blijkt dat 
hiervoor mogelijkheden zijn kunnen grote subsidieaanvragen worden ingediend. 
Deze kunnen een factor 10 tot 20 hoger zijn dan het door de gemeenteraad 
beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000,--.   
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11 Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen 

BTL Biomass To Liquid, aanduiding voor motorbrandstof (diesel) die uit biomassa wordt 
geproduceerd en daardoor ‘koolstofneutraal’ is. 

CO2 Kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas 
EPA Energie Prestatie Advies; advies met aanbevelingen voor het energiezuinig maken van en 

gebouw 
EPC EnergiePrestatieCoefficient; maat voor de energiezuinigheid van een gebouw. 
ETS Emissions Trading Scheme; het CO2-emissiehandelsysteem van de Europese Unie voor 

de energie-intensieve industrie en de elektriciteitsproductiesector. 
EU Europese Unie 
GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval 
GTL Gas To Liquid, aanduiding voor motorbrandstof (diesel) die niet uit aardolie maar uit 

(aard)gas wordt geproduceerd, en daardoor schoner is dan gewone diesel. GTL is een 
opstap naar BTL-diesel. 

HR Hoog Rendement, de aanduiding voor een centrale verwarmingsketel die ook de warmte 
uit de rookgassen benut 

HVC Huisvuilcentrale (bedoeld wordt hier: de afvalverbandingscentrale in Alkmaar) 
IPCC International Panel on Climate Change; de organisatie van de Verenigde Naties die tot 

taak heeft om wetenschappelijke rapporten uit te brengen over de klimaatverandering. 
kWh kiloWattuur, energiemaat 
kWp kiloWatt_piek. De gangbare maat voor het elektrisch vermogen van zonnecellen, onder 

standaardcondities. 
kWth kiloWatt_thermisch; maat voor het thermisch (i.e. warmte) vermogen van een installatie. 
LCA LevensCyclusAnalyse; methodiek om de milieu-aspecten van een product over de gehele 

levenscyclus van het product in kaart te brengen, van productiefase tot en met afval- c.q. 
recyclingfase. 

LED Light Emitting Diode, een techniek voor energiezuinige verlichting 
m2 oppervlaktemaat; vierkante meter 
m3 inhoudsmaat; kubieke meter 
MWh MegaWattuur, energiemaat, gelijk aan 1000 kiloWattuur. 
PJ PetaJoule, energiemaat. Een PJ is een miljoen maal een miljard Joule. 
PV PhotoVoltaisch; de gangbare term voor zonnecellen. Zonnecellen zetten zonlicht direct om 

in elektriciteit. In elektrische serieschakeling gemonteerde, en van de buitenlucht 
afgeschermde, zonnecellen worden zonnepaneel genoemd. Niet te verwarren met een 
zonneboiler, die verwarmd water produceert. 

SDE Stimulering Duurzame Energieproductie; Nederlandse subsidieregeling gericht op 
toename van de productie van duurzame energie. 

TESO Texels Eigen Stoomboot Onderneming; het bedrijf dat de veerboten exploiteert. 
WKK WarmteKrachtKoppeling, een techniek om met één installatie zowel elektriciteit als nuttig 

te gebruiken warmte op te wekken. 
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