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VOORWOORD 

 

U staat op het punt om de tweede uitgave van het Uitvoeringsprogramma Duurzamer 
Hoogeveen te gaan lezen. Ik wens u daarbij veel leesplezier. Maar niet alleen dat. Ik 
hoop ook dat het u gaat inspireren en motiveren om mee te doen aan de hoge ambitie 
van een duurzamer Hoogeveen. Want dat is nodig. Een duurzaam Hoogeveen bereiken 
we alleen als we het samen doen.  

Duurzaamheid is de groene draad die door bijna alle beleidsterreinen van de gemeente 
Hoogeveen loopt. Het raakt dus bijna alles waar we als gemeente mee bezig zijn.  

Duurzaamheid gaat niet over terugblikken, maar over de toekomst. De toekomst van een 
leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen en de generaties daarna. De vraag 
óf we iets moeten doen aan duurzaamheid hoeven we (gelukkig) steeds minder te 
stellen of te beantwoorden. De thema’s van nu zijn vooral wat gaan we doen, wanneer 
gaan we het doen en met wie gaan we het doen. 

We moeten af van het (Groningse) aardgas en alle andere vormen van fossiele 
brandstoffen. We willen toe naar een samenleving waarin afval niet meer bestaat en 
waarin er uitsluitend grondstoffen zijn die volledig herbruikbaar zijn. We willen naar een 
CO2-neutrale gemeente in 2040. We willen de klimaatveranderingen, die soms in alle 
hevigheid merkbaar zijn, het hoofd bieden. De opgaven zijn bijzonder groot, ze vragen 
onder meer om visie, lef, doorzettingsvermogen en kunnen niet zonder draagvlak.  

Ik hoop dat u samen met ons de groene draad op wilt pakken. Volgens de bekende 
architect en innovator Tomas Rau is de verandering van klimaat niet de grootste 
verandering waar we voor staan, maar die van de verandering in ons denken, een 
change of mind. Ik geef u daarom graag zijn volgende citaat in overweging: ‘Alle grote 
maatschappelijke veranderingen in de geschiedenis zijn begonnen met één persoon. De 
nieuwe massa is één persoon. Begin dus bij jezelf.’ 

Ik neem in de uitvoering van ons beleid deze uitspraak van Tomas Rau zeker ter harte 
nemen. In het belang van de toekomst van onze (klein)kinderen is mijn vraag aan u: 
welke bijdrage mag ik van u verwachten? 

Gert Vos 

Wethouder Duurzamer Hoogeveen 

http://www.groenedraad.nl/cms/view/1
http://www.groenedraad.nl/cms/view/1�
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INLEIDING 
AANLEIDING EN DOEL  

De uitdaging die voor ligt, is om Hoogeveen samen met bedrijven, overheden, 
maatschappelijke organisaties en inwoners sneller duurzaam te maken. De 
klimaatverandering raakt ons immers allemaal. Een krachtige aanpak met een lange 
adem is nodig om te komen tot een duurzame lokale economie en een samenleving die 
voldoende is toegerust op klimaatveranderingen en energietransitie. Door samen te 
werken kunnen we bedreigingen omzetten in nieuwe energie en stap voor stap een 
Duurzamer Hoogeveen realiseren. 

Met dit uitvoeringsplan wordt aan de hand van een terugblik op het klimaatbeleid het 
gemeentelijk klimaatbeleid en de bijbehorende ambities geactualiseerd. Minstens zo 
belangrijk als de ambitie, is de manier waarop deze gehaald wordt. Aan de hand van 
concrete acties en projecten laten we daarom zien hoe en met wie we aan het realiseren 
van de ambities werken.  

Daarnaast wordt met dit uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen uitvoering gegeven aan 
de unaniem aangenomen motie van de raad op 30 juni 2016. Deze motie was gericht op 
het onderstrepen van het belang van het thema duurzaamheid en het zichtbaar maken 
van de gemeentelijke duurzaamheidsambities.  

Het betreft een uitvoeringsplan op hoofdlijnen, met de focus op de activiteiten voor twee 
jaar. Na twee jaar wordt het uitvoeringsplan geactualiseerd.  
De nu voor voorliggende actualisatie betreft de periode 2019 - 2021. 
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AFBAKENING 

In lijn met de motie van de raad is als invalshoek gekozen duurzaamheid, klimaat en 
energie. We kijken hierbij waar nodig over de grenzen van het programma Duurzaam 
Hoogeveen heen.  

De voorliggende actualisatie betreft geen wijziging van beleid, maar betreft 
vooral nieuwe en gewijzigde activiteiten en benoemd sinds 2017 
vastgesteld beleid. 

LEESWIJZER 

In hoofdstuk 1 is het klimaatbeleid uit 2010 geëvalueerd en wordt een perspectief voor 
de toekomst gegeven. In hoofdstuk 2 wordt vanuit het perspectief ‘think global, act 
local’, startend vanuit mondiaal perspectief, de gemeentelijke visie en ambitie voor het 
klimaatbeleid beschreven. In hoofdstuk 3 tot en met 10 wordt aan de hand van acht 
thema’s de uitvoering weergegeven.  
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1. TERUGBLIK KLIMAATBELEID EN PERSPECTIEF 
VOOR DE TOEKOMST 

In 2010 is de ambitie vastgesteld dat de gemeente Hoogeveen in 2040 CO₂-neutraal is en 
dat de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geeft door al in 2020 CO₂-neutraal 
te zijn. Het was in 2017  meer dan zes jaar geleden dat deze doelstellingen zijn 
vastgesteld.  

 

EVALUATIE KLIMAATBELEID (2017) 
Terugkijkend naar de effectiviteit van het klimaatbeleid en de uitvoering ervan kunnen 
de volgende conclusies getrokken worden: 

• Samenvatting klimaatmonitor 2015: Begin 2015 is de klimaatmonitor opgeleverd. De 
klimaatmonitor is samengesteld op basis van gegevens over het jaar 2013. Ook is er 
een doorkijk van vier jaar aan de hand van voorgenomen en lopende projecten. Dit 
als eerste stap in het actualiseren van het klimaatbeleid. In juni 2015 is de monitor, 
tijdens een informatieve raadsavond rondom duurzaamheid, gepresenteerd. Uit de 
monitoring blijkt dat met de huidige inzet de gemeentelijke klimaatdoelstellingen 
niet worden gehaald.  

• De doelstelling om als gemeente Hoogeveen in 2040 CO₂-neutraal te zijn, is te 
verstrekkend om als gemeente eigenhandig vast te stellen. Voor het realiseren van 
deze doelstelling is het nodig dat alle relevante partners zich inspannen om de 
ambitie te realiseren. Het is daarom belangrijk dat er ook draagvlak voor deze 
doelstelling is bij andere partners in de gemeente. In het licht van de huidige tijd 
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kunnen we ons afvragen of de doelstelling uit 2010 voldoende tot stand is gekomen 
in samenspraak met deze partners.  

• Ook kunnen we terugkijkend vaststellen dat de doelstellingen onvoldoende 
onderbouwd waren. Er is wel een studie uitgevoerd waarin de technische 
haalbaarheid is onderzocht, maar de financiële haalbaarheid is bijvoorbeeld niet 
onderzocht.  

• De doelstellingen en bijbehorende uitvoeringslijnen zijn summier vertaald naar een 
uitvoeringsprogramma.  

• Desondanks kunnen we ook constateren dat er toch een voortvarende start is 
gemaakt met de uitvoering. Helaas zijn door het mislukken van het Lokaal Duurzaam 
Energie Bedrijf, een aantal grote projecten niet gerealiseerd. En ook heeft de 
wereldwijde crisis niet bijgedragen aan een voortvarende uitvoering. Hierdoor richtte 
de uitvoering zich vooral op het laaghangend fruit.  

• Er zijn concrete resultaten geboekt door binnen het eigen gebouwbeheer 
duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Ook het project Bouwpakket Hoogeveen 
en andere maatregelen gericht op de verduurzaming van de woningvoorraad heeft 
concrete investeringen in duurzaamheidsmaatregelen uitgelokt.  

CONCLUSIE 
De gerealiseerde CO₂-reductie is in verhouding tot de noodzakelijke CO₂-reductie 
marginaal. Hierdoor is de realisatie van de ambities nog ver weg. 

OVERWEGINGEN EN PERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST 
Vanuit het perspectief van het klimaat kan de doelstelling niet ambitieus genoeg zijn. 
Voor ons als gemeente geldt dat wij de ambitie niet alleen kunnen realiseren. Hiervoor 
zijn zowel andere stakeholders uit de gemeente, als de bedrijven en inwoners nodig. 
Daarnaast is er de afhankelijkheid van mede overheden: de provincie en het Rijk en het 
waterschap. Bewustwording van het belang van duurzaamheid en van de gevolgen van 
het gebruik van de fossiele brandstoffen zou daarom één van de belangrijkste 
onderdelen van het gemeentelijk beleid moeten zijn. Het gaat hierbij om zowel 
communicatie als educatie. Ook het op weg helpen van inwoners en bedrijven is een 
taak die goed past bij de gemeente. Veel bedrijven en inwoners willen wel inzetten op 
duurzaamheid, echter de veelheid aan mogelijkheden, onvoldoende tijd en/of middelen 
en kennis maken dat te weinig concrete stappen worden ondernomen. Deze groep 
kunnen we als gemeente ondersteunen, bijvoorbeeld door mogelijkheden en 
interessante terugverdientijden inzichtelijk te maken en partijen aan elkaar te verbinden. 
Daarnaast kunnen we als gemeente een bijdrage leveren aan de totstandkoming van 
een circulaire samenleving. Vanuit de constatering dat vooral inwoners en bedrijven 
invulling moeten geven aan het realiseren van duurzaamheidsambities is het ook 
belangrijk dat we als gemeente inwoners en bedrijven voldoende ruimte bieden voor 
nieuwe ontwikkelingen. Ook kan de gemeente als investeerder in het publieke domein 
verduurzaming bevorderen. De gemeentelijke organisatie is een belangrijke 
investeerder. De gemeente kan daarmee invloed uitoefenen door bijvoorbeeld in 
aanbestedingen sterk in te zetten op duurzaamheid. Daarnaast is er nog de te vervullen 
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voorbeeldfunctie door duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren in de eigen organisatie. 
Indien de gemeente daadwerkelijk een voorbeeldfunctie wil vervullen dan moeten ook 
grotere projecten worden uitgevoerd en niet alleen het laaghangend fruit. Er zijn diverse 
rendabele maatregelen mogelijk om als gemeente grote stappen te zetten in de 
verduurzaming van de eigen organisatie. Veel maatregelen vergen echter een 
voorinvestering die pas in de daaropvolgende jaren wordt terugverdiend. Als de 
gemeente zelf niet bereid is dergelijke voorinvesteringen te financieren, dan mag van 
inwoners en bedrijven niet verwacht worden dat zij dit wel doen. 

TERUGBLIK SINDS 2017 

Een aantal activiteiten die in de eerste versie van De groene draad stond, komt niet meer 
terug omdat ze zijn afgerond. Deze en enkele activiteiten waarvan het goed is om nog 
even bij stil te staan, zijn hieronder beschreven. Een uitgebreide en meer volledige 
terugblik op alle activiteiten die zijn uitgevoerd op het gebied van een duurzamer 
Hoogeveen is terug te vinden in het gemeentelijk  jaarverslag en de jaarrekening die elk 
jaar worden uitgebracht.  
 
Klimaatrobuust Hoogeveen 
Op 5 juli 2012 viel in Hoogeveen tijdens de avondspits op sommige plekken 35mm 
neerslag in een uur tijd. Een bui die als flink, maar niet extreem de boeken in gaat. 
Belangrijke wegen als de Bethesdastraat en Griendtsveenweg stonden langdurig blank. 
Dit zorgde voor flinke verkeersopstoppingen en bereikbaarheidsproblemen. In 2014 
tekende het college van B&W de ‘intentieverklaring ruimtelijke adaptatie’. Met deze 
intentieverklaring onderschrijft het college dat klimaatbestendig en waterrobuust 
inrichten uiterlijk 2020 een integraal onderdeel is van het beleid en handelen van de 
gemeente. 
 
Daarom is eind 2017 de visie klimaatrobuust Hoogeveen vastgesteld. De visie geeft 
richting aan de toekomstige inrichting en uitvoering van projecten van de gemeente als 
het gaat om klimaatverandering en de daarbij horende gevolgen. We zetten met deze 
visie een stap in de goede richting. De gemeente Hoogeveen stelt zichzelf tot doel dat ze 
in 2050 klimaatrobuust is. Na deze visie is in 2018 het uitvoeringsplan klimaatrobuust 
Hoogeveen opgesteld. In thema 8 zijn de activiteiten uit het uitvoeringsplan nader 
toegelicht. 
 
Energiemonitor 2019 
De Energiemonitor (voorheen de klimaatmonitor) toont de voortgang van de 
energietransitie in de gemeente Hoogeveen en duurzaamheidsinspanningen van de 
gemeentelijke organisatie. In de monitor zijn zowel afgeronde als lopende/geplande 
activiteiten opgenomen. De monitor verbindt de doelstellingen aan de effecten van 
projecten en activiteiten en duidt hiermee ook het effect van de verschillende acties op 
de CO₂-uitstoot en het aandeel hernieuwbare energie. 
Alle beschikbare energiegegevens uit 2017 (en waar mogelijk uit 2018) zijn verwerkt en 
projecten van de gemeentelijke organisatie zijn geactualiseerd. Er is in de monitor een 
prognose gemaakt van de verwachte ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare 
energie en uitstoot CO2. 

https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Oktober/BenW_voorstel_Klimaatadaptatievisie_Klimaatrobuust_Hoogeveen/Visie_Klimaat_robuust_Hoogeveen
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2018/maart_2018/BenW_voorstel_Uitvoeringsplan_bij_klimaatadaptatievisie_Klimaatrobuust_Hoogeveen/Uitvoeringsplan_Klimaatrobuust_Hoogeveen
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2018/maart_2018/BenW_voorstel_Uitvoeringsplan_bij_klimaatadaptatievisie_Klimaatrobuust_Hoogeveen/Uitvoeringsplan_Klimaatrobuust_Hoogeveen
https://energiemonitor.hoogeveen.nl/
https://energiemonitor.hoogeveen.nl/
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Conclusie  
Het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie is zowel in 2017 als 2018 gedaald 
ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2018 is vooral het energiegebruik voor openbare 
verlichting gedaald. Een vergelijking met eerdere jaren is niet goed te maken, omdat het 
aantal gebouwen in eigendom van de gemeente sterk is gewijzigd. Ook zijn er door de 
samenvoeging van het ambtelijk apparaat van de gemeente Hoogeveen en de 
gemeente De Wolden veranderingen in het energiegebruik van het wagenpark. 
 
Landelijk wordt de voortgang van de energietransitie gemeten aan de hand van het 
aandeel hernieuwbare energie. De totale uitstoot in de gemeente Hoogeveen bedraagt 
496,7 kton in 2017. Dit is iets lager dan de uitstoot in 2016 (505,3 kton). Dit komt zowel 
door een verlaging van het totale energiegebruik als een groei van het aandeel 
hernieuwbare bronnen in de energiemix. Uit de benchmark blijkt dat het aandeel 
hernieuwbare energie in de gemeente Hoogeveen lager is dan het landelijke 
gemiddelde. Dit komt vooral door het ontbreken van gerealiseerde grootschalige 
hernieuwbare energieproductielocaties in de gemeente, zoals grootschalige windturbines 
en grootschalige biomassaverbranding en -vergisting. Het gemiddelde energiegebruik 
per inwoner is in Hoogeveen namelijk wel iets lager dan het landelijke gemiddelde. In de 
afgelopen jaren is het verschil tussen Hoogeveen en het landelijke cijfer wel afgenomen. 
In de prognose zijn aanstaande projecten waaronder zonneparken en een 
waterkrachtcentrale meegenomen. Hieruit blijkt dat na realisatie de CO2-uitstoot in de 
gemeente Hoogeveen afneemt met 48,9 kton tot 447,9 kton in 2021. Dit komt neer op 
een daling van 9,8%. 
 
De volledige energiemonitor is via deze link te raadplegen.  
 
Afwegingskader zonne-energie 
Op 7 december 2017 is er een afwegingskader voor zonne-energie vastgesteld door de 
gemeenteraad. Hierin is vastgelegd waar in Hoogeveen mogelijkheden worden geboden 
zonne-energie op te wekken en onder welke voorwaarden. Dit beleidskader is, kort 
nadat deze door de raad is vastgesteld, gehanteerd voor het afgeven van diverse 
omgevingsvergunningen voor het grootschalig opwekken van zonne-energie. In deze 
periode is gebleken dat het wenselijk was het afwegingskader op een aantal punten te 
verduidelijken. Dit heeft er toe geleid dat het beleidsstuk is aangepast. Dit “Aangepaste 
afwegingskader zonne-energie” is op 14 maart 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Tijdens dezelfde raadsavond is een motie aangenomen dat er naar gestreefd moet 
worden om inwoners voor minimaal 50% mee te laten doen bij projecten voor het 
grootschalig opwekken van zonne-energie. De hiervoor geformuleerde tekst is in het 
aangepaste afwegingskader opgenomen. Inmiddels zijn er zes omgevingsvergunningen 
afgegeven voor zonneparken (allen afgegeven onder het “oude” afwegingskader), die 
gezamenlijk goed zijn voor een opgesteld vermogen van circa 160 Megawatt. 
 
Energiearmoede 
In 2018 hebben wij deelgenomen aan de landelijke werkgroep Energietransitie voor 
‘Huishoudens met een smalle beurs’. We willen dat energie voor iedereen betaalbaar 
blijft en zien dat dit in Hoogeveen een groeiend probleem wordt. Tijdens de Noordelijke 
Klimaattop in Groningen op 9 november 2017 heeft Hoogeveen een actiepamflet 

https://energiemonitor.hoogeveen.nl/
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ondertekend samen met een aantal Noordelijke gemeenten. Voor bewoners binnen de 
wijk rondom de Grasmus is een speciaal financieringspilot ingericht om voor deze 
doelgroep energiebesparing in de eigen woning mogelijk te maken. Dit maakt onderdeel 
uit van het project Hoogeveen woont SLIM. In totaal hebben 5 woningeigenaren gebruik 
gemaakt van dit initiatief. 
 
Project 100-100-100 
Het project 100-100-100 houdt in dat 100 huishoudens de uitdaging aangaan om 100 
dagen 100% zonder (rest)afval te leven. In 2017 zijn 49 huishoudens die uitdaging 
aangegaan. Het project is een bewustwordingscampagne om minder afval te produceren. 
Het ondersteunt en draagt bij aan de doelstelling om in 2050 geen afval meer te 
produceren. In 2017 had een huishouden gemiddeld 129 kg restafval in een periode van 
100 dagen. Deelnemers gaven aan gedurende de proef steeds fanatieker te worden in 
het voorkomen van afval. Het resultaat was een succes! Er was nog slechts sprake van 
gemiddeld 7 kg restafval per huishouden in 100 dagen, een reductie van 95%.  
 
Kennismakingsproef Mazzelkontjes 
Hergebruik en recycling is goed, voorkomen van afval is beter. Wegwerpluiers behoren 
tot het restafval. Dit zal naar verwachting in de komende jaren veranderen. Tot die tijd is 
het mogelijk om een goed alternatief te kiezen voor de wegwerpluiers: de wasbare 
luiers. Door het gebruik van wasbare luiers heb je geen luierafval. 
In het voorjaar van 2019 hebben 23 gezinnen deelgenomen aan een kortdurende proef 
met wasbare luiers. De gemeente heeft aan de deelnemers een kennismakingspakket 
met wasbare luiers verstrekt. Op een plenaire bijeenkomst werd door de 
luierconsulenten van Kaatje Katoen voorlichting gegeven over het gebruik van de 
wasbare luiers in het pakket. Vervolgens konden de deelnemers gedurende 10 dagen via 
een online platform ervaringen delen en vragen stellen. De luierconsulenten hebben via 
dit platform verdere ondersteuning geboden.  
 
Uit de evaluatie is gebleken dat een aantal gezinnen dat twijfelde of ze de overstap van 
wegwerpluiers naar wasbare luiers wilden maken door deze proef over de streep 
werden getrokken. De meerderheid van de gezinnen heeft aangegeven door te gaan 
met het gebruik van wasbare luiers.  
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2. VISIE EN DOELSTELLING “THINK GLOBAL, 
ACT LOCAL” 
VRIJ VERTAALD “WERELDS DENKEN, HOOGEVEENS DOEN” 

In dit hoofdstuk wordt, afdalend vanuit mondiaal perspectief, de gemeentelijke visie op 
en uitvoeringstrategie van het klimaat- en duurzaamheidsbeleid beschreven.  

KLIMAATVERDRAG PARIJS  
In het akkoord van Parijs is het besef vastgelegd, dat de wereld moet stoppen met het 
gebruik van kolen, olie en gas om een gevaarlijke opwarming van de aarde af te 
wenden. 

 

Het verdrag werd in december 2015 ondertekend door 195 landen. De Tweede Kamer 
heeft 31 januari 2017 ingestemd met ratificatie (goedkeuring) van het Klimaatverdrag van 
Parijs. De Eerste Kamer heeft op 4 juli 2017 ingestemd. Ratificatie is een eerste stap, de 
uitwerking is aan volgende kabinetten. De hoofdpunten uit het klimaatverdrag zijn: 

• Zo snel mogelijk een einde maken aan de stijging van de uitstoot van 
broeikasgassen (CO₂-uitstoot). Halverwege de 21e eeuw moet er een evenwicht 
zijn tussen alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om 
ze te absorberen; 

• De opwarming van de aarde moet worden beperkt. De wereldwijde stijging van 
de temperatuur moet in 2100 beperkt zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van 
vóór de opkomst van de industrie. Er wordt gestreefd om die stijging met 2°C te 
verlagen tot 1,5 graad; 

• Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd. De eerste 
controle vindt plaats in 2023; 

• Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden met geld helpen hun 
uitstoot te verminderen. Elk jaar moet er 91 miljard euro beschikbaar worden 
gesteld. 
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NATIONAAL ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI  
Het Energieakkoord dat in 2013 werd gesloten, is een stap op weg naar een schone 
toekomst. Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, 
natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, 
hebben zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei verbonden. Kern van het 
akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en 
klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone 
energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone 
technologiemarkten.  

De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor: 

• Een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;  
• 100 petajoule energiebesparing per 2020;  
• Een toename van het aandeel hernieuwbare (duurzame) energieopwekking naar 14 

procent in 2020 en 16 procent in 2023; 
• Tenminste 15.000 voltijdbanen extra.  

URGENDA  
In 2015 heeft de rechter bepaald in de klimaatzaak die was aangespannen door 
milieugroep Urgenda dat de Nederlandse overheid de uitstoot van het schadelijke CO₂ in 
2020 met 25 procent moet terugdringen. Een uitspraak waaraan minister Kamp beloofd 
heeft uitvoering te zullen geven.  

ENERGIEAKKOORD IN 2016 AANGESCHERPT 
Met de vrijwillige afspraken worden de doelen niet gehaald. Reden voor minister Kamp 
om over te gaan van de fase van ‘verleiden’ naar ‘verplichten’. Deze stap wordt gesteund 
door alle partijen, die het Energieakkoord hebben getekend. Vanaf 2016 zijn 
verplichtende maatregelen ingevoerd. 

ENERGIEAGENDA  
De Energieagenda is het vervolg van het Energieakkoord (loopt tot 2023) waarin partijen 
bindende afspraken maakten. Om te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn bij het 
klimaatakkoord in Parijs, moet de uitstoot van CO₂ in 2050 tot bijna nul zijn gereduceerd. 
Nederland heeft zich juridisch aan deze doelen verplicht. 

Een helder langetermijnperspectief, continuïteit en investeringszekerheid zijn nodig om 
de energietransitie te versnellen en te versterken. In de Energieagenda schetst het 
kabinet een langetermijnperspectief op de transitie naar een CO₂-arme nergievoorziening 
in 2050.  
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Ambities Energieagenda  

Na 2023 heeft het kabinet de volgende ambities: 

• Energiebesparing, minder aardgasgebruik en meer investeringen in hernieuwbare 
energie. 

• Het aantal volledig elektrische auto's en auto's op waterstof zal verder toenemen. 
Vanaf 2035 is het alleen nog mogelijk duurzame auto’s in Nederland te verkopen. 

• De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken 
nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. 

• Fietsen moet aantrekkelijker worden. Daarom komen er meer veilige 
fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden. 

• Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en 
zuinigere motoren. 

• Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO₂-arme brandstoffen en zal 
efficiënter moeten vliegen. 

• Daarnaast blijft de overheid de energiebesparing door de industrie krachtig 
stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO₂ wordt 
uitgestoten. De CO₂ die toch nog wordt geproduceerd, kan worden opgeslagen in 
lege aardgasvelden in de Noordzee. 
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Deze agenda is mede richtinggevend voor de energie- en klimaatdiscussies in het 
regeerakkoord na de Tweede-Kamer verkiezingen 2017. 

CONCEPT KLIMAATAKKOORD 
In de tweede helft van 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord 
gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van 
Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een 
samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van 
tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Het ontwerp maakt duidelijk dat 
er voor de gemeenten een belangrijke rol is weggelegd. Voor de gemeenten ligt de 
grootste opgave in de gebouwde omgeving: we moeten planmatig aan de slag met de 
verduurzaming en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dat vraagt om regie, 
ruimtelijke keuzes en interbestuurlijk samenwerken vanuit de regio. 
 
REGIONALE ENERGIESTRATEGIE DRENTHE 
De rijksoverheid heeft gevraagd om de aanpak regionaal uit te werken en vast te leggen 
in Regionale Energiestrategieën (RES). In Drenthe is besloten dit met alle 12 Drentse 
gemeenten, de provincie, waterschappen en netwerkbeheerders te doen. Het gaat 
hierbij vooral om de opwekking van duurzame energie.  

De planning voor het opstellen van de RES hangt deels af van het ondertekenen van het 
nationale klimaatakkoord. Binnen zes maanden na het ondertekenen van het 
klimaatakkoord, naar verwachting begin 2020, zal een concept RES moeten worden 
opgeleverd aan het nationaal programma. Het planbureau voor de leefomgeving (PBL) 
zal dit “bod” en die van de andere concept RES’en doorrekenen. Op basis hiervan wordt 
duidelijk of de concept RES definitief gemaakt kan worden. In de definitieve RES worden 
ook de gebieden aangewezen waar de duurzame energie opgewekt moet gaan worden. 
Volgens de huidige Rijksplanning dient de definitieve RES binnen 18 maanden na het 
klimaatakkoord bestuurlijk te zijn vastgesteld. 

DRENTSE ENERGIEDEAL: EXPEDITIE ENERGIENEUTRAAL WONEN 
Alle huizen in Drenthe moeten in het jaar 2040 energieneutraal zijn. De provincie, de 
twaalf gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en diverse 
vertegenwoordigers van bewoners hebben op vrijdag 7 oktober 2016 hun handtekening 
onder dit streven gezet. Met de Drentse Energiedeal streven de partners er naar dat alle 
inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal wonen. 

Het doel is dat in 2040 iedereen die in Drenthe woont 
voor zijn/haar woongenot niet meer afhankelijk is van 
fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. 
In 2040 wonen we in Drenthe energieneutraal en zijn 
we zelfvoorzienend op energiegebied. 
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DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE 
De veranderingen in het klimaat maken dat er op een andere manier gekeken moet 
worden naar de omgeving. De verwachting is dat wij de komende jaren vaker te maken 
krijgen met weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen). Door 
kwetsbaarheden in beeld te brengen en daar een ambitie aan te verbinden is het 
mogelijk om toe te werken naar een klimaatbestendige en waterrobuuste omgeving. Om 
dit proces te versnellen is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een vast onderdeel van 
het jaarlijkse Deltaprogramma. In het DPRA staat hoe gemeenten, waterschappen, 
provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en 
intensiveren. Daarvoor zijn 7 ambities  in dit Deltaplan opgenomen. Het Deltaplan geeft 
aan welke doelen de partijen nastreven, hoe ze daaraan gaan werken en hoe ze de 
resultaten in beeld brengen.  
 
Omdat ruimtelijke adaptatie niet bij de gemeente- of provinciegrens ophoudt, werken de 
verschillende overheden samen in een 40-tal werkregio’s, die jaarlijks  via de zeven 
gebiedsoverleggen aan de Deltacommissaris rapporteren.  
 
De ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) worden in onze regio 
opgepakt door het samenwerkingsverband Fluvius. De samenwerking voor DPRA Fluvius 
bestaat uit de partners de provincies Drenthe en Overijssel, waterschap Drents 
Overijsselse Delta, gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, 
Steenwijkerland en Westerveld. De werkregio rapporteert de voortgang via Rijn-Oost aan 
de Deltacommissaris. 
 
Vanuit Fluvius werken we in 2019 aan een Klimaatatlas voor de regio waarin we de 
kwetsbare gebieden op gebied van hitte, droogte, wateroverlast en overstroming in 
beeld brengen. In 2020 gaan we met stakeholders aan de slag met de uitkomsten van de 
klimaatatlas (risicodialoog) met als doel gezamenlijk adaptatiestrategieën te 
ontwikkelen. Dit geeft input voor een nieuw uitvoeringsplan klimaatadaptatie. 
 
NEDERLAND CIRCULAIR IN 2050 
Grondstoffen worden schaarser. Om ook in de toekomst welvarend en gezond te kunnen 
blijven leven, is het nodig dat bedrijven, burgers en overheden op een verantwoorde 
manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen die ons grondstoffen, water en energie 
leveren. Er is nog een enorme winst te halen in het hergebruik van grondstoffen.  
 
Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties ook nog kunnen beschikken over 
voldoende voedsel, noodzakelijke goederen en grondstoffen, is in 2016 het Rijksbrede 
programma ‘Nederland Circulair in 2050’ opgesteld. Het werken naar een circulaire 
economie is ook een prioriteit van de Europese Commissie. In een circulaire economie is 
er geen afval meer zoals wij dat nu kennen. Afval is dan grondstof geworden.  
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Het kabinet wil in 2030 bereiken dat er 50% minder primaire grondstoffen worden 
gebruikt. Vervolgens moeten in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en 
hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe 
grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere 
aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen. 
Producten en materialen worden zo ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt met 
zo min mogelijk waardeverlies en zonder schadelijke emissies naar het milieu. 
 
Het Programma bouwt voort op de groene groei programma’s Van Afval Naar Grondstof 
(VANG), gericht op het duurzamer omgaan met grondstoffen, en Biobased Economy, dat 
zich richt op de transitie van fossiele grondstoffen naar biomassa als grondstof. Verder 
legt het programma de verbinding met het beleid voor een gezonde en veilige 
leefomgeving. Naast het creëren van samenhang in bestaand beleid worden in dit 
programma voorstellen gedaan om de noodzakelijke transitie naar een circulaire 
economie te versnellen.  
 
GRONDSTOFFENAKKOORD 
Begin 2017 is het grondstoffenakkoord ondertekend door 180 maatschappelijke partners. 
In dit akkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op 
herbruikbare grondstoffen. Op basis van dit grondstoffenakkoord zijn inmiddels 
transitieagenda’s opgesteld voor de onderstaande geprioriteerde sectoren uit het 
programma ‘Nederland Circulair in 2050:  
- biomassa en voedsel;  
- kunststoffen;  
- maakindustrie;  
- bouw;  
- consumptiegoederen.  
 
UITVOERINGSPROGRAMMA ‘VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF’  
Vanaf 2014 is met het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) een 
eerste aanzet gegeven om te komen tot een circulaire economie. Een belangrijk doel 
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was en is om minder afval te storten of te verbranden en meer te recyclen. De 
kwantitatieve ambities in het uitvoeringsprogramma VANG komen overeen met 100 kg 
restafval/inwoner/jaar in 2020 en 30 kg restafval/inwoner/jaar in 2025. 
 
De ambities voor huishoudelijk afval tot 2025 zijn:  
- minder afvalproductie door slim ontwerp van producten en verpakkingen; 
- meer hergebruik van grondstoffen door betere scheiding en inzameling;  
- geen hogere kosten voor de burger als inwoner en belastingbetaler; 
- wel consequente toepassing van profijtbeginsel en vervuiler-betaalt-principe voor 

producenten en consumenten. 
 

LANDELIJK AFVALBEHEERPLAN 
Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het beleidskader voor afval in de circulaire 
economie in Nederland. Alle overheden moeten bij de uitvoering van hun taken, zoals de 
milieuvergunningverlening op het gebied van afval rekening houden met het LAP.  
Daarnaast draagt het LAP bij een circulaire economie door middel van het instrument 
‘minimumstandaard’. Met deze standaard wordt voorkomen dat terugval naar een 
laagwaardiger verwerking van de afvalstromen plaatsvindt. Hiermee is het LAP een 
manier om bepaalde ambities vast te leggen en ook daadwerkelijk af te dwingen.  
 
MANIFEST DRENTHE VAN AFVAL NAAR GRONDSTOFFEN 
Op 19 oktober 2017 hebben alle Drentse gemeenten het Manifest ‘Drenthe Van Afval 
Naar Grondstoffen’ ondertekend. Hiermee hebben zij de ambitie uitgesproken om zich 
maximaal in te spannen om in 2020 maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per 
jaar per inwoner te produceren en hierdoor bij te dragen aan het behalen van de VANG-
doelstellingen voor Nederland. 
 

AMBITIE GEMEENTE HOOGEVEEN 

Wij hebben de ambities om in 2025 een CO2-neutrale organisatie te zijn, om in 2040 een 
CO2-neutrale gemeente te zijn en we willen in 2050 klimaatrobuust zijn. Dit geeft ruimte 
om binnen een realistisch tijdbestek en financieel verantwoord te werken aan het 
bereiken van deze ambitie.  

Binnen de gemeentelijke programmabegroting loopt Duurzaamheid als 'groene' draad 
door alle programma’s heen. Met het Uitvoeringplan duurzamer Hoogeveen, de Groene 
draad laten we zien hoe de gemeentelijke programma’s verbonden zijn en hoe we met 
onze partners samenwerken. We streven naar ecologische, economische en sociale 
duurzaamheid. Een duurzame leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu en in de 
toekomst geborgd is en waar kinderen kunnen opgroeien in een duurzame omgeving. 
Hiervoor is een overgang naar een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair 
Hoogeveen nodig. De energietransitie is een immense opgave, groter dan de 
decentralisaties in het sociaal domein. 

Versnelling energietransitie, samen in wijk, buurt en dorp aan de slag! 
Van bewustwording naar versnelling; daar ligt onze gezamenlijke uitdaging voor de 
komende jaren. Het gaat hierbij om het organiseren van uitvoeringskracht en deze om te 
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zetten in concrete acties om zo de Hoogeveense duurzaamheidsdoelen te halen. Als we 
in het huidige tempo doorgaan halen we dat niet. Daarom is de versnelling nodig. Onze 
energietransitie is een ongelooflijk grote, maar ook onvermijdelijke opgave, waarbij we 
haalbaarheid en de betaalbaarheid van de realisatie ervan niet uit het oog verliezen. We 
moeten met elkaar de schouders eronder zetten om te komen tot een circulaire lokale 
economie en een samenleving die voldoende is toegerust op klimaatverandering en de 
energietransitie. Met elkaar; dan bedoelen we overheden, inwoners, maatschappelijke 
partners en bedrijven. Samen met onze stakeholders gaan wij aan onze ambitie werken 
volgens het principe ‘Think global, act local’, dat staat voor een uiting van lokale 
verbondenheid en menselijke maat. Het zijn lokale relaties die betekenis geven aan ‘het 
lokale’ en realisatiekracht geven om ergens te komen en doelen te halen. ‘Lokaal’ als 
verbindende kwaliteit. 

HOE VERDER? 

We maken in de uitvoering gebruik van de ideeën die bedrijven en inwoners hebben en 
komen in een interactief proces en co-creatie met hen tot uitvoeringsprojecten die er toe 
doen. Een voorbeeld van deze werkwijze is het (jaarlijks) terugkerend evenement 
duurSamen, voortgekomen uit de transitiearena duurzaam opgroeien met jongeren. Bij 
onze gemeentelijke inzet focussen we op zaken waar we invloed op hebben en niet op 
zaken waar we geen of nauwelijks invloed op hebben en op zaken die goede 
oplossingen zo min mogelijk in de weg te staan. 

In de navolgende hoofdstukken staat aan de hand van 8 thema’s beschreven op welke 
wijze uitvoering wordt gegeven aan de gemeentelijke ambities op het gebied van 
duurzaamheid, klimaat en energie. 
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3. THEMA 1: ZICHTBAAR DUURZAAM EN 
VERBONDEN 

De activiteiten binnen thema 1 hebben we gerubriceerd onder de noemer ‘zichtbaar 
duurzaam en verbonden’. Het betreft activiteiten waarmee we als gemeente werken aan 
bewustwording rondom duurzaamheid en activiteiten die laten zien waar we staan en 
waarmee we andere partijen aan onze ambitie kunnen verbinden. 

ACTIVITEIT/PROJECT ENERGIEMONITOR (VOORHEEN KLIMAATMONITOR) 

Thema Zichtbaar duurzaam en verbonden 

Toelichting Het doel is inzicht krijgen in het behalen van de Hoogeveense 
klimaatdoelstellingen, uitgedrukt in CO₂- emissies. 
De monitor is een actualisatie van de monitor uit 2015. Alle 
beschikbare energiegegevens uit 2017 (en waar mogelijk uit 
2018) zijn verwerkt en projecten van de gemeentelijke 
organisatie zijn geactualiseerd. Er is in de monitor een 
prognose gemaakt van de verwachte ontwikkeling van het 
aandeel hernieuwbare energie en uitstoot CO2. 
De monitor wordt weergegeven in een digitale omgeving en is 
een dynamisch databestand waardoor veranderingen in data 
direct zichtbaar zijn.  

Samen met  Adviesbureau E & E Advies. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s  

Aantrekkelijk wonen, Werken aan werk, Veilige bereikbaarheid, 
Krachtige wijken en dorpen. 
 

Tijdplanning De monitor wordt 2 jaarlijks uitgebracht. 
 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen Hoewel de term CO₂ weinig tot de verbeelding spreekt, zijn 
CO₂-emissies van fossiele brandstoffen de belangrijkste 
oorzaak van klimaatverandering. Deze emissies zijn in de 
afgelopen decennia sterk toegenomen. We blijven CO2 

gebruiken als klimaatindicator. Deze parameter pakt namelijk 
opwekking en besparing in een keer mee. Landelijk wordt voor 
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het meten van de voortgang van de energietransitie het 
aandeel hernieuwbare energie gehanteerd. Ook dit is zichtbaar 
via de energiemonitor. 

 

 

ACTIVITEIT/PROJECT CONVENANT N-TRA/RENDO 

Thema Zichtbaar duurzaam en verbonden 

Toelichting N-TRA B.V. en gemeente hebben op 22 maart 2018  een 
convenant gesloten. In dit convenant is vastgelegd welke 
inspanningen er geleverd gaan worden met als doel een 
klimaatneutrale gemeente in 2040.  
 
Gemeente en N-TRA B.V. willen samen bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelstelling door kennis uitwisseling, gegevens 
uitwisseling, gezamenlijk onderzoek, afstemming van plannen 
voor gebiedsontwikkeling en infrastructuur en door 
gezamenlijke experimenten en projecten op het gebied van 
duurzame energie binnen het werkgebied van N-TRA en de 
gemeente Hoogeveen. 

ACTIVITEIT/PROJECT DUURZAAMHEIDSKALENDER 

Thema Zichtbaar duurzaam en verbonden 

Toelichting Met de Duurzaamheidskalender brengen we alle duurzame 
activiteiten verspreid over het hele jaar in beeld, zodat we de 
communicatie beter en makkelijker kunnen inplannen. De 
kalender heeft ook als doel om intern en extern de aandacht 
te vestigen op alle duurzame activiteiten die er plaatsvinden. 

Samen met  Partijen die activiteiten organiseren. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk wonen. 

Tijdplanning Doorlopend. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen De Duurzaamheidskalender wordt nu intern gebruikt, de 
externe zichtbaarheid moet vooral verbeterd worden. 
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Samen met 

 
 

Het convenant is gesloten met N-TRA B.V.  

N-TRA B.V. dient als onderdeel van RENDO Holding het belang 
en werkgebied van de  RENDO Holding. De gemeente 
Hoogeveen is aandeelhouder van RENDO. Met de 
aandeelhouders (gemeentes) is afgesproken dat RENDO een 
substantiële rol moet spelen bij de thema’s duurzaamheid en 
energiebesparing. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s  

Aantrekkelijk wonen 

Tijdplanning Het convenant is afgesloten voor de duur van 2 jaar.  

Financiële gevolgen Kosten die gemaakt worden in de opvolging van dit convenant 
zijn voor ieders rekening. 

Opmerkingen/terugblik 

 

In het eerste uitvoeringsjaar van het convenant is op tal van 
terreinen samengewerkt, onder meer bij de waterstofwijk, de 
ijsbaan en de verkenning van de energietransitie voor 
Hoogeveen Noord. Daarnaast is door N-TRA een kansenkaart 
ontwikkeld.  

 

 

https://www.n-tra.nl/
https://www.n-tra.nl/�
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ACTIVITEIT/PROJECT DAG VAN DE DUURZAAMHEID 

Thema Zichtbaar duurzaam en verbonden 

Toelichting Met de Dag van de Duurzaamheid wil Urgenda Nederlanders 
duidelijk maken hoeveel goede duurzame initiatieven er al zijn 
en dat al die initiatieven samen een krachtige 
duurzaamheidsbeweging vormen, waarbij iedereen kan 
aanhaken. Duurzaamheid is niet moeilijk of ver weg, maar er 
zijn al vele duurzaamheidsactiviteiten en iedereen kan 
meedoen. Op deze dag wil men een krachtig signaal afgeven 
dat duurzaamheid enorm urgent en heel noodzakelijk is. 

Samen met Er is landelijke aandacht voor de Dag van de Duurzaamheid. 
Lokaal is ook het IVN actief op deze dag. Samen met lokale 
partners geven we een aansprekende invulling aan deze dag. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

- 

Tijdplanning Jaarlijks in oktober of november. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen Ook de raad kan hierbij een zichtbare rol vervullen.  
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4. THEMA 2: ENERGIETRANSITIE  

Energietransitie is als extra thema toegevoegd aan De groene draad. De klimaatambities 
uit Parijs en de landelijk vertaling in het Klimaatkkoord betekenen immers vooral dat het 
energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd, de energietransitie. De uitstoot van 
broeikasgassen moet in de periode tot 2050 vergaand worden verminderd. Hoogeveen 
heeft als doelstelling om in 2040 een CO₂-neutrale gemeente te zijn. De transitie die hier 
een bijdrage aan moet leveren vergt een brede maatschappelijke omslag en de nodige 
keuzes en acties. Daarnaast is de energietransitie in 2018 als bestuurlijk project 
opgenomen in het collegeprogramma 2018 – 2022. Het thema energietransitie heeft een 
nauwe relatie met de activteiten in thema 3, toekomst bestendig wonen: de 
verduurzaming van de woningvoorraad en thema 4, toekomstbestendig ondernemen: 
verduurzaming bedrijven/verenigingen. 

ACTIVITEIT/PROJECT Regionale Energiestrategie 

Thema Energietransitie 

Toelichting Om de doelen uit het Klimaatverdrag van Parijs te halen, 
streven Rijk en decentrale overheden gezamenlijk de 
doelstelling na om te komen tot 49% CO2-reductie in 2030. Op 
dit moment bereiden het Rijk, de decentrale overheden, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen een 
Klimaatakkoord voor om invulling te geven aan deze 
doelstelling. Voor het behalen van de nationale doelen en 
afspraken is regionaal maatwerk nodig. Dit geldt in het 
bijzonder voor de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare 
opwek en de infrastructuur voor warmte en elektriciteit.  
De overheden hebben afgesproken een meerjarige 
programmatische nationale aanpak met landsdekkende 
regionale energiestrategieën (RES) uit te werken. Hierbij 
nemen de koepels VNG, IPO en UvW het voortouw en werkt 
het Rijk in partnerschap mee.  
In de provincie Drenthe wordt gewerkt aan een Drentse RES, 
waarbij alle overheden en stakeholders samenwerken. 
Hiervoor hebben de volgende partijen de intentieverklaring 
ondertekend: alle Drentse gemeentes, provincie, 
waterschappen, netwerkbedrijven, woningcorporaties en NLTO. 
Belangrijk is dat inwoners en bedrijven worden meegenomen 
in de keuzes die worden gemaakt, zodat er bewustwording is 

https://themasites.pbl.nl/energietransitie/
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van en draagvlak is voor de veranderingen die gaan 
plaatsvinden. 

Samen met  Inwoners, bedrijven, politiek 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk wonen 

Tijdplanning In 2019 vaststellen Drentse Starnotitie RES Drenthe 1.0. Met het 
vaststellen van deze startnotitie geven 
gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen 
besturen van de waterschappen als Drentse overheden 
gezamenlijk opdracht aan de colleges van gemeenten 
en provincie en de dagelijks besturen van de waterschappen 
voor het opstellen van de RES-Drenthe 1.0. 

Er wordt gestreefd om binnen 1,5 jaar na ondertekening van 
het Klimaatakkoord de Drentse RES 1.0 aan het Rijk op te 
leveren.  

Financiële gevolgen Er is aanvullende personele capaciteit beschikbaar gesteld om 
tot een goede uitvoering van het RES-proces te komen.  

Opmerkingen  

 

ACTIVITEIT/PROJECT ENERGIEVISIE/-STRATEGIE HOOGEVEEN 

Thema Energietransitie 

Toelichting 

 

 

 

Het tempo en inhoud van het opstellen van de energievisie/-
strategie voor Hoogeveen is mede afhankelijk van de 
ontwikkeling op rijks en provinciaal niveau. Daarom kiezen we 
voor een pragmatische en organische aanpak. Dit betekent dat 
we in ieder geval stappen in de uitvoering zetten die ons in de 
aanpak voor de toekomst met zekerheid gaan helpen. We 
wachten bewust met sommige stappen, omdat zowel landelijk 
als regionaal eerst zaken vastgesteld en uitgewerkt moeten 
worden voordat wij een weloverwogen keuze kunnen maken. 
 
De focus bij het opstellen en de uitvoering van de 
energievisie/-stategie Hoogeveen ligt bij: 
 

• Elektriciteit/RES (incl. lokale vertaling) 
-Meedraaien in RES Drenthe. 
-RES bod vormgeving en lokale uitwerking in 
samenwerking met lokale partners en inwoners. 
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-Faciliteren plannen ondernemers/inwoners duurzame 
energie. 
-Ontwikkelkansen/knelpunten in samenwerking 
oppakken.  

• Gebouwde omgeving 
-Warmteplan gemeente 2021. 
-Plan per wijk voor 2030. 
-Pilot 1 wijkaanpak CBS wijk Hoogeveen Noord. 
-Pilot 2 wijkaanpak Erflanden. 
-(Icoon)projecten ondersteuning VvE’s. 
-MKB samen met provincie. 

• Nijstad-oost waterstofwijk 

• Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 

Samen met  Inwoners, bedrijven, woningcorporaties, maatschappelijk 
betrokken organisaties, Smederijen en N-tra.  

Relatie met andere 
projecten/ 
programma’s  

Aantrekkelijk Wonen, Krachtige wijken en dorpen, Werken aan 
werk. 

Tijdplanning De energievisie en strategieplanning volgt de RES planning, 
waarbij opgemerkt wordt dat de lokale, ruimtelijke vertaling 
niet eerder plaats vindt dan wanneer de RES is vastgesteld. 

Financiële gevolgen Er is aanvullende personele capaciteit beschikbaar gesteld om 
tot een goede uitvoering van de energietransitie te komen. 

Opmerkingen/terugblik Er heeft een uitgebreide studie plaatsgevonden van de 
mogelijkheden van de boven- en ondergrond. Hierover is in 
diverse bijeenkomsten met inwoners, bedrijven, organisaties 
en partijen gesproken. Prioriteit is gegeven aan het opstellen 
van een afwegingskader voor zonne-energie, gelet op het 
aantal verzoeken dat binnen kwam voor de realisatie van 
zonneparken. Dit afwegingskader was vooral bedoeld om 
uitnodigend, richtinggevend en kaderstellend te zijn voor de 
toepassing van zonne-energie. In het vervolgtraject wordt in 
nauwe samenhang met het RES-traject een visie en strategie 
voor een brede toepassing, de totale  energietransitie 
opgesteld.  
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ACTIVITEIT/PROJECT ENERGY GAME  

Thema Energietransitie 

Toelichting 

 

 

 

Het doel van de Energy Game is om de steden/gemeenten 
energieneutraal te krijgen. Er kan gekeken worden naar de 
verschillende combinaties van energievormen en hoe deze 
toegepast kunnen worden in de Gemeente Hoogeveen. De 
impact van keuzes zijn direct te zien in het spel.  

Door zelf de regie in handen te hebben, kunnen de deelnemers 
tot nieuwe inzichten komen. Dit zal zorgen voor 
bewustwording van het energievraagstuk in Hoogeveen.  

Samen met  De deelnemers bestaan uit jongeren en raadsleden van de 
gemeente Hoogeveen. De jongeren zullen leerlingen zijn van 
diverse middelbare (beroeps-)scholen in Hoogeveen.  

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk wonen. 

Tijdplanning De Energy Game gaat begin schooljaar 2019-2020 gespeeld 
gaan worden. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen Geen. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT WARMTETRANSITIEPLAN 

Thema Energietransitie 

Toelichting In het (concept) klimaatakkoord is de volgende tekst 
opgenomen: “Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een 
transitievisie warmte vaststellen, waarin het tijdspad waarin 
wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd”. 

Samen met  Inwoners, woningcorporaties, provincie en andere 
stakeholders. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Krachtige wijken en dorpen en Aantrekkelijk wonen. 

Tijdplanning In 2020 en 2021 vinden diverse sessies plaats die uiteindelijk 
tot een warmteplan leiden. 

Financiële gevolgen De maatregelen worden bekostigd uit de beschikbare 
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middelen.  

Opmerkingen Daar waar mogelijk maken we gebruik van methodes die bij 
andere gemeentes tot goede resultaten hebben geleid. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT FACILITEREN LOKALE DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN 

Thema Energietransitie 

Toelichting 

 

 

 

De gemeente wil lokale duurzaamheidsinitiatieven op straat- 
of buurtniveau een duwtje in de goede richting geven om zo 
met elkaar een bijdrage te leveren aan energiebesparing en 
een duurzame woon- en leefomgeving. 

Daarom worden duurzaamheidsinitiatieven van inwoners 
ondersteund. Dit kan in de vorm van (een bijdrage aan) een 
informatie- of inspiratieavond, maar het kan ook in financiële 
zin zijn. Wat betreft dit laatste richt de ondersteuning zich 
vooral op de startfase. De fase waarin aandacht wordt 
gevraagd voor een idee of initiatief van de andere inwoners 
in de straat of buurt.  

Samen met  Initiatief komt van buiten en wordt door de gemeente 
ondersteund, in samenwerking met de Smederijen. Een 
verbindende rol met andere partners in cocreatie. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Krachtige wijken en dorpen. 

Tijdplanning Hele jaar beschikbaar. 

Financiële gevolgen Er is ruimte binnen het huidige budget voor het faciliteren van 
3 initiatieven per jaar. 

Opmerkingen 

 

Voorbeelden hiervan zijn de initiatieven in de dorpen 
Hollandscheveld, Elim en Pesse om energieneutraal te 
worden.  

 

ACTIVITEIT/PROJECT UITVOERING AFWEGINGSKADER ZONNE-ENERGIE  

Thema Energietransitie 

Toelichting De gemeenteraad heeft op 14 maart 2019 het Aangepaste 
Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen vastgesteld. Hierin 
is beschreven hoe de gemeente om gaat met initiatieven voor 
het opwekken van zonne-energie. Op dezelfde avond heeft de 
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gemeenteraad de volgende twee moties aangenomen: 

1. De gemeente gaat een brief sturen naar het Rijk waarin 
het verzoek wordt gedaan om maatschappelijke 
organisaties voorrang te geven bij het 
aansluiten/transporteren van duurzaam opgewekte 
stroom. 

2. De gemeente moet energiecoöperaties ondersteunen 
en actief op zoek gaan naar enthousiaste “trekkers” op 
dit gebied.  

Daanaast is de toezegging gedaan dat voor 1 januari 2020 
onderzocht wordt hoe beter ingezet kan worden op de 
toepassing van de sporen 1 en 2 van de zonneladder.  

Samen met  Rendo en Enexis. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Krachtige wijken en dorpen en Aantrekkelijk wonen. 

Tijdplanning In juni 2019 heeft gedeputeerde Stelpstra gesproken met 
minister Wiebes over de vergroting van de capaciteit van het 
elektricitietsnetwerk. In dit gesprek heeft de gedeputeerde het 
Drenthebrede verzoek gedaan om maatschappeljke 
organisaties voorrang te geven bij het aansluiten van 
duurzaam opgewekte stroom op het net. 

Tijdens de bijeenkomsten die in het kader van de 
energietransitie zullen plaatsvinden, zal actief naar mensen 
worden gezocht die zich hier actief voor in willen zetten. 
Initiatieven voor energiecoöperaties worden waar mogelijk 
ondersteund en kunnen rekenen op een startbijdrage uit de 
regeling ‘faciliteren lokale duurzaamheidsinitiatieven’.  

Het onderzoek naar de toepassing van de sporen  1 en 2 start 
in het najaar 2019. 

Financiële gevolgen Geen. 

Opmerkingen  
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ACTIVITEIT/PROJECT Waterstofwijk Nijstad-oost en Erflanden 

Thema Energietransitie 

Toelichting 

 

Nijstad-Oost als pilot voor groen waterstofgas 
Ten westen van de wijk Erflanden komt een nieuwe woonwijk 
Nijstad-Oost, met ongeveer 80 woningen. Nieuwe woningen 
willen we uiteraard energieneutraal bouwen. De schaal en de 
ligging van Nijstad-Oost is uitermate geschikt om juist hier 
een pilot voor groen waterstof voor de verwarming van de 
huizen te doen. De bouw is gepland in 2020. 
Het plan lijkt eenvoudig, maar omdat de toepassing van 
waterstofgas als brandstof een relatief nieuwe techniek is, 
moet er van alles worden uitgezocht. Denk hierbij aan de 
optimale werking, de regelgeving en de betaalbaarheid. 
Daarnaast moet het uiteraard zeer zorgvuldig gebeuren: de 
toepassing van waterstof moet minstens zo veilig zijn als die 
van aardgas. 
 
Van aardgas CV-ketel naar waterstof CV-ketel 
Als de resultaten van Nijstad-Oost naar tevredenheid zijn, 
willen we ze ook toepassen in bestaande woonwijken in 
Hoogeveen en misschien wel in de rest van Nederland, Europa 
of de wereld. Het meest voor de hand liggend is dan om de 
woningen van Erflanden (1130 stuks) als eerste van duurzame 
waterstof te voorzien. In de huizen zullen vervolgens de 
bestaande CV’s worden vervangen door waterstof CV’s.  
 

Samen met  Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stork 
Nederland BV, Nederlandse Gasunie NV, GasTerra BV, 
Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V., Bekaert Combustion 
Technology BV, N-TRA BV (onderdeel netwerkbedrijf RENDO), 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Cogas Innovatie & 
Ontwikkeling B.V, Nedstack B., JP-Energiesystemen B.V, Hanze 
University of Applied Sciences, Provincie Drenthe, Stichting 
New Energy, Visser & Smit Hanab Distributie B.V, Green Planet 
Pesse B.V, DNV-GL Netherlands B.V., Arcadis Nederland B.V, 
BAM Infra Energie & Water B.V, Haskoning BV, DHV Nederland 
B.V, Enexis Netbeheer B.V en Liander N.V.. Het project wordt 
ondersteund vanuit de Topsector Energiesubsidie van het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s  

Dit project valt onder de programma’s Aantrekkelijk wonen en 
en Duurzaam Hoogeveen  

Tijdplanning • Eind 2019 uitvoeringsplan gereed 
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• 2de helft 2020 start bouw en implementatie waterstof 
CV-ketels in Nijstad-Oost.2022 Nijstad-Oost gereed 

• 2023 start gefaseerd omschakelen van Erflanden naar 
waterstof (CV-ketels) 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen  

 
 
ACTIVITEIT/PROJECT ZONNEROUTE A37 

Thema Energietransitie 

Toelichting De gemeente Hoogeveen heeft samen met Rijkswaterstaat, 
provincie Drenthe, de gemeentes Emmen en Coevorden, Enexis 
en Rendo een intentieovereenkomst getekend met als doel de 
mogelijkheden te onderzoeken om langs de A37 zonne-energie 
op te wekken. Met het opwekken van duurzame energie langs 
de A37 zal ook de gemeentelijke klimaatdoelstelling, 
klimaatneutraal in 2040, een stuk dichterbij komen. 
 

Samen met  De bovengenoemde partijen. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk wonen. 

Tijdplanning De verkenning wordt afgerond in de zomer van 2019. Een 
eventueel uitvoeringsplan in 2019/2020.  

Financiële gevolgen Geen 

Opmerkingen Naast het opwekken van duurzame energie hebben wij ook in 
de overeenkomst laten opnemen dat wij verhoging van 
wooncomfort en het profiteren van het gebied van de 
gerealiseerde energieopbrengst belangrijk vinden. 

 
 
ACTIVITEIT/PROJECT LAADPALEN  

Thema Energietransitie 

Toelichting De provincies Groningen en Drenthe willen samen met 21 
gemeenten het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische 
auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen 
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stimuleren elektrisch rijden. Door het plaatsen van 1000 
openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% 
Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle 
omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen 
hiermee minder uitstoot van CO2  en fijnstof en minder 
geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief is dat e-
rijders een eigen (lokale) energieleverancier kunnen kiezen. 

Inwoners kunnen vanaf 1 juli 2019 een aanvraag indienen via 
openbaarladen.nl. De gemeente bepaalt waar de laadpaal 
wordt geplaatst. De laadpaal is voor algemeen gebruik, ook 
buurtbewoners en bezoekers kunnen er gebruik van maken. 

Samen met  Provincie Groningen, provincie Drenthe en 20 andere 
gemeenten (waarvan 10 Drentse gemeenten)  

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Dit valt onder het programma Veilige bereikbaarheid. 

Tijdplanning Vanaf 1 juli 2019 kunnen aanvragen worden ingediend. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen 

 

Geen. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT VERSTERKEN VERBINDING SMEDERIJEN EN DUURZAAM 
HOOGEVEEN 

Thema Energietransitie 

Toelichting 

 

 

 

Met de Smederijen is vanuit het programma Duurzaam 
Hoogeveen verkend op welke wijze met en vanuit de 
Smederijen nog beter samengewerkt kan worden op het 
gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Vanuit de 
Smederijen wordt immers veel informatie uit de samenleving 
en bij partners opgehaald die ook van invloed is op 
duurzaamheid en de energietransitie. In 2018 is vanuit de 
Smederijen bijvoorbeeld op een Smidse een avond rondom 
duurzaamheid georganiseerd. Dit krijgt een vervolg in 2019 en 
verder. Onder meer wordt gedacht aan het opleiden van 
energiecoaches, die ingezet gaan worden bij de wijkaanpak en 
de wamtetransitieplannen per wijk die opgesteld en uigevoerd 
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moeten worden.  

Samen met  Smederijen, NMF, DEL, Provincie 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Krachtige wijken en dorpen, Aantrekkelijk wonen 

Tijdplanning Start in 2019 

Financiële gevolgen In overleg met genoemde partijen gaat gezocht worden naar 
mogelijke financiering.  

Opmerkingen 

 

Vanuit de opgave dat de energietransitie betaalbaar moet zijn, 
is hierbij ook aandacht voor het thema energiearmoede. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT WATERKRACHT HOOGEVEENSE VAART 

Thema Energietransitie 

Toelichting 

 

 

Het peilverschil in de Hoogeveense Vaart biedt mogelijk een 
kans om waterkracht op te wekken. We gaan samen met de 
provincie Drenthe onderzoeken welke mogelijkheden er zijn en 
of dit op een doelmatige manier te realiseren is. 

Samen met  Provincie Drenthe 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Veilige bereikbaarheid 

Tijdplanning Onbekend 

Financiële gevolgen Nog niet bekend 

Opmerkingen De terugverdientijd van dit project is groot en daarmee is het 
voor de provincie weinig rendabel. We gaan verder in overleg 
met de provincie om te bekijken of er alternatieve 
financieringsmogelijkheden zijn.  
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5. THEMA 3 TOEKOMSTBESTENDIG WONEN: 
VERDUURZAMING WONINGVOORRAAD  

In de opgave van de verduurzaming van onze woningvoorraad komen het klimaatbeleid 
en de woonvisie samen. Zowel de gemeente, de woningcorporaties en de 
huurdersorganisaties hebben ambities op het gebied van energiebesparing in de 
woningen. Hierbij is naast de te behalen milieuwinst ook de betaalbaarheid van het 
wonen een belangrijk uitgangspunt. Deze ambities zijn alleen haalbaar in een hogere 
versnelling. Dit doen we bijvoorbeeld door voor de huurwoningen afspraken te maken 
met de woningcorporaties (prestatieafspraken). En waar mogelijk trekken we samen op. 

Voor het particuliere woningbezit zetten we als gemeente in op bewustwording en een 
uitgekiende communicatie. Hiertoe zijn verschillende instrumenten beschikbaar. 
Daarnaast zetten we in op twee specifieke projecten om te experimenteren met een 
grootschalige verduurzaming in een wijk (woonactieplan en energiearmoede). 

De te gebruiken en in te zetten instrumenten zijn samengevat in de volgende tabel 
weergegeven. De andere activiteiten en projecten zijn in dezelfde samenvattende 
beschrijving als bij de overige thema’s weergegeven. 
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ACTIVITEIT/PROJECT INSTRUMENTEN 

Thema Toekomstbestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Drents energieloket Op de site van het Drents energieloket kunnen inwoners van de 
gemeente allerlei informatie vinden over regelingen voor het 
verduurzamen van de woning. De informatie richt zich niet 
alleen op de individuele bewoner maar ook op VvE’s en non-
profitorganisaties. 

Zonnekaart De zonnekaart is een instrument waarmee online op adres kan 
worden bekeken of van een woning of bedrijf het dak geschikt 
is voor zonnepanelen. Op basis van verbruik en/of maximaal 
beschikbaar dakoppervlakte wordt inzicht gegeven in de 
investering en terugverdientijd.  

Leningen Er zijn verschillende leningen beschikbaar voor het 
verduurzamen van de bestaande woning. 

De Gemeentelijke duurzaamheidslening is beschikbaar voor het 
treffen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande 
woningen en voor het bouwen van energieneutrale woningen. 
Zie ook de toelichting onder de Drentse energiebespaarlening.  

De Drentse energiebespaarlening is de nationale 
energiebespaarfonds(NEF)lening met een extra rentekorting 
voor inwoners van de provincie Drenthe. Deze extra 
rentekorting is vanaf 1 januari 2017 beschikbaar. Het is op dit 
moment de lening met het laagste rentetarief. De rente ligt 
ongeveer 0,8% lager dan de gemeentelijke lening. Voor VvE’s is 
er een speciale VvE Energiebespaarlening. 

De Duurzaamheidslening voor VvE en non-profit is de 
gemeentelijke duurzaamheidslening speciaal gericht op de 
doelgroep VvE en non-profit. 

De Verzilverlening  biedt naast het toekomstbestendig maken 
van de woning ook de mogelijkheid om de woning te 
verduurzamen. Met deze lening kunnen maatregelen worden 
gefinancierd die energie besparen, het binnenklimaat 
verbeteren of die warmte terugwinnen. Allemaal gericht op het 
comfortabel wonen, ook in de toekomst. 

De Drenthe Energie Organisatie (DEO) verstrekt leningen vanaf  
€ 50.000,- tot maximaal € 1.000.000,- om het verbruik van 

https://www.drentsenergieloket.nl/
https://hoogeveen.duurzaamheidskaart.nl/zonnekaart/Home/Result?b=118100000259206
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fossiele brandstoffen te reduceren. VvE’s en kleine 
ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor een lening. 
Voor meer informatie: www.drentseenergieorganisatie.nl. 

Subsidies De gemeente heeft geen eigen subsidieregelingen meer en 
verwijst woningeigenaren door naar de landelijke regelingen. 

Voor een actueel overzicht van landelijke regelingen zie het 
Drents Energieloket. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT VERDUURZAMING VERENIGINGEN VAN EIGENAREN 

Thema Toekomstbestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting 

 

 

 

Al een aantal jaren richten we ons vooral op particuliere 
(grondgebonden) woningeigenaren voor het verduurzamen. 
Het afgelopen jaar kwamen meer hulpvragen vanuit VvE’s bij 
ons binnen. We zien dat eigenaren in een wooncomplex aan 
de gang willen met energiebesparing, vaak gekoppeld met een 
moment van onderhoud. 

In 2018 is de provincie Drenthe binnen het programma 
Expeditie Energieneutaal Wonen gestart met een 
ondersteuningstraject voor VvE’s. Er is een adviseur 
beschikbaar om Vve’s samen met de gemeente verder te 
helpen. 

In 2019 organiseren we een VvE voorlichtingsavond in 
samenwerking met de provincie en Hoogeveen woont slim. 
Doel van deze avond is het inspireren en informeren van VvE’s 
over hoe renovatie en energiebesparing samen op te pakken, 
financiering en wijzen op mogelijkheden van begeleiding 
vanuit provincie. 

Samen met  Provincie Drenthe en Hoogeveen woont slim 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk wonen 

Tijdplanning Gestart in 2018. 

Financiële gevolgen Past binnen budget. 

Opmerkingen De stap van een enkelvoudige maatregel aan het complex naar 
een totaal renovatie is voor veel bewoners vaak niet te 

http://www.drentseenergieorganisatie.nl/
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overzien. Hoe doe je dat en zorg je dat iedereen mee kan in dit 
proces. In de onderstaande figuur staat het proces 
weergegeven. Een belemmering kan zijn dat eigenaren geen 
bewoner zijn van het complex, maar het eigendom zien als 
een belegging. Vergaande verduurzaming heeft dan niet de 
grootste prioriteit. Dit werkt belemmerend bij het verkrijgen 
van voldoende draagvlak binnen de vereninging. 

 

 

 

ACTIVITEIT/PROJECT CAMPAGNE VERDUURZAMING WONINGVOORRAAD: 
DUURZAME HUIZENROUTE 

Thema Toekomstbestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting 

 

 

 

Laagdrempelige manier voor woningeigenaren om informatie 
te verkrijgen over het energiezuiniger en comfortabeler maken 
van de eigen woning. Duurzame woningen kunnen bekeken 
worden en er kunnen vragen gesteld worden aan de 
huiseigenaar, om de ervaringen uit de eerste hand te horen. 

Samen met  De route wordt georganiseerd in samenwerking met Majada 
bv. Daarnaast wordt binnen de branche (aannemers, 
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installateurs en adviseurs) medewerking gezocht voor het 
vinden van voorbeeldwoningen. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk Wonen. 

Tijdplanning Jaarlijks. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen 

 

In dit project trekken de gemeenten Hoogeveen en De Wolden 
samen op. Het streven is om gezamenlijk een goed aanbod 
van open huizen te vergaren en daar met communicatie meer 
bekendheid aan te geven. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT DRENTS ENERGIE LOKET (DEL)  

Thema Toekomstbestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting 

 

 

 

Het Drents energieloket (DEL)  is een drentse samenwerking 
die de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad 
aanjaagt. Dit gebeurt door het faciliteren van een helpdesk 
en het organiseren van campagnes rondom verduurzaming 
zoals zonne- en warmtecampagnes. Daarnaast stimuleert de 
samenwerking het uitwisselen van ervaring en het delen van 
kennis.  

Jaarlijks worden vanuit het loket verschillende acties 
geïnitieerd om de verduurzaming van de particuliere 
woningvoorraad verder te stimuleren, zowel individueel als 
wijk- of buurtgericht. Er wordt ingezet op opschaling en 
versnelling van de verduurzaming van de particuliere 
woningvoorraad waarbij we de kansen verkennen voor een 
aanpak in wijk en buurt en op samenwerking met alle 
partners. 

Samen met  Het DEL is een samenwerkingsverband van alle Drentse 
gemeenten, de provincie, NMF Drenthe, Bouwend Nederland 
noord en Uneto/VNI en VNG. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk Wonen.  

Tijdplanning Doorlopend. 
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Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget.  

Opmerkingen 

 

De financiën en regiocoördinatie voor het DEL worden door 
de gemeente Hoogeveen uitgevoerd. 

https://www.drentsenergieloket.nl 

 

ACTIVITEIT/PROJECT HOOGEVEEN WOONT SLIM  

Thema Toekomstbestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting 

 

 

Hoogeveen woont SLIM is een project gericht op de 
particuliere woningeigenaar op het gebied van woonwensen 
en energiebesparing. Voor energie ligt de focus op aansluiting 
bij de duurzaamheids- en woonwensen van bewoners. Het 
woonactieplan richt zich op de systeembouw uit de jaren 45-
80, waar in Hoogeveen veel voorraad van is. Het project is 
gestart met een pilot in de wijk Wolfsbos, maar is inmiddels 
actief in alle wijken van de kern Hoogeveen. De bewoners 
worden ontzorgd, doordat ze van eerste contact tot en met 
evaluatie uitvoering geholpen worden. Er is een online winkel 
en een winkel aan de van Echtenstraat. Hier hebben ze 
contact met een adviseur over de te nemen maatregelen en 
kunnen ze een all-in prijs krijgen. Aan de achterkant zijn 
bedrijven betrokken bij het aanbod. Door het volume kan een 
goed aanbod worden gedaan. Doel is minimaal 8% van de 
benaderde woningen energiezuiniger te maken. 

Samen met  

 

 
 

Voor de uitvoering van het project wordt samengewerkt met 
Adviesbureau KAW en Reimarkt. Daarnaast wordt met 
woningcorporatie Domesta samengewerkt binnen een 
deelgebied in de wijk Wolfsbos. En in de uitvoering worden 
via Reimarkt andere bedrijven betrokken bij dit project. Ook 
lokale bedrijven zien klanten komen na een adviesgesprek 
van Hoogeveen woont SLIM. Het project is gestart met een 
subsidie innovatieve aanpak binnen het programma Energie 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en met 
proivinciale subsidie. Die laatste subsidie is overgebleven in 
de laatste fase. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk Wonen. 

https://www.drentsenergieloket.nl/
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Tijdplanning 

 

Eerste fase: januari-april 2017; tweede fase: mei 2017 – april 
2018; derde fase: mei 2018 – dec 2019. In 2019 volgt een 
evaluatie. 

Financiële gevolgen Ja, in 2018/2019 cofinanciering van provincie, gemeente en 
KAW. Voor 2019 is vanuit de gemeente een bedrag begroot 
van € 60.000. In 2019 loopt het project af. 

Opmerkingen/resultaten Er zijn tot dusver 1089 adviezen afgegeven met als resultaat: 
- 68 opdrachten voor HWS, dat is 6% van het aantal adviezen 
- 116 opdrachten indicatief bij andere lokale aanbieders 
- 166 opdrachten indicatief bij andere aanbieders lokaal en 
bovenlokaal 
- opgeteld (68 + 166) is er indicatief op 21% van het aantal 
adviezen resultaat geboekt, dat wil zeggen zijn er 
huiseigenaren overgegaan tot verduurzaming. 

  

ACTIVITEIT/PROJECT EXPEDITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL WONEN 

Thema Toekomst bestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting 

 

 

 

Expeditie Energieneutraal Wonen is het actieplan van de 
provincie Drenthe met als doel om in 2040 geen fossiele 
brandstof meer te gebruiken voor wonen. Het actieplan 
wordt gedragen door een groot aantal partijen. Het doel is 
om een versnelling aan te brengen in het verduurzamen van 
de woningvoorraad. Hiertoe kunnen Expeditiedeals worden 
afgesloten en daarvoor is cofinanciering mogelijk.  

Concreet wordt vanuit dit programma de Drentse 
energielening gefaciliteerd die ook voor alle Hoogeveense 
woningeigenaren in 2020 beschikbaar is. Binnen deze 
Expeditie werken we samen met de provincie binnen het 
icoonproject VvE’s. De gemeente doet mee aan de Duurzame 
Huizenroute en verschillende campagnes van het Drents 
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Energieloket die (deels) gefinancierd worden vanuit de 
Expeditie. 

Samen met  Intentieovereenkomst is getekend op 7 oktober 2016 door 
meer dan 70 partijen (overheden, woningcorporaties, 
bedrijven, energiecoöperaties, NGO’s e.d.), waarvan de 
gemeente Hoogeveen er één is. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Hoogeveen woont SLIM voor subsidieaanvraag, Aantrekkelijk 
wonen. 

Tijdplanning 

 

Expeditie naar Energieneutraal wonen loopt in grote lijnen tot 
2040. De focus ligt tot 2020. 

Financiële gevolgen Kansen voor cofinanciering binnen projecten rondom 
verduurzaming woningvoorraad. 

Opmerkingen Geen. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT PRESTATIEAFSPRAKEN 

Thema Toekomst bestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting 

 

 

 

De gemeente heeft met de woningcorporaties in de gemeente 
Hoogeveen een langdurige relatie. Wat we als gemeente van 
de corporaties verwachten, als bijdrage aan de sociale 
woningvoorraad, wordt vastgelegd in de Woonvisie. Deze 
Woonvisie is vertaald naar de Prestatieafspraken Hoogeveen 
2018 - 2022. In deze afspraken worden o.a. concrete en 
realiseerbare afspraken opgenomen. De meerjarige afspraken 
worden per jaar vertaald naar het zogenaamde “bod” van de 
woningcorporaties. In dit bod wordt aangegeven wat de 
corporatie concreet in één jaar met een globale doorkijk over 
vijf jaar gaat bijdragen aan het woonbeleid. Eén van de 
onderwerpen daarin is het verduurzamen van de sociale 
huurvoorraad, binnen hoofdstuk C Kwaliteit en Duurzaamheid 
van de Prestatieafspraken 2018 - 2020. Bij herstructurerings- of 
transformatieprojecten wordt in overleg met de 
woningcorporaties onderzocht of een betere energielabel kan 
worden bereikt. Uitgangspunt daarbij is om tot betere, 
betaalbare sociale huurwoningen te komen. 

Jaarlijks worden de prestatieafspraken gemonitord en voor het 
eerst vastgelegd in de jaarmonitor 2018. De meerjarige 
prestatieafspraken blijven in principe ongewijzigd gedurende 
de looptijd van de Woonvisie. Bij uitzondering en indien 
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gewenst wordt tussentijds een prestatieafspraak aangepast of 
aangevuld. 

Samen met  Woningcorporaties dienen volgens de Woningwet jaarlijks voor 
1 juli het zogenaamde bod in bij de gemeente. Voor 15 
december moet dit bod omgezet zijn in een gezamenlijke 
afspraak. In feite continuering binnen de meerjarige afspraken, 
tenzij aanpassing en/of aanvulling gewenst is. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Aantrekkelijk Wonen. 

Tijdplanning Jaarlijks. 

Financiële gevolgen Geen. 

Opmerkingen 

 

De aanpak van de woningvoorraad gaat vaak in samenhang 
met investeringen in de woonomgeving. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting 

Thema Toekomstbestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting De provincie heeft als doel om met de subsidieregeling de 
kwaliteit van de woningvoorraad in de Drentse gemeenten 
beter aan te laten sluiten bij de vraag. 

De subsidie kan aan gemeenten worden verstrekt voor 
huisvestingsprojecten. Daarbij is van belang dat het project 
aansluit bij het provinciaal en gemeentelijk woonbeleid. 

De subsidiabele kosten binnen de regeling zijn breed 
geformuleerd. Om in aanmerking te komen voor subsidie is 
cofinanciering noodzakelijk, ter hoogte van het te ontvangen 
subsidiebedrag. Binnen de regeling is het maximale 
subsidiebedrag voor Hoogeveen vastgesteld op € 195.261,--. De 
cofinanciering kan ook afkomstig zijn van een 
samenwerkingspartner. 

Samen met  Project wordt in samenwerking met de provincie en de 
woningcorporaties Domesta en Woonconcept uitgevoerd. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s  

Dit project valt onder het programma Aantrekkelijk wonen en 
heeft ook een relatie met thema 8, klimaatrobuust Hoogeveen.  
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Tijdplanning De subsidieaanvragen worden in 2019 ingediend bij de 
provincie. De aanvraag is hiervoor in voorbereiding. 

Gestreefd wordt om de projecten in 2020 af te ronden. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget, de provincie cofinanciert. 

Opmerkingen  

 

ACTIVITEIT/PROJECT Regiodeal Wonen – duurzaamheid 

Thema Toekomstbestendig wonen: verduurzaming woningvoorraad 

Toelichting De Regio Deal Zuid en Oost Drenthe focust zich op het 
toekomstbestendig maken van de woningvoorraad voor 
woningeigenaren, die behoren tot de doelgroep van de 
woningcorporaties en in de goedkope koopvoorraad wonen. 

In een proeftuin ‘toekomstbestendig wonen’  worden 
verschillende aanpakken ontwikkeld en getest om te komen 
tot brede oplossingen. 

De Hoogeveense proeftuin heeft als resultaat: 
• Het verbeteren van de kwaliteit van de 

woningvoorraad om wervend te blijven voor nieuwe 
gebruikers; 

• Invulling geven aan de energietransitie;  

• De mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te blijven 
wonen; 

• Verbeteren van en vergroten betrokkenheid bij de 
woonomgeving ter ondersteuning van de 
woonkwaliteit; 

• Vergroten betrokkenheid vanuit het principe 
burgerparticipatie en versterken sociale cohesie in 
buurt en wijk. 

De inzet is er op gericht om de particuliere woningeigenaar 
bewuster te maken, te ontzorgen, te activeren, te 
ondersteunen en om tot uitvoering te komen. 
Om tot uitvoering te komen is van belang dat er vertrouwen 
wordt gecreëerd met de bewoners in het belang van onze 
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inwoners en dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen in 
het mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen en de 
eigen woning te verduurzamen. Gericht op het verhogen van 
het wooncomfort van deze woning. 

Belangrijk instrumentarium hierin is gericht op participatie en 
financien, om de uitvoering mogelijk te maken. 

Ontzorgen van de particuliere eigenaar is een belangrijk thema 
binnen de proeftuin. De inzet van een ‘wooncoache’ staat 
hierin centraal. Deze deskundige vrijwilliger (moet nog 
ontwikkeld worden) heeft kennis om de particulier te 
ondersteunen in het maken van prioritering van de activiteiten 
binnen het gehele resultaat. Deze vrijwilliger is belangeloos en 
buurtbewoner, dat een basis van vertrouwen kan bieden aan 
de betrokken inwoners. 
 

Samen met  Project wordt in samenwerking met particuliere 
woningeigenaren, woningcorporaties, provincie en andere 
maatschappelijke instellingen uitgevoerd. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s  

Werken aan werk, Aantrekkelijk wonen en Krachtige wijken en 
dorpen. 

Tijdplanning De regio Deal heeft een looptijd van 4 jaar, tot en met 2023. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget, de provincie en het Rijk 
cofinancieren. 

Opmerkingen  
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6. THEMA 4 TOEKOMST BESTENDIG 
ONDERNEMEN: VERDUURZAMING 
BEDRIJVEN/VERENIGINGEN 

Een belangrijke groep energieverbruikers wordt gevormd door de bedrijven en het 
verenigingsleven. Deze groep dagen wij uit om energie te besparen, over te gaan op het 
gebruik van hernieuwbare energie en duurzame energie op te wekken.  

ACTIVITEIT/PROJECT VERDUURZAMING BUITENSPORT ACCOMMODATIES 

Thema Toekomst bestendig ondernemen: verduurzaming 
bedrijven/verenigingen 

Toelichting Sport Drenthe heeft subsidie gekregen van de provincie 
Drenthe om sportverenigingen te ondersteunen met het 
verduurzamen van de accommodatie. De ondersteuning 
bestaat uit het leveren van een energiescan tot het aanvragen 
van subsidie en financiering. In mei 2017 is een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij de sportvereningen zijn uitgenodigd.  
Aan meerdere vereningen is door Sport Drenthe apparatuur 
beschikbaar gesteld om het verbruik te monitoren. 

Samen met  Sport Drenthe voert het project uit samen met de NMF Drenthe 
(ondersteuning betrekken leden) en het Drents Energie Loket 
(helpdesk en intake). En er is een nauwe afstemming met de 
afdeling grondzaken. De eigendomssituatie en 
onderhoudsafspraken zijn per club verschillend. Voor de 
gemeente is vooral een rol in de communicatie weggelegd om 
te zorgen dat alle verenigingen worden bereikt. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Krachtige wijken en dorpen.  

Tijdplanning Project loopt drie jaar. 

Financiële gevolgen Nee. 

Opmerkingen/terugblik Noordscheschut is uitgeroepen tot duurzaamste 
sportvereniging van  Drenthe in 2017. Vanuit de 
sportvereniging konden omwonenden en leden meedoen aan 
een collectieve inkoop van zonnepanelen. In totaal hebben 25 
huishoudens naast de vereniging gebruik gemaakt van deze 
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actie. Daarmee reikt het positieve verhaal verder dan de eigen 
vereniging, wat naadloos aansluit bij de doelstelling van Sport 
Drenthe. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT VERSTERKEN SAMENWERKING VERDUURZAMING 
HOOGEVEENSE BEDRIJVEN 

Thema Toekomst bestendig ondernemen: verduurzaming 
bedrijven/verenigingen 

Toelichting 

 

 

 

Uit de energiemonitor blijkt dat de bedrijven in Hoogeveen 
verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de CO2-
emissie.  

Met Ondernemend Hoogeveen gaan we aan de slag om lokale 
ondernemers nog beter bij duurzaamheid en de verduurzaming 
van Hoogeveen te  betrekken. Daarbij kijken we ook hoe we 
hierin zo optimaal mogelijk met de provincie Drenthe, de 
klimaatroute en andere partijen kunnen samenwerken.  

We denken hierbij concreet aan: 

- Een ‘versnellingstafel’ rond het onderwerp duurzame 
mobiliteit; 

- De pilot circulair ondernemen:  de Natuur en 
Milieufederatie zoekt bedrijven die graag circulair 
willen produceren. Van deze bedrijven wordt het 
productieproces doorgelicht en worden er 
aanbevelingen gedaan die leiden tot een circulair 
productieproces; 

- Aansluiting zoeken bij het drentse project ‘Koplopers in 
duurzaam ondernemerschap’ dat bedrijven helpt om op 
een inspirerende en praktische manier aan de slag te 
gaan met toekomstbestendig ondernemen. 

Samen met  Het Hoogeveense bedrijfsleven, Ondernemend Hoogeveen. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Programma Werken aan werk en de provinciale klimaatroute. 

Tijdplanning Doorlopend  

Financiële gevolgen Voor de pilot circulair ondernemen is  in 2019  geen 
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financiering beschikbaar. We zoeken naar mogelijkheden in de 
begroting voor 2020. 

Opmerkingen/terugblik Versnellingstafels 
Om het Hoogeveense bedrijfsleven te betrekken bij de 
monitoring en de opgave voor Hoogeveen zijn in de afgelopen 
periode ‘versnellingstafels’ georganiseerd.  Hoogeveense 
bedrijven  spraken met elkaar over knelpunten bij het 
realiseren van duurzaamheidsambities. Onder meer is een 
versnellingstafel rond het onderwerp ‘zon op dak’ 
georganiseerd. 

Quickscan Klimaatroute 
Via de provinciale klimaatoute hebben in totaal 64 bedrijven 
een zogenaamde quickscan uit laten voeren. In 2018 hebben al 
30 bedrijven concrete stappen ondernomen voor het uitvoeren 
van energie besparende maatregelen. 

CEO dinner 
In 2018 hebben Hoogeveense bedrijven deelgenomen aan het 
Drentse CEO dinner bij Smufit Kappa met als onderwerp 
samenwerken in de energietransitie. Bij dit CEO dinner waren 
40 Drentse bedrijven uitgenodigd. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT MILIEUVERGUNNINGVERLENING EN -HANDHAVING 

Thema Toekomst bestendig ondernemen: verduurzaming 
bedrijven/verenigingen 

Toelichting 

 

 

 

• Toezicht op energiebesparing 

De gewenste intensivering binnen het toezicht op 
energiebesparing bij de bedrijven past niet binnen de 
huidige beschikbare uren die de RUD heeft voor regulier 
toezicht. Vanuit de deelnemers is geen extra budget 
beschikbaar gesteld, waardoor dit thema bij het uitvoeren 
van het reguliere toezicht op dit moment op hoofdlijnen 
wordt getoetst. Een aantal specifieke energietaken 
worden daarnaast wel uitgevoerd. Dit betreft met name: 

- Beoordelen Energie-audits EED; 

- Beoordelen Energiebesparingsonderzoeken.  
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• Audit EED grote ondernemingen 

Als gevolg van de Tijdelijke Regeling implementatie Europese 
Energie Efficiency Richtlijn (EED) moeten ondernemingen met 
meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan 
50 miljoen of een balanstotaal van meer dan 43 miljoen, elke 
4 jaar een energie-audit uitvoeren. Het toezicht op het 
indienen en beoordelen van de auditrapportage ligt tot 1 juli 
2019 bij de omgevingsdiensten. Vanaf 1 juli 2019 wordt de 
beoordeling van de auditrapportage weer uitgevoerd door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het toezicht 
blijft bij de omgevingsdiensten. Op dit moment zijn er 184 
bedrijven in Drenthe in beeld waarop de EED van toepassing 
is. 

• Laatste ronde Energie-efficiëntieplannen MJA3 

Voor de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 is in 
2017 gestart met de laatste periode van 4 jaar waarvoor een 
energie-efficiëntieplan (EEP) moet worden opgesteld. In 
Drenthe zijn er 40 bedrijven die deelnemen aan de MJA3, dit 
betekent dat 40 ingediende EEP’s moeten worden 
beoordeeld. Deze beoordeling wordt door de RUD uitgevoerd. 

• Informatieverplicht energiebesparing 

Per 1 juli 2019 treedt de informatieplicht in werking voor 
bedrijven met een middelgroot energieverbruik. Deze 
bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke 
energiebesparende maatregelen zij hebben genomen met 
een terugverdientijd van vijf jaar of lager. Deze verplichting 
vloeit voort uit het gewijzigde artikel 2.15 Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Bedrijven worden verplicht te rapporteren aan 
het bevoegd gezag, de gemeenten, of namens deze de 
omgevingsdiensten. Het bevoegd gezag is op deze manier 
beter in staat informatiegestuurde handhavingsprogramma’s 
op te stellen en prioriteit te geven aan die bedrijven waar het 
meeste resultaat te behalen is. 

• Asbest 

In het verduurzamen en veiliger maken van de woon- en 
leefomgeving kunnen de Drentse overheden samen een 
belangrijke stimulerende stap zetten en de eigenaren van 
een asbestdak een nieuw perspectief bieden. In Drenthe zijn 
de eerste stappen gezet door inwoners en bedrijven te 



48  

 

 

 

informeren en te stimuleren om vroegtijdig te starten met het 
saneren van een asbestdak en niet te wachten. In Drenthe is 
een verwachtingenkaart asbestdaken gerealiseerd om de 
problematiek in beeld te brengen en ter ondersteuning van 
het gezamenlijke beleids- en monitoringsproces tussen nu en 
het verbod. Daarnaast is een projectplan opgesteld.  

Door nu in te zetten op een versnelling van sanering van 
asbestdaken wordt handhaving in de toekomst door 
gemeenten zoveel mogelijk voorkomen. Binnen dit traject 
heeft de gemeente een faciliterende rol.  

Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel rond het 
asbestdakenverbod verworpen. Er is echter sprake van uitstel 
en niet van afstel. De Eerste Kamer deelt wel het eindelijke 
doel, het verdwijnen van asbesthoudende daken, maar zet 
vraagtekens bij de betaalbaarheid en haalbaarheid van een 
verbod op korte termijn. Duidelijk is wel dat asbestdaken ooit 
moeten worden vervangen. 

De Staatssecretaris heeft tekst en uitleg gegeven in de 
Tweede Kamer en aangegeven hoe zij denkt toch met een 
hernieuwd voorstel terug te komen. Dat ziet er als volgt uit: 

1.       Zo snel mogelijk kijken naar een oplossing; 

2.       Eind 2019 nieuw plan voor aanpak asbestdaken hoe die 
daken wel gesaneerd kunnen worden;  

3.       Met alle betrokken partijen (gemeenten (VNG), 
provincies etc.) om tafel om zo naar een werkbaar nieuw plan 
en een nieuwe einddatum te komen voor asbestdaken; 

4.       Een wetsvoorstel met ruimere middelen, zowel in 
regels als in geld, zodat de sanering van asbestdaken 
makkelijker uitvoerbaar en haalbaar is.  

Samen met  RUD, provincie 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Krachtige wijken en dorpen, SO Handhaving, Dienstverlening. 

Tijdplanning 

 

Doorlopend.   

Financiële gevolgen EED: vanuit het Rijk is een bijdrage via het gemeentefonds 
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 uitgekeerd. Deze financiële bijdrage is doorgezet naar de 
RUD.                                                               
Informatieplicht: vanuit het Rijk is een bijdrage via het 
gemeentefonds uitgekeerd. Deze financiële bijdrage is 
doorgezet naar de RUD.                                                 
Asbest: in het opgestelde projectplan is voorzien dat Drentse 
gemeenten hiervoor een financiële bijdrage leveren. Deze 
bijdrage is in de programmabegroting voor de komende jaren 
opgenomen. 

Opmerkingen Geen. 
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7. THEMA 5: VERDUURZAMING GEMEENTELIJKE 
ORGANISATIE: DE GEMEENTE ALS 
VOORBEELD 

Binnen dit thema zijn de activiteiten opgenomen waarmee we als gemeente het goede 
voorbeeld laten zien.  

ACTIVITEIT/PROJECT OPENBARE VERLICHTING 

Thema Verduurzaming gemeentelijke organisatie: de gemeente als 
voorbeeld. 

Toelichting De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het beleidsplan 
openbare verlichting expliciet aangegeven, dat ze met het 
aanpassen van de openbare verlichting o.a. een bijdrage willen 
leveren aan energiebesparing en CO₂-reductie. 

Samen met  Geen. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

 

Bij alle nieuwbouwbouwprojecten moet energiezuinige 
verlichting komen en bij alle beheerprojecten waarbij 
verlichting een onderdeel is, wordt waar (financieel) mogelijk, 
energiezuinigere verlichtingstechniek toegepast. 

Dit project valt onder het programma Veilige bereikbaarheid en 
heeft een relatie met de programma’s Veilig Hoogeveen 
(sociale veiligheid) en Aantrekkelijk wonen. 

Tijdplanning Doorlopend 

Financiële gevolgen Alleen maatregelen die binnen bestaande exploitatie en 
investeringsbudgetten passen, worden uitgevoerd. 

Opmerkingen Geen. 
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ACTIVITEIT/PROJECT VERDUURZAMING GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 

Thema Verduurzaming gemeentelijke organisatie: de gemeente als 
voorbeeld. 

Toelichting 

 

 

De gemeente Hoogeveen heeft diverse panden in haar bezit. 
De duurzaamheidsmaatregelen die vanuit energie-efficiency 
het meeste opleveren zijn hier in de afgelopen jaren wel 
uitgevoerd. Dit blijkt ook uit de lijst met de energielabels die 
aan de panden zijn toegekend. De meeste gebouwen hebben 
inmiddels een A, B of C label. In 2019/2020 wordt een 
onderzoek uitgevoerd om voor de komende jaren te bepalen 
welke maatregelen het beste genomen kunnen worden met 
als doel een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2025.  
Tevens wordt naar communicatiemiddelen gezocht om de 
bezoekers van de gebouwen te informeren over de genomen 
duurzaamheidsmaatregelen. Als voorbeeld is er in het 
Activum een monitor opgehangen waarop de opbrengst van 
de zonnepanelen is weergegeven. Hiermee wordt de directe 
zichtbaarheid van het aandeel duurzame energie vergroot. Via 
het energieloket is zichtbaar welke opbrengst de 
zonnepanelen op het compagnieshuis hebben. 

Hieronder een aantal voorbeelden van de zogenaamde 
labelsprong die een aantal gebouwen hebben gemaakt. 

Wijkgebouwen/Dorpshuizen 
Eerder 
label Huidige label 

Het Overschotje C A 
Het Anker C A 
De Wenning C A 

 

Samen met  Geen. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Krachtige wijken en dorpen, project Maatschappelijk 
verantwoord inkopen. 

Tijdplanning Jaarlijks worden maatregelen uitgevoerd. 

Financiële gevolgen De maatregelen worden bekostigd uit de beschikbare 
middelen voor het plaatsen van zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen. Uit het nog uit te voeren onderzoek 
zal blijken of er aanvullend nog geld gereserveerd dient te 
worden om de gemeentelijke doelstelling te halen. 
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Opmerkingen Daar waar mogelijk benutten we (landelijke) 
subsidieregelingen, zoals SDE+. 

 
 
 
ACTIVITEIT/PROJECT ECOLOGISCH BERMBEHEER 

Thema Verduurzaming gemeentelijke organisatie: de gemeente als 
voorbeeld 

Toelichting 

 

 

Een groot deel van de bermen in Hoogeveen wordt al jaren 
ecologisch beheerd. Dit houdt in dat wordt ingezet op meer 
biodiversiteit. 

Deze bermen worden verschraald. Nadat het maaisel 3 tot 4 
dagen is blijven liggen (in verband met aanwezige insecten en 
rijpe zaden) wordt het maaisel geraapt en afgevoerd. Door het 
maaisel af te voeren, wordt de ondergrond steeds schraler, 
waardoor er minder grassen kunnen groeien en er meer ruimte 
ontstaat voor bloemrijke soorten. Hoe meer verschillende 
plantensoorten in onze bermen groeien, hoe meer deze bermen 
geschikt leefgebied vormen voor verschillende insecten. 

Deze wijze van beheer werpt zijn vruchten af, want op steeds 
meer plekken in de Hoogeveense bermen verschijnen 
bijzondere plantensoorten. De orchidee is onze doelsoort. 
Wanneer ergens orchideeën willen groeien, dan zijn de 
omstandigheden ook geschikt voor tal van andere bijzondere 
plantensoorten.  

Eind 2017 is Hoogeveen uitgeroepen tot beste bermbeheerder 
van Drenthe en in het voorjaar van 2019 heeft Hoogveen de titel 
Bijvriendelijke gemeente ontvangen.  
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Samen met Veel werkzaamheden worden tijdens een jaarlijks overleg 
afgestemd met het waterschap. 

Vrijwilligers van de plantenwerkgroep binnen het IVN verzorgen 
jaarlijks een orchideeëntelling, zodat de ontwikkeling van deze 
soorten in beeld zijn en er beheertechnisch, waar nodig, 
bijgestuurd kan worden. 

Relatie met andere 
projecten  

Bij inrichtingsprojecten wordt vooraf bepaald waar ecologische 
bermen komen. Deze bermen worden bij de aanleg verschraald 
aangelegd, zodat daar sneller resultaat wordt gehaald.  

Wanneer kabels en leidingen in ecologische bermen moeten 
worden aangelegd, dient de uitvoerder vooraf een flora en 
fauna check uit te laten voeren, zodat inzichtelijk is of er 
beschermde of bijzondere soorten aanwezig zijn in deze 
bermen.  

Relatie met andere 
programma’s 

Ecologisch bermbeheer valt onder het programma Krachtige 
wijken en dorpen.  

Tijdplanning Doorlopend 

Financiële gevolgen De activiteit valt onder het beheer van de openbare ruimte en 
wordt bekostigd uit het onderhoudsbudget. 

Opmerkingen Geen 

 

 

ACTIVITEIT/PROJECT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 

Thema Verduurzaming gemeentelijke organisatie: de gemeente als 
voorbeeld 

Toelichting 

 

 

 

De gemeente koopt jaarlijks veel diensten en goederen 
(inclusief werken) in en wil dit op 
maatschappelijk verantwoorde wijze 
doen.  

Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen gaat over deze drie 
thema’s: 
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• Social Return; 

• MKB-vriendelijk inkopen; 

• Circulair inkopen. 

Gemeente Hoogeveen wil met Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen bijdragen aan een duurzame omgeving. We richten 
ons bij de inkoop op de effecten van de 3 P’s: people, planet, 
profit. Dus goed voor en goed met mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, goed voor de wereld om ons heen en goed 
voor lokale en regionale ondernemers. 

Er is bestuurlijk en ambtelijk behoefte aan een gemeentelijk 
actieplan voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit 
document wordt in 2019 opgesteld.  

Samen met  Inkoop raakt lokale en regionale ondernemers en raakt indirect 
bijna iedereen. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Dit project valt onder het programma Werken aan werk, maar 
alle programma’s hebben hier mee te maken. 

Tijdplanning Het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is op 1 
oktober 2019 gereed. 

Financiële gevolgen n.v.t. 

Opmerkingen 

 

Volgens het principe “Think global, act local” besteden we 
aandacht aan bedrijven en producten van dichtbij. 

 

 

 

 

“Samen werken aan 
een duurzame 
samenleving” 
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ACTIVITEIT/PROJECT DUURZAAM DOEN OP HET WERK EN THUIS 

Thema Verduurzaming gemeentelijke organisatie: de gemeente als 
voorbeeld 

Toelichting Via onze interne communicatie gaan we meer aandacht 
besteden aan bewustwording. Wat kunnen we op het werk 
en thuis doen om duurzamer te handelen. Te denken valt aan 
voorbeeldverhalen via intranet en via het personeelsblad of 
een duurzaamheidstraining via S.K.I.K. 
 
S.K.I.K. staat voor “School voor Kennis, Inspiratie en Kunde” en heeft 
als doel een organisatiebreed opleidingsaanbod te creëren én te 
organiseren, binnen de samenwerkingsorganisatie De Wolden 
Hoogeveen. 

Samen met  Afdelingen communicatie, HRM, personeelsvereniging et 
cetera. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Nee. 

Tijdplanning Continu. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen Geen 

 
 
ACTIVITEIT/PROJECT VERDUURZAMING WAGENPARK 

Thema Verduurzaming gemeentelijke organisatie: de gemeente als 
voorbeeld 

Toelichting Voor het  uitvoeren van werkzaamheden  binnen de 
gemeente en vervoer van personen tussen locaties maakt de 
gemeente gebruik van verschillende transportmiddelen. 

Bij uitbreiding en vervanging van deze transportmiddelen  
wordt er gekeken naar mogelijkheden om dit op een 
dusdanige wijze te doen waarop het milieu het minst wordt 
belast. 

Bedrijfsauto’s gaan indien mogelijk over op niet-fossiele  
brandstoffen, afhankelijk van de toespassing waar ze voor 
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worden ingezet. 

Inmdiddels zijn 9 personenauto’s en 6 bestelbussen 
overgegaan op groengas en 2 auto’s  naar electrisch. 

Samen met  Beheer uitvoer machinaal en tractie. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Nee. 

Tijdplanning Continu. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen Geen 

 

 

 

 

 



57  

 

 

 

8. THEMA 6: SAMEN MET JONGEREN: LOKALE 
KRACHT 

Jongeren zijn de inwoners, consumenten, werknemers en ondernemers van de toekomst. 
Zij kunnen met hun jonge en frisse hersenen, bij uitstek creatief en innovatief denken en 
daarmee een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van nieuwe ideeën, 
activiteiten en projecten gericht op 
duurzame ontwikkeling.  

ACTIVITEIT/PROJECT NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE (NME) 

Thema Samen met jongeren: lokale kracht 

Toelichting 

 

 

 

IVN verzorgt het NME onderwijs op 32 basisscholen in de 
gemeente Hoogeveen, verdeeld in twee zogenaamde 
scholennetwerken.  

Een gemeentelijk NME-scholennetwerk is een netwerk van 
basisscholen dat binnen de context van dit contract op 
structurele basis natuur- en milieueducatie krijgt aangeboden. 
Het NME-scholennetwerk is een belangrijk middel in het 
bereiken van de (communicatie)doelstellingen van het 
gemeentelijke milieubeleid in Hoogeveen. De thema’s die 
jaarlijks worden aangeboden zijn deels gekoppeld aan klimaat- 
en afvalbeleid en deels aan natuuronderwerpen. 

Daarnaast organiseert en ondersteund het IVN jaarlijks op de 
voortgezet onderwijs scholen, RSG Wolfsbos en Roelof van 
Echten ollege, duurzaamheidsprojecten. 

Samen met  IVN verzorgt het NME onderwijs. De aan afval gerelateerde 
projecten worden samen met Area verzorgd. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Blijven meedoen en talent ontwikkeling. 

Tijdplanning Gedurende het hele schooljaar, twee kleine en een groot 
project. 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9spSHhYDTAhWHvBQKHXcZBAoQjRwIBw&url=https://afdeling.ivn.nl/afdeling/leiden&psig=AFQjCNFJbxZ6D9n6HBl7u_0GzFBEUowEmQ&ust=1491025514129666�
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Opmerkingen  

 

ACTIVITEIT/PROJECT AFVALFEEST SCHOLEN 

Thema Samen met jongeren: lokale kracht 

Toelichting 

 

 

Zwerfafval scholen 
Educatie door middel van een lespakket gericht op (zwerf)afval 
voor basisscholen. Het organiseren van een jaarlijks 
(zwerf)afvalfeest voor de basisschoolleerlingen. Daarnaast is er 
een projectopdracht opgesteld door de gemeente in 
samenwerking met het IVN. De projectopdracht is bedoeld voor 
middelbare scholen. Gevraagd wordt om de 
zwerfafvalproblematiek in beeld te brengen langs de 
fietsroutes van scholieren en looproute in de pauzes bij school. 
Met bijkomend de vraag welke oplossingen zij zien in middelen 
en aanpassing van het eigen gedrag.  

Het doel van de educatie is gericht op bewustwording en 
participatie van scholieren ten aanzien van de 
zwerfafvalproblematiek. 

Samen met  IVN, (middelbare) scholen en Area. 

Relatie met andere 
projecten  

Het project is in lijn met de zwerfafvalcommunicatiecampagne 
‘Hoogeveen pakt het op’ die zich richt op bewustwording en 
het zelf opruimen van zwerfafval. 

Relatie met andere 
programma’s 

Nee 

Tijdplanning Doorlopend 

Financiële gevolgen 

 

De kosten van de inzet van de communicatiemiddelen komen 
ten laste van het budget zwerfafval.  

Opmerkingen/terugblik Na een succesvol afvalfeest in 2016 zijn alle basischolen ook 
uitgenodigd voor een theatervoorstelling in de Tamboer in 2017 
en 2018.  De voorstelling van Koen en Alk over de plastic soep 
in 2017 en Nico met zijn Kliko in 2018 waren een succes. 
Daarom wordt in 2019 weer een afvalfeest voor de 
basisscholen georganiseerd. 
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ACTIVITEIT/PROJECT AANSLUITING TECHNIEKONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN  

Thema Samen met jongeren: lokale kracht 

Toelichting 

 

 

In de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving  
gaan de ontwikkelingen snel. Hiervoor is het nodig dat nieuwe 
mensen worden opgeleid met technieken die binnenkort 
gemeengoed worden. Daarnaast willen we jongeren kansen 
bieden op een goede scholing in kansrijke beroepen. Techniek 
is een kansrijke sector en samen met het bedrijfsleven en 
onderwijs wordt daaraan invulling gegeven.  

Recent is het Alfa-college gestart met een 
energie&duurzaamheidscentrum. Dit centrum moet uitgroeien 
tot een regionaal kennis-, netwerk- en innovatiecentrum dat 
oplossingen biedt voor actuele scholing en toepassing in het 
bedrijfsleven en binnen projecten in Hoogeveen en de regio. 
Het biedt jongeren kans op goede scholing in kansrijke 
beroepen. Het bedrijfsleven kan via het centrum kennis nemen 
van nieuwe  ontwikkelingen en het centrum gebruiken voor 
scholing van zittende werknemers. Het toeleidend onderwijs 
(VMBO, MAVO, HAVO) kan via het centrum met realistische 
voorbeelden hun leerlingen motiveren om een loopbaan in de 
techniek te kiezen. De Hanzehogeschool heeft de locatie van 
het Alfa-college bestempeld als een Buitenwerkplaats voor 
HBO-studenten. Deze studenten voeren real-life projecten uit. 
Dit kunnen projecten zijn als onderdeel van het 
ontwikkelproces, maar ook afstudeerprojecten waarmee de 
opleiding wordt afgesloten. 

Samen met  Samenwerking met ondernemers (o.a. Vrienden van Techniek, 
N-tra), onderwijs VO, MBO, HBO en N.I.C.E. (Noordelijk 
Innovatielab circulaire economie), regiodeal. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Relatie met het programma Werken aan werk en Blijven 
meedoen en talentontwikkeling. Uitvoering Hoogeveens 
techniekpact, regiodeal, Praktijkopleiding in Techniek (PIT). 

Tijdplanning Doorlopend.  

Financiële gevolgen Aansluiting zoeken bij bestaande projecten en middelen en 
samen zoeken naar externe financiering. 

Opmerkingen  
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ACTIVITEIT/PROJECT TINY fOREST 

Thema Samen met jongeren: lokale kracht 

Toelichting 

 

 

 

De gemeente Hoogeveen is geselecteerd als één van de Tiny 
Forest partnergemeenten van 2019! Een Tiny Forest is een 
inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Als Tiny Forest 
partnergemeente leggen we samen met IVN, scholen en 
buurtbewoners drie Tiny Forests aan binnen de 
gemeentegrenzen. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor 
vlinders, vogels, bijen/insecten en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de 
Hoogeveense natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op 
een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren 
biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van de 
gemeente. Met de Tiny Forests maken we Hoogeveen 
duurzamer en kindvriendelijker.  

Samen met  Scholen, kinderen, inwoners, IVN. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Jong Hoogeveen, krachtige wijken en dorpen. 

Tijdplanning Dit najaar start naar verwachting de aanplant van het eerste 
Tiny Forest. In 2020 start de aanleg van de andere 2 Tiny 
Forests. 

Financiële gevolgen Past binnen huidig budget. 

Opmerkingen 
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9. THEMA 7: CIRCULAIRE LEEFOMGEVING: 
KRINGLOPEN SLUITEN  

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van 
grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van 
grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een 
groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds 
belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft 
ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder 
grondstoffenverbruik. Kortom: volop kansen voor Hoogeveen. 

WAT KAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE NEDERLAND OPLEVEREN? 
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ACTIVITEIT/PROJECT PLOGGEN 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting Begin 2019 is het initiatief opgepakt om een ‘plogweek’ te 
organiseren. Ploggen is een combinatie van de woorden 
‘joggen’ en het Zweedse ‘plocka’, wat zoveel betekent als 
verzamelen. Hardloopgroepen en wandelgroepen hebben 
gedurende een week in april tijdens hun training zwerfafval 
ingezameld. Dit was een groot succes! In september wordt weer 
een nieuwe plogweek georganiseerd. Het is de bedoeling om 
deze activiteit jaarlijks te laten terugkeren.  

Samen met  De activiteit wordt uitgevoerd samen met gemeente De 
Wolden. Het initiatief is ingebracht en wordt mede 
georganiseerd door een inwoner van gemeente De Wolden.  

Relatie met andere 
projecten  

Het project draagt met andere projecten op het gebied van 
zwerfafval bij aan het verminderen van zwerfafval in de 
openbare ruimte. Samen houden wij het schoon. Het project is 
ook in lijn met de campagne ‘Hoogeveen pakt het op’. 

Relatie met andere 
programma’s 

Niet van toepassing.  

Tijdplanning 

 

De activiteit zal jaarlijks gehouden worden in het voor- en 
najaar.  

Financiële gevolgen Aan de uitvoering zijn kosten verbonden, die ten laste komen 
van het budget zwerfafval.  

Opmerkingen Geen 
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ACTIVITEIT/PROJECT ZWERFAFVAL OP- EN AFRITTEN A28/A37 RIJKSWATERSTAAT 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting 

 

 

In 2016 is in samenwerking met Rijkswaterstaat en de 
Rijksuniversiteit Nijmegen onderzoek gedaan naar het ontstaan 
en voorkomen van zwerfafval bij op- en afritten van de 
A28/A37. De resultaten in Hoogeveen waren goed. Het 
zwerfafval was aanmerkelijk verminderd na het plaatsen van 
bebording. Dit project heeft een vervolg gekregen in 2017. In 
het vervolgonderzoek werden naast de op- en afritten ook de 
verzorgingsplaatsen langs snelwegen en een aantal 
carpoolplaatsen in Hoogeveen meegenomen.  Dit leverde geen 
duidelijk resultaat op. Daarom worden in 2019 nieuwe metingen 
verricht om te onderzoeken of de borden geplaatst bij de 
carpoolplekken en de verzorgingsplaatsen effect hebben op het 
gedrag van de automobilisten en bijdragen aan het 
verminderen van het zwerfafval.  

 

Samen met Rijkswaterstaat. 

Relatie met andere 
projecten  

Het project is in lijn met de zwerfafvalcommunicatiecampagne 
‘Hoogeveen pakt het op’ die zich richt op bewustwording en het 
zelf opruimen van zwerfafval. 

Relatie met andere 
programma’s 

Geen 

Tijdplanning Afronding in 2019 

Financiële gevolgen De kosten van de inzet van de communicatiemiddelen komen 
ten laste van het budget zwerfafval.  

 Geen 
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 LANDELIJKE OPSCHOONDAG 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting Landelijke opschoondag 

De gemeente Hoogeveen zet jaarlijks in op communicatie voor 
werving van vrijwilligers, verstrekt de opruimmiddelen en een 
kleine beloning. Het doel van de landelijke opschoondag is dat 
inwoners participeren bij het opruimen van zwerfafval in de 
openbare ruime en het creëert bewustwording met betrekking 
tot het gedrag.  

Samen met  De vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij hun wijkbeheerders. 
De wijkbeheerders verstrekken de opruimmiddelen enz. 
Daarnaast vindt er afstemming plaats met de afdeling 
communicatie.  

 

Relatie met andere 
projecten  

Het project is in lijn met de zwerfafvalcommunicatiecampagne 
‘Hoogeveen pakt het op’ die zich richt op bewustwording en het 
zelf opruimen van zwerfafval. 

Relatie met andere 
programma’s 

Dit project valt onder het programma Krachtige wijken en 
dorpen. 

Tijdplanning De landelijke opschoondag vindt jaarlijks plaats. 

Financiële gevolgen De kosten van de inzet van de communicatiemiddelen komen 
ten laste van het budget zwerfafval.  
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ACTIVITEIT/PROJECT VERKIEZING SCHOONSTE WINKELGEBIED 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting 

 

De gemeente Hoogeveen geeft zich ook jaarlijks op voor 
deelname aan de verkiezing Schoonste Winkelgebied. De 
insteek is om twee winkelgebieden in Hoogeveen te benaderen 
voor deelname aan deze verkiezing.  

Het is de bedoeling dat ondernemers diverse initiatieven 
ontplooien gericht op het winkelend publiek. Het doel is om 
zodoende te komen tot schonere winkelcentra en een grotere 
betrokkenheid van de ondernemers bij de 
(zwerf)afvalproblematiek. 

Samen met  

 
 

Het betreft een landelijk project dat wordt georganiseerd en 
begeleid door Nederland Schoon. Ondernemers van de 
winkelgebieden die deelnemen aan de verkiezing, kunnen hun  
ideeën kenbaar maken bij de gemeente. De gemeente kan een 
financiële bijdrage leveren aan het initiatief en kan op het 
gebied van communicatie ondersteuning bieden.  

Relatie met andere 
projecten  

Het project is in lijn met de zwerfafvalcommunicatiecampagne 
‘Hoogeveen pakt het op’ die zich richt op bewustwording en het 
zelf opruimen van zwerfafval. 

Relatie met andere 
programma’s 

Geen  

Tijdplanning 

 

De gemeente dient zich voor 1 maart op te geven voor 
deelname aan de verkiezing Schoonste winkelgebied. De 
monitoring van de winkelgebieden wordt uitgevoerd door 
Nederland Schoon in de periode juni – augustus. De winnaars 
worden bekend gemaakt tijden het jaarlijkse landelijke 
zwerfafvalcongres. 

Financiële gevolgen De kosten van deelname aan de verkiezing komen ten laste van 
het budget zwerfafval. 

Opmerkingen Geen 
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ACTIVITEIT/PROJECT ZWERFAFVAL: VUURWERKCAMPAGNE 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting Dit betreft de inzet van een communicatiecampagne gericht op 
het opruimen van vuurwerkafval op 1 januari. Het doel is 
schonere woonbuurten, waarbij de vuurwerkrestanten en ander 
zwerfvuil door de bewoners zelf wordt opgeruimd.  

Samen met  De afdeling communicatie.  

Relatie met andere 
projecten  

Het project is in lijn met de zwerfafvalcommunicatiecampagne 
‘Hoogeveen pakt het op’ die zich richt op bewustwording en het 
zelf opruimen van zwerfafval. 

Relatie met andere 
programma’s 

Geen 

Tijdplanning Jaarlijks terugkerende activiteit 

Financiële gevolgen De kosten van de inzet van de communicatiemiddelen komen 
ten laste van het budget zwerfafval. 

Opmerkingen Geen 

 

ACTIVITEIT/PROJECT AFVALSCHEIDING 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting 

 

 

Het Rijksbeleid vastgelegd in het programma Van Afval Naar 
Grondstof (VANG) is de voorloper geweest van het Rijksbrede 
programma Nederland circulair in 2050. Op grond van het VANG-
programma moeten gemeenten ervoor zorgen dat in 2020 
maximaal nog maar 100 kg restafval /inw/jaar wordt 
‘geproduceerd’ en 30 kg/inw/jaar in 2025. Scheiden aan de bron 
heeft daarbij de voorkeur met in aanvulling daarop mechanische 
nascheiding.  

In de eerste helft van 2017 werd de inzamelsystematiek 
geëvalueerd. De afvalscheidingsdoelstelling van 65% in 2016 
werd niet gehaald. De raad heeft toen besloten om de 
inzamelfrequentie van het restafval, PMD en GFT te wijzigen. Dit 
heeft ertoe geleid dat in 2018 een afvalscheidingspercentage 
van 73% is behaald. Het restafval is gedaald van 214 kg restafval 
per inwoner in 2016 naar 153 kg in 2018. Er wordt nog een 
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behoorlijke inspanning van de inwoners gevraagd om de 
landelijke doelen te behalen. De gemeente onderzoekt op dit 
moment samen met scholen en verenigingen op welke wijze de 
oud papierinzameling verder verbeterd kan worden. De vraag is 
of wij de doelstelling met het huidig inzamelbeleid gaan halen 
of dat wij andere mogelijkheden in overweging moeten nemen. 
Dit gaan wij in samenspraak met de raad onderzoeken tijdens 
een oriëntatieavond in het najaar van 2019.  

Samen met  De raad 

Relatie met andere 
projecten  

Geen. 

Relatie met andere 
programma’s 

Geen 

Tijdplanning Oriëntatieavond in het najaar van 2019  

Financiële gevolgen Voorbereiding oriëntatieavond ten laste van het budget 
Afvalkaderplan. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT Vervolg mazzelkontjes  

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting 

 

 

 

Gezien het succes van de proef Mazzelkontjes in 2019, krijgt dit 
een vervolg in 2020.  

Wij kiezen voor een kortdurende proef met wasbare luiers om 
gezinnen met kinderen op een laagdrempelige manier kennis 
te laten maken met wasbare luiers.  

De gemeente verstrekt een kennismakingspakket met wasbare 
luiers aan de deelnemers van de proef. Tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst krijgen de gezinnen een uitgebreide 
uitleg over het gebruik van de wasbare luiers. Vervolgens gaan 
zij er thuis mee aan de slag, waarbij zij gedurende een 
bepaalde periode online ondersteuning krijgen van de 
luierconsulenten van de leverancier van de wasbare luiers.  

Samen met  Kaatje Katoen 

Relatie met andere Geen. 
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projecten/programma’s 

Tijdplanning In de eerste helft van 2020. 

Financiële gevolgen Past binnen huidig budget. 

Opmerkingen 

 

 

 

ACTIVITEIT/PROJECT BERMGRAS 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting 

 

 

 

In de gemeente komen jaarlijks grote hoeveelheden 
bermgras vrij die afgevoerd worden naar 
composteerders. Er wordt onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn om meer uit het bermgras te 
halen. Dit zou bij voorkeur moeten leiden tot een pilot 
met marktpartijen in de regio. 

Voorlopige conclusies: 
- Bermgras is goed te verwerken tot plaatmateriaal 

voor kantoormeubelen en bouwmateriaal; 
- Het stof dat tijdens het droogproces vrijkomt, is goed 

te gebruiken in de papier- en kartonindustrie; 
- Bokashi is een goede bodemverbeteraar. 
Uit onderzoek is tot slot gebleken dat door het bermgras 
regionaal te verwerken er een goede CO2- reductie 
ontstaat. 

Samen met  De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Dit project valt onder het programma Krachtige wijken 
en dorpen en heeft een relatie met Werken aan werk. 

Tijdplanning 2019-2020 

Financiële gevolgen Voorlopig geen. Past binnen het budget voor beheer. 

Opmerkingen 
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ACTIVITEIT/PROJECT PROMOTIE EN VERKOOP STREEKPRODUCTEN PUNT H 

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting 

 

 

 

Met de verkoop van streekproducten in punt H dragen we als 
gemeente uit dat we het belangrijk vinden om te kiezen voor 
producten uit de regio. De herkomst  van ons voedsel en 
andere producten en het transport dat daarmee samenhangt 
heeft immers een substantiële impact op de 
klimaatverandering.  

Samen met  Toeristisch regisseurs en vrijwilligers punt H. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Bruisend Hoogeveen. 

Tijdplanning Doorlopend. 

Financiële gevolgen Kostenneutraal. 

Opmerkingen/terugblik Ook bij evenementen dragen we dit uit. Vrijwilligers van punt 
H hebben tijdens evenementen pannenkoeken gebakken van 
het meel van de molen. 
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ACTIVITEIT/PROJECT Evenementen en duurzaamheid  

Thema Circulaire leefomgeving: kringlopen sluiten 

Toelichting 

 

 

 

Ook bij festivals en evenementen staat duurzaamheid steeds 
meer centraal. Deelnemers en bezoekers stellen een duurzaam 
evenement op prijs. Ook voor de mensen in de omgeving en 
sponsors wordt duurzaamheid steeds belangrijker. 

Er wordt een richtlijn ontwikkeld met aandachtsputen op het 
gebied van energie, water, afval, mobiliteit, gezondheid en 
communicatie. Deze richtlijn wordt onderdeel van de 
evenementenbrochure. 

Samen met  Stichting Centrummanagement. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Valt onder het programma Bruisend Hoogeveen. 

Tijdplanning Wordt meegenomen in het uitvoeringsplan evenementen. 

Financiële gevolgen Past binnen huidig budget. 

Opmerkingen 
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10. THEMA 8:  KLIMAATROBUUST HOOGEVEEN 

Eind 2017 is de visie klimaatrobuust Hoogeveen vastgesteld. De visie geeft richting aan 
de toekomstige inrichting en uitvoering van projecten van de gemeente als het gaat om 
klimaatverandering en de daarbij horende gevolgen. We zetten met deze visie een stap 
in de goede richting. We stellen ons tot doel om in 2050 als gemeente klimaatrobuust te 
zijn. Aansluitend is in 2018 het uitvoeringsplan klimaatrobuust Hoogeveen opgesteld. De 
utvoering van klimaatrobuust is een omvangrijk traject met een eigen planning en 
uitvoering. In dit hoofdstuk wordt volstaan met een samenvatting, voor meer informatie 
wordt verwezen naar het uitvoeringsplan.  

 

 

https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2017/Oktober/BenW_voorstel_Klimaatadaptatievisie_Klimaatrobuust_Hoogeveen/Visie_Klimaat_robuust_Hoogeveen
https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2018/maart_2018/BenW_voorstel_Uitvoeringsplan_bij_klimaatadaptatievisie_Klimaatrobuust_Hoogeveen/Uitvoeringsplan_Klimaatrobuust_Hoogeveen
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ACTIVITEIT/PROJECT UITVOERINGSPLAN KLIMAATROBUUST HOOGEVEEN 

Thema Klimaatrobuust Hoogeveen 

Toelichting Hoofddoel:  

Waarborgen van goed woon- en leefklimaat door het beperken 
en voorkomen van overlast door klimaatverandering (onder 
andere hitttestress, droogte, wateroverlast en overstroming). 
We realiseren concrete maatregelen en een beleidskader op 
het vlak van wateroverlast, droogte en hittestress. 

Vanuit de visie hebben we geschetst hoe we in Hoogeveen in 
de periode van 2020 tot 2050 willen omgaan met de openbare 
ruimte in de stad in relatie tot klimaatverandering. Daarnaast 
biedt het handelingsperspectief voor zowel bewoners als 
gemeente bij nieuwe ontwikkelingen en reconstructies. 

In het uitvoeringsplan voor klimaatbestendig inrichten van de 
stedelijke omgeving beschrijven we welke maatregelen nu 
genomen moeten worden voor een klimaat robuust 
watersysteem. We gaan met de volgende onderdelen aan de 
slag: 

• Waterstructuur Hoogeveen (uitvoeringsplan);  

• Ontwerpen en vastleggen bergingsgebieden en 
opwaardering waterstructuur; 

• Realiseren en aankleding (bergings)gebieden 
waterstructuur; 

• Aanpak/strategie voor het bereiken van bewoners en 
bedrijven; 

• Laaghangend adaptatiefruit; 

• Aanpassen Civiel Technische Standaard;  

• Klimaat robuust Stadscentrum Hoogeveen; 

• Aanbevelingenkaart stedelijke ontwikkelingen in relatie 
tot klimaatverandering. 

Samen met  Diverse partijen waaronder het waterschap. 

Relatie met andere Relatie met Aantrekkelijk wonen en meerdere projecten in het 

https://www.hoogeveen.nl/bis/Raad_en_College/College_van_B_W/Documenten_van_B_W/2018/maart_2018/BenW_voorstel_Uitvoeringsplan_bij_klimaatadaptatievisie_Klimaatrobuust_Hoogeveen/Uitvoeringsplan_Klimaatrobuust_Hoogeveen
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projecten/programma’s stadscentrum en in de toekomst ook met alle civiele projecten 
in de gemeente. 

Tijdplanning Lopende projecten 2019-2022 

Financiële gevolgen Past binnen het huidige budget. 

Opmerkingen 

 

 

ACTIVITEIT/PROJECT WATERTAKENPLAN 2022-2026 

Thema Klimaatrobuust Hoogeveen 

Toelichting Het huidige watertakenplan heeft een looptijd van 2016 – 2021. 
Daarom gaan we in 2020 van start met het opstellen van een 
nieuw watertakenplan. We gaan dit weer met ons 
samenwerkingsverband Fluvius gezamenlijk opstellen met 
onze buurgemeenten en het waterschap. In het nieuwe 
watertakenplan wordt het waterbeleid geactualiseerd. We 
geven hiermee invulling aan onze gemeentelijke zorgplichten 
voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook besteden we 
in dit nieuwe beleid uitgebreid aandacht aan thema’s als 
klimaatadaptatie, duurzaamheid en de Omgevingswet. 

Samen met  Samenwerkingsverband Fluvius en interne afstemming met de 
andere disciplines in de openbare ruimte. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Nee 

Tijdplanning Start project 2020, vaststellen 2021 
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Financiële gevolgen Reeds voorzien in de rioolheffing. 

Opmerkingen Geen. 

 

ACTIVITEIT/PROJECT COMMUNICATIE KLIMAATROBUUST  

Thema Klimaatrobuust Hoogeveen 

Toelichting 

 

 

 

Via de gemeentelijke website gaan we inwoners informeren 
over projecten die Hoogeveen klimaatrobuust maken. Ook 
kunnen inwoners antwoorden vinden op vragen en klachten 
die ze ervaren en kunnen hier grondwaterdata en 
neerslagdata bekeken worden.   

Samen met  Afdeling communicatie. 

Relatie met andere 
projecten/programma’s 

Nee 

Tijdplanning Najaar 2019  (loopt parallel met het traject van de nieuwe 
gemeentelijke website) 

Financiële gevolgen Past binnen huidige budget. 

Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De actualisatie De Groene Draad,  
Uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017 – 2021  
is een uitgave van de gemeente Hoogeveen. 

Vastgesteld op 2 juli 2019. 
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