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1           inlEiding

1.1 aanlEiding
De gemeente Hoogeveen heeft al geruime tijd als ambitie om in 2040 een CO2-neutrale gemeente 
te zijn. Deze ambitie is nader uitgewerkt in De Groene Draad, Uitvoeringsplan Duurzamer 
Hoogeveen 2017-2021. De energietransitie die hier een bijdrage aan moet leveren, vergt een 
brede maatschappelijke omslag en de nodige keuzes en acties. Het is daarom als apart thema 
toegevoegd aan de actualisatie van De Groene Draad die in juli 2019 is vastgesteld. Daarnaast is de 
energietransitie in 2018 als bestuurlijk project opgenomen in het collegeprogramma 2018 – 2022. 
Belangrijk om hierbij op te merken is, dat we in Hoogeveen met de energietransitie niet vanaf nul 
beginnen. Tal van activiteiten en projecten zijn de afgelopen jaren al uitgevoerd die onderdeel zijn 
van energietransitie. Denk aan het project Hoogeveen woont slim, communicatiecampagnes zoals de 
duurzame huizenroute, het opstellen van het afwegingskader zonne-energie, het faciliteren van lokale 
duurzaamheidsinitiatieven etc. En van recentere datum zijn de Groenemorgen Hoogeveen avonden 
die in januari in de Tamboer, Nieuwlande en Pesse zijn georganiseerd. Doel van deze avonden was de 
urgentie van de opgave aan alle Hoogeveners duidelijk te maken. Een afgeleid doel was Hoogeveners 
kennis te laten maken met een aantal belangrijke onderdelen van de energietransitie; de Regionale 
Energiestrategie (RES) Drenthe, de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen. Onderwerpen 
die vooralsnog wat abstract en ver weg lijken, maar die inwoners direct raken als er wat in de woning 
moet gebeuren. Voor een compleet overzicht van alle activiteiten en projecten wordt verwezen 
naar De Groene Draad. De resultaten van de voortgang van de ambitie, worden gemonitord via de 
energiemonitor.hoogeveen.nl

Afbeelding 1: Ontwikkeling CO2 uitstoot volgens energiemonitor 2019. Zie voor een toelichting de factsheet in de bijlage.

1.2 doEl plan van aanpak
Het doel van dit plan aanpak is:
• Definiëren waar de energietransitie over gaat;
• De opdracht voor de energietransitie Hoogeveen vastleggen;
• Alle bestaande en nieuwe projecten en activiteiten voor de energietransitie Hoogeveen in beeld      
   brengen;
• Laten zien op welke wijze zo efficiënt en effectief mogelijk aan de energietransitie Hoogeveen    
   gewerkt wordt.
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1.3 toEliCHting op HEt BEgrip EnErgiEtransitiE
Energietransitie is een veelgebruikt begrip geworden. Toch verstaat niet iedereen er hetzelfde onder. 
Waar hebben we het over als het gaat om energietransitie? Waarom moet het anders? 

Waar hebben we het over als gaat om energietransitie?

Energietransitie in het kort
In de kern betekent ‘energietransitie’ dat we als maatschappij de overstap maken naar een geheel 
nieuw systeem van energie besparen, opwekken, opslaan, vervoeren en verbruiken. Energie blijft een 
basisbehoefte, maar het moet wel op een andere manier geregeld gaan worden.

Klimaatverandering als achtergrond van de transitie
De directe aanleiding voor de energietransitie is dat we in Nederland (Klimaatakkoord) en de rest van 
de wereld (Klimaatverdrag van Parijs 2015) hebben besloten zoveel mogelijk en gefaseerd af te stappen 
van fossiele energiebronnen. Geen steenkool, aardolie en aardgas meer, maar een volledig duurzame 
energievoorziening, gebaseerd op bronnen die niet opraken, geen klimaatverandering tot gevolg 
hebben en geen schade toebrengen aan de gezondheid van de mens en de natuur. De hoeveelheid 
broeikasgassen (zoals CO2) in onze atmosfeer is vooral door het gebruik van fossiele brandstoffen 
zo groot dat de aarde opwarmt en het klimaat verandert. Daarnaast speelt een rol dat het Rijk heeft 
besloten versneld de gaskraan in Groningen dicht te draaien. 

Wat betekent dit concreet?
Het Klimaatakkoord van Parijs houdt in dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat de opwarming 
van de aarde onder de 2 graden Celsius blijft ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Om de 
klimaatverandering een halt toe te roepen heeft Nederland als doel om in 2030 de CO2-uitstoot met 49 
procent te verminderen ten opzichte van 1990 en om in 2050 de uitstoot naar nagenoeg nul te hebben 
gereduceerd. Er staan hiertoe diverse maatregelen in het Nederlandse Klimaatakkoord, verdeeld over 
vijf categorieën, zie de afbeelding hieronder. In elk van deze categorieën worden afspraken gemaakt 
om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zoals beter geïsoleerde huizen en kantoren, stoppen met 
gaswinning, meer zonnepanelen en windmolens, duurzaam eten, meer ruimte voor fietsen en openbaar 
vervoer en het verdwijnen van kolencentrales.
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Afbeelding 2: Visualisatie speerpunten klimaatakkoord

1.4 rol gEmEEntE
De route naar een CO2 neutraal Hoogeveen in 2040 is zoals eerder gezegd uitgewerkt in De Groene 
Draad. In de uitvoering hiervan trekken wij als gemeente samen op met bedrijven, inwoners en 
partners. We komen in interactieve processen en met co-creatie tot uitvoeringsprojecten. Vanuit het 
klimaatakkoord is hier echter voor het onderdeel gebouwde omgeving nog een belangrijke rol voor 
ons als gemeente bijgekomen. In de enorme transitie waarin uiteindelijk alle 7 miljoen woningen en 1 
miljoen overige gebouwen in Nederland geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien 
worden van duurzame energie krijgt de gemeente de regierol. Zie ook de afbeelding in paragraaf 2.1 
van het volgende hoofdstuk. In dit plan van aanpak werken wij deze rol nader uit, inclusief de rol voor 
de gemeenteraad. 

1.5 lEEsWiJzEr
In het voorgaande hoofdstuk is de opgave van de energietransitie in beeld gebracht, in hoofdstuk 
2 wordt de opdracht uitgewerkt, inclusief de afbakening, randvoorwaarden en worden de risico’s 
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de organisatie uitgewerkt en in hoofdstuk 4 de uitvoering en aanpak 
per activiteit of project. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de beschikbare financiering toegelicht.
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2   opdraCHt

2.1 doEl En BEoogd rEsultaat 
In Hoogeveen de overstap maken naar een nieuw systeem van energie besparen, opwekken, 
opslaan, vervoeren en verbruiken, inclusief gedragsverandering en het stimuleren van het nemen van 
maatregelen en dit binnen de gebouwde omgeving in het bijzonder.

Hierbij hebben we vooralsnog als streefdatum dit in 2040 gerealiseerd te hebben. Het formuleren van 
een tussendoel in 2030 in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) maakt onderdeel uit van 
de aanpak en dit is eind 2021 gereed.

De focus in de uitvoering van de energietransitie Hoogeveen ligt tot eind 2021 op het realiseren van de 
volgende resultaten:
• De bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe en daarmee het formuleren van een     
   tussendoel in 2030 voor Hoogeveen;
• Het opstellen van de Transitievisie Warmte; 
• Het opstellen van de eerste Wijkuitvoeringsplannen, waarvan de planvorming voor de wijk Erflanden  
   al is gestart.

Deze focus komt voort uit de regierol die gemeenten is toebedeeld vanuit het Klimaatakkoord. 
Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Afbeelding 3: Schematische weergave energietransitie Hoogeveen

Naast de benoemde concrete resultaten wordt ingezet op bewustwording en het stimuleren van 
inwoners, bedrijven en partners tot gedragsverandering en het nemen van maatregelen gericht op het 
verminderen van energiegebruik en gebruik van duurzame energie. Activiteiten die ook al enkele jaren 
onderdeel uitmaken van de uitvoering van de ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn.

 

 

Gemeente Hoogeveen 
Tijdspad van wijken/dorpen 
en voorkeursoplossing per 
wijk/dorp 

 

Aanbod en toedeling regionale 
warmtebronnen 

Keuze eerste aardgasvrije wijk(en) 

Warmtevraag en lokale afwegingen 

Lessen planvorming en uitvoering 

Duurzame 
energie/ 

Warmtebronnen 
-oplossingen 

Transitievisie  
Warmte (TVW) 

Regionale Structuur 
Warmte (RSW) 

Wijk- of 
dorpsuitvoeringsplan 

aardgasvrij 

Regionale 
Energiestrategie (RES) 

Elektriciteitsvraag voor verwarmen, 
ruimtelijke impact opwek en infra 

Onzekerheid 
neemt af    
met de tijd 

Kennis  
neemt toe  
met de tijd 

Regio 
Warmtevraag, aanbod 
(bronnen) en afweging 

Wijk/dorp 
Uitvoering(splan) en besluit 
wijkinfrastructuur 
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Voor alles geldt dat we de energietransitie in Hoogeveen samen met onze inwoners, bedrijven en 
partners doen.

2.2 vErantWoording, afBakEning En randvoorWaardEn
De grote maatschappelijke opgave van de energietransitie en de tijdsduur (tot 2040) die hiermee 
gemoeid is, maakt dat voor de aanpak een passende werkwijze nodig is. Het tempo en inhoud van 
de uitwerking van de energietransitie is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op nationaal en 
provinciaal/regionaal niveau en van technologische ontwikkelingen. 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.

We kiezen voor een programmatische aanpak van de energietransitie die grotendeels gefundeerd is op 
het protocol projectmanagement zoals gebruikelijk binnen de SWO. Voor de organisatie kiezen voor 
een netwerkstructuur. In de uitvoering kan het voorkomen dat voor deelprojecten aparte plannen van 
aanpak gemaakt worden om bepaalde onderdelen uit te voeren (voorbeeld waterstof Hoogeveen). 
Deze plannen zijn organisatorisch en inhoudelijk verbonden met dit paraplu-plan van aanpak voor de 
energietransitie Hoogeveen.

Gezien de lange-termijn-opgave is bewust in dit plan van aanpak een prioritering aangebracht in de 
te behalen resultaten tot eind 2021. Met het oog op de beschikbare capaciteit binnen de SWO en de 
middelen van de gemeente Hoogeveen is er een limiet aan wat binnen dit tijdbestek met zekerheid 
gerealiseerd kan worden. 

Waar mogelijk wordt gekeken naar meekoppelkansen. ‘Meekoppelen’ is jargon voor het gelijktijdig 
sturen op meerdere, opgave-overstijgende doelen, al dan niet uit verschillende beleidsterreinen. Of 
met andere woorden, de energietransitie is geen ‘geïsoleerd’ onderwerp en is per definitie vervlochten 
met andere beleidsterreinen. Een integrale aanpak is de basis. De energietransitie vergt immers 
ingrepen in de leefomgeving en in woningen en gebouwen, zoals voor leidingen voor de warmte-
infrastructuur, voor de aanleg van zonneparken, voor het isoleren van huizen en het aansluiten van 
woningen op een warmtenet. Hierdoor heeft beleid voor energietransitie raakvlakken met opgaven 
uit andere domeinen zoals ruimtelijke ordening, wonen, stedelijke ontwikkeling, lokale economie, 
landschap en landelijk gebied. Ook van belang zijn de sociale aspecten van de energietransitie, 
zoals betaalbaarheid van energie en woningaanpassingen/wooncomfort en het draagvlak voor 
ruimtelijke ingrepen zoals zonneparken. In de aanpak en uitvoering kijken we daarom nadrukkelijk naar 
mogelijkheden om opgaven en uitvoering met elkaar te verbinden en in samenhang uit te voeren. Als 
de wijk toch op de schop gaat voor de energietransitie laten we dan ook direct de riolering vervangen, 
de straat herinrichten indien nodig of klimaatadaptatiemaatregelen samen met bewoners bedenken en 
uitvoeren. Hierbij is samenwerking met De Smederijen randvoorwaarde. De Smederijen zijn immers de 
oren en ogen van de wijk. De Smederijen zien de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie ook als 
kans om bijvoorbeeld de sociale cohesie in wijken te vergroten. Een andere verbinding waar oog voor 
wordt gehouden is de samenhang met het project Implementatie Omgevingswet. 
Waar nieuwe mogelijkheden en instrumenten vanuit de Omgevingswet benut kunnen worden om de 
(kaders voor) uitvoering van de energietransitie te borgen en faciliteren.

Belangrijke randvoorwaarden voor de energietransitie in Hoogeveen zijn haalbaarheid, betaalbaarheid 
en uitvoerbaarheid. Voor de gemeente, maar ook voor onze inwoners, bedrijven en partners. Dit kan 
consequenties hebben voor het tempo waarin de uitvoering plaatsvindt. Niet alles zal tegelijk kunnen 
en daarin zullen nadere keuzes gemaakt moeten worden. We faciliteren als gemeente het maken van 
plannen, maar huis- en vastgoedeigenaren zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de kosten en 
lasten van het aardgasvrij maken. Hierbij is het belangrijk dat alle huiseigenaren ook mee kunnen doen. 
We hebben nadrukkelijk aandacht voor de huiseigenaren die onvoldoende middelen hebben om mee 
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te kunnen doen. Een groep die in Hoogeveen relatief groot is. Het betreft huiseigenaren die vaak in 
niet goed geïsoleerde woningen wonen uit de jaren ‘60 en ’70 (voormalig woningcorporatiebezit) en 
die niet over de financiële middelen beschikken om met de verduurzaming aan de slag te kunnen gaan. 

Eind 2021 start het actualiseren van het plan van aanpak met nieuwe beoogde resultaten. Deze 
actualisatie vindt plaats op basis van de resultaten van de klimaat-/energiemonitor die in 2021 wordt 
opgesteld en de ervaringen van inwoners, partners, raad en college met de energietransitie en een 
evaluatie met inwoners, raad en college. Begin 2022 wordt het herijkte plan van aanpak vastgesteld.

Tot slot is belangrijk om te noemen dat we als gemeente ook nadrukkelijk een voorbeeldfunctie 
hebben. De verduurzaming van de gemeentelijke organisatie is een apart thema in het uitvoeringsplan 
De Groene Draad en wordt daarom in deze aanpak niet meegenomen. Wel komen de gemeentelijke 
gebouwen terug in de aanpak via de wijkuitvoeringsplannen. Het is daarbij belangrijk om te borgen dat 
de wijkaanpak is afgestemd op de planning van het project verduurzaming gemeentelijke gebouwen. 
Deze afstemming wordt belegd bij de werkgroep Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen. 

2.3 risiCo’s

Doorlooptijd
‘Partnerschap, samen verzinnen en samen doen’ is het motto bij de energietransitie. Het creëren van 
draagvlak en samen optrekken kost tijd. Dit kan betekenen dat in de uitvoering plannen niet altijd 
binnen het beoogde tijdbestek gehaald kunnen worden. Dit accepteren we: draagvlak voor de plannen 
staat voorop. Samenwerking met partners, inwoners is het beste instrument dat we hebben. We 
monitoren de voortgang van de energietransitie met behulp van de klimaat-/energiemonitor. Op basis 
van deze resultaten beoordelen we of extra inspanningen of bijsturing nodig is.

Draagvlak
‘Partnerschap, samen verzinnen en samen doen’ betekent ook dat we niet alleen flexibel moeten zijn in 
tijd, maar ook in het maken van keuzes. We kunnen, als lokale overheid inwoners niet dwingen om van 
het gas af te gaan. Dit kan betekenen dat een bepaalde voorkeursoptie in een wijk niet doorgaat. Voor 
alles geldt dat we op basis van draagvlak keuzes maken in wijken. Om echter te voorkomen dat een 
beperkt aantal bewoners, een overstap om van het aardgas af tegenhoudt zijn we voor de toepassing 
van waterstof, via een Greendeal in overleg met het Rijk over hoe dit opgelost kan worden. Het Rijk zou 
bijvoorbeeld op afgesproken plekken toe kunnen staan dat een netbeheerder eenzijdig de afspraak 
kan opzeggen. Dit onder de voorwaarde dat er voldoende aantoonbaar draagvlak is bij bewoners. 
Vergelijkbare overleggen zijn landelijk gaande voor andere alternatieve warmteopties.    
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Afbeelding 4: Green Deal Hoogeveen Stad aan ’t Haringvliet, versie april 2020

Politiek
Energietransitie is een onderwerp dat ook op belangstelling van de politieke arena kan rekenen. Alle 
partijen vinden draagvlak essentieel, echter het is ook een kwetsbaar onderwerp. Consensus over 
betrokkenheid en draagvlak binnen de raad is essentieel voor de voortgang en het slagen van de 
energietransitie in Hoogeveen.

Capaciteit en middelen
De beschikbare middelen en capaciteit voor de energietransitie binnen de SWO en de gemeente zijn 
relatief beperkt. De financiële situatie van de gemeente Hoogeveen noodzaakt ons tot het creatief 
en zorgvuldig omgaan met minimale middelen. We zoeken daarom naar aanvullende middelen 
via partners als Rijk en provincie. Een goed voorbeeld hiervan is de subsidie aanvraag proeftuin 
aardgasvrije wijken voor de wijk Erflanden en de ondersteuning van de provincie bij de organisatie van 
de sprintsessie voor de bouwstenen voor de Transitievisie Warmte. En hoewel de beschikbare capaciteit 
het afgelopen jaar voor de energietransitie is uitgebreid, zijn door functiewisselingen/detachering niet 
al die uren ingevuld, waardoor op dit moment sprake is van een onderbezetting in de uren.  

Daarnaast moet worden opgemerkt dat communicatie en participatie in de opgave van de 
energietransitie cruciaal zijn voor het creëren van draagvlak. Zonder draagvlak geen energietransitie.  
De inzetbaarheid van de beschikbare uren voor participatie en communicatie zijn minimaal en 
kwetsbaar. Dit is een risico in de uitvoering. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.
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3   organisatiE

3.1 Borging organisatiE
Om de aansturing en uitvoering in goede banen te leiden werken we vanuit een (interne en externe) 
netwerkorganisatie.

3.2 nEtWErkorganisatiE -intErn
Zoals in de inleiding al is gezegd, het proces van de energietransitie start niet vanaf 0, er lopen al heel 
veel projecten en activiteiten (Zie afbeelding in de bijlage). Deze projecten en activiteiten worden 
ondergebracht in logische werkgroepen, met per werkgroep een coördinerend werkgroepleider. De 
werkgroepleider zorgt dat de activiteiten worden uitgevoerd of verboden. 

De werkgroepleiders en de programmamanager energietransitie vormen de kerngroep. De kerngroep 
heeft een compleet overzicht over alle activiteiten, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken en bereidt noodzakelijke besluitvorming van het strategische overleg voor. 1 keer per maand 
stemt de kerngroep de voortgang van de lopende projecten en activiteiten af in een zogenaamde 
stand-up bijeenkomst. 1 keer per 2 maanden zijn alle werkgroepleden ook aanwezig bij deze stand up.

Daarnaast is er een interne klankbordgroep, die 1 keer per 3 maanden bij elkaar komt met 
medewerkers die niet direct betrokken zijn bij projecten en activiteiten maar wel vanuit hun werk/
vakdiscipline van belang zijn in het proces van de energietransitie. Dit is bijvoorbeeld van belang om 
meekoppelkansen in beeld te krijgen en om integrale inhoudelijke en procesmatige verbindingen te 
kunnen leggen. 

De programmamanager bewaakt samen met het strategisch overleg de voortgang van de 
energietransitie en bereidt samen met de kerngroep noodzakelijke besluitvorming voor en zorgt samen 
met de kerngroep dat de activiteiten en projecten worden uitgevoerd of verboden. 
De ambtelijk opdrachtgever zorgt voor de capaciteit. De projectondersteuner plant benodigde 
overleggen intern en extern en ondersteunt waar nodig in de verslaglegging en andere voorkomende 
werkzaamheden, in afstemming met de programmamanager. 

Bestuurlijke betrokkenheid
Het strategisch overleg energietransitie en waterstof Hoogeveen bestaat uit de bestuurlijk 
opdrachtgever/programmahouder Duurzaam Hoogeveen, Gert Vos, de programmahouder 
Aantrekkelijk wonen, Erik Giethoorn, de ambtelijk opdrachtgever/eenheidsmanager Bernice Ruiter, 
eenheidsmanager Fysieke Leefomgeving, Henk Zwiep en de programmamanager, Sandra van Slageren. 
Het strategisch overleg neemt voor het project relevante (tussentijdse) besluiten. Het college (en raad) 
besluit over de eindresultaten.
Het strategisch overleg energietransitie wordt gecombineerd met het reeds bestaande strategisch 
overleg Waterstof Hoogeveen. Het project Waterstof Hoogeveen is een uniek project binnen 
Hoogeveen, maar ook buiten Hoogeveen. Het heeft een zodanige omvang en complexiteit dat dit 
thema een eigenstandige interne en externe projectorganisatie heeft met zeer veel betrokken externe 
partijen. Gelet op de nauwe relatie tussen waterstof Hoogeveen en de energietransitie Hoogeveen 
worden beide processen via 1 strategisch overleg verbonden. Ook de bestuurlijk en ambtelijk 
opdrachtgever zijn gelijk.

Rol van de raad
Tijdens de thema avond van de raad op 2 maart 2020 is verkend op welke wijze de raad betrokken 
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zou willen worden bij de energietransitie. De meningen zijn verdeeld en variëren van per mail (2x), 
via website, schriftelijk met zo nodig een raadsbijeenkomst tot een klankbordgroep (2x) voor het 
meedenken, met de kanttekening (1x) dat gelet op de overvolle agenda van de raad voorlopig volstaan 
kan worden met tijdige volledige en schriftelijke informatie. 

Op basis van deze informatie concluderen we dat bij de energietransitie de raad door het college 
schriftelijk op de hoogte gehouden wordt en aanvullend betrokken wordt via thema avonden, op de 
momenten dat daar aanleiding toe is.  Indien de raad dat wenst kan daar te allen tijde een andere 
invulling aan gegeven worden. 

Een van de eerste thema avonden die we na de zomer willen organiseren gaat over energietransitie en 
participatie en vooral de rol van de raad hierbij. 

Bij een aantal projectonderdelen binnen de energietransitie heeft de raad echter ook een formele rol 
en is de taakverdeling tussen college en raad volgt: 
• de raad stelt de Regionale Energiestrategie Drenthe vast;
• de raad stelt de Transitievisie Warmte Hoogeveen vast, als kader voor uitvoering;
• de uitwerking van de Transitievisie Warmte Hoogeveen in de vorm van wijkuitvoeringsplannen (per 
dorp, wijk of buurt) wordt door het college vastgesteld en het college informeert de raad hierover.
In zijn algemeenheid geldt vanzelfsprekend dat raadsleden altijd welkom zijn bij bijeenkomsten met 
inwoners, bedrijven of andere partners. Relevante bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd via de 
nieuwsbrief aan de raad. 

3.3  nEtWErkorganisatiE -ExtErn
Zoals al eerder geschetst is de energietransitie een grote maatschappelijke opgave. Als gemeenten 
kunnen we deze opgave niet alleen realiseren. We borduren voort op de langjarige samenwerking 
die we met belangrijke partners in de uitvoering al hebben, zoals de woningcorporaties, 
huurdersorganisaties, RENDO/N-tra, De Smederijen, Ondernemend Hoogeveen, Vrienden van Techniek 
etc. Met N-tra is een convenant gesloten om samen bij te dragen aan het doel om een CO2 neutrale 
gemeente te zijn in 2040 door kennis en gegevensuitwisseling, gezamenlijk onderzoek, afstemming 
van plannen en door gezamenlijk experimenten en projecten op het gebied van duurzame energie 
uit te voeren. Met de woningcorporaties wordt de samenwerking mede vastgelegd in de vorm van de 
jaarlijkse prestatieafspraken.

We stemmen af en hebben overleg met deze partners in de lopende activiteiten en binnen de (deel)
projecten (zie hiervoor ook de toelichting bij de werkgroepen). 

Een bijzondere positie is weggelegd voor inwoners. Inwoners weten immers als geen ander hoe 
zij het liefst betrokken willen worden bij de energietransitie. We betrekken inwoners in alle fasen 
van projecten en bij alle activiteiten op logische momenten. Samen met De Smederijen wordt een 
Klankbordgroep energietransitie en inwoners samengesteld met enthousiaste inwoners uit wijken en 
dorpen die mee willen denken over de energietransitie in het algemeen en de uitvoering in de wijken 
in het bijzonder. Hier was al mee gestart, maar dit is tijdelijk opgeschort geweest in verband met de 
corona maatregelen. Ondertussen is samen met de potentiële leden van de klankbordgroep, gelijktijdig 
met het schrijven van dit plan van aanpak verkend op welke wijze zij een rol willen spelen, zij hebben 
ook meegedacht over het plan van aanpak. Er zijn verschillende opties besproken over de rol die de 
klankbordgroep kan vervullen. Vooralsnog wordt de klankbordgroep in gericht met inwoners die 
graag mee willen denken en in de toekomst ook zelf activiteiten willen ontplooien. En de inwoners 
zijn geografisch in ieder geval een afspiegeling van de diverse wijken en dorpen in Hoogeveen. We 
benadrukken dat het vooral aan de leden van de klankbordgroep zelf is om hun rol en invulling te 
bepalen. We verwachten ook dat de rol van de klankbordgroep met de tijd zal veranderen. Nu in het 
begin is het wat abstracter en ‘hoog over’ en naarmate het dichter naar de uitvoering in wijken gaat, 
wordt het concreter. 
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En voor alles geldt, hoe concreter de uitvoering van de energietransitie wordt voor de inwoners van 
Hoogeveen, hoe makkelijker het wordt om hen te betrekken. Dat leert ons nu al het traject in Erflanden. 
In een mum van tijd is een bewonersraad actief geworden. Naast de klankbordgroep voor de hele 
energietransitie zullen er ook in de loop van tijd meer van dergelijke groepen gaan ontstaan in wijken.  
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      uitvoEring En planning 

Alle activiteiten en projecten behorende bij de energietransitie zijn ondergebracht in werkgroepen, 
met uitzondering van het project Waterstof Hoogeveen. Dit project is een uniek onderdeel binnen de 
energietransitie in Hoogeveen en neemt daarom een bijzonder positie in met een eigen interne en 
externe projectorganisatie. 

Ook geldt voor verschillende (lijn)projecten binnen werkgroepen dat zij  uitsluitend vanwege de relatie 
met de energietransitie zijn gepositioneerd  binnen de werkgroep. De netwerkorganisatie is voor 
dergelijke projecten en activiteiten bedoeld om op inhoud te verbinden. De netwerkogranisatie neemt 
de  zeggenschap over of verantwoordelijkheid voor deze projecten vanzelfsprekend niet over.

Alle werkgroepen worden geleid door een coördinator en een plaatsvervangend coördinator. Dit om 
de continuïteit van de werkgroep te borgen. De verdeling van taken, werkzaamheden en rollen is 
nadrukkelijk niet in beton gegoten. De netwerkorganisatie is flexibel en inzet van medewerkers ook. 
Als herverdeling gewenst is vanwege prioriteiten, talenten of wensen over (rollen van) activiteiten/
projecten, dan wordt dat door de kerngroep gedaan in overleg met de ambtelijk opdrachtgever 
(en management betrokken afdelingen) en zo nodig de stuurgroep. Het eindresultaat en plezier en 
uitdaging in het werken aan de energietransitie staan hierbij voorop.

Voor een gedetailleerd overzicht van de benodigde capaciteit, zie de bijlage.

4.1.WErkgroEp rEgionalE EnErgiEstratEgiE (rEs) drEntHE
Coördinator werkgroep: Emma Consenheim en plaatsvervangend coördinator Erik Dusseljee.

proJECt opstellen rEs drenthe

Trekker Emma Consenheim

Doel en resultaat - Een aandeel leveren aan de landelijke opgave om in de RES regio’s 
35TWh hernieuwbare elektriciteit op te wekken op land.
- Het invullen van gemeentelijke ambitie om in 2040 CO2-neutraal te 
zijn door in 2030* 976 TJ duurzame energie op te wekken.

Planning en beslismomenten - 1 juni 2020: Oplevering concept RES-regio Drenthe bij het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Tussenstap om 1 juli 2021 
de definitieve RES op te leveren.
- 1 oktober 2020: Start RES-analyse door het PBL (kwantitatief én 
kwalitatief)
- 1 februari 2021: De PBL-analyse beschikbaar, samen met het advies 
van het nationaal programma RES. Indien nodig, ook de toepassing 
van de verdeelsystematiek.
- 1 juli 2021: RES 1.0 Vervolgens wordt elke 2 jaar de RES 
geactualiseerd.

* Tussenstand tot 2040. Voor 2040 zal er een aanvullende ambitie komen om de vastgestelde ambitie om in 2040 CO2-neutraal 

te zijn te behalen.

4
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toelichting activiteiten
Het nationale Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale 
klimaatafspraken van Parijs. De overheden streven de gezamenlijke doelstelling na om de 
CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In Nederland zijn 
hiervoor in totaal 30 RES-regio’s opgericht. De provincie Drenthe is een van de RES-regio’s. 
In de RES-regio Drenthe zijn de Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie Drenthe 
vertegenwoordigd.

De Concept RES bevat de gemeentelijke ambitie om in 2030 976 TJ duurzame energie op te 
wekken. Deze ambitie is geformuleerd aan de hand van een energiemix gemaakt door Rendo. 
In deze energiemix hebben we de potentiële duurzame bronnen ook in kaart gebracht. De 
Concept RES is een vertrekpunt naar de RES 1.0 waar de invulling van de gegeven ambities 
zal plaatsvinden. Hier is een belangrijke rol voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties van Hoogeveen weggelegd. Door onder andere, het oprichten van een 
klankbordgroep in samenwerking met De Smederijen willen we hier invulling aan gaan geven. 
Na het inrichten van de RES 1.0 zal de RES zich continu verder ontwikkelen waarbij om de 
twee jaar een nieuwe versie wordt ontwikkeld die zich toespitst op de huidige ontwikkelingen.

Toelichting regionale communicatie en participatie 
Communicatie en participatie in de energietransitie is primair de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. Vanuit het werkbureau RES zal er daarom worden ingezet op het ondersteunen 
van de gemeenten. En op het verbinden van de verschillende partijen, zodat zij van elkaar 
kunnen leren en niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. De gemeenten 
kunnen zelf bepalen in welke mate ze gebruik maken van de ondersteuning door het 
werkbureau en hoe ze dit gebruiken in hun eigen communicatie en participatietraject.
Concreet zal er vanuit de RES regio Drenthe gewerkt worden aan:
- Een regionale communicatiestrategie die ondersteunend is aan de gemeentelijke   
- Een regionale aanpak lokaal eigendom;
Een regionaal kennis- en inspiratienetwerk, waarin kennis en ‘good practises’ tussen de 
verschillende belanghebbenden (inclusief jongeren) wordt gedeeld, en trainingen en (online) 
masterclasses worden aangeboden.
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Afbeelding 5: Met de energiemix is inzichtelijk gemaakt welke vormen en hoeveelheden duurzame energie we in 2040 nodig 

hebben om aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling te voldoen. Uit het overzicht blijkt dat de te verbruiken hoeveelheden 

fossiele brandstoffen zoals aardgas en fossiele elektriciteit jaarlijks teruglopen, terwijl het aandeel duurzame elektriciteit, 

hernieuwbare warmte en hernieuwbare gassen juist toeneemt. Aan de hand van dit overzicht kan ook het tussendoel -verbruik 

en opwek in 2030- afgeleid worden. De rode lijn geeft de huidige stand weer.

4.2 WErkgroEp transitiEvisiE WarmtE (WarmtEplan) En WiJkuitvoEringsplannEn

Coördinator werkgroep sandra van slageren plaatsvervangend coördinator Erik Dusseljee TIJDELIJK

In de uitvoering werkt de werkgroep met de interne klankbordgroep, samengesteld uit medewerkers 
van alle relevante vakdisciplines, met een subwerkgroep Transitievisie Warmte woningcorporaties 
(en mogelijk de huurderorganisaties) en N-tra en met de externe klankbordgroep energietransitie 
met inwoners (via de werkgroep energietransitie en inwoners). Met de huurdersorganisaties wordt 
afgestemd op welke wijze zij betrokken willen worden bij de energietransitie en of zij willen deelnemen 
aan de subwerkgroep woningcorporaties en N-tra. Minimaal 1 keer per jaar vindt ook bestuurlijk 
overleg plaats over de energiestrategie vanuit het Strategisch Overleg met de woningcorporaties en 
N-tra. Een andere belangrijke verbinding waar deze werkgroep zorg voor draagt is de afstemming met 
de actualisatie van de woonvisie en de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties. Met 
andere partners zoals Ondernemend Hoogeveen en Vrienden van techniek vindt bilaterale afstemming 
en overleg plaats via de werkgroep bedrijven. Dit zowel ambtelijk als bestuurlijk. De werkgroep werkt 
concreet aan de volgende activiteiten/projecten:
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proJECt transitievisie Warmte Hoogeveen en wijkuitvoeringsplannen

Trekker Sandra van Slageren en Erik Dusseljee TIJDELIJK

Doel en resultaat • Met de Transitievisie Warmte maken we inzichtelijk:
• het tijdspad: wanneer kunnen welke wijken, dorpen of buurten van het aardgas 
worden afgekoppeld.
•aan welke warmte-alternatieven per wijk, dorp of buurt wordt gedacht. 
• hoe we aan een wijkoverstijgende isolatieaanpak gaan werken.

In de wijkuitvoeringsplannen wordt de definitieve keuze voor de alternatieve 
warmtevoorziening gemaakt.

Planning en 
beslismomenten

- Start met 2daagse sprintsessie januari 2020 afgerond (https://arcg.is/1K5mOG)
- Onderzoeksfase 2e helft 2020
- Interactieve voorbereiding planvorming voor de zomer 2020
- Planvorming via interactief proces na de zomer 2020
- Concept Transitievisie Warmte gereed voor inspraak mei/juni 2021
- November 2021 vaststelling Transitievisie Warmte gemeenteraad

Toelichting 
activiteiten

In een 2daagse sprintsessie zijn de eerste contouren voor het plan neergezet. 
Hiermee gaan we verder met partners, bedrijven en inwoners om tot een 
gedragen plan te komen. Als eerste met nader onderzoek naar de mogelijke 
toepassingen en bronnen in Hoogeveen om op basis hiervan in een interactief 
proces tot nadere keuzes te kunnen komen.

toelichting activiteiten
In een 2daagse sprintsessie zijn de eerste contouren voor het plan neergezet. Hiermee gaan we 
verder met partners, bedrijven en inwoners om tot een gedragen plan te komen. Als eerste met nader 
onderzoek naar de mogelijke toepassingen en bronnen in Hoogeveen om op basis hiervan in een 
interactief proces tot nadere keuzes te kunnen komen

Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van de Transitievisie Warmte Hoogeveen:
• We zorgen voor draagvlak door bewoners, bedrijven, gemeenteraad en partners te betrekken in de 
planvorming en uitvoering op wijkniveau;
• Betaalbaarheid en kosteneffectieve oplossingen staan voorop;
• We zetten een mix van alternatieve oplossingen in;
• We zorgen op korte termijn voor duidelijkheid over de route om zo desinvesteren te voorkomen;
• We werken slagvaardig en integraal, waarbij samenwerking centraal staat.

Aanvullend merken we op dat we zowel de Transitievisie Warmte als de wijkuitvoering samen willen 
maken. Samen met inwoners en bedrijven; waarbij we in de beginfase vooral veel samen optrekken 
met de klankbordgroep inwoners. En hoe concreter het wordt voor inwoners hoe meer we ze 
kunnen en zullen betrekken. Daarnaast hebben we de woningcorporaties de komende jaren nodig 
als grote eigenaar die tempo kan maken. We betrekken ook de huurdersorganisaties en we willen 
met de netbeheerder tijdig schakelen om onnodige vervanging van gasnetten te voorkomen en de 
verzwaring van elektriciteitsnetten planbaar te maken. We willen dat huurders, woningeigenaren 
en bedrijven in de startwijken snappen dat hun wijk niet zomaar gekozen is. En we betrekken onze 
eigen organisatie optimaal, want ook planningen op het gebied van riolering, woningbouw, openbare 
ruimte en in het sociale domein kunnen kansen bieden voor een integrale aanpak in een wijk.
En in het traject op weg naar de Transitievisie Warmte willen we inwoners een duidelijk 
handelingsperspectief bieden waarmee zij zelf nu al aan de slag kunnen. Dat kan bijvoorbeeld het 
isoleren van de woning zijn, maar kan ook de toepassing van een andere maatregel zijn zoals de 
aanschaf van een hybride warmtepomp, waarmee per woning vaak vrij gemakkelijk het gasverbruik 
met 50 tot 70% worden teruggebracht.
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proJECt gebiedsgericht grondwaterbeheer

Trekker Mattijs Wendt

Doel en resultaat Inzicht waar in Hoogeveen bodem-energie wel en niet toegepast/
gestimuleerd kan worden.

Planning en beslismomenten Gereed eind 2020

toelichting activiteiten 
Kennis van de bodem is van belang voor het bepalen van de route van de warmtetransitie. Aan de 
voorkant moet duidelijk zijn of de bodem geschikt is voor de beoogde oplossingen. In welke delen 
van Hoogeveen kunnen we het gebruik van bodemenergie-WKO stimuleren en in welke delen niet? In 
overleg met het project Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Hoogeveen gaan we hier nader onderzoek 
naar doen en trekken we waar nodig verder samen op. 

4.3 proJECt WatErstof HoogEvEEn

Projectleider Kees Boer

Het project waterstof Hoogeveen heeft een omvangrijke interne en externe projectorganisatie. Deze is 
weergegeven in een bijlage.

proJECt Waterstof Hoogeveen

Projectleider Kees Boer

Doel en resultaat Ontwikkeling blauwdruk waterstof cv-ketel met hergebruik 
bestaand aardgasnetwerk en de veilige toepassing ervan 
in Nijstad-oost en de wijk Erflanden, als onderdeel van de 
energiemix in de realisatie van de energietransitie in Hoogeveen. 

Planning en beslismomenten April 2020: indienen aanvraag om subsidie Proeftuin Aardgasvrije 
Wijken.

Na zomer 2020, na toekenning van de subsidie PAW: start 
voorbereidingsjaar.

Voor een uitgebreide toelichting op de fasering en projectaanpak 
wordt verwezen naar het collegebesluit van 21 april 2020 over de 
aanvraag PAW.
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toelichting activiteiten 
Vanaf begin 2018 is er binnen het project Waterstof Hoogeveen door 22 partners met subsidie vanuit 
de Topsector Energie van het Rijk gewerkt aan de ontwikkeling van een waterstof cv- ketel en aan 
een blauwdruk om een bestaande aardgaswijk om te zetten naar waterstof met hergebruik van het 
bestaande aardgasnetwerk. 

Centraal in de aanpak staat een geleidelijke fasering die het mogelijk maakt om omwonenden 
geleidelijk met deze alternatieve warmtevoorziening in aanraking te laten komen. Hiermee kan het 
vertrouwen in deze oplossing worden gecreëerd en kan de veiligheidsbeleving en impact in de 
praktijk zichtbaar worden gemaakt. De fasering is voor de uitvoeringsorganisatie belangrijk om kennis 
en ervaring op te doen met de werkwijze voor de omzetting van woningen en de samenwerking met 
andere stakeholders in de uitvoering. Het systeem dat zorgdraagt voor de aanvoer en distributie van 
waterstof is dusdanig ontworpen dat het kan meegroeien met de verdere uitrol.  Hiermee wordt het 
mogelijk gemaakt om de investeringsbeslissing te faseren.  

De eerste fase is het opzetten van het waterstofsysteem en het toepassen daarvan in het 
demonstratieproject voor 80 nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost om daarna de stap te zetten naar 
de proeftuin in Erflanden. Het Alfa-college en de Stichting Vrienden van Techniek Hoogeveen gaan 
zorgen voor (bij)scholing voor waterstof-installatietechniek. 

De bewoners van Erflanden zijn vanaf mei 2019 betrokken bij het project en er is een bewonersraad 
Erflanden opgericht als onafhankelijke klankbordgroep voor deze energietransitie. Het uitgangspunt 
van de gemeente en andere partijen die in de proeftuin betrokken zijn is: ‘samen verzinnen, samen 
doen’. Samen met de inwoners maken we de participatie- en communicatiestrategie en samen geven 
we invulling aan de uitvoering. De inwoners kunnen een eigen professionele projectleider aanstellen 
en er komt een modelwoning in het gebied. Met een geleidelijke fasering gaan we samen leren 
en werken aan draagvlak voor iedere volgende fase. Tevens gaan we voor en met de inwoners een 
energiecoöperatie oprichten en gezamenlijk zorgen voor financiering van een eigen zonnepark om 
later met eigen groene stroom waterstof te laten maken. 

De uitvoering van de proeftuin Erflanden is het eerste wijkuitvoeringsplan dat binnen Hoogeveen 
wordt uitgevoerd.
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4.4 WErkgroEp EnErgiEtransitiE, WonEn En inWonErs

Coördinator werkgroep Emma Consenheim plaatsvervangend coördinator Sandra van Slageren

De activiteiten vanuit deze werkgroep hebben een nauwe relatie met andere werkgroepen. De 
klankbordgroep, die samen met De Smederijen wordt opgezet en gefaciliteerd, wordt betrokken bij 
alle inwoner-gerelateerde activiteiten en projecten vanuit de andere werkgroep. Daarnaast zorgt deze 
werkgroep voor de verbinding met (de uitvoering van) het woonbeleid. Dat kan bijvoorbeeld ook 
deelname aan een projectgroep van bijvoorbeeld een woningcorporatie/gemeente zijn gericht op 
(renovatie) woningbouw voor het onderdeel energietransitie/duurzaamheid.

proJECt dEl (inwonersadvisering) en rrE-uitvoering

Trekker Wessel de Wagt en Bert scheper

Doel en resultaat Inwoners (gebruikers en eigenaren woningen) adviseren en 
stimuleren in het nemen isolerende maatregelen

Planning en beslismomenten Doorlopend, RRE tot en met maart 2021

toelichting activiteiten
Vanuit het Drents Energieloket (DEL) worden activiteiten georganiseerd om inwoners te ondersteunen 
en te informeren rond energiebesparing. Voorbeelden hiervan zijn de Nationale Duurzame Huizen 
Route en Zon zoekt Drent-campagne. Maar ook individuele advisering van woningeigenaren is een 
kerntaak van het DEL. In 2019 heeft het DEL namens de Drentse gemeenten de Regeling Reductie 
Energieverbruik (RRE) bij de RVO aangevraagd. Deze aanvraag is toegekend. De RRE-subsidie is 
bedoeld om huiseigenaren te helpen met energie besparen. Er is 2,7 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de gemeenten in Drenthe. Binnen de RRE-regeling heeft de gemeente Hoogeveen de rol van 
penvoerder en budgethouder namens de Drentse gemeenten. De uitvoering van de RRE-regeling 
start in 2020 en eindigt in maart 2021. 

Voor uitvoering van de RRE-regeling is een programma gemaakt, dat bestaat uit 
drie grote onderdelen:

‘De winkel’
Alle Drenten in de doelgroep wordt via digitale voucher – de bespaarbox- de mogelijkheid geboden 
om energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en DHZ-zaken. Via de cv-
updatecheck kunnen bewoners hun verwarmingsinstallatie laten optimaliseren, bijvoorbeeld door 
‘waterzijdig inregelen’ of de plaatsing van een slimme thermostaat. Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd door installateurs.

‘Activeren van het netwerk’
Hierbij gaat het om activiteiten om bewoners enerzijds bewust te maken van de noodzaak en de 
mogelijkheden voor energiebesparing thuis, en anderzijds ze op weg te helpen. Dit zijn allemaal 
acties met een lokaal karakter, zoals wijk- en huiskamerbijeenkomsten, collectieve inkoopacties, 
energiecoaches en pop-upwinkels. 

‘Communicatie en helpdesk DEL’
We gaan vanuit het DEL een Drenthe-brede communicatiecampagne voeren, die aansluit bij de 
communicatieactiviteiten die het DEL al voert. Verder worden materialen ontworpen die gemeenten 
bij hun acties kunnen gebruiken.
De helpdesk van het DEL wordt versterkt om een grotere toeloop vanwege de RRE-acties aan te 
kunnen.
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proJECt duurzaamheidsleningen

Trekker Ellen Otten en Brigitte Schröders

Doel en resultaat Inwoners (gebruikers en eigenaren woningen) en non 
profit organisaties adviseren over de mogelijkheden van 
duurzaamheidsleningen 

Planning en beslismomenten Doorlopend

toelichting activiteiten
Particuliere woningeigenaren, VvE’s en verenigingen die hun woning of gebouw energiezuiniger 
willen maken kunnen een duurzaamheidslening afsluiten. Met deze lening kunnen zij tegen lage 
kosten hun woning of pand energiezuinig maken. Via de gemeentelijke website en telefonisch is 
hierover meer informatie te vinden. 

proJECt ontwikkelen van een integrale wijkaanpak

Trekker Dick Doornbos

Doel en resultaat Toekomst bestendiger maken van particuliere woningvoorraad, 
waarbij energie een van de aandachtspunten is

Planning en beslismomenten 2020 en 2021

toelichting activiteiten
Als onderdeel van de pijler wonen binnen de proeftuin van Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 
komen veel onderdelen als uitvoering van het woonbeleid samen. De proeftuin vanuit de gemeente 
Hoogeveen richt zich op het ontwikkelen van een lange-termijn instrumentarium voor het 
toekomstbestendiger maken van de particuliere woningvoorraad. Daarbij richten we ons vooral 
op het goedkopere deel van deze woningvoorraad, uit de jaren 60 en 70, met een Woz-waarde 
tot ongeveer € 178.000. Dit betreft doorgaans niet goed geïsoleerde woningen en de doelgroep 
waarbij we binnen de energietransitie, vanuit het oogpunt van energiearmoede specifiek aandacht 
voor hebben. Binnen de proeftuin wordt ingezet op het ondersteunen van de particulier met het 
levensloopbestendiger maken, het verduurzamen en het kwalitatief verbeteren van de eigen woning. 
Naast de inzet op het vergroten van de bewustwording, wordt er ingezet op het ontzorgen van de 
particulier bij de uitvoering van de werkzaamheden.

De eerste fase van de proeftuin is door de stuurgroep Regiodeal goedgekeurd. In deze fase richten 
we ons op het opzetten van een organisatie voor Wooncoaches. De inbreng van deze wooncoaches, 
die als vrijwilligers worden ingezet, is belangrijk binnen de aanpak van deze proeftuin. Samen met 
beroeps- en vrijwilligersorganisaties zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden om de 
wooncoaches operationeel te krijgen.

De insteek is om de particuliere eigenaar, straat na straat, te bereiken om vervolgens via 
keukentafelgesprekken met deze inwoners in gesprek te gaan. De wooncoaches zijn hierin een 
verbindende schakel op woningniveau. Het openbare gebied is de verbindende schakel met de 
woningen van de particuliere eigenaren. Vanuit burgerparticipatie betrekt de gemeente de inwoners 
bij de aanpak van het openbaar gebied. Deze manier waarop invulling wordt gegeven aan de 
participatie wordt vormgegeven vanuit De Smederijen. De Smederijen-aanpak is erop gericht dat 
bewoners samen plannen maken om de leefbaarheid in de eigen buurt te verbeteren: van idee tot en 
met de uitvoering.

Dit project en de uitvoering RRE- (energiecoaches) door het DEL hebben een relatie, de samenhang 
in de uitvoering wordt geborgd door de werkgroep.
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activiteit stimulering vvE’s 

Trekker Emma Consenheim en Brigitte Schröders

Doel en resultaat VvE’s adviseren en stimuleren in het nemen isolerende maatregelen

Planning 2020

toelichting activiteiten
Binnen de groep particuliere woningeigenaren is de VvE een specifieke doelgroep met specifieke 
vragen. In 2019 zijn we met behulp van ondersteuning van de provincie gestart met een 
ondersteuningstraject voor VvE’s met onder andere een informatie avond specifiek gericht op VvE’s. 
In 2020 organiseren we een vervolg op deze avond.  

proJECt faciliteren inwonersinitiatieven

Trekker Bert Scheper 

Doel en resultaat Inwoners stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven

Planning en 
beslismomenten

Doorlopend

toelichting activiteiten
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 het idee of initiatief van de mede inwoners in de straat of buurt. Ook het 
faciliteren van energiecoöperaties valt hieronder. Er is ruimte binnen budget en capaciteit voor het 
faciliteren van 3 initiatieven per jaar. Wij vinden het hierbij belangrijk dat deze initiatieven vanuit de 
samenleving zelf komen. 
In de proeftuin aardgasvrije wijken Erflanden willen we met behulp van Rijksfinanciering maximaal 
inzetten op het faciliteren van inwoners bij het oprichten van een energiecoöperatie. 
We willen hiermee een voorbeeld te creëren voor alle inwoners van Hoogeveen en door bestaande 
initiatieven hierbij aan te haken willen we maximaal van elkaar te leren. 

activiteit klankbordgroep inwoners

Trekker Sandra van Slageren en Emma Consenheim 

Doel en resultaat Samen met inwoners uitvoering geven aan de opgave energietransitie

Planning en 
beslismomenten

Doorlopend

toelichting activiteiten
De klankbordgroep is een zelfstandige groep inwoners, met een eigen gezicht, die meedenkt 
en gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente over de energietransitie en ook zelf 
activiteiten ontplooit. De leden van de klankbordgroep zijn een geografisch goede afspiegeling van 
de wijken en dorpen in Hoogeveen zijn. De klankbordgroep zelf bepaalt wie zij geschikt achten voor 
deelname aan de klankbordgroep. Het is aan de leden van de klankborgroep zelf om hun rol en 
invulling te bepalen. De verwachting is dat de rol van de klankbordgroep met de tijd zal veranderen. 
Nu in het begin vooral op een hoger abstractieniveau en naarmate het dichter naar de uitvoering in 
wijken gaat, concreter.
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4.5 WErkgroEp EnErgiEtransitiE BEdriJvEn En ondErWiJs

Coördinator werkgroep Erik Dusseljee TIJDELIJK en plaatsvervangend coördinator Josee Bakker.

proJECt ontwikkeling bedrijventerrein riegmeer

Trekker Mark Bent

Doel en resultaat Toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling bedrijventerrein 
Riegmeer

Planning en 
beslismomenten

Vaststelling visie 2020, daarna uitvoering

toelichting activiteiten
Voor bedrijventerrein Riegmeer is een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin wordt ingegaan op 
het soort bedrijventerrein, het soort bedrijvigheid en de kansrijke sectoren voor bedrijventerrein 
Riegmeer. Dit met als doel dat Riegmeer zich kan ontwikkelen tot een aantrekkelijk bedrijventerrein 
dat plaats biedt aan lokale bedrijvigheid en nieuwe bedrijven van buiten de gemeentegrens. 
Uitgangspunt hierbij is dat de inrichting van het bedrijventerrein Riegmeer aansluit op de actuele 
trends & ontwikkelingen en de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Hoogeveen; ‘CO2-
neutraal in 2040’ en ‘klimaatrobuust in 2050’. De komende tijd wordt de visie nader uitgewerkt. 
Dit project heeft een nauwe relatie met de activiteiten van de werkgroep duurzame opwekking en 
infrastructuur elektriciteit.

proJECt duurzaamheidscentrum alfa-college

Trekker Extern projectleider, intern Emma Consenheim en Kees Boer

Doel en resultaat Oprichten energie- en duurzaamheidscentrum 

Planning en 
beslismomenten

2020-2021

toelichting activiteiten
Wat kunnen bedrijven en onderwijs allemaal leren op het gebied van duurzaam wonen? Hoe zorgen 
we ervoor dat de kennis die hierover is, beschikbaar wordt voor iedereen? Daarvoor ontwikkelen 
we als eerste stap een plan dat moet resulteren in een fysiek Energie- en Duurzaamheidscentrum. 
In dit centrum worden de innovaties getoond op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie en 
energieopslag. Studenten uit het onderwijs werken samen met het regionale bedrijfsleven aan 
doorontwikkeling van bestaande innovaties. Hierdoor komen studenten niet alleen in aanraking met 
duurzaamheid, maar wordt ook de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gestimuleerd 
zodat beide beter op elkaar aansluiten.
Met behulp van financiering vanuit de regiodeal wordt het duurzaamheidscentrum opgezet. 

proJECt klimaatroute

Trekker Provincie, intern Josee Bakker

Doel en resultaat Faciliteren en stimuleren bedrijven gericht op verduurzaming

Planning en 
beslismomenten

doorlopend

toelichting activiteiten
In opdracht van de provincie Drenthe en in samenwerking met de gemeente heeft het bedrijf 
Klimaatroute bij bedrijven gratis scans van hun bedrijfspand uitgevoerd, veelal voor bedrijven op De 
Wieken. Deze bedrijven worden nog minimaal een jaar na oplevering van de scan door Klimaatroute 
begeleid in het nemen van energiebesparende maatregelen. Het advies wordt veelal gebruikt 
als aanleiding om met een eigen adviseur (installateur) in gesprek te gaan; maatregelen worden 
vervolgens opgenomen in meerjarenonderhoudsplannen. 
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activiteit versterken samenwerking ondernemend Hoogeveen

Trekker Sandra van Slageren en Emile Sieders

Doel en resultaat Versterken samenwerking met Ondernemend Hoogeveen 

Planning en 
beslismomenten

doorlopend

toelichting activiteiten
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 elkaar, maar ook met andere partijen kunnen samenwerken. Zowel 
ambtelijk als bestuurlijk.

4.6 WErkgroEp duurzamE opWEkking En infrastruCtuur ElEktriCitEit

Coördinator werkgroep Erik Dusseljee en plaatsvervangend coördinator Sandra van Slageren

activiteit uitvoering afwegingskader zonne-energie 

Trekker Erik Dusseljee en Sandra van Slageren

Doel en resultaat Faciliteren zonne-energie initiatieven

Planning en 
beslismomenten

Doorlopend en afhankelijk van de aanvragen

toelichting activiteiten
Faciliteren aanvragen zonneparken
Aanvragen worden conform het beleid dat op het moment van de aanvraag geldend was 
afgehandeld. Zowel bij aanvragen onder het oude als onder het aangepaste afwegingskader is het 
terug leveren op het net in veel gevallen een knelpunt, naast (voor nieuwe aanvragen) het streven 
naar 50% participatie/lokaal eigendom. Alle aanvragen worden integraal afgehandeld via het overleg 
zonneparken waar alle relevante vakdisciplines en coördinatoren vergunningen aan deelnemen.

Inzet spoor 1 en 2
Om de potentie van zon op het dak optimaal te benutten is in beeld gebracht welk dakoppervlak 
in Hoogeveen benut kan worden. Particulieren worden via advies en leningsmogelijkheden 
geïnformeerd over de mogelijkheden van zon-op-dak.  Knelpunt in de uitvoering bij grootschalige 
zon op daktoepassing bij bedrijven is de terug levering op het net. Als de netcapaciteit op orde is 
wordt via de RES met een regionale aanpak ingezet op grootschalig zon op dak. 

activiteit uitbreiding netcapaciteit

Trekker Erik Dusseljee 

Doel en resultaat Realisatie uitbreiding netcapaciteit elektra

Planning en 
beslismomenten

Nader te bepalen

toelichting activiteiten
Voor de uitbreiding van de capaciteit lopen 2 concrete initiatieven, de realisatie van een laagspanning 
onderstation op bedrijventerrein Riegmeer, waarover besluitvorming in de 2e helft 2020 plaatsvindt 
en de realisatie van uitbreiding van de hoogspanning op een nader te bepalen locatie door Tennet. 
Er is inmiddels een afstemmingsgroep samengesteld om beide uitbreidingen te faciliteren. 
Deze activiteiten hangen nauw samen met het project ontwikkeling Riegmeer en worden qua 
projectleiding daar ondergebracht.
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proJECt zonneroute a37

Trekker Rijkswaterstaat, intern Wessel de Wagt

Doel en resultaat Zonne-energie langs rijkswegen opwekken

Planning en 
beslismomenten

2020 voorbereiding en start planologische procedure

toelichting activiteiten
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. Het opwekken van duurzame energie 
langs de A37 met 300 hectare zonnepanelen maakt ook onderdeel uit van de RES Drenthe. 

Met het vaststellen van de ‘Rapportage verkenning Zonneroute A37’ in 2019 is de verkenningsfase 
afgerond. Het Esthetisch Programma van Eisen is uitgewerkt aan de hand van de input van inwoners 
tijdens bijeenkomsten in de drie gemeenten en is begin 2020 ook aan de inwoners gepresenteerd. 
Er is een start gemaakt met de planstudie, waarin belangrijke aspecten als milieueffecten, veiligheid, 
mogelijkheden om de opgewekte stroom te kunnen transporteren via het elektriciteitsnetwerk, 
de businesscase en de uitwerking van de locaties en het ontwerp verder worden onderzocht en 
uitgewerkt. Voor de (provinciale) planologische procedure worden nu de voorbereidingen gestart. 

4.7 WErkgroEp moBilitEit
 
Coördinator werkgroep Bert Scheper, plaatsvervangend coördinator Irene van Oenen

activiteit Elektrische laadpalen

Trekker Oene Hoekstra

Doel en resultaat Stimuleren en faciliteren elektrische laadpalen voor auto’s 

Planning doorlopend

toelichting activiteiten
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 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 sinds 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.

activiteit duurzame brandstoffen en vervoer

Trekker Bert Scheper

Doel en resultaat Stimuleren en faciliteren activiteiten duurzaam vervoer en gebruik 
duurzame brandstoffen 

Planning doorlopend

toelichting activiteiten
Faciliteren initiatieven ondernemers/inwoners gericht op duurzame brandstoffen/vervoer
Dit op verzoek en door middel van bijvoorbeeld vergunningprocedures en/of in 
communicatieactiviteiten. 
Stimuleren en faciliteren gebruik duurzame brandstoffen interne organisatie
Dit is geborgd binnen het project maatschappelijk verantwoord inkopen.
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4.8 WErkgroEp ondErstEuning 

Coördinator werkgroep Susan van Harten, plaatsvervangend coördinator Brigitte Schröders

activiteit Communicatie en participatie

Coördinator Bouwina Harthoorn

Doel en resultaat • Bewustwording dat energietransitie van iedereen een omslag vraagt
• Nieuwsgierig maken naar de mogelijkheden voor ‘ombouw’ naar 
energieneutraal wonen en leven
• Daadwerkelijke aanpassing van gedrag door het nemen van 
maatregelen
• Samen uitvoering geven aan de energietransitie

Planning doorlopend

Toelichting activiteiten
Partnerschap: samen verzinnen, samen doen. Op deze wijze willen we in Hoogeveen aan de 
slag met de energietransitie. Voor een succesvolle communicatie en participatie is het nodig om 
aan de voorkant goed te onderscheiden welke groepen inwoners en ondernemers we moeten 
onderscheiden, welke boodschappen we hebben en welke rollen er nodig zijn. We benutten hierbij de 
lange ervaring en het netwerk van De Smederijen. Doel van de participatie bij de energietransitie in 
Hoogeveen is dat (groepen van) inwoners en bedrijven geïnspireerd worden om zoveel mogelijk zelf 
te doen (gedragsverandering). Het begint met een proces van informeren en draagvlak creëren. Met 
als mogelijke vervolgstap co-creatie. 
We brengen samen met inwoners en ondernemers en via De Smederijen in beeld waar de energie 
zit in de samenleving waar we op mee kunnen bewegen. En waar zit de weerstand? De manier 
waarop inwoners en bedrijven gefaciliteerd willen worden is verschillend. En welke rol hebben we 
en willen we daar als gemeente bij hebben? ? En wat kunnen inwoners en bedrijven daarbij van 
ons verwachten. De aanpak is in de bijlage Communicatie- en participatiestrategie Energietransitie 
Hoogeveen uitgewerkt. 

activiteit monitoren

Coördinator Irene van Oenen

Doel en resultaat Voortgang van de energietransitie monitoren

Planning en 
beslismomenten

2020-2021

toelichting activiteiten
In 2020 wordt een actualisatie van de klimaat-/energiemonitor voorbereid, die in 2021 operationeel 
is. We kijken of de huidige wijze en vorm van monitoren nog volstaat of dat aanpassingen nodig zijn.

activiteit Energie Expertise team

Coördinator Susan van Harten en Brigitte Schröders

Doel en resultaat Op afroep ondersteunen in de technische expertise die nodig is bij de 
uitvoering van de activiteiten/projecten binnen de werkgroepen. 

Planning doorlopend

Toelichting activiteiten
Binnen de SWO De Wolden Hoogeveen zijn diverse medewerkers te vinden met technische expertise 
op het gebied van de energietransitie. Deze kennis wordt gebundeld in het expertise team. Het 
team of de leden van het team kunnen via de coördinator worden ingezet ter ondersteuning van de 
activiteiten. Het team wisselt ook onderling expertise uit. 
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   BEnodigd BudgEt voor dE
            uitvoEring van dE     
   EnErgiEtransitiE
Bij de risico’s in hoofdstuk 2.3 is al benoemd dat de beschikbare middelen en capaciteit voor de 
energietransitie binnen de SWO en de gemeente relatief beperkt zijn. De financiële situatie van de 
gemeente Hoogeveen noodzaakt tot het creatief en zorgvuldig omgaan met minimale middelen. 
We zoeken daarom naar aanvullende middelen via partners als rijk en provincie. Een goed voorbeeld 
hiervan is de subsidie aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken voor de wijk Erflanden bij het Rijk en de 
ondersteuning in de organisatie van de sprintsessie voor de bouwstenen voor de Transitievisie Warmte 
en de ondersteuning van de VvE’s door de provincie.

Structureel is binnen de exploitatie voor de energietransitie jaarlijks een budget van 60.000 euro 
beschikbaar. In 2020 wordt dit budget vooral gebruikt om het benodigde onderzoek en expertise in te 
huren voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de (door)ontwikkeling van de communicatie 
en participatie voor de energietransitie. In 2021 zal het accent van uitgaven vooral komen te liggen 
op het faciliteren van inwoners in het nemen van isolerende maatregelen, mede omdat dan de 
Rijksfinanciering van de uitvoering van de RRE-regeling door het Drents Energieloket wegvalt. De 
uitvoering van het eerste wijkuitvoeringsplan voor de eerste 430 woningen in Erflanden wordt volledig 
vanuit de proeftuin aardgasvrije wijken gefinancierd. Dit met uitzondering van de benodigde capaciteit. 
Voor financiering van de capaciteit wordt in samenwerking met de provincie een Europese ELENA 
subsidie aanvraag voorbereid. 

Voor wat betreft de capaciteit geldt dat er op dit moment een aantal nog niet ingevulde uren zijn voor 
duurzaamheid vanwege detachering. Dit betekent dat een aantal rollen en activiteiten in de uitvoering 
tijdelijk/ter overbrugging zijn belegd bij medewerkers. Het zal duidelijk zijn dat deze inzet te beperkt 
is om op volledig en op goede wijze aan deze activiteiten te kunnen werken. Daarom gaat extra 
ingehuurd voor proces en op inhoud, dit moet nog nader uitgewerkt. Een vergelijkbare kanttekening 
moet gezet bij de beschikbare capaciteit voor communicatie en participatie. De inzet met de geraamde 
uren is kwetsbaar in relatie tot het beoogde resultaat. We beogen met deze minimale inzet een 
maximaal resultaat te behalen maar dit betekent wel wat voor de verwachtingen over de kwaliteit van 
het te kunnen behalen eindresultaat. Dit is een aandachtspunt in de verdere uitwerking. 

Eind 2019 jaar is via de decembercirculaire voor het opstellen van de gemeentelijke warmtetransitie 
visie ruim 200.000 euro ontvangen van het Rijk. Deze bijdrage is in Hoogeveen ingezet voor uitbreiding 
van de (personele) capaciteit. Mogelijk komt er de komende jaren nog meer geld van uit het Rijk. De 
VNG is hierover in overleg met het Rijk. Voor het opstellen van de RES heeft de regio (in ons geval de 
provincie Drenthe) al eerder in 2019 een bijdrage van 400.000 euro ontvangen. Hiermee wordt de RES 
Drenthe opgesteld, aangevuld met de capaciteit die elke gemeente beschikbaar stelt. 

Bij de actualisatie van het plan van aanpak eind 2021 wordt opnieuw de balans opgemaakt van de
benodigde financiering en capaciteit voor de uitvoering van de energietransitie.

Tot slot wordt opgemerkt dat de haalbaarheid van de uitvoering van dit plan van aanpak afhankelijk is 
van het beschikbare budget in 2021 en verder. Hierover vindt besluitvorming plaats bij de vaststelling 
van de programmabegroting 2021-2024.

5
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1. faCtsHEEt opgavE EnErgiEtransitiE HoogEvEEn

Cijfers zijn afkomstig uit de klimaatmonitor en projectenlijst Enexis 

Energiegebruik per sector 2016 (%) Energiegebruik 2016 (TJ) Energiegebruik per energiedrager 2016 (%) 
 

Factsheet  

  Energiesysteem 

Drenthe 

Bekende hernieuwbare Projecten (TJ)  Verhouding t.o.v. ambitie omgevingsvisie (20.000 TJ) Hernieuwbare energie (TJ) 
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2. organogram nEtWErkorganisatiE EnErgiEtransitiE
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3. CommuniCatiE- En partiCipatiEstratEgiE EnErgiEtransitiE HoogEvEEn

Communicatie en participatie Energietransitie
  

Middelen 
 

• www.groenemorgenhoogeveen.nl 
• www.desmederijenvanhoogeveen.nl  
• Torentje (gemeentepagina in huis-aan-huis krant 
• Social media: Facebook, Twitter, Instagram 
• Bijeenkomsten (eventueel online) 
• Brieven 
• Webinars 
• Lopend vuur van De Smedrijen 
• Wijkkranten 

 
 
 

Analyse
Communicatie en participatie  
 
Met communicatie willen we werken aan het informeren, inspireren en betrekken van (groepen van) inwoners en 
ondernemers in de gemeente. Uiteindelijke doel is om inwoners en ondernemers te overtuigen om zelf in actie te komen, 
waar nodig en gewenst samen met de gemeente in co-creatie. 

Omschrijving project  
 
De gemeente Hoogeveen wil in 2040 een CO₂-neutrale gemeente te zijn. Deze ambitie is uitgewerkt in De Groene Draad, 
Uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 2017-2021. De energietransitie die hier een bijdrage aan moet leveren vergt een 
brede maatschappelijke omslag en de nodige keuzes en acties en is daarom als apart thema toegevoegd aan de 
actualisatie van De Groene Draad die in juli 2019 is vastgesteld. Daarnaast is de energietransitie in 2018 als bestuurlijk 
project opgenomen in het collegeprogramma 2018 – 2022.  
 
Belangrijk om hierbij op te merken is dat we in Hoogeveen met de energietransitie niet vanaf nul beginnen. Tal van 
activiteiten en projecten zijn de afgelopen jaren al uitgevoerd die onderdeel zijn van energietransitie. Denk aan het project 
Hoogeveen woont slim, communicatiecampagnes zoals de duurzame huizenroute, het opstellen van het afwegingskader 
zonne-energie, het faciliteren van lokale duurzaamheidsinitiatieven. Alle activiteiten en projecten vallen in de gemeente 
Hoogeveen samen onder de naam Groenemorgen Hoogeveen

Doelgroepen 
 
• Gemeenteraad 
• Inwoners  
• Medewerkers SWO 
• Ondernemers 
• Partners, zoals onderwijs, verenigingen, energie 

en wooncoaches woningcorporaties, RENO/N-tra, 
de provincie, Drents Energieloket, het Rijk 

Realisatie

Organisatie van de communicatie 
 

• De projectmanager is eindverantwoordelijk 
voor de projectcommunicatie. 

• De communicatieadviseur werkt mee in het 
project, adviseert en heeft de regie op de 
woordvoering en communicatie 

• Werkgroep ondersteuning en communicatie: 
uitvoering van de communicatieactiviteiten 

 
Aanpak communicatie en participatie 
 
• Bepalen welke groepen we moeten onderscheiden 
• Bepalen welke boodschappen voor de groepen gelden 
• Inzet van (het netwerk van) De Smederijen  
• Van informatie en inspiratie naar co-creatie 
• Werken van klein naar groter: 

• In de organisatie ophalen welke groepen er zijn, waar energie zit en ook waar weerstand zit 
• Gesprekken met vertegenwoordigers van groepen om te verkennen hoe een groep het beste 

gefaciliteerd kan worden 
• Op basis van de input een uitwerking maken, eigen rol bepalen en uitvoering voorbereiden 
• Uitvoering 

Aandachtspunten 
 
• Het gaat om een grote opgave met een relatief 

lange doorlooptijd.  
• De gemeente werkt in veel onderdelen niet alleen, 

maar samen met partners en per onderdeel 
kunnen de partners verschillen. 

• De stap van het hoge doel - CO₂-neutrale 
gemeente – naar de concrete maatregelen die dit 
vraagt van inwoners en ondernemers, is groot.  

• Naast voordelen van het op aardgasvrij overgaan, 
zijn er ook nadelen als je het niet doet (dalende 
woningwaarde en hogere energiekosten op 
termijn) 

• De kost gaat doorgaans (ver) voor de baat uit 
• Veranderende omgeving: niet in mijn achtertuin 

 

Kernboodschap 
 
In de kern betekent ‘energietransitie’ dat we als 
maatschappij de overstap maken naar geheel 
nieuw systeem van energie besparen, opwekken, 
opslaan, vervoeren en verbruiken. Energie blijft 
een basisbehoefte, maar het moet wel op een 
andere manier geregeld gaan worden. 
In Hoogeveen maken we de overstap naar een 
nieuw systeem van energie besparen, opwekken, 
opslaan, vervoeren en verbruiken, inclusief 
gedragsverandering en het stimuleren van het 
nemen van maatregelen en dit binnen de 
gebouwde omgeving in het bijzonder. 
Dit vraagt om betrokkenheid en medewerking 
van alle inwoners en ondernemers. 
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4. proJECtorganisatiE WatErstof HoogEvEEn 

Gemeentelijke 
projectstructuur

waterstofHoogeveen

GEMEENTERAAD

BEWONERSRAAD

PROJECTLEIDER 

BEWONERS

COLLEGE VAN B&W

GEMEENTE HOOGEVEEN

*Smederijen
De Smederijen is een gebiedsgerichte werkwijze waarin gemeente, 

Stichting Welzijnswerk, politie en woningstichtingen samenwerken 

met inwoners. Inwoners krijgen zo inspraak over veranderingen in 

de buurt en kunnen beschikken over een eigen budget. Als oren en 

ogen van de wijk helpen en denken ze mee. De Smederijen zien de 

wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie in Erflanden vooral als 

een kans om de sociale cohesie te vergroten.

AMBTELIJK OPDRACHTGEVER

EENHEIDSMANAGER STRATEGISCHE BELEIDSCENTRUM

BESTUURLIJK OPDRACHTGEVER

WETHOUDER DUURZAAM HOOGEVEEN

PARTNERSCHAP: 
“SAMEN VERZINNEN SAMEN DOEN”

PROJECTMEDEWERKERS 

GEMEENTE

ENERGIECOÖPERATIE

ERFLANDEN

• Verguninng verlening gemeente

• Projectleider Civiel

• Programmamanager Energie 

Transitie

• Beleidsmedewerker 

Duurzaamheid

• Financieel Controller

• Inkoopmedewerker

• Gebiedsregisseur Smederijen*

• Medewerker Communicatie

• Projectondersteuner

PROJECTLEIDER

UITVOERINGSCONSORTIUM

H2 NETWERK/KETEN

PROJECTLEIDER 

GEMEENTE

PROJECTLEIDER 

HOOGEVEEN ENERGIE

ONTZORGING OMZETTEN 

WONINGEN 
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5. CapaCitEitsplanning
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