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Datum 25 juni 2020

Onderwerp
Plan van aanpak energietransitie Hoogeveen

Wij willen
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.

Wij besluiten
1. In te stemmen met het plan van aanpak energietransitie Hoogeveen;
2. De raad het plan van aanpak ter informatie toe te sturen middels bijgevoegde brief.

Want
1.1 De gemeente Hoogeveen heeft al geruime tijd als ambitie om in 2040 een CO₂-

neutrale gemeente te zijn en de energietransitie is in 2018 als bestuurlijk project 
opgenomen in het collegeprogramma 2018 – 2022.
De 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. 
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.

1.2 Hiermee wordt de aanpak en inhoud van de energietransitie in Hoogeveen 
inzichtelijk 
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 en laten zien op welke wijze zo efficiënt en effectief mogelijk aan de 
energietransitie Hoogeveen gewerkt wordt.

Burgemeester en wethouders 
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2.1 Het is belangrijk om de raad goed te betrekken bij de aanpak van de 
energietransitie, zowel op proces als op inhoud
Tijdens de thema avond van de raad op 2 maart 2020 is verkend op welke wijze 
de raad betrokken 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 met de raad die na de zomer wordt 
georganiseerd gaat over energietransitie en participatie en vooral de rol van de 
raad hierbij. 
Met de bijvoegde brief informeren we de raad.

Maar
Hoewel als uitgangspunt is genomen het huidige beleidskader, Hoogeveen CO2 neutraal 
in 2040, zijn we realistisch genoeg om te beseffen dat we deze ambitie moeten gaan 
bijstellen naar 2050. Daarmee wordt aangesloten bij de Notitie Visie en aanpak project 
Hoogeveen financieel gezond. De benoemde risico’s voor wat betreft capaciteit en 
middelen sluiten hier ook bij aan. Het plan van aanpak is echter geen document 
waarmee beleidskaders kunnen worden aangepast. Het eerste aangewezen moment 
hiervoor is de programmabegroting 2021-2024. Deze aanpassing nemen we daarom mee 
in dat proces. De in het plan van aanpak openomen capaciteit en middelen zijn 
noodzakelijk, ook met bijstelling van de ambitie naar 2050 voor uitvoering van het plan 
van aanpak. De beschikbaarheid van middelen is onderdeel van de integrale afweging bij 
de vaststelling van de programmabegroting. 

Achtergrond
Communicatie en participatie zijn cruciaal in het proces van de energietransitie. 
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? 
De aanpak is in de bijlage Communicatie- en participatiestrategie Energietransitie 
Hoogeveen uitgewerkt.

De financiële gevolgen zijn 
Voor de uitvoering van de energietransitie is in de programmabegroting 2020-2024 
jaarlijks in de exploitatie 60.000 euro gereserveerd. Daarnaast wordt maximaal gezocht 
naar cofinanciering voor de uitvoering. Bij een ongewijzigde begroting is de uitvoering 
van het plan van aanpak financieel geborgd. De beschikbaarheid van middelen is echter 
een integrale afweging die op het moment van vaststelling van de begroting plaatsvindt.
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Alternatieven
De gemeenten hebben voor de energietransitie de regierol voor de gebouwde omgeving 
gekregen. Daarmee is de energietransitie een gemeentelijke taak. Een alternatief zoals 
niet instemmen met het plan van aanpak is daarmee niet realistisch. 

Bijlagen
-Plan van aanpak
-Brief aan de raad


