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Project  Omschrijving kort Omschrijving lang Doelgroep(en) Q1 Q2 Q3 Q4 2019 2020 2021

Uitwerking programma 

duurzaamheid

Programma verder uitwerken en vertalen in 

tussendoelen en meetbare resultaten 

Programma nader uitwerking t.b.v. programmatische aanpak: op basis van de acties 

in 2018 tussendoelen en mijlpalen formuleren. Dit gaat gepaard met opzetten 

monitorsysteem, dat inzicht geeft of doelstellingen worden gehaald of dat er 

bijgestuurd moet worden.

algemeen
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Duurzaamheid 

communicatieplan

Communicatieplan voor duurzaamheid maken en 

uitvoeren  

Communicatieplan maken en uitvoeren met als doel op het vergroten van de 

bewustwording rond duurzaamheid van diverse doelgroepen duurzaamheid. 

Communicatie wordt ingezet op kennis, houding en gedrag. Stappen hierin zijn: 

doelgroepen bepalen, boodschap, afbakening begrippen, beoogde doel. In aanvulling 

op bestaande middelen als website, nieuwsbrieven, Zonne- en Warmtetour, Drents 

Energieloket. Participatie inwoners en bedrijven 

algemeen

Educatie op scholen Opzetten van bewustwordingsprojecten scholen Opzetten van bewustwordingsprojecten op scholen. Bijvoorbeeld via Energy 

Challenges, Eco-Schools certificering, Junior Energiecoaches

PO- en VO-scholen

Adviesraad duurzaam 

Noordenveld

Instellen en bemensen van een Adviesraad duurzaam 

Noordenveld

Het instellen van een adviesraad die college en raad gevraagd en ongevraagd advies 

geeft over duurzaamheid. Voor de adviesraad wordt een profiel opgesteld, waarmee 

leden worden geworven.

vertegenwoordiging 

van diverse 

groeperingen uit 

gemeente

Kennisopbouw medewerkers Kennis onder medewerkers vergroten op gebied van 

energieneutraal bouwen, circulaire economie, 

energiebronnen, duurzame inkoop

Kennis onder medewerkers vergroten op gebied van energieneutraal bouwen, 

circulaire economie, energiebronnen, duurzame inkoop

gemeentelijke 

organisatie

Particuliere verhuurders Inzicht krijgen en gesprek aangaan met particuliere 

verhuurders van woningen over een duurzaam 

Noordenveld en hun rol daarin.

Inzicht krijgen en gesprek aangaan met particuliere verhuurders van woningen over 

een duurzaam Noordenveld en hun rol daarin.

particuliere 

verhuurders, Expeditie 

Energieneutraal 

Wonen Drenthe

Duurzaam event Verduurzamen van een bestaand evenement of een 

nieuw event organiseren

Selecteren en voorbereiden van een duurzaam evenement in 2018. Daarbij wordt 

een keuze gemaakt uit een bestaand evenement c.q. feest. Een alternatief is een 

jaarlijks terugkerend duurzaam event met een wisselend thema.

inwoners, bedrijven 

onderwijs

Afvalpreventie Afvalpreventie en voorkomen verspilling In kader van bewustwording rond afval acties opzetten gericht op preventie van afval, 

voorkomen van  voedselverspilling en bevorderen van recycling.

inwoners

Energiecoöperatie 

NoordseVeld (ECN)

Samenwerking gemeente-ECN vormgeven Invulling samenwerking gemeente-ECN onderzoeken en vormgeven, naar voorbeeld 

van andere gemeenten waar gemeenten en energiecoöperaties 

samenwerkingsovereenkomsten sluiten om uitvoering te geven aan het bereiken van 

gemeentelijke doelen.

Energiecoöperatie 

NoordseVeld

Duurzame karavaan Karavaan campagne over kleine maatregelen in de 

woning t.b.v. CO2 reductie

Karavaan campagne over kleine maatregelen in de woning t.b.v. CO2 reductie gemeente, 

woningcorporaties

Duurzame bedrijven 

stimuleren

Stimuleren duurzaamheidsinitiatieven bedrijven en 

promoten duurzame bedrijven 

Stimuleren duurzamheidsinitiatieven bedrijven, o.a.:

- aandacht voor duurzaamheid bij uitreiking Ondernemersprijs Noordenveld 

- in media aandacht aan duurzame bedrijven besteden

bedrijven
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Monitoren energieverbruik Inzicht in energievraag per doelgroep verkrijgen Energievraag woningen, bedrijven en mobiliteit inzichtelijk maken en monitoren. 

Hierbij aansluiten op systemen als bijvoorbeeld Energie In Beeld en open data van 

Enexis

algemeen

Energieverbruik gemeente Energieverbruik gemeente-organisatie inventariseren en 

besparen

Monitoren energieverbruik gemeente intern en besparingspotentieel inzichtelijk 

maken inclusief plan van aanpak en monitor(systeem).

gemeente-organisatie
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Pilot Integrale aanpak oude 

wijken

Pilot Integrale aanpak oude wijken Pilot waarbij de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad centraal staat, 

met aandacht voor levensloopgeschiktheidsmaatregelen en aanpak van de openbare 

ruimte. Sociale aspecten worden meegenomen bij voldoende aanleiding. 

Samenwerking met de corporatiesector is een optie.

woningeigenaren, 

provincie, ECN

Energietransitieplan Energietransitieplan duurzame energie in Noordenveld Onderzoek duurzame energiebronnen (zon, wind, geothermie, waterstof, biogas, 

restwarmte, wko, etc.). Kansen en bedreigingen in beeld brengen. Uiteindelijk leidt dit 

tot een energiestrategie: een plan per wijk, dorp, bedrijventerrein met mogelijkheden 

en consequenties voor energietransitie. De pilot Integrale herziening oude wijken 

wordt benut om hierin een eerste stap te zetten: kennisvergaring en ontwikkelen van 

een werkwijze en manier van samenwerken. Visueel in kaart brengen en benodigde 

massa bepalen.

Ontwikkelaars 

energieopwek,  

warmtenetten, 

inwoners gemeente, 

bedrijven, 

woningcorporaties

Duurzaam wonen Energiebesparing en -opwekking woningen stimuleren Besparingspotentieel bestaande woningen benutten is een belangrijk onderdeel van 

de energiebesparingsdoelstellingen. 

- deelname aan Expeditie Energieneutraal wonen 

- energiescans laten uitvoeren (eerst isoleren daarna opwekken)

- advies voor huurders en huiseigenaren: energiecoaches 

- actief communiceren over subsidieregelingen en leningen

- meedenken over en deelnemen aan nieuwe pilots, acties, campagnes van Drents 

Energie Loket

- energie- en besparingsavonden organiseren i.s.m. Drents Energie Loket

woningeigenaren, 

scholen, dorpshuizen, 

sportverenigingen etc.

Energiearmoede Bestuurlijke afspraken energietransitie voor huishoudens 

met smalle beurs

Waar van toepassing invulling geven aan de bestuurlijke afspraken om de 

energiearmoede samen met bedrijven, overheden en instellingen uit Noord-

Nederland aan te pakken

huishoudens met 

smalle beurs, 

overheden, bedrijven, 

financiële instellingen

Verduurzaming 

gemeentelijke monumenten

Onderzoeken mogelijkheid monumenten  onderdeel te 

laten worden van een zogenaamde 

postcoderoosregeling waarbij zij participeren in een 

collectief zonne-energieproject

Onderzoeken mogelijkheid om monumenten onderdeel te laten worden van een 

postcoderoosregeling waarbij zij participeren in een collectief zonne-energieproject. 

Dit omdat op monumenten geen mogelijkheden zijn voor het plaatsen van 

zonnepanelen.

gemeente, ECN

Verduurzaming overige 

monumenten

Onderzoeken stimuleringsregeling voor bij particulieren 

in eigendom zijnde monumenten

Onderzoeken stimuleringsregeling voor bij particulieren in eigendom zijnde 

monumenten

gemeente, eigenaar-

bewoners 

monumenten

Verduurzamen 

recreatieparken en -terreinen

Verduurzamen recreatieparken en -terreinen Verduurzamen recreatieparken en -terreinen, aanhaken bij lopende spoor van Vitale 

Vakantieparken Drenthe

eigenaren, beheerders

Verduurzamen openbare 

verlichting

Verduurzamen openbare verlichting door toepassing van 

LED

Verduurzamen openbare verlichting door toepassing van LED. Voortborduren op 

vervangingsbeleid van afgelopen jaren. Daarbij ook onderzoek doen naar 

opbrengsten en mogelijkheden van LED lampen in lichtmasten bij sportvelden.

gemeente

Prestatieafspraken 

corporaties

Duurzaamheidsafspraken in prestatieafspraken 

woningcorporaties;

duurzame energieopwekking en energiebesparing opnemen in prestatieafspraken 

met woningcorporaties Actium en Woonborg i.r.t. betaalbaarheid van huurwoningen

woningcorporaties
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Nieuwbouw Duurzame nieuwbouw (gasloos en met  

duurzaamheidsambities) eisen en faciliteren

Duurzame nieuwbouwprojecten obv hernieuwbare bronnen ontwikkelen woning- en 

projectontwikkeling 

makelaars

Strategisch en duurzaam 

vastgoedbeheer

Perspectief op gemeentelijke vastgoed ontwikkelen. 

Basis op orde: inzicht krijgen in nulsituatie gemeentelijk 

vastgoed en in benodigde korte en lange termijn 

verduurzamingsingrepen.

Perspectief op gemeentelijke vastgoed ontwikkelen. Basis op orde: inzicht krijgen in 

nulsituatie gemeentelijk vastgoed en in benodigde korte en lange termijn 

verduurzamingsingrepen. Onderdeel daarvan maakt onder andere een onderzoek 

naar de mogelijkheden om een gemeentelijk pand als proefwoning en/of 

duurzaamheidshowroom in te zetten. Het pand wordt hiervoor duurzaam 

(energieneutraal) gemaakt. 

inwoners, bedrijven

Naar een duurzaam 

gemeentehuis

Verduurzaming gemeentehuis (verlichting, 

toegankelijkheid, klimaat, energie, watergebruik)

Het gemeentehuis bestaat uit een nieuw en oud gedeelte, dat ieder een eigen aanpak 

vraagt. Aandachtspunten bij verduurzaming zijn verlichting, toegankelijkheid, 

klimaatbeheersing, energie/verwarming, (hemel)watergebruik, modern 

kantoorconcept (onderdeel van Strategisch en duurzaam vastgoedbeheer)

gemeente

Ver-/nieuwbouw 

gemeentewerf en milieustraat

Plan van aanpak voor nieuwbouw van een duurzame 

gemeentewerf met oog voor circulaire economie

Plan van aanpak voor nieuwbouw van een duurzame gemeentewerf met oog voor 

circulaire economie. Duurzaamheid en energieneutraal zijn een vereiste. 

Milieuconcept uitvragen aan de markt. Het gebouw ondersteunt de ambitie.

gemeente

RUIMTEGEBRUIK EN BOUWEN 2018 2019-2021
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Onderhoud gebouwen Onderhoud en verbouw gemeentelijke gebouwen 

gebeurt duurzaam

Herziening Gebouwbeheerplan voor periode 2019-2022. Op basis van o.a. 

energiescans in gemeentelijke gebouwen wordt een raming gemaakt van benodigde 

kosten voor verduurzaming. Eventuele werkzaamheden waarvoor middelen 

beschikbaar zijn, starten in Q3 (ivm voorbereiding) (onderdeel van Strategisch en 

duurzaam vastgoedbeheer)

gemeentelijke 

organisatie

Schoolgebouwen: nieuw en 

bestaand

Nieuwbouw scholen energieneutraal, bestaande 

gebouwen verduurzamen

Nieuwbouw scholen gebeurt energieneutraal. De omgeving van de scholen 

(schoolplein, openbare ruimte) wordt in ontwerp meegenomen. School Veenhuizen 

start 1ste kwartaal 2018. Voor de overige scholen wordt een projectplanning 

opgesteld. 

Bij bestaande gebouwen worden mogelijkheden tot verduurzaming schoolgebouwen 

benut en duurzame maatregelen gestimuleerd. 

onderwijs

Zonne-energie: beleidskader 

en realisatie

Opstellen en implementeren beleidskader zonne-energie 

(mogelijke locaties, rol gemeente, draagvlak en 

participatie) 

Mogelijkheden voor zonne-energie in kaart brengen inclusief locaties voor 

grondgebonden zonneparken. Locaties voor dubbel-ruimtegebruik inventariseren 

(bijvoorbeeld parkeerterreinen, carpoolplaatsen). Ontwikkelaars zoveel mogelijk 

faciliteren

provincie, LTO, 

Enexis, inwoners, 

ECN, ontwikkelaars

Duurzame energie: 

ruimtelijke inpassing 

(Energielandschappen)

Ruimtelijk beleidskader andersoortige duurzame energie- 

en warmtebronnen

In aansluiting op beleidskader voor zonne-energie en onderzoek andersoortige 

duurzame energiebronnen en alternatieve warmte-mogelijkheden ruimtelijk 

beleidskader opstellen

provincie, LTO, 

Enexis, inwoners, 

ECN, ontwikkelaars

Duurzame energie: 

vergunningen en procedures

Onderzoeken juridische mogelijkheden faciliteren en 

versnellen duurzame energie 

Onderzoeken naar de juridische mogelijkheden om de opwekking van duurzame 

energie te faciliteren en te bespoedigen via korte(re) procedures, vergunningsvrij 

bouwen, etc. Regeldruk verminderen.

gemeente

Hergebruik of transformatie 

leegstaande panden

Leegstand inventariseren t.b.v. hergebruik, 

herbestemming en alternatief gebruik 

Leegstand bedrijfspanden (kantoren, winkels, bedrijven) inventariseren (nulmeting) 

en hergebruik-, transformatie en herbestemmingsmogelijkheden onderzoeken. 

Beleidskader ontwikkelen voor alternatief gebruik van ruimten en aansluiten bij 

Centrumvisie Roden. Tijdelijke vraag en aanbod koppelen (o.a. pop-up)

bedrijven, 

maatschappelijke 

organisaties

retail,

ZZP, transitieteam 

gebouwen

Multifunctioneel 

ruimtegebruik

Multifunctioneel ruimtegebruik stimuleren Mogelijkheden tot multifunctioneel ruimtegebruik inventariseren en stimuleren. 

Combinatiemogelijkheden zoeken en faciliteren.

bedrijven, 

maatschappelijke 

organisaties

Energietransitie als 

onderdeel van 

Omgevingsplan

Betrekken en verankeren van energie- en klimaatdoelen 

in regionale en lokale plannen voor de fysieke 

leefomgeving 

Energieprojecten hebben invloed op de fysieke leefomgeving en raken daarmee de 

Omgevingswet (inwerkingtreding 1 januari 2021). Het Omgevingsplan is het 

instrument om  energie- en klimaatdoelen en de impact voor de fysieke leefomgeving 

te verankeren. 

provincie, Enexis, 

inwoners

Ecologisch bermbeheer Onderzoeken ecologisch bermbeheer in kader van 

verhogen biodiversiteit

Onderzoeken ecologisch bermbeheer in kader van verhogen biodiversiteit. 

Onderzoek richt zich op materieel, uitvoering (personeel) en potentie bermen (flora 

waarden)

LTO, gemeente
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Zelfvoorzienend Veenhuizen De oprichting van een samenwerkingsverband 

(coöperatie, 'parkmanagement') verduurzaming 

Veenhuizen. 

Plan van aanpak opstellen voor de oprichting van een samenwerkingsverband 

(coöperatie, 'parkmanagement') voor Veenhuizen. Onderwerpen zijn hierbij 

afvalreductie, op weg naar een circulaire economie, ketenintegratie, kennisdeling, 

collectieve energie inkoop en/of opwek. Bedrijven zijn de dragers.

bedrijven, inwoners

Dubbel ruimtegebruik zonne-

energie

Onderzoeken en stimuleren dubbel ruimtegebruik voor 

zonnepanelen op bedrijventerreinen (daken, 

parkeerplaatsen)

Onderzoeken en stimuleren dubbel ruimtegebruik voor zonnepanelen op 

bedrijventerreinen (daken, parkeerplaatsen) in aanvulling op grondgebonden 

opstellingen.

OCN, 

Parkmanagement

Energiescans Uitvoeren energiescans en uitvoeren maatregelen Via Parkmanagement en OCN worden bedrijven op de hoogte gebracht van de 

mogelijkheden om gebruik te maken van de Energiescans van de provincie

OCN, 

Parkmanagement, 

provincie

Branchegerichte aanpak Branchegerichte aanpak inzetten voor verduurzaming 

van bedrijven.

Provincie Drenthe wil in 2018 branchegerichte aanpak inzetten voor verduurzaming 

bedrijven. Een dergelijke aanpak is succesvol gebleken.

province, OCN, 

Parkmanagement

Verduurzamen 

bedrijfsterreinen

Met Parkmanagement en OCN mogelijkheden 

verduurzaming bedrijventerreinen blijvend verkennen

Met Parkmanagement en OCN met bedrijven in gesprek gaan over welke 

mogelijkheden en kansen bedrijven zien om bedrijventerreinen te verduurzamen.

bedrijven

BEDRIJVEN 2018 2019-2021
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Ketenmobiliteit stimuleren Ketenmobiliteit stimuleren om problemen met files en 

bereikbaarheid op te lossen.

Ketenmobiliteit ondersteunen, faciliteren of stimuleren. In het GVVP staat 

ketenmobiliteit genoemd in relatie tot multimodale overstappunten. Door 

voorzieningen hier op een goed peil te brengen en te houden, wordt het gebruik van 

het OV gefaciliteerd, aantrekkelijker gemaakt. Het gebruik van diverse 

vervoermiddelen tijdens een reis draagt bij aan reisgemak van reizigers, oplossen 

van problemen met files en bereikbaarheid en toename duurzame 

verkeersbewegingen.

inwoners, bedrijven, 

reizigers

Duurzaam vervoer binnen 

gemeente Noordenveld

Stappenplan naar verduurzaming vervoer gemeente Stappenplan naar verduurzaming vervoer gemeente. Een onderzoek naar 

vermindering van vervoersbewegingen maakt hier ook deel van uit.

gemeente-organisatie

Verduurzamen mobiliteit 

bedrijven

Stimuleren verduurzaming mobiliteit bedrijven (Op Fietse 

naar werk)

Onderzoeken mogelijkheden van een co-financiersregeling voor verduurzaming 

mobiliteit bij bedrijven. Met fietsambassadeurs en campagne mobiliteit verduurzamen. 

Q1 opzetten, Q2-Q4 uitrol. (Op Fietse naar werk)

Fietsgebruik op scholen Actieplan opstellen om fietsgebruik onder scholieren, 

ouders en personeel vergroten (Op Fietse naar school)

Actieplan opstellen om fietsgebruik onder scholieren en ouders vergroten. 

Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld veilige routes en inrichting van de openbare 

ruimte en het schoolplein (o.a. fietsenstallingen). Dit laatste zeker meenemen bij 

nieuwbouw scholen. Buurtsportcoaches halen bij scholen 

behoeften/wensen/problemen t.a.v. genoemde punten op.

scholieren, ouders, 

leerkrachten, 

buurtsportcoaches

Laadnetwerk elektrische 

auto's

Laadnetwerk elektrische auto’s voorbereiden Aansluiten bij acties provincies Groningen en Drenthe voor laadnetwerk van 

tenminste 1000 laadpalen voor elektrische auto’s uit te rollen. Aanbesteding door 

provincie Groningen vindt plaats in Q3. Voorbereidingen hiervoor lopen.

inwoners
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Afvalbeleid Vervolgstappen bepalen op basis van evaluatie van het 

gevoerde beleid

In 2018 vindt evaluatie van het gevoerde afvalbeleid plaats. Op basis van deze 

evaluatie worden vervolgstappen bepaald in relatie tot afval- en 

duurzaamheiddoelstellingen.

inwoners

Inzicht verkrijgen in 

bedrijfsafval

Inventarisatie hoeveelheden bedrijfsafval en monitoring 

opzetten

In samenspraak met Parkmanagement en RUD hoeveelheid bedrijfsafval in beeld 

brengen en monitoring opzetten. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de 

Milieubarometer

RUD, 

Parkmanagement, 

OCB, bedrijven

Afvalscheiding en hergebruik 

bedrijven

Afvalscheiding en hergebruik bedrijfsafval Met Parkmanagement en RUD onderzoeken stimuleren afvalscheiding en hergebruik 

bedrijfsafval. Mogelijkheden Milieubarometer  verder onderzoeken.

RUD, 

Parkmanagement, 

OCB, bedrijven

Asbestdaken Versnellen verwijderen asbestdaken in verband met 

verbod 2024

Versnellen verwijderen asbestdaken in verband met verbod 2024. Bij gemeentelijke 

gebouwen zelf oppakken, bij particuliere daken verwijdering stimuleren.

gemeente, inwoners, 

bedrijven, provincie, 

RUD

Waterberging Inventariseren waterberging nu en toekomstverwachting Inventariseren huidige waterberging en plan maken naar 100% waterberging in 2040 

rekening houden met klimaatontwikkelingen

algemeen

Beheer, werken openbare 

ruimte

Toepassing duurzame materialen onderzoeken Duurzame mogelijkheden binnen Beheer (verlichting, borden, overige materialen etc.) 

onderzoeken en toepassen in aanbestedingen

algemeen
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Duurzame kantines 

gemeente

Kantines gemeentelijke gebouwen verder verduurzamen Gezamenlijk met medewerkers inkoop, bedrijfsrestaurant en overige kantines 

gemeentelijke gebouwen mogelijkheden verduurzamen c.q. gezonde voeding in 

beeld brengen.

gemeente-organisatie

MOBILITEIT

BIOLOGISCHE EN LOKALE PRODUCTEN

AFVAL, HERGEBRUIK EN WATERGEBRUIK

2018

2018

2018

2019-2021

2019-2021

2019-2021
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Duurzaam inkoopbeleid 

gemeente

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Noordenveld heeft Manifest Verantwoord Inkopen ondertekend. Gemeenten in de 

Kop van Drenthe stellen een actieplan op om duurzaamheid prominenter als 

belangrijk speerpunt op te nemen in het inkoopbeleid. Het actieplan wordt in 2018 

vastgesteld.

gemeente-organisatie

Circulair inkopen Pilot voor circulaire inkoop gemeente Pilot voor circulaire inkoop binnen bedrijfsvoering gemeente gemeente-organisatie

Juridische expertise Inkoop juridische expertise ter ondersteuning bereiken 

duurzaamheidsambities (publiekrechtelijk vs 

privaatrechtelijk)

Inkoop juridische expertise ter ondersteuning bereiken duurzaamheidsambities 

(publiekrechtelijk vs privaatrechtelijk)

gemeente-organisatie

Duurzame energie gemeente Inkoop groene/hernieuwbare energie Inkoop groene/hernieuwbare energie per 1-1-2021. Voorbereiden aanbesteding. 

Contract gas loopt tot en met 2019, contract elektra tot en met 2020. Mogelijkheden 

regionale samenwerking onderzoeken.

gemeente-organisatie

2018INKOOP 2019-2021
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