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Inleiding 

Ambitie: klimaatneutraal Noordenveld in 2040 

Noordenveld wil klimaatneutraal1 zijn in 2040. Klimaatneutraal betekent netto geen uitstoot 

van broeikasgassen binnen Noordenveld. Onze ambitie is hoog, we willen onze 

verantwoordelijkheid nemen en werken aan een mooie en duurzame toekomst, ook voor 

toekomstige generaties. Onze doelstelling kunnen we alleen halen als we samenwerken, 

kennis en ervaringen delen en mensen enthousiast maken. In 2015 is met de Nota 

Duurzaamheid 2015-2020 een eerste concrete stap gezet naar die klimaatneutraliteit. In 

deze Nota duurzaamheid staat hoe de gemeente tot 2020 invulling wil geven aan 

duurzaamheid. De focus ligt in deze nota op energiebesparing en duurzame energie. 

 

Aanleiding actieprogramma 

De uitvoering van de Nota Duurzaamheid is inmiddels over de helft van de looptijd van de 

nota. We hebben in beeld gebracht welke acties zijn uitgevoerd. Dan blijkt dat we al veel 

hebben gedaan, maar voornamelijk ad hoc en niet voor iedereen zichtbaar. Het beleid is te 

versnipperd in uitvoering genomen. Niet altijd is de relatie met duurzaamheid herkenbaar. 

Het lijkt hierdoor alsof er weinig tot niets gebeurt rond dit thema. 

Dit was voor de gemeenteraad aanleiding om bij de behandeling van de 

Programmabegroting 2018 aan het college extra aandacht en energie te vragen voor 

duurzaamheid. De raad heeft het college verzocht om een investeringsprogramma aan de 

raad aan te bieden voor of bij vaststelling van de jaarrekening 2017. 

We hebben een actieprogramma duurzaamheid opgesteld. Het is een programma met vooral 

acties in 2018 om een beweging in gang te zetten. Daarnaast is het nodig om inzichtelijk te 

maken waar we op dit moment staan en welke duurzaamheidsingrepen waar nodig zijn. Op 

basis van de acties in 2018 stellen we een uitvoeringsprogramma op, dat verwerkt kan 

worden in programmabegrotingen voor 2019 en verder. 

 

Stand van zaken uitvoering Nota duurzaamheid 2015-2020 

We zien dat er op diverse terreinen stappen zijn gezet. Dit zijn vooral acties op het terrein 

van samenwerken, informatie verzamelen en delen: laten uitvoeren van energiescans, 

organisatie van Zonne- en Warmtetour, deelname aan het Drents Energie Loket en 

prestatieafspraken met woningcorporaties. De uitvoering van de Nota Duurzaamheid is 

zichtbaar geworden via het toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimte, 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en de verduurzaming van maatschappelijke 

gebouwen. Daarnaast hebben we met veel succes een zonnelening aangeboden, waarmee 

particulieren de installatie voor zonnepanelen op hun dak kunnen financieren. 

                                                           
1 Klimaatneutraal: Geen effect op het klimaat hebbend, met name doordat de hoeveelheid broeikasgassen die 

wordt uitgestoten bij een bepaalde activiteit, wordt gecompenseerd door bv. het planten van bomen 
(Omgevingsvisie Noordenveld 2030) 
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Het college heeft in de programmabegroting 2018 een post van € 100.000 voor 

duurzaamheid opgenomen, om de verdere uitwerking van de nota op te pakken.  

 

Actieprogramma duurzaamheid 

Basisgedachte: gewoon starten en acties ondernemen 

Het jaar 2040 klinkt nog erg ver weg en klimaatneutraliteit is een abstract begrip. We 

overzien niet hoe de wereld er dan uitziet en wat we daarvoor nu moeten doen. En kijken we 

alleen maar naar 2040 en waar we willen komen, dan kan dat nog wel eens verlammend 

werken. Dat is begrijpelijk. 

Over één ding zijn we eens: we moeten nu stappen maken om onze doelstellingen te halen. 

We zitten niet van vandaag op morgen op het niveau van een klimaatneutrale gemeente. Dat 

gaat via tussenstappen, waarbij snelle technologische ontwikkelingen ons vragen om flexibel 

en adequaat te zijn. Gewoon starten en acties ondernemen met de kennis van nu is dan ook 

het devies voor de korte termijn. Elk stap in de goede richting is er één. We zullen daarbij 

kansen die zich voordoen ook direct benutten om zo snel successen te boeken.   

 

Het actieprogramma is vanuit die gedachte opgezet en gevuld. We gaan stappen zetten en 

monitoren wat het effect van deze stappen is. De acties in het programma geven een 

serieuze indicatie van wat we in 2018 in elk geval moeten oppakken of starten. In 2018 gaan 

we een visie voor de langere termijn ontwikkelen en ook tussendoelen en mijlpalen 

benoemen richting 2040. Daarmee kunnen we periodiek beoordelen of we op de goede weg 

zijn en wat vervolgacties zijn. Deze acties zijn bijsturing, extra inzet plegen of ambities 

bijstellen. Daarnaast geeft de monitoring inzicht in wie en wat we nodig hebben op weg naar 

2040. 

 

Omgevingsvisie Noordenveld 2030 als leidraad 

Duurzaam is één van de kernwaarden van onze gemeente. Ook in de Omgevingsvisie 

Noordenveld 2030 staan de ambities rondom dit thema verwoord. De raad heeft deze visie 

begin 2017 vastgesteld. De ambities uit de nota Duurzaamheid 2015-2020, die een kortere 

looptijd heeft, zijn daarmee niet verdwenen. Ze komen op hoofdlijnen terug in de visie. De 

Omgevingsvisie geeft richting, maar noemt geen concrete acties. Hiervoor is een vertaling in 

programma’s nodig. Het investeringsprogramma duurzaamheid dat de raad heeft gevraagd, 

is daar één van. Voor de opbouw van het programma Duurzaamheid zoeken we aansluiting 

bij de onderwerpen uit de Omgevingsvisie. Die onderwerpen zijn: 

Houding en gedrag   Mobiliteit 

Energie    Biologische en lokale producten 

Ruimtegebruik    Afval en hergebruik 

Bouwen    Watergebruik 

Ondernemers 
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Rol gemeente 

De gemeente heeft een belangrijke rol in de verduurzaming van Noordenveld. Maar we 

kunnen het niet alleen. We hebben iedereen in de gemeente nodig: inwoners, bedrijven, 

verenigingen, scholen, energiecoöperatie en maatschappelijke organisaties. Samen werken 

we aan de verduurzaming van de gemeente.  

Wij zien daarbij voor ons drie rollen weggelegd: 

Het goede voorbeeld geven 

Als wij willen dat anderen meedoen, moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Dat gaan 

we doen op de terreinen waar we zelf direct invloed hebben: via onze inkoop, in de openbare 

ruimte, bij het eigen wagenpark, in en rond de gemeentelijke gebouwen en via 

nieuwbouwkavels. Ook werken we aan een vergroting van bewustzijn in de gemeentelijke 

organisatie en integreren we duurzaamheid binnen alle beleidsvelden. 

 

Regisseren 

Er komen ook vanzelf steeds meer duurzame initiatieven van de grond in onze gemeente. 

Een voorbeeld daarvan zijn projectontwikkelaars die zonneparken willen realiseren. Dit 

vraagt een regierol van de gemeente. Die rol uit zich bijvoorbeeld in de publiekrechtelijke 

borging van initiatieven. Een ander voorbeeld is dat we bij de nieuwbouw van scholen de 

regie nemen voor duurzame, energieneutrale scholen. Tenslotte, nemen we de trekkersrol 

op ons om partijen bij elkaar te brengen in het kader van Op Fietse, om via die weg de 

mobiliteit in onze gemeente te verduurzamen. 

 

Mogelijk maken en stimuleren 

In sommige gevallen is een extra duwtje nodig om iets op gang te brengen. In deze rol willen 

we partijen stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te pakken voor verduurzaming. 

Samenwerking, bewustwording, kennisdeling, educatie, kennisverwerving en advisering zijn 

hierbij van groot belang. En we kijken waar financiële ondersteuning gewenst en mogelijk is. 

We gaan hiervoor passende instrumenten ontwikkelen. Bestaande instrumenten zetten we 

voort. Een voorbeeld is de milieubarometer, waarmee we het Parkmanagement helpen om 

inzicht te kunnen krijgen in waar bedrijven staan. 

 

Opbouw toelichting  

Het vervolg van deze toelichting is opgebouwd langs de onderwerpen uit de Omgevingsvisie. 

We lichten per onderwerp toe welke relatie met duurzaamheid wij zien en welke acties we 

onder meer gaan oppakken. Elke toelichting start met één of meerdere citaten (cursief) uit de 

Omgevingsvisie.  

In het programma hebben we enkele onderwerpen samengevoegd, omdat ze nauw met 

elkaar samenhangen. Daarnaast is de titel van onderwerp ‘Ondernemers’ verbreed naar 

‘Bedrijven’. Een extra onderwerp is ‘Duurzaam inkopen’.  
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Onderwerpen 

Houding en gedrag 

“Iedereen draagt bij aan een duurzaam Noordenveld.”…(…)… “Samenwerking, 

bewustwording, kennisdeling, educatie, kennisverwerving en advisering zijn hierbij van groot 

belang.” 

We hebben anderen nodig om Noordenveld duurzamer te maken. Dat beseffen we en het is 

van belang dat iedereen in Noordenveld zich bewust is van zijn of haar rol. Bewustwording 

vraagt gerichte communicatie. En die communicatie verschilt per doelgroep. We willen met 

communicatie inzetten op kennis, houding en gedrag. Dit vraagt om continu, consistent en 

compleet over duurzaamheid in de gemeente communiceren. We willen daarin ook ruimte en 

een podium bieden voor duurzame partijen om zich te presenteren. Met scholen gaan we in 

gesprek over lesprogramma’s rond energiebesparing op school en thuis. 

Bewustwording hangt nauw samen met gedragsverandering. Die verandering is een 

langlopend proces. Dat stelt eisen aan een campagne en aan verwachtingen over de 

effecten van een campagne. We gaan hiervoor een doelgroepgerichte communicatie-

strategie ontwikkelen.  

 

Energie 

“De gemeente Noordenveld is klimaatneutraal in 2040. Klimaatneutraal bereiken we samen door 

energiebesparing en toepassing van duurzame energie.” 

In de Nota Duurzaamheid is de focus op energiebesparing en duurzame energie gelegd. En 

die focus is niet verminderd. Op dit terrein ligt een grote opgave. We zitten in een transitie 

naar een energievoorziening vanuit hernieuwbare bronnen. Dé oplossing bestaat niet. We 

kunnen en hoeven morgen nog niet op het niveau van 2040 te zitten. We gaan de eerste 

stappen zetten met de kennis en techniek van nu. Concreet betekent dat de focus in eerste 

instantie ligt op oplossingen met zonne-energie als het om energieopwekking gaat. Andere 

vormen van energie, zoals wind, biogas, waterstof, restwarmte en geothermie, gaan we 

onderzoeken om te bepalen op welke wijze we onze energievraag, nu en in de toekomst, op 

een duurzame manier gaan beantwoorden. We zoeken daarbij, onder leiding van de 

provincie, afstemming in regionaal verband via het spoor van een regionale energie- en 

klimaatstrategie (REKS). 

In 2016 zijn we met provincie Drenthe, woningcorporaties, marktpartijen, kennisinstituten, 

energiecoöperaties en andere partijen op expeditie gegaan naar energieneutraal wonen in 

2040. Dit raakt ook onze inwoners. We zetten met deze expeditie de lijn voort die we hebben 

ingezet met de Nota Duurzaamheid. De pilot Integrale aanpak oude wijken gebruiken we om 

een werkwijze rond energiebesparing én energieneutraliteit op termijn te ontwikkelen. De 

kennis die we opdoen in de pilot, gebruiken we vervolgens om een energiestrategie voor alle 

woningen in de gemeente uit te stippelen. Deze strategie is een energietransitieplan per wijk, 

dorp, bedrijventerrein met mogelijkheden en consequenties voor energietransitie.  Hiervoor is 

inzicht nodig in het energieverbruik,  CO2-uitstoot en mogelijke duurzame energiebronnen en 

oplossingen. 
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Ruimtegebruik en bouwen 

“Bij uitbreidings- en herstructureringsplannen wordt rekening gehouden met een duurzame 

verkaveling.” 

“Bouwen en verbouwen van woningen en gebouwen gebeurt duurzaam, milieuvriendelijk en gezond.” 

Duurzaamheid heeft impact op de ruimte om ons heen. Het opwekken van hernieuwbare 

energie leidt tot nieuwe landschappen. Op steeds meer daken verschijnen zonnepanelen. 

We gaan daarnaast grootschalige energie-opwek faciliteren. In eerste instantie ligt de focus 

daarbij op grootschalige zonne-energie via grondgebonden zonneparken.  

Duurzaamheid is ook zuinig en verstandig met ruimte omgaan. In bestaande gebouwen 

betekent dat multifunctioneel ruimtegebruik en herbestemmen van leegstaande panden of 

locaties. We gaan zelf onderzoeken of we een leegstaand gemeentelijk pand kunnen 

gebruiken als proefwoning of showroom waar inwoners kunnen zien en beleven wat 

energieneutraal bouwen en wonen inhoudt. Voor bedrijven uit Noordenveld biedt dit de 

mogelijkheid om te laten zien wat zij rond duurzaamheid doen. 

In onze nieuwbouwprojecten staat duurzaamheid vooraan. We gaan voor wijken met 

woningen zonder gas en met een nieuwe energie- en warmtevoorziening. Dat pakken we op 

in de projecten Boskamp en Peize-Zuid. Bij de aanbesteding, het ontwerp en de inrichting 

van de openbare ruimte van deze projecten staat duurzaamheid voorop. Bij nieuwbouw van 

scholen en een nieuwe gemeentewerf gelden dezelfde principes. Dan hebben we het naast 

energievoorziening ook over materiaalgebruik. 

Bij een duurzame en gezonde leefomgeving hoort voldoende groen. Net als voldoende 

waterberging. Beide zijn ook nodig met het oog op veranderingen in het klimaat. We geven 

zelf het goede voorbeeld en we willen inwoners en bedrijven prikkelen om ons voorbeeld te 

volgen. 

 

Bedrijven 

“In 2030 heeft Noordenveld een energieneutraal bedrijvenpark.” 

De bedrijven op de bedrijventerreinen zijn belangrijke economische dragers en daardoor 

spelers in de verduurzaming van Noordenveld. Samen met OCN en Parkmanagement willen 

we verdere stappen maken. Zij zijn belangrijke partners voor ons. 

Voor het bedrijvenpark in Roden zijn voorbereidingen voor een grondgebonden zonnepark in 

gang gezet. We zien daarnaast veel dakoppervlak en verharding (parkeerterreinen, 

opslagterreinen), die geschikt lijken voor zonnepanelen. We willen met Parkmanagement en 

bedrijven verkennen waar dubbel en daarmee duurzaam ruimtegebruik mogelijk is.  

Provincie Drenthe heeft ideeën om de verduurzaming van het bedrijfsleven per branche op 

te pakken. Door bedrijven uit dezelfde branche, met vergelijkbare uitdagingen, bij elkaar te 

brengen via bijvoorbeeld een branchevereniging, is kans op succes groter. De provincie wil 

deze aanpak in 2018 opstarten. Parkmanagement en gemeente sluiten hierbij aan. 

We denken dat daarnaast mogelijkheden liggen om met het lokale bedrijfsleven (en andere 

overheden) Veenhuizen te verduurzamen en mogelijk zelfvoorzienend te maken. We zien 

daarvoor een alternatief ‘parkmanagement’ als een oplossing. Voorbeelden van 
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onderwerpen waarover dit parkmanagement zich kan buigen zijn afvalreductie, circulaire 

economie en collectieve energie-inkoop en/of –opwekking.  

 

Mobiliteit 

“De CO2-emissie door mobiliteit is verminderd door mobiliteit te verminderen, veranderen en te 

verduurzamen.” 

Noordenveld zet de fiets op 1. Dat doen we met ons project Op Fietse. We gaan daar de 

komende jaren verder werk van maken. Fietsen is gezond én draagt bij aan de vermindering 

van CO2-emissie, die we ons ten doel hebben gesteld in de Omgevingsvisie. Uiteraard 

blijven andere vervoersmiddelen bestaan. We zetten daarbij in op ketenmobiliteit, om 

problemen met files en bereikbaarheid op te lossen. Op termijn zijn ook deelauto’s 

oplossingen voor een vermindering van mobiliteit. 

 

We gaan daarnaast aan de slag met een stappenplan voor de verduurzaming van het 

gemeentelijk wagenpark. We onderzoeken mogelijke andere, duurzame brandstoffen en 

kijken welke CO2-reductie te behalen is met vermindering van vervoersbewegingen.  

 

Biologische en lokale producten 

“Iedereen is bekend met de lokale producten en maakt er gebruik van.” 

Dit onderwerp is nieuw ten opzichte van de Nota Duurzaamheid. De rol van de gemeente op 

dit terrein is beperkt. In eerste instantie zoeken we aansluiting bij lopende projecten rond 

gezondheid, bijvoorbeeld het JOGG. In het verlengde daarnaar gaan we kijken hoe we onze 

kantines kunnen verduurzamen. 

 

Afval en hergebruik en watergebruik 

“Noordenveld is samen op weg naar een recycling maatschappij.” 

Noordenveld heeft al veel bereikt op het gebied van afvalscheiding en –reductie. Onze 

doelstellingen voor de komende jaren zijn stevig. We richten ons daarbij op afvalscheid- en 

hergebruik. In 2018 gaan we evalueren waar we staan. Op basis van deze evaluatie bepalen 

we de vervolgstappen in relatie tot onze duurzaamheiddoelstellingen.  

 

De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Dat is een deel van de afvalstroom. We denken 

dat ook bij bedrijfsafval nog terrein valt te winnen. Om daar de juiste keuzes in te maken 

moeten we  eerst een inventarisatie maken van de mogelijkheden tot afvalscheiding en –

reductie en onze rol daarin. We gaan met bedrijven in gesprek om te onderzoeken hoe zij 

erin staan.  

 

Bij watergebruik gaat het om zuiniger gebruik van drinkwater, toepassing van gescheiden 

rioleringsstelsel en hergebruik van regenwater. Daar zijn we al mee bezig, zowel in 

bestaande als nieuwe wijken. Dat beleid zetten we voort. 
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Inkoop 

De gemeente heeft het Manifest Verantwoord Inkopen ondertekend. Bewust en gericht 

maatschappelijk verantwoord inkopen vormt een krachtig instrument om 

duurzaamheiddoelstellingen te bereiken. In het manifest staan minimumeisen voor 

duurzaamheid. Wat ons betreft gaan we een slag verder. Samen met de andere gemeenten 

in de Kop van Drenthe stellen we hiervoor een actieplan op.  

Circulair inkopen zien we als een belangrijke ontwikkeling. We gaan een pilotproject rond dit 

thema opstarten, om te zien wat dit betekent voor de vertaling van circulaire economie in het 

inkoopbeleid van de gemeente. 

Onze energiecontracten hebben nog een looptijd tot en met 2019 (gas) en 2020 (elektra). 

We gaan een nieuwe aanbesteding voorbereiden en zoeken waar mogelijk de samenwerking 

met andere gemeenten of overheden. We gaan voor een verdere vergroening van onze 

energievoorziening.  
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Financiën 

De gemeenteraad heeft ons verzocht om voor of bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 

de raad een uitgewerkt investeringsplan ter besluitvorming voor te leggen. De post 

Duurzaamheid in de Programmabegroting 2018 is daarbij verhoogd van € 100.000,-- naar 

€ 200.000 voor het jaar 2018. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is gevraagd om een post 

‘verdere versterking duurzaamheidsmaatregelen’ als PM-post op te nemen en die bij de 

Perspectiefnota 2019 verder in te vullen. 

Prioriteiten stellen 

Het actieprogramma kent veel acties. Een deel daarvan is al in gang gezet en loopt 

momenteel, de overige acties zijn nieuw. Helemaal nieuw zijn ze niet, omdat voor veel acties 

aanknopingspunten liggen in bestaande sporen of beleidsstukken.  

We kunnen niet alles tegelijk oppakken. Om die reden brengen we een prioritering aan. In 

het verlengde van de Nota Duurzaamheid 2015-2020 is ook in het actieprogramma het 

thema Energie het thema waar de focus op ligt. Op dat terrein moeten we de komende jaren 

flinke slagen maken om onze doelstellingen te halen. We richten ons daarom, nog meer dan 

voorheen, op energieopwekking en energiebesparing. Thema’s die daar direct mee 

samenhangen zijn ‘Houding en gedrag’ en ‘Ruimtegebruik en bouwen’. De hoogste prioriteit 

hebben daarbij projecten waarbij we zelf aan het stuur zitten. Op deze projecten hebben we 

direct invloed. En we geven daarmee zelf het goede voorbeeld. 

Beschikbare middelen 

De raad heeft de post duurzaamheid voor 2018 verdubbeld naar € 200.000. Voor de 

uitvoering van het actieprogramma is niet uitsluitend de post duurzaamheid beschikbaar. Het 

actieprogramma raakt ook andere beleidsvelden en daarmee andere budgetten waaruit 

geput kan worden. 

 Thema 2018 

Duurzaamheid Alle € 200.000 

Pilot Integrale aanpak oude wijken Energie € 50.000 

Basisbijdrage Drents Energie Loket Energie € 10.000 

Op Fietse Mobiliteit € 87.500 

Realisatie school Veenhuizen* Ruimtegebruik en bouwen PM 

NME Scholennetwerk Houding en gedrag € 10.250 

GVVP Mobiliteit € 14.000 

   

Totaal  € 367.750 

*binnen kapitaallasten voor investering van 1,6 miljoen 

In totaal is er in 2018 in de begroting een budget van ruim € 360.000 beschikbaar voor beleid 

en projecten die duurzaamheid en daarmee het actieprogramma direct of indirect raken. 

Omdat op dit moment niet duidelijk is hoeveel middelen nodig zijn of aangevraagd worden 

voor de uitvoering van de verschillende acties, beschouwen we het bedrag van € 360.000 als 

ongedeeld budget. Besteding van het budget vindt plaats op basis van nadere uitwerkingen 

en projectplannen. 


