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Aanleiding	  	  
Gemeente	  De	  Wolden	  heeft	  de	  afgelopen	  jaren	  (2010-‐2015)	  gewerkt	  met	  het	  MilieuAmbitieplan.	  Het	  
merendeel	  van	  de	  doelen	  hierin	  beschreven	  heeft	  de	  gemeente	  aangepakt	  en	  uitgevoerd.	  Voor	  de	  
aankomende	  vijf	  jaar	  wil	  de	  gemeente	  niet	  een	  beleidsplan	  maken	  maar	  een	  actieplan.	  In	  dit	  
actieplan	  staan	  de	  kernwoorden	  actiegericht,	  doen,	  en	  burgerparticipatie	  centraal.	  Om	  tot	  dit	  
actieplan	  te	  komen	  heeft	  de	  gemeente	  samen	  met	  haar	  inwoners	  	  ideeën	  verzameld	  voor	  mogelijke	  
acties	  om	  energie	  en	  klimaat	  acties.	  
 

4	  actieve	  werkbijeenkomsten	  	  
Er	  zijn	  in	  totaal	  vier	  actieve	  werkbijeenkomsten	  georganiseerd.	  De	  eerste	  bijeenkomst	  was	  een	  
interne	  bijeenkomst	  voor	  medewerkers	  van	  de	  samenwerkingsorganisatie	  De	  Wolden	  Hoogeveen.	  
Daarna	  volgden	  drie	  externe	  bijeenkomsten	  met	  de	  volgende	  thema’s	  :	  Wonen,	  Onderwijs	  en	  Sport	  
en	  Ondernemers.	  
	  

Per	  sessie	  zijn	  specifieke	  doelgroepen	  uitgenodigd,	  is	  er	  een	  
advertentie	  geplaatst	  in	  de	  lokale	  krant	  en	  de	  gemeente	  De	  
Wolden	  heeft	  een	  nieuwsbericht	  geplaats	  op	  de	  website.	  	  
Er	  zijn	  in	  totaal	  zo’n	  80	  personen	  op	  de	  werkbijeenkomsten	  
afgekomen.	  	  Geen	  hoge	  opkomst,	  maar	  inhoudelijk	  wel	  van	  hoge	  
kwaliteit.	  De	  sfeer	  was	  bij	  alle	  vier	  de	  bijeenkomsten	  positief.	  Men	  
wil	  graag	  meedenken	  over	  ingrediënten	  voor	  het	  actieplan.	  Eigen	  
ervaringen	  rondom	  energie	  besparen	  en	  energie	  opwekken	  

werden	  gedeeld.	  Waar	  liep	  men	  op	  tegen	  aan	  en	  op	  welke	  manier(en)	  heeft	  de	  gemeente	  hierin	  
kunnen	  helpen	  of	  juist	  het	  minder	  makkelijk	  gemaakt.	  Ter	  introductie	  bij	  de	  sessie	  over	  Wonen	  en	  de	  
sessie	  over	  Sport	  en	  Onderwijs	  is	  een	  spreker	  gevraagd	  om	  zijn	  ervaringen	  te	  delen	  omtrent	  energie	  
besparen	  en	  /of	  energie	  opwekken.	  Een	  aantal	  keer	  werd	  na	  afloop	  van	  de	  bijeenkomst	  
teruggekoppeld	  dat	  men	  met	  meer	  ideeën	  over	  energie	  besparen	  of	  opwekken	  weer	  huiswaarts	  
keerde.	  Het	  feit	  dat	  men	  verschillende	  personen	  met	  diverse	  achtergronden	  over	  dit	  onderwerp	  kon	  
spreken	  is	  als	  positief	  en	  leerzaam	  gezien.	  
 

Er	  gebeurt	  al	  veel!	  
De	  gemeente	  heeft	  een	  actief	  klimaat	  en	  energie	  beleid	  gevoerd.	  De	  deelnemers	  die	  naar	  de	  
bijeenkomsten	  zijn	  gekomen	  hebben	  met	  veel	  voorbeelden	  laten	  zien	  dat	  zij	  ook	  actief	  aan	  de	  slag	  
zijn.	  De	  weg	  naar	  de	  gemeente	  wordt	  al	  redelijk	  eenvoudig	  gevonden.	  	  
	  
De	  gemeente	  heeft	  de	  afgelopen	  jaren	  ingezet	  op	  onder	  andere	  
de	  volgende	  activiteiten	  
-‐	  	  het	  stimuleren	  van	  energiebesparing	  (SNN	  Subsidie)	  
-‐	  het	  stimuleren	  van	  het	  plaatsen	  van	  zonnepanelen	  met	  de	  
Zonnelening	  
-‐	  De	  vier	  dorpen	  die	  op	  weg	  zijn	  naar	  energieneutraal	  (Ansen,	  
Koekangerveld,	  Ruinerwold	  en	  de	  Wijk)	  -‐	  het	  energiezuiniger	  
maken	  van	  een	  aantal	  gemeentelijke	  gebouwen	  	  	  
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Ambitieniveau	  	  
De	  deelnemers	  geven	  aan	  dat	  zij	  niet	  eens	  zozeer	  een	  hoger	  ambitieniveau	  verwachten	  van	  de	  
gemeente	  maar	  wel	  een	  realistisch	  ambitieniveau.	  De	  deelnemers	  zien	  eerder	  veranderingen	  in	  de	  
rol	  van	  de	  gemeente	  (regisseren,	  aanjagen)	  dan	  in	  de	  hoogte	  van	  de	  ambitie.	  Besparen	  en	  
verduurzamen	  wordt	  breed	  onderkend	  en	  is	  een	  belangrijke	  opgave	  voor	  de	  gemeente.	  Ga	  hierin	  
mee	  met	  de	  provinciale	  ambitie,	  de	  Drentse	  Energiedeal.	  	  
	  
De	  deal	  is	  in	  omvang	  en	  ambitie	  op	  dit	  provinciale	  niveau	  uniek,	  met	  partners	  die	  zowel	  de	  vraag	  als	  
het	  aanbod	  op	  het	  gebied	  van	  energieneutraal	  wonen	  vertegenwoordigen,	  waaronder	  ook	  
vertegenwoordigers	  van	  bewoners	  (huurders	  en	  particuliere	  woningeigenaren)	  in	  Drenthe.	  Met	  deze	  
deal	  streven	  de	  partners	  er	  naar	  dat	  alle	  inwoners	  van	  Drenthe	  in	  2040	  energieneutraal	  wonen	  op	  te	  
trekken.	  	  
	  
Volg	  het	  plan	  van	  de	  provincie	  wat	  betreft	  de	  opgave	  om	  energie	  te	  besparen	  en	  energie	  op	  te	  
wekken.	  En	  zorg	  ervoor	  dat	  de	  gebruikers	  hierin	  gestimuleerd	  worden.	  Veel	  deelnemers	  geven	  aan	  
dat	  zij	  ook	  zeker	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  als	  burger,	  vereniging,	  school	  of	  ondernemers	  inzien.	  	  
Uitdagingen	  liggen	  er	  onder	  andere	  in	  de	  bestaande	  bouw,	  het	  verduurzamen	  van	  de	  schil	  en	  zorgen	  
dat	  er	  minder	  energie	  wordt	  verbruikt.	  	  Beheerkosten	  zijn	  nu	  nog	  hoog.	  Maak	  mensen	  bewust	  dat	  zij	  
zelf	  ervoor	  kunnen	  zorgen	  om	  de	  kosten	  naar	  beneden	  te	  laten	  gaan	  door	  te	  investeren	  op	  
energiebesparende	  maatregelen	  en	  energieopwekkende	  maatregelen.	  Maak	  het	  zo	  concreet	  
mogelijk	  en	  laat	  in	  euro’s	  zien	  wat	  er	  bespaard	  kan	  worden.	  	  
 

Wat	  betekent	  dit	  voor	  de	  opgave?	  
Alle	  ideeën	  en	  ingrediënten	  zijn	  verzameld	  en	  de	  volgende	  vijf	  focuspunten	  komen	  hieruit	  naar	  
voren:	  
	  

• Meer	  uitnodigen	  dan	  de	  rem	  zijn	  voor	  innovatie	  
Visie	  
Vorm	  een	  eigen	  visie	  als	  gemeente,	  zet	  in	  op	  een	  voorbeeldfunctie	  en	  een	  trekkersrol.	  Geef	  aan	  wat	  
je	  als	  gemeente	  belangrijk	  vindt.	  Zet	  als	  gemeente	  een	  stip	  op	  de	  horizon	  en	  breng	  daarbij	  de	  opgave	  
in	  beeld.	  De	  gemeente	  staat	  het	  dichtst	  bij	  de	  burgers,	  we	  doen	  het	  samen!	  	  
	  
Regierol	  
Pak	  als	  gemeente	  de	  regierol	  en	  zorg	  voor	  één	  aanspreekpunt	  binnen	  de	  gemeente	  op	  dit	  thema.	  
Houd	  vanuit	  de	  gemeente	  een	  totaaloverzicht	  van	  alle	  energie	  projecten	  en	  initiatieven	  /organisaties	  
bij.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  partijen	  aan	  elkaar	  gekoppeld	  worden	  (vraag	  en	  aanbod)	  	  en	  samen	  

optrekken,	  en	  haal	  je	  als	  gemeente	  een	  zorg	  weg.	  Faciliteer	  dat	  
de	  beschikbare	  kennis	  op	  verschillende	  gebieden	  ingezet	  kan	  
worden	  om	  goed	  door	  te	  wijzen	  naar	  de	  juiste	  partijen.	  
Bijvoorbeeld	  fondsen	  die	  beschikbaar	  zijn,	  laten	  zien	  welke	  
wegen	  er	  te	  bewandelen	  zijn.	  
Het	  credo	  ‘hoe	  werken	  we	  samen’	  is	  belangrijker	  dan	  de	  
ambitie.	  Een	  gemeente	  die	  met	  je	  meedenkt	  en	  ruimte	  geeft	  
aan	  ideeën	  en	  innovaties.	  	  
	  

Regelingen	  	  
Geopperd	  wordt	  om	  langdurige	  regelingen	  op	  te	  zetten,	  deze	  zorgen	  voor	  continuïteit.	  	  
Denk	  aan	  investeringsregeling,	  leningen,	  startkapitaal,	  het	  faciliteren	  van	  burgerinitiatieven.	  Men	  
heeft	  niet	  zozeer	  behoefte	  aan	  subsidie	  maar	  vooral	  aan	  startkapitaal	  om	  te	  kunnen	  beginnen.	  	  
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-‐	  startkapitaal	  leveren	  aan	  verenigingen	  om	  een	  plan	  van	  aanpak	  te	  maken	  voor	  energie	  besparen	  en	  
energie	  opwekken.	  Zodat	  ze	  daarna	  bv.	  organisaties	  kunnen	  inhuren	  om	  hen	  verder	  te	  helpen.	  	  	  
-‐	  bestaande	  regelingen	  bekend(er)	  maken,	  zoals	  de	  oranje	  container	  voor	  verenigingen	  of	  de	  
ondersteuning	  van	  lokale	  initiatieven	  vanuit	  de	  gemeente.	  
Ook	  een	  revolving	  fund	  is	  genoemd	  om	  opgezet	  te	  worden,	  zodat	  eventuele	  (aflossingen	  van)	  
leningen	  bijdragen	  aan	  nieuwe	  inkomsten	  die	  beschikbaar	  zijn	  voor	  investeringen	  in	  
energieactiviteiten.	  	  
	  
	  

• Voorbeeldfunctie	  uitdragen	  als	  gemeente	  	  
Zelf	  goede	  voorbeeld	  geven	  
Geef	  als	  gemeente	  zelf	  het	  goede	  voorbeeld	  door	  energie	  te	  besparen,	  h	  et	  	  gebruik	  van	  fossiele	  
brandstof	  te	  verminderen	  en	  duurzame	  energie	  te	  stimuleren	  (bijv	  zonnepanelen	  op	  gemeentelijke	  
gebouwen).	  
	  
Communiceren	  
Ga	  als	  gemeente	  actief	  informatie	  verstekken	  via	  de	  website	  van	  
de	  gemeente	  en	  in	  de	  Wolder	  Courant	  en	  andere	  media.	  Wat	  
zijn	  lopende	  projecten,	  welke	  voorbeelden	  van	  initiatieven	  zijn	  
er?	  Laat	  het	  zien!	  	  Wat	  doen	  verenigingen/scholen,	  waar	  liepen	  
ze	  tegenaan,	  wat	  levert	  het	  op.	  Kennisdelen	  op	  dit	  thema	  wordt	  
als	  zeer	  kansrijk	  en	  belangrijk	  gezien.	  	  
	  
Faciliteren	  
Faciliteer	  als	  gemeente	  een	  plek	  of	  instrument	  waarbij	  verenigingen	  of	  andere	  partijen	  kennis	  
kunnen	  delen,	  en	  nodig	  ze	  daar	  voor	  uit.	  Door	  het	  delen	  van	  ervaringen	  en	  kennis	  komen	  nieuwe	  
ideeën	  tot	  stand.	  Geef	  tijdens	  dit	  soort	  bijeenkomsten	  aan	  welke	  regelingen	  er	  vanuit	  de	  gemeente	  
zijn,	  vanuit	  de	  provincie	  en	  vanuit	  het	  rijk.	  Denk	  hierbij	  aan	  een	  ‘duurzaamheidssafari’	  waarbij	  
specifieke	  groepen	  bij	  elkaar	  op	  bezoek	  gaan	  en	  met	  eigen	  ogen	  zien	  welke	  maatregelen	  men	  kan	  
treffen,	  wat	  de	  ervaringen	  zijn	  en	  hoe	  men	  dat	  aanpakt.	  	  
	  
Bewust	  maken	  	  
Stel	  ambassadeurs	  aan	  voor	  het	  meekrijgen	  van	  buurtgenoten	  om	  woningeigenaren	  en/	  of	  huurders	  
te	  prikkelen	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  en	  andere	  daarover	  te	  informeren.	  Zet	  een	  energiecoach	  in	  voor	  
bestaand	  bouw.	  Die	  kan	  mensen	  bewust	  maken	  van	  bespaarmogelijkheden.	  
Oudere	  huiseigenaren	  attenderen	  op	  energie	  besparen	  d.m.v.	  huiskamergesprekken.	  Ouderen	  
blijven	  langer	  thuis	  wonen	  maar	  zijn	  niet	  altijd	  in	  staat	  om	  buiten	  de	  deur	  informatie	  te	  halen.	  	  
	  
Neem	  hierin	  ook	  zeker	  de	  jeugd	  in	  mee.	  Begin	  op	  scholen	  met	  bewustwordingsacties.	  Zorg	  dat	  het	  op	  
de	  agenda	  wordt	  gezet.	  Neem	  de	  kinderen	  bijvoorbeeld	  eens	  mee	  naar	  de	  afvalverwerkingsplaats	  en	  
laat	  zien	  wat	  er	  met	  hun	  afval	  gedaan	  wordt,	  of	  laat	  ze	  bedenken	  op	  welke	  manieren	  ze	  zelf	  energie	  
kunnen	  besparen	  en	  voer	  dat	  thuis	  uit.	  
	  
	  

• De	  bestaande	  woning/gebouwen	  voorraad	  stimuleren	  om	  schil	  te	  verbeteren	  	  
Energie	  besparen	  
Om	  energie	  te	  besparen	  bij	  gebouwen	  is	  het	  belangrijk	  om	  als	  eerste	  de	  schil	  aan	  te	  pakken,	  en	  
combineer	  deze	  met	  andere	  besparende	  maatregelen.	  Daarna	  pas	  zonnepanelen	  plaatsen.	  Maak	  

men	  bewust	  van	  deze	  volgorde	  om	  zo	  het	  beste	  resultaat	  te	  
behalen.	  Voor	  grotere	  gebouwen	  is	  het	  interessant	  wanneer	  
er	  een	  asbestplaten	  op	  liggen	  deze	  te	  verwijderen	  en	  direct	  
daarop	  voort	  zonnepanelen	  te	  plaatsen.	  Energiebesparing	  
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komt	  voor	  energieopwekking.	  Maak	  huiseigenaren	  bewust	  van	  besparing,	  tips	  van	  aannemers	  
meegeven.	  Wat	  kan	  er	  allemaal	  en	  neem	  dat	  mee!	  
	  
	  
Nulmeting	  /	  monitoring	  	  
Stimuleer	  als	  gemeente	  dat	  bewoners,	  bedrijven,	  verenigingen	  een	  nulmeting	  bij	  het	  gebouw	  
uitvoeren.	  Met	  een	  nulmeting	  wordt	  in	  kaart	  gebracht	  wat	  het	  huidige	  energieverbruik	  is	  en	  wat	  je	  
nodig	  hebt	  om	  dat	  naar	  beneden	  te	  krijgen.	  	  
Ook	  kan	  er	  een	  energiemonitor	  woningen	  worden	  geplaats	  voor	  de	  monitoring	  of	  een	  
energieadviseur	  langs	  laten	  komen	  
	  
Voorstel	  
Binnen	  3	  jaar	  weet	  elke	  bewoner	  welke	  energiemaatregelen	  er	  zijn	  en	  wat	  dat	  kan	  betekenen	  voor	  
hun	  woning/bedrijf/vereniging.	  Maak	  daarvoor	  inzichtelijk	  wat	  het	  huidige	  verbruik	  is	  en	  welke	  
maatregelen	  men	  daarvoor	  kan	  treffen	  om	  het	  verbruik	  of	  de	  kosten	  daarvan	  te	  verlagen.	  Geef	  
inzicht	  in	  de	  financiële	  baten	  versus	  lasten.	  Wat	  kost	  het	  om	  van	  label	  G	  naar	  label	  A	  te	  gaan?	  
	  
Verbouw/	  nieuwbouw	  
Men	  verwacht	  een	  actievere	  rol	  van	  de	  gemeente	  bij	  de	  aanvraag	  verbouwing/nieuwbouw.	  Zorg	  dat	  
je	  als	  gemeente	  bij	  deze	  aanvragen	  men	  kan	  wijzen	  op	  energiebesparing	  energieopwekking	  om	  dat	  
mee	  te	  nemen	  in	  de	  aanvraag.	  Voor	  nieuwbouw	  verwacht	  men	  een	  hoog	  ambitieniveau	  wat	  betreft	  
energiezuinig	  of	  energieneutraal.	  	  	  
	  
	  

• Energie	  besparing/	  opwekking	  in	  de	  openbare	  ruimte	  
Zon	  
Pak	  wat	  betreft	  zonenergie	  het	  voortouw	  als	  gemeente.	  Plaats	  zonnepanelen	  op	  het	  gemeentehuis	  
en	  draag	  daarmee	  uit	  dat	  je	  daar	  als	  gemeente	  bewust	  voor	  kiest.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  andere	  
gemeentelijke	  gebouwen,	  maar	  ook	  verenigingsgebouwen.	  	  
Met	  de	  zonnelening	  kunnen	  woningeigenaren	  bestaande	  of	  nieuwbouw,	  pv	  panelen	  plaatsen.	  	  
	  
Wind	  
Ook	  werd	  er	  geopperd	  om	  te	  kijken	  naar	  het	  plaatsen	  van	  kleine	  windmolens	  gezamenlijk	  in	  het	  
buitengebied,	  en	  daar	  ook	  gezamenlijk	  gebruik	  van	  maken.	  Boerderijen	  zijn	  plekken	  waar	  meer	  
hightech	  activiteiten	  plaats	  vinden,	  deze	  plekken	  kunnen	  prima	  opweklocaties	  worden.	  Maak	  gebruik	  
van	  opslag	  van	  energie	  op	  zo’n	  plek.	  
	  
Verlichting	  	  
Pak	  als	  gemeente	  de	  openbare	  verlichting	  aan,	  gebruik	  LED	  en	  leg	  het	  slim	  aan	  met	  sensoren.	  
Stimuleer	  anderen	  om	  ook	  voor	  LED	  te	  kiezen	  en	  bewegingssensoren	  te	  gebruiken.	  	  
	  
	  

• Verkeer	  en	  vervoer	  inzetten	  	  
Elektrische	  auto’s	  en	  fietsen	  	  
Zorg	  ervoor	  dat	  in	  de	  gemeente	  een	  laadpunten	  netwerk	  voor	  elektrische	  fietsen	  en	  elektrische	  
auto’s	  beschikbaar	  komt.	  Maak	  met	  de	  laadpunten	  een	  combinatie	  met	  zonnepanelen	  erop.	  De	  
gemeente	  is	  een	  toeristisch	  gebied	  en	  een	  fietsvriendelijke	  gemeente,	  draag	  hierin	  ook	  de	  ambitie	  
uit.	  
	  
Laadpunten	  	  
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Geef	  met	  betrekking	  tot	  laadpalen	  informatie	  aan	  burgers	  /	  ondernemers/	  verenigingen	  hoe	  zij	  
makkelijk	  zelf	  een	  laadpaal	  aan	  kunnen	  vragen,	  en	  haal	  hierbij	  ook	  belemmeringen	  in	  wet	  en	  
regelgeving	  zo	  veel	  mogelijk	  weg.	  	  
	  

Welke	  rol	  van	  de	  gemeente	  past	  hierbij	  	  
Nadrukkelijk	  is	  door	  de	  deelnemers	  meegegeven	  dat	  het	  niet	  
alleen	  gaat	  om	  subsidies,	  maar	  dat	  startkapitaal	  soms	  nodig	  is	  
om	  te	  kunnen	  beginnen.	  Waar	  men	  vooral	  behoefte	  aan	  
heeft	  is	  een	  persoon/plek	  waar	  alle	  informatie	  over	  deze	  
onderwerpen	  -‐	  energie	  en	  klimaat-‐	  bij	  elkaar	  komen.	  
Gevraagd	  wordt	  om	  vanuit	  de	  gemeente	  een	  aanspreekpunt	  
te	  vormen	  die	  deze	  informatie	  	  kan	  verstrekken,	  goede	  
voorbeelden	  kan	  tonen,	  burgers,	  ondernemers,	  verenigingen	  
op	  sleeptouw	  kan	  meenemen	  en	  wijst	  op	  de	  beschikbare	  
subsidies,	  financiële	  maatregelen.	  Een	  regisseursrol	  past	  hier	  

bij.	  De	  regisseur	  brengt	  partijen	  bij	  elkaar	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  vraag	  en	  aanbod	  bij	  elkaar	  komen	  en	  
kennis	  wordt	  gedeeld.	  	  


