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1 Inleiding 

 

Duurzaam, duurzaamheid, het klinkt bekend in de oren. Het begrip duurzaamheid is inmiddels in veel 

facetten van onze maatschappij ingeburgerd. En duurzaamheid heeft een positieve klank: als je 

duurzaam bent, ben je goed bezig. Duurzaam moet. Maar waarom ook alweer? 

 

De wereldbevolking groeit op dit moment jaarlijks met 1,1% . En het bruto nationaal product van alle 

landen samen groeit jaarlijks met 3,4%. Maar door alle groei aan nationaal product, en dan ook nog de 

toename van de wereldbevolking, komen de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde in 

zicht. Inmiddels wordt algemeen erkend dat het klimaat door toedoen van ons mensen, aan het 

veranderen is. Het inzicht dat grondstoffen op zullen raken, dringt steeds dieper door in ons denken. 

Het antwoord op deze mondiale ontwikkelingen is: duurzaamheid, een andere manier van omgaan met 

energie en grondstoffen.  

 

In de vorige ‘Beleidsnota duurzaam Westerveld’ van april 2012 is duurzaamheid gedefinieerd met drie 

doelen: 

- bodem, water en lucht schoon houden/schoon maken; 

- grondstoffen hergebruiken en niet verbruiken; 

- klimaat niet veranderen door CO2-uitstoot, overgaan naar hernieuwbare energie (aardwarmte, 

zon, wind, water). 

Daarnaast werken aan bewustwording door voorlichting en educatie.  

 

Om dit doel te bereiken is aansluiting gezocht bij de manier die hoogleraar Herman Wijffels heeft 

aangereikt: “Duurzaamheid is geen objectief gegeven, maar een zoekconcept; zoekend op weg naar 

een gezond evenwicht tussen economie, ecologie en sociale cohesie (profit, planet en people)”. Een 

aanpak die te kenschetsen is als een weg die aansluit op de menselijk maat. Maar ook een maat die alle 

groeperingen in de maatschappij treft. 

 

In de vorige nota is er voor gekozen om betrokkenheid te zoeken met zowel ondernemers als burgers, 

zowel met concrete projecten als door algemene voorlichting. Deze aanpak is ook gekozen in ons 

collegeprogramma. In dit collegeprogramma is opgenomen: Op het gebied van energie is in 2013 het 

SER-energieakkoord gesloten. Naar ons idee is dit een goed voorbeeld van hoe de maatschappij 

samen (drie bestuurslagen, rijk/provincie/gemeenten en 46 maatschappelijke organisaties) het 

vraagstuk van de energievoorziening aangepakt kan worden. Doelstelling is een jaarlijkse afname van 

de vraag (-1,5% per jaar) en meer duurzame energie (14% in het jaar 2020). Inmiddels wordt op 

Europees niveau geopteerd voor een aanmerkelijk hogere ambitie.  

Als actiepunt in het collegeprogramma is opgenomen: “Actualiseren Beleidsnotitie Duurzaam 

Westerveld”. 

 

De nu voorliggende nota voorziet in het voornemen van dit collegeprogramma. In deze nota wordt 

eerst stil gestaan bij de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaren. Vervolgens worden voorstellen 

gedaan voor de komende jaren. Omdat het hier gaat om een actualisatie van een beleidsnota, is 

afgezien van het instrument om eerst een startnotitie te schrijven. 

 

Deze nota kent twee bijlagen: 

- bijlage 1 belangrijkste punten uit het SER-energieakkoord 

- bijlage 2 Resultaten beleidsnota duurzaam Westerveld 2012 

 

2 Veranderingen in de laatste paar jaren.  

 

In de inleiding is al gesteld dat duurzaamheid geen vast concept is; het moet aansluiten bij de mensen 

die het doen. Om die reden is ook waar te nemen dat het aantal duurzame ideeën te veel is om allemaal 

te volgen. Maar ook dat er sprake is van een bonte verzameling van allerlei projecten. Aan de hand 

van de drie thema’s worden de belangrijkste ontwikkelingen geduid. Daarnaast wordt benoemd welke 

communicatie (voorlichting/educatie) de laatste tijd is ingezet. 



4 

 

 

A: Bodem, water en lucht schoon houden/schoon maken. 

 

Hoewel dit thema uit oogpunt van duurzaamheid van groot belang is, is dit vooral een onderwerp dat 

zich op andere speelvelden dan op dat van de gemeente afspeelt. Het stellen van emissie-eisen naar 

bodem/water/lucht is vooral een zaak van de landelijke overheid (bijvoorbeeld eisen ten aanzien van 

de emissie van auto’s, toelating van en normen voor bestrijdingsmiddelen, etcetera.). Het aanscherpen 

van normen is een continue proces.  

 

Op gemeentelijk niveau liggen op dit punt geen wettelijke taken. Emissie-eisen aan apparaten liggen 

bij het Rijk, toelating en normen naar bodem/lucht liggen bij het Rijk, toelatingseisen naar het 

oppervlaktewater liggen bij een waterschap/het Rijk. 

 

Resteert het gedrag van inwoners en bedrijven in de gemeente. Op dit punt kan vermeld worden dat de 

gemeente Westerveld al sinds 2003 geen chemisch bestrijdingsmiddelen meer gebruikt in de openbare 

ruimte. 

 

B Grondstoffen hergebruiken en niet verbruiken 

 

Op dit punt zijn de laatste jaren op verschillende gebieden vorderingen gemaakt. Door het instellen 

van producentverantwoordelijkheid worden steeds meer producenten verantwoordelijk voor hun 

product in het afvalstadium. Dit resulteert er in dat burgers hun afgedankte spullen terug kunnen 

brengen naar de leverancier. Op dit moment geldt het onder meer voor auto’s, personenautobanden, 

elektrische apparaten en spaarlampen. 

 

In de afvalwereld is hergebruik van afval in toenemende mate van belang. Van de zijde van het Rijk 

worden hergebruikspercentages aan gemeenten opgelegd. Op dit moment geldt een norm van 60% 

hergebruik die in 2020 gestegen moet zijn tot 75%.  

Nu echter steeds meer afvalstromen hetzij een waarde vertegenwoordigen (bijvoorbeeld ijzer/metalen, 

telefoons) en daardoor buiten de afvalstromen blijven, dan wel dat stromen via 

producentverantwoordelijkheid buiten zicht van de gemeentelijke overheid blijven, wordt de 

hoeveelheid restafval per inwoner steeds meer als indicatie voor hergebruik gezien. 

 

In dit kader heeft de gemeente Westerveld in 2014 besloten tot: 

- de invoering van een derde container voor plastics/drankenkartons/blik. Het ingezamelde 

materiaal wordt nagescheiden om hergebruik van de verschillende grondstoffen (metalen, 

drankenkartons, diverse soorten plastics) mogelijk te maken; 

- het vormen van een mini-milieustraat bij vier supermarkten om afvalstromen gescheiden in te 

zamelen waardoor hergebruik mogelijk wordt (en verbranding wordt voorkomen). 

 

In de Notitie Huishoudelijk Afval (eind 2013) is voorgaande beschreven. Eventuele aanpassing op dit 

terrein zullen ook via die lijn aan de orde gesteld worden. 

 

C Klimaat niet veranderen door CO2-uitstoot, overgaan naar hernieuwbare energie. 

 

Op dit punt is in Nederland het SER-energieakkoord gesloten (september 2013). Het bijzondere aan 

dit akkoord is dat het niet alleen door vier overheidslagen is getekend (Rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen), maar ook door 45 maatschappelijke organisaties. Daarmee is een breed draagvlak 

ontstaan, of anders gezegd, een breed gedragen verantwoordelijkheid. In bijlage 1 is een samenvatting 

van het SER-energieakkoord opgenomen. 

 

Om het SER-energieakkoord tot uitvoering te brengen is een aantal ontwikkelingen ingezet. De 

belangrijkste zijn: 
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1 op initiatief van de provincie Drenthe is in 2014 de ‘zonnekaart’ op internet verschenen. 

Op deze kaart kan een inwoner zijn eigen woning/pand opzoeken. Op de kaart wordt dan 

aangegeven of de woning wat ligging betreft geschikt is voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Er zit verder een rekenmodel bij waarin berekend kan worden wat de 

investering is, hoe snel deze terug verdiend kan worden en hoeveel geld er na de 

terugverdientijd nog verdiend wordt. Om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren 

heeft de provincie een bedrag van € 1.000.000,= beschikbaar gesteld voor 

‘zonneleningen’. Dit bedrag was snel uitgeput. 

2 aansluitend hierop, en flankerend hieraan, heeft de raad van de gemeente Westerveld een 

bedrag beschikbaar gesteld van € 46.000,= , voor zonneleningen. Echter, anders dan voor 

het provinciale geld, is dit geld niet toegankelijk voor burgers maar voor maatschappelijke 

instellingen. De hiervoor benodigde verordening wordt parallel aan deze nota voorgelegd.  

3 op initiatief van de VNG is een samenwerking gestart tussen de Drentse gemeenten en de 

provincie Drenthe Het doel van deze samenwerking is er op gericht dat de bestaande 

woningvoorraad beter geïsoleerd wordt, waardoor het energieverbruik daalt. Deze 

samenwerking is vooreerst aangegaan voor de jaren 2014 t/m 2016. Ondertekening van dit 

akkoord was 4 december 2014.  

4 door de provincie is een actie ‘Drenthe in Transitie’ gestart. Bij dit project wil de 

provincie, samen met allerlei partijen zoeken naar een slimme energiemix van 

windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa en warmte uit de aarde. Men wil 

mogelijkheden benutten waar ze zich voordoen en vooral overschakelen op duurzame 

energie.  

 

D Voorlichting en educatie 

 

Om voorgaande processen te begeleiden wordt vanuit de gemeente op verschillende manieren 

voorlichting gegeven. Op dit punt zijn onder meer de volgende zaken tot stand gebracht: 

 

1 begin 2013 is een huis-aan-huis krant verspreid bij alle bewoners in de gemeente. Hierin is 

een aantal onderwerpen aan de orde gesteld die alle te maken hebben met duurzaamheid: 

het isoleren van woningen, het opruimen van zwerfafval, het geven van voorlichting, 

Green Key voor recreatiebedrijven. Op die manier zijn alle inwoners geïnformeerd over 

duurzaamheid. 

2 bij de vervanging van dienstauto’s heeft de gemeente er in 2013 voor gekozen om van de 

vijf auto’s twee elektrische te kiezen. Hiermee geeft de gemeente het goede voorbeeld om 

te rijden met auto’s die geen emissies geven.  

3 op de gemeentelijke website is een aparte pagina opgenomen voor duurzame berichten. 

Op deze pagina staat diverse informatie en berichten over duurzaamheid.   

4 in het najaar van 2014 zijn schoolklassen van nagenoeg alle scholen voor het eerst door 

Rova met een milieu bus opgehaald voor een bezoek aan het terrein van Rova in Zwolle. 

In de bus start een educatief programma dat op het terrein van Rova verder wordt 

vervolgd, ook met bezoek aan het terrein waar de afvalstromen gescheiden getoond 

kunnen worden. Op die manier wordt gewerkt aan bewustwording van hergebruik van 

afval. De komende jaren blijft dit aanbod van Rova in stand. 

5 elk jaar doen alle scholen mee aan de zwerfvuilaktie Nederland Schoon. Hiermee wordt 

niet alleen daadwerkelijk een deel van de gemeente schoon gemaakt, maar wordt ook de 

bewustwording bij kinderen gewekt. Wellicht wordt daarmee bereikt dan het weggooien 

van afval in openbaar gebied, op termijn niet meer voorkomt. 

6 in Da’s Mooi verschijnt elke twee maanden een pagina die geheel gewijd is aan informatie 

over duurzaamheid. Hierbij worden telkens andere onderwerpen naar voren gebracht, 

waardoor alle inwoners aangesproken worden. 

7 in het najaar 2014 heeft de gemeente Westerveld een oproep gedaan aan bedrijven om mee 

te dingen naar de titel ‘Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid’. Dit heeft 

geresulteerd in vier verrassende deelnemers. Tot Ambassadeur van de duurzaamheid is 

uitgeroepen bedrijf Vondeling Inspektietechniek uit Dwingeloo. Dit bedrijf heeft een 
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energiebesparing van meer dan 50% bereikt, met name door de werkwijzen kritisch tegen 

het licht te houden. De volgende stap, om in de resterende energievraag te voldoen, is het 

plaatsen van zonnepanelen. In zijn rol als Ambassadeur kan hij andere bedrijven 

inspireren om ook duurzaamheid op te pakken. 

    

Daarnaast is de afgelopen jaren gewerkt aan de uitvoering van de “Beleidsnota Duurzaam 

Westerveld”. In deze nota is een aantal projecten beschreven die een bijdrage leveren aan een 

duurzame samenleving. In bijlage 2 is in het kort weergegeven wat dit heeft opgeleverd. 

 

3 Voorstellen voor de komende jaren. 

 

Uit voorgaande is duidelijk geworden dat duurzaamheid ons leven in al zijn facetten raakt. Het geldt 

niet alleen de manier waarop we onze huizen verwarmen, maar ook de manier waarop we aan het 

verkeer deelnemen, welke producten we kopen (duurzaam geproduceerd of niet) en zelfs de manier 

waarop we ons in het eindstadium van de producten ontdoen. Simpel gesteld, we zullen onze 

maatschappij moeten ombouwen naar een duurzame maatschappij waarbij een schone 

bodem/lucht/water vanzelfsprekend is, de energie duurzaam wordt opgewekt en grondstoffen steeds 

opnieuw gebruikt worden. 

 

Duidelijk is ook dat het tot stand brengen van een duurzame samenleving de inzet vraagt van alle 

maatschappelijke actoren. Burgers zullen zich steeds weer de vraag moeten stellen wat hun bijdrage 

kan zijn, bedrijven zullen hun productieprocessen opnieuw tegen het licht moeten houden en de 

overheden hebben als taak om de processen te stimuleren en waar nodig door regelgeving te leiden. In 

dit geheel is de gemeente Westerveld een van de spelers. 

 

Tegen deze achtergrond, en geheel passend in het collegeprogramma, w 

ordt voor de komende jaren een aantal voorstellen gedaan. Hierbij richt de gemeente zich in het 

verlengde van de Beleidsnota 2012 op de belangrijkste doelgroepen in de gemeente: kinderen (die 

hebben de toekomst), particuliere huiseigenaren (energiegebruik voor wonen), bedrijven (terugdringen 

energieverbruik en emissies) en de gemeente als voorbeeld. Dit laatste is er vooral op gericht om als 

een betrouwbare partij die het goede voorbeeld geeft, maatschappelijke partners aan te spreken. In de 

volgende paragrafen gaan we hierop in. 

 

3.1 educatie/voorlichting; 

3.2 inwoners; 

3.3 bedrijven; 

3.4 maatschappelijke organisaties; 

3.5 gemeente als goed voorbeeld. 

 

Ad 3.1 Educatie/ voorlichting 

 

Een belangrijk deel van ons doen en laten kent een hoog gehalte van gewoonte. We zijn gewend om 

bepaalde dingen zo te doen en denken er (te) weinig over na om in dit stramien veranderingen aan te 

brengen. Veranderingen komen slechts tot stand wanneer men zich bewust is dat een verandering 

noodzakelijk is en/of een groot voordeel oplevert. Het beste is om dit vanaf het begin van het leven 

aan te leren. Het spreekwoord luidt niet voor niets: jong geleerd, oud gedaan. Echter, ook volwassenen 

kunnen hun gedragspatroon veranderen. Hiervoor geldt: herhaling is de kracht van de reclame. Tegen 

deze achtergrond worden drie acties voorgesteld: 

 

3.1.1 Energy challenges op basisscholen.  

3.1.2 Voorlichting via de gemeentelijk duurzame pagina’s in Da’s Mooi 

3.1.3 Gerichte voorlichting aan groepen in Westerveld 

 

Ad 3.1.1 Energy challenges op scholen. 
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Bij dit project wordt op scholen, samen met leerlingen, het energieverbruik doorgelicht en worden 

maatregelen genomen. Dit project wordt begeleid door de Stichting Energy challenges. Met zowel de 

Stichting als de besturen van de scholen is overleg gevoerd over deelname. Het is echter aan 

individuele scholen om te beslissen of ze mee willen doen; besluitvorming hierover moet nog 

plaatsvinden. Dit project kan ingaan in het jaar 2016-2017. 

 

Het blijkt dat de Nederlandse scholen jaarlijks een bedrag van 700 miljoen euro besteden aan energie. 

Voorts blijkt dat door het doorvoeren van eenvoudige maatregelen als energiebewust gedrag en het 

beter afstellen van installaties, gemiddeld 10-20% aan energie bespaard kan worden. En dan gaat het 

in totaliteit om een bedrag van 70-140 miljoen euro, geld dat gewoon bespaard kan worden zonder het 

doorvoeren van investeringen. Geld dat ingezet kan worden voor het onderwijs zelf! 

 

Ad 3.1.2 Voorlichting via de gemeentelijke pagina’s in Da’s Mooi. 

 

De gemeente informeert haar inwoners onder andere via themapagina’s in Da’s Mooi. Hierin worden 

allerlei nieuwe ontwikkelingen gemeld. Sinds twee jaar wordt eens per 2 maanden een gehele pagina 

gewijd aan duurzame onderwerpen. Op de duurzame pagina worden artikelen gepubliceerd die extra 

aandacht verdienen. Dit kan gaan over duurzame subsidies of leningen, tips over woningisolatie en 

enthousiaste verhalen van ervaringsdeskundigen. De komende pagina’s wordt een artikel geplaatst 

waarbij een reactie van de lezers gevraagd wordt. Op deze wijze willen we een betere indruk krijgen 

van het lezersbereik. 

Naast de duurzame pagina in Da’s Mooi, bevat de gemeentelijke website ook een pagina voor 

duurzaam wonen en duurzaam ondernemen. Ook hier is veel informatie beschikbaar. 

 

Ad 3.1.3 Gerichte voorlichting aan groepen in Westerveld. 

 

Niemand is tegen duurzaamheid, is er zelfs voorstander van, maar het leidt niet automatisch tot 

duurzaam gedrag. Nagenoeg iedereen weet dat een auto meer verbruikt bij hogere snelheden, en toch 

rijden we op autosnelwegen harder dan de optimale snelheid. Het dragen van kennis leidt dus niet 

automatisch tot  gewenst gedrag. 

 

Het bespreken van een duurzaam onderwerp met mensen, brengt het vraagstuk vaak veel ‘dichterbij’ 

dan wanneer kennis wordt opgedaan als lezer. Waar het om gaat is dat kennis wordt omgezet naar 

bewuste kennis met handelingsperspectief. Pas wanneer dit bij mensen duidelijk is, komt men zelf tot 

handelen. En daar gaat het om, ieder in de maatschappij kan dagelijks een bijdrage leveren aan het 

duurzamer maken van ons leven. 

 

Om dit te bereiken kan de gemeente zich zelf uitnodigen bij verenigingen om een podium te krijgen 

voor het uitdragen van de boodschap over duurzaamheid. Ervaring leert dat wanneer ‘men’ op 

dergelijke wijze gedurende een uur betrokken wordt bij duurzaamheid, het meer begrip en 

handelingsperspectief oplevert. Dit is vooral het geval wanneer hierbij concrete voorbeelden worden 

genoemd en/of toelichting wordt gegeven op de manier waarop de gemeente zaken organiseert. 

Bijvoorbeeld, waarom is de oranje afvalcontainer ingevoerd. Dit levert over het algemeen 

geanimeerde gesprekken op die een bijdrage (kunnen) leveren aan bewustwording, zo mogelijk 

gevolgd door acties.  

 

Ad 3.2 Inwoners 

 

In hoeverre er in de gemeente Westerveld duurzaam gehandeld wordt, is voor een belangrijk deel 

afhankelijk van het gedrag van haar inwoners. Het zijn de inwoners die producten kopen. Dit gaat van 

het kopen van eten (streekgebonden, biologisch, seizoengebonden of voeding van ver), kleding 

(natuurproducten of kleding uit olie (kunststoffen als nylon, polyesters) of kleding die zorgt voor veel 

milieuvervuiling (bijv. jeans) en allerlei andere producten. Door bij aankoop al na te denken over de 

productie van het product en het product in afvalstadium, kan bereikt worden dat er wordt gekozen 

voor producten die gemakkelijk recyclebaar zijn waardoor de grondstoffenstroom in stand blijft.  
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Naar ons idee is dit een thema dat vanuit de gemeente, anders dan door voorlichting, moeilijk 

stuurbaar is. Op de gemeentelijke themapagina’s in Da’s Mooi  zal dit een doorlopend punt van 

aandacht zijn. 

 

Het meest urgent voor inwoners is het gebruik van energie. Het SER-energieakkoord vraagt een 

jaarlijkse afname van de vraag naar energie van 1,5% jaar voor heel Nederland. Voor woningen is dit 

concreet vertaald naar het aanpassen van 300.000 woningen per jaar waarbij deze woningen tenminste 

twee stappen op de energieprestatieladder moeten maken. Aangezien in de gemeente Westerveld 

ongeveer 0,1% van de woningvoorraad van Nederland staat, betekent deze taakstelling dat jaarlijks 

340 woningen aangepakt moeten worden. Onduidelijk is op welke manier dit gemeten kan worden. 

Veel inwoners isoleren hun woning zonder dit te melden. 

 

Als uitwerking op de ‘zonnekaart van Drenthe’ loopt het project ‘Zon zoekt Drent’ In dit project 

worden bijeenkomsten gehouden waarbij inwoners worden uitgenodigd die een geschikt dak hebben 

voor zonnepanelen. Dit project wordt gecoördineerd door de Milieufederatie Drenthe en in 

samenwerking met de Drentse gemeenten uitgevoerd. Ook Westerveld heeft zich aan dit project 

verbonden; op 18 juni 2015 wordt een bijeenkomst gehouden. 

 

Vanuit de door de VNG opgezette samenwerking tussen de Drentse gemeenten en provincie Drenthe 

is inmiddels het ‘Drents Energieloket’ gelanceerd. Dit is een website waarop allerlei informatie 

beschikbaar is omtrent duurzaamheid, in het bijzonder over het verduurzamen van woningen. Naast dit 

digitale loket, bestaat het Energieloket ook uit een loket waar mensen telefonisch contact kunnen 

zoeken en vragen waar men mee zit, rechtstreeks kunnen stellen.   

 

Aan dit Drents energieloket zijn de twaalf gemeenten verbonden, waardoor inwoners niet alleen 

algemene informatie kunnen vinden, maar ook kunnen doorklikken naar de gemeentelijke informatie.  

 

Een van de acties van het Drents Energieloket is het starten van het project ‘Warmtetour’. Bij dit 

project worden mensen bij elkaar gebracht om samen tot verduurzaming van hun woning te komen. 

Hierbij kan gedacht worden aan het samen uitvragen van offertes, waarbij met meerdere deelnemers 

de kosten kunnen dalen. Ook gezamenlijk aankoop van zonnepanelen hoort tot de mogelijkheden. 

Behalve dat het gaat om het doel energiebesparing, gaat het ook om apparaten/producten die dat 

mogelijk maken. En bij de apparaten/producten horen ook leveranciers. Voor hen is het nering, vanuit 

duurzaamheid zijn het middelen om een doel te bereiken. 

 

In de vorige Nota Duurzaam Westerveld 2012, was het verduurzamen van particulieren woningen, een 

van de projecten. Uit bijlage 2 blijkt dat het resultaat is achter gebleven bij de aannames vooraf. Echter 

door het SER-energieakkoord is er grote noodzaak om dit project nieuw leven in te blazen. We zijn op 

moment van schrijven van deze nota in gesprek met ondernemers uit de gemeente, om dit samen vorm 

te geven. Hierbij gaat het om ondernemers met verschillende specialisaties: bouwers, installateurs, 

isoleerders, glaszetters. Het doel is niet alleen het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad, 

maar, als het even kan, ook het  versterken van de lokale economie. Wat de concrete acties zullen 

worden, is nog niet bekend. Hierbij willen we de € 50.000,= die, als uitwerking van het 

coalitieprogramma is opgenomen in de begroting voor duurzaamheid, voor dit project aanwenden. 

Hierbij kan de inhoud van het project per jaar verschillen.   

Dit voorstel sluit aan bij het Collegeprogramma waarin de rol van de gemeente vooral wordt gezien als 

ondersteuner en stimulator. 

 

Ad 3.3 Bedrijven 

 

Bedrijven in Nederland gebruiken ongeveer 39% van alle energie. Dit is aanmerkelijk meer dan 

huishoudens (circa 13%), verkeer en vervoer (circa 13 %), de energiesector (circa 16%) en andere 

energiegebruikers, bijvoorbeeld openbare verlichting en scheepvaart (samen 19%). Het is dan ook 

logisch dat bij het opstellen van het SER-energieakkoord de nodig aandacht uit gaat naar het 
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bedrijfsleven. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu (2013), is gebleken dat er aanzienlijk bespaard kan worden op energie: 38% op warmte en 62% 

op elektriciteit. 

 

Om deze besparingen tot stand te brengen is in de eerste plaats het bedrijfsleven zelf verantwoordelijk. 

Het is ook hun belang omdat energie soms een behoorlijk kostenpost op hun begroting is. Daarnaast 

kent de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit artikel 2.5) een bepaling dat een bedrijf verplicht 

energiebesparing door te voeren wanneer de investering in  5 jaar of minder terugverdiend kan 

worden. (dit geldt voor bedrijven die meer dan 25.000 m3 gas en/of meer dan 50.000 kW(h) aan 

stroom verbruiken). 

 

Tot voor kort was dit eigenlijk een dode letter in de wet. De naleving op dit punt was laag. Nu de 

uitvoering van de milieuwetgeving sinds 1 januari 2014 bij de RUD ligt, wordt dit door RUD 

opgepakt. Hiertoe is een ‘taske-force’ in het leven geroepen die dit verder vorm gaat geven. Op deze 

manier geeft de gemeente Westerveld (net als de andere gemeenten, provincie en waterschappen) 

invulling aan deze taak. 

 

Ad 3.4 Maatschappelijke organisaties 

 

Maatschappelijke organisatie vervullen vaak een soort cement-functie tussen de inwoners. Om die 

reden kunnen maatschappelijke organisaties benut worden om hun leden te bereiken. 

Daarnaast werken veel maatschappelijke organisaties vaak met een krappe begroting; kosten voor 

energie (verwarming van het gebouw en elektriciteit) vormen vaak een belangrijk deel van de 

uitgaven. 

 

Tegen dit licht is er in Westerveld voor gekozen (en dat is uniek in Drenthe) om voor 

maatschappelijke organisaties een energielening beschikbaar te stellen (collegebesluit 12 augustus, 

raadsbesluit 23 september 2014) . Deze kan gezien worden als flankerend op de provinciale 

energielening voor burgers. 

 

Om deze gemeentelijke energielening operationeel te krijgen, is het nodig hiervoor een verordening 

vast te stellen; deze is parallel voorgelegd.  

 

 

Ad 3.5 De gemeente als goed voorbeeld. 

 

 

Een bekend gezegde is ‘practice what you preach’, of in gewoon Nederlands: doe wat je zegt. In het 

kader van duurzaamheid geeft de gemeente het goede voorbeeld. En in die zin mag de gemeente 

Westerveld trots zijn op hetgeen ze doet: 

1 vanaf het jaar 2011 heeft de gemeente het certificaat GOUD behaald in het kader van 

duurzaam terreinbeheer. Een belangrijke factor hierbij is dat er geen gebruik gemaakt 

wordt van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. Daarnaast worden op 

sportvelden worden uitsluitend natuurlijke meststoffen toegepast. Vastgesteld kan worden 

dat slechts drie gemeenten in Nederland het certificaat GOUD hebben. 

2 het gemeentehuis wordt verwarmd met bodemwarmte. Dit is een vernieuwbare 

energiebron. Inmiddels zijn er meer gebouwen in de gemeente die verwarmd worden met 

bodemenergie. Het betreft een lijst van 26 woningen die voorzien zijn van deze 

warmtebron, waaronder tenminste 8 koloniewoningen. 

3 uit onderzoek naar duurzame inkoop van het gemeentehuis, is gebleken dat duurzaamheid 

een belangrijk aandachtspunt in het gemeentelijk aankoopbeleid. Dit geldt voor zowel het 

binnenbedrijf als het buitenbedrijf. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze Nota 

(13/11654) 

4 twee van de vijf dienstauto’s zijn elektrisch.  Het rijden met deze auto’s leidt niet tot 

uitstoot van emissies.  
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Aanvullend op deze punten zou de gemeente een vervolgstap kunnen zetten in het plaatsen van 

zonnepanelen op het gemeentehuis. Hiervan moet dan vooral een voorlichtende en educatieve waarde 

uitgaan.  Hierbij kan in de hal van het gemeentehuis een informatiebord wordt geplaatst waarop wordt 

getoond: 

- hoeveel stroom er op dat moment wordt opgewekt; 

- hoeveel stroom er in de loop van het jaar al is opgewekt; 

- voor hoeveel huishoudens dit voor een jaar voldoende is.  

Dit kan dienen voor educatie en mogelijk gaat er een inspirerende werking vanuit. Daarnaast kan 

onderzocht worden of ook een verbinding met de website van de gemeente tot de mogelijkheden 

behoort. 

Op deze manier draagt de gemeente bij aan het opwekken van duurzame energie en zullen alle 

bezoekers aan het gemeentehuis geconfronteerd worden met het opwekken van duurzame energie. (zie 

ook 3.1.1 en 3.1.3).  

De manier van financieren is nog een punt van uitwerking. Mogelijk kan SDE-subsidie en/of derde 

partijen leiden tot een positieve business-case. 

 

De gemeente is eigenaar van een aantal percelen grond, waar op dit moment geen concrete plannen 

voor bestaan. Vanwege hun strategische ligging aan de rand van een dorp, wordt verkoop niet 

overwogen. Concreet gaat het om percelen bij Diever en Dwingeloo. 

 

Onderzocht wordt in hoeverre op deze percelen het realiseren van een zonneweiden tot de 

mogelijkheden behoort. De eerste gedachten gaan uit naar initiatieven van een lokale 

energiecoöperatie. In hoeverre dit kan leiden tot een haalbaar project is van veel factoren afhankelijk: 

onder andere van de bereidheid van de bevolking tot deelname, de afstand tot een aansluitpunt op het 

lokale elektriciteitsnet (aansluiting minimaal 3x80 Ampere) en de wijzing van het bestemmingsplan.  

 

4 Financiële paragraaf 

 

Uit voorgaande zijn de volgende ‘projecten’ te rubriceren. Tevens zijn ze voorzien van kosten. 

 

 Project Kosten 

   

1 Voorlichting/educatie op gemeentelijke 

pagina/website 

Zit structureel in reguliere begroting (€ 

25.000,=) 

2 Het geven van voorlichting aan groepen Zit in reguliere uren 

3 Zon zoekt Drent Circa € 3000,= (eenmalig project) 

4 Warmtetour Circa € 3000,=  (eenmalig project) 

5 Samen met bedrijfsleven isolatie/verduurzaming 

van woningen realiseren 

Hiervoor is een budget uit het 

collegeprogramma voor 4 jaar 

beschikbaar van € 50.000,= per jaar 

6  Maatschappelijke organisaties Hiervoor heeft de raad een bedrag 

beschikbaar gesteld van € 46.000,= voor 

het verlenen van energieleningen 

7 Zonnepanelen op het gemeentehuis Hiervoor is in de begroting van 2015 een 

bedrag beschikbaar van € 76.000,=. Dit 

is ‘doorgeschoven’ geld  uit de vorige 

nota duurzaamheid 

8  Aanleg zonneweiden Moet zich zelf bedruipen. 
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5 Epiloog 

 

Voorgaande geeft in het kort aan welke bijdrage de gemeente Westerveld kan leveren aan 

verduurzaming van de maatschappij. Duidelijk is dat de gemeente slechts een van de vele spelers is, en 

gelet op de omvang van de gemeente, een bescheiden speler. Desalniettemin geeft de gemeente het 

goede voorbeeld en is daarmee een geloofwaardige partij om anderen te verleiden tot duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

bijlage 1 samenvatting SER energieakkoord 

bijlage 2 resultaten van Nota Duurzaam Westerveld  
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Bijlage 1  Taken voor gemeente voortvloeiend uit SER-energieakkoord 

 

Rol gemeenten in SER-Energieakkoord. (gesloten 6 september 2013) 

(Dit document bevat alle passages uit het Energieakkoord waar gemeenten/lokale overheden genoemd 

worden) 

 

Doelstellingen 

Dit Energieakkoord voor duurzame groei wil een krachtige impuls geven aan de economie 

en het mogelijk maken om grote stappen te zetten richting een energievoorziening die in 

2050 volledig klimaatneutraal is. Partijen zetten zich in dit verband in om de volgende 

doelen te realiseren: 

- Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 

- 100 PJ aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020; 

- Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 4 procent) naar 

14 procent in 2020; 

- Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023; 

- Ten minste 15.000 banen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren. 

 

Tot 2020 realiseren partijen ten minste: 

- de doelstellingen uit de Europese energie-efficiëntie richtlijn (EED), de herziening van de 

richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) en de richtlijn Ecodesign, 

- de doelstellingen uit de convenanten voor energiebesparing in de 

gebouwde omgeving, te weten: 

a. bestaande bouw: 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen per jaar 

minimaal twee labelstappen laten maken; 

b. nieuwbouw: bijna-energieneutraal vanaf 2020 (en vanaf 2018 reeds voor 

overheidsgebouwen) conform EPBD-richtlijn; 

c. huur: gemiddeld label B in de sociale verhuur en minimaal label C voor 80% van de 

particuliere verhuur in 2020. 

 

Facilitators 

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij de handhaving van de Wet milieubeheer  

en bij het beheer van maatschappelijk vastgoed (o.a. onderwijsgebouwen). Daarnaast nemen 

gemeenten de rol op zich van facilitator op lokaal en regionaal niveau t.b.v. de concrete vormgeving 

en uitvoering van de 'energieke samenleving'9. In 2013 wordt een afspraak tussen Rijk en VNG 

gesloten over een actieve ondersteuning van gemeenten bij lokale en regionale energiebesparing en –

opwekking. Voor het proces naar de ‘energieke samenleving’ toe, wordt een ondersteuningsstructuur 

ontwikkeld waarbij, op basis van de specifieke situatie, op regionaal niveau facilitators worden  

ingezet. De facilitators gaan specifiek aandacht geven aan het leggen van de verbinding tussen: 

burgers, organisaties en ondernemers; de regio’s, provincies en de waterschappen; koplopers-

onderling en tussen koplopers en middenmoters. 

 

Gebouwde Omgeving 

Daarnaast wordt de samenwerking met de bouwinstallatie sector uitgebouwd om gezamenlijk de markt 

open te breken voor besparingen, duurzaam bouwen, duurzaam renoveren en decentrale 

energieopwekking. De gemeente treedt op als voorlichter, het bedrijfsleven als ontzorger met een 

integraal aanbod, inclusief energieprestatiegaranties. 

De Nederlandse gemeenten zullen bij de aanpak van energiebesparing een gebiedsgerichte  benadering 

hanteren. Daarbij faciliteren de gemeenten een integrale aanpak, zoals voorzieningen op het gebied 

van lokale warmtenetten, warmte/koude opslag en decentrale productie van energie, buurtprocessen en 

samenwerking op het gebied van parkmanagement (bedrijventerreinen). De gemeenten werken daarbij 

samen met de waterschappen, bijvoorbeeld op het gebied van energieterugwinning uit het riool en in 

de afvalwaterzuivering10. De VNG zal de bestaande Lokale Duurzaamheidsmeter aanpassen en 

uitvoeren om de voortgang van de inzet op lokaal niveau inzichtelijk te maken. 
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Gemeentelijk vastgoed 

Rijk en gemeenten jagen projecten voor verduurzamen van de energievoorziening in maatschappelijk 

vastgoed aan, bundelen die naar gebied- en/of functieniveau en gebouwtype. Zij ontwikkelen een 

repeteerbare (aanbestedings-)aanpak, die aangevuld kan worden met niet-maatschappelijk vastgoed en 

betrokkenheid van andere (private) partijen. Met deze gebiedsgeoriënteerde aanpak creëren Rijk en 

gemeenten ankerpunten voor de ontwikkeling van lokale, duurzame en kosteneffectieve 

energievoorzieningen. De VNG neemt hierin het initiatief en stimuleert daarbij een grootschalige 

introductie van deze aanpak in 2015. 

Gemeenten werken, vanuit hun rol als eigenaar van onderwijsvastgoed, samen met schoolbesturen 

samen in een ondersteuningsstructuur voor het verhogen van het kennisniveau bij opdrachtgevers en 

het opzetten van integrale duurzame ontwikkelen ontwerpprocessen bij nieuwbouw en renovatie van 

schoolgebouwen. 

 

Energieloketten 

De VNG zorgt ervoor dat in 2016 in bijna alle regio’s (gemeenten en  provincies) een laagdrempelige 

en gecoördineerde structuur in uitvoering is met energieloketten. Hierbinnen is een erkend en 

gebundeld aanbod van het (regionale) bedrijfsleven  beschikbaar t.b.v. duurzame renovatie voor 

particulieren. Om deze ambitie te realiseren wordt met ingang van 2014 op regionaal niveau capaciteit 

vrijgemaakt voor facilitators. Een van de hoofdtaken van deze facilitators is de opzet van 

energieloketten. Waar mogelijk zullen derde partijen gestimuleerd worden in dit kader de rol van 

'makelaar' op zich te nemen. 

 

Openbare verlichting 

Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties zullen ten opzichte van 2013 20% besparing leveren 

in 2020 en 50% in 2030. Op weg hier naar toe is minimaal veertig procent van het bestaande openbare 

verlichtingspark in 2020 voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (led) verlichting. 

 

Uitvoering Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (waaronder industrie, vastgoed en 

agrosectoren) om deze energiebesparende maatregelen  uit te voeren. De uitvoering hiervan krijgt 

prioriteit, waarbij nadrukkelijk ook de partijen die niet deelnemen aan de energieconvenanten 

benaderd worden, in het kader van gelijke behandeling. De aanpak bestaat uit de volgende elementen: 

1) Erkende maatregellijsten, welke de uitvoering zullen vereenvoudigen. 

2) De oprichting van een onafhankelijk expertisecentrum; biedt ondersteuning aan zowel bedrijven op 

het terrein van efficiëntieverbetering, als de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) die belast zijn 

met de uitvoering en handhaving van de Wet milieubeheer. Dit maakt het mogelijk deze wet beter uit 

te gaan voeren en te handhaven (daar maakt het Rijk ook extra middelen voor vrij: zie hoofdstuk 13). 

3) Handhaving en pilot (gericht op continuering) met zogenaamd EPKsysteem. 

 

Gemeenten geven uitvoering aan de energiebesparingsverplichting uit de Wet milieubeheer. Het Rijk 

zal over de prioriteitstelling met gemeenten prestatieafspraken maken voor invoering in januari 2014. 

Gemeenten en provincies (opdrachtgevers van de Regionale Uitvoeringsdiensten) geven prioriteit aan 

de handhaving van de 

energiebesparingsverplichting in de Wet milieubeheer en houden daarbij rekening met 

bedrijfsspecifieke omstandigheden zoals de technische haalbaarheid, de economische 

omstandigheden waarin een bedrijf verkeert en de financierbaarheid van de maatregelen. 

Er wordt geïnvesteerd in verleiding en moderne vormen van handhaving. Deze methoden worden 

nader uitgewerkt in overleg tussen het Rijk, bevoegd gezag en bedrijfsleven. 

 

Gemeenten sluiten op basis van de erkende maatregellijsten lokale overeenkomsten af met 

vastgoedbedrijven en instellingen. Zo kunnen deze vastgoedbedrijven zich verbinden aan het uitvoeren  

van de erkende maatregellijsten. Deze overeenkomsten leiden tot lokale en openbare ‘groene registers’ 

van bedrijven/organisaties die zich houden aan de wettelijke plichten zoals geformuleerd in de Wet 

milieubeheer, en de erkende maatregellijsten als uitgangspunt nemen. Aanvullend op deze registratie 

wordt door VNG een systeem uitgewerkt voor partijen die innovatieve en verdergaande inzet plegen in 
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de verduurzaming van hun vastgoed. Vastgoedbedrijven die niet in deze lokale ‘groene registers’ 

voorkomen en niet deelnemen aan de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3 of opvolger) 

worden vanuit RUD’s aangeschreven op hun energiebesparingsverplichting op basis van de Wet 

milieubeheer, waarna gehandhaafd zal worden. 

 

Gemeenten en provincies (opdrachtgevers van de Regionale Uitvoeringsdiensten) geven 

prioriteit aan de handhaving van de energiebesparingsverplichting in de Wet milieubeheer: 

- Voor industriële MJA3-bedrijven is het bestaande MJA3 convenant en de Wet Milieubeheer 

van kracht. Waar nodig worden de uitvoering en monitoring in lijn gebracht met de EU 

Energy Efficiency Directive. Het eerder genoemde expertisecentrum en de Regionale 

Uitvoeringsdiensten (RUD) hebben hierin een belangrijke rol. 

- Ook voor de overige bedrijven die niet deelnemen aan de MEE en MJA convenanten, wordt 

de handhaving van de Wet Milieubeheer door het verscherpt toezicht en het genoemde ‘EPK 

systeem’ geïntensiveerd. 

 

Betere benutting van de industriële warmtehuishouding 

Ruimtelijk beleid: aanwijzen van gebieden waar verbetering van de industriële warmtehuishouding 

speerpunt wordt in ruimtelijk beleid. 

Kansen van een warmteplan per gebied: ontwikkeling door provinciale en lokale overheden, samen 

met leverende en verbruikende sectoren, van een lange termijn warmteplan, dat kansen voor 

verbetering van de industriële warmtehuishouding 

creëert door het aanbod van en de vraag naar warmte in de ruimte goed te positioneren. 

 

Stimuleren van decentrale duurzame energie 

Lopende lokale initiatieven en bestaande aanbieders van ondersteuning helpen met kennis, 

kennisdeling, en informatiemateriaal nieuwe initiatieven op weg. Deze faciliteiten 

worden versterkt en uitgebreid, waarbij aangesloten wordt bij de lokale ondersteuningsstructuur met 

betrokkenheid van de VNG. 

Gemeenten en provincies maken ruimtelijk beleid voor decentrale duurzame energie. Dit heeft 

betrekking op onder meer windparken kleiner dan 100 MW als onderdeel van de afspraken tussen het 

Rijk en provincies over 6000 Mw zoals opgenomen in de Structuurvisie Windenergie op land, 

duurzame warmte en koude (opslag) en de inzet van bio-energie. Gemeenten en provincies bepalen 

tijdig de ruimtelijke reserveringen in nauw overleg met het maatschappelijke middenveld. Decentrale 

duurzame warmte-opties in woningen vormen een aanzienlijk deel van het duurzame 

energiepotentieel. De Omgevingswet wordt zodanig ingericht dat vergunningsverlening voor warmte-

koude-opslag installaties wordt vereenvoudigd door het introduceren van één vergunningverlenende 

instantie. 

 

Adequate wet- en regelgeving 

Vergunningverlening voor decentrale duurzame energieprojecten in het kader van de Omgevingswet 

wordt vereenvoudigd, zodanig dat daar waar de vergunningsaanvraag uitsluitend betrekking heeft op 

de duurzame energie installatie de aanvrager niet verplicht kan worden om met betrekking tot het 

gehele bedrijf een (hernieuwde) aanvraag te doen, maar slechts gegevens hoeft te overleggen ten 

aanzien van 

de betreffende duurzame energie installatie. 

 

Mobiliteit en transport 

Zero emissie. Via een ingroeimodel met tussendoelen zijn vanaf 2035 alle nieuw verkochte 

personenauto’s in staat om emissievrij te rijden; in 2050 geldt dit voor alle personenauto’s. Partijen 

beogen bovendien in 2014 een Green Deal te sluiten over zero emissie stadsdistributie die regionale 

pilots faciliteert en richting geeft; er start in ieder geval een pilot in Rotterdam. Ook Eindhoven, 

Maastricht en Zutphen hebben belangstelling. 

Ruimtelijk beleid. Partijen ondernemen acties om klimaatdoelen en verduurzaming van mobiliteit te 

verwerken in lokaal ruimtelijk beleid en de daarbij gehanteerde bereikbaarheidsindicator. 
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Tussen publieke en private partijen worden in 2013 afspraken gemaakt over de stimulering van de 

totstandkoming van publieke laadinfra voor elektrische voertuigen. 

 

Financiering van duurzame investeringen 

Daarbij zal met IPO en VNG onderzocht worden hoe provincies en gemeentes die een actieve 

financieringsrol in de energietransitie ambiëren, kunnen participeren in een Expertisecentrum zodat de 

inzet van hun financiële middelen geoptimaliseerd kan worden. Bij dit Expertisecentrum zullen 

uiteraard ook partijen die financiering zoeken, worden betrokken. 
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Bijlage 2  Resultaten van Nota Duurzaam Westerveld 

 

In de Beleidsnota Duurzaam Westerveld (vastgesteld 13 juni 2012) is een aantal concrete projecten 

benoemd. De stavaza is als volgt: 

 

Project Doel stavaza 

   

Gemeentelijk 

inkoopbeleid en 

duurzaamheid van 

het gemeentehuis 

Kijken of het 

inkoopbeleid is 

ingericht op 

duurzaamheid en of 

het gemeentehuis nog 

duurzamer beheerd 

kan worden 

Het inkoopbeleid is duurzaam. 

 

Bij de bedrijfsvoering is het gedrag rondom 

gescheiden inzameling van bekertjes sterk 

verbeterd (inzamelscore van 33 % naar 83 %. 

Het gescheiden inzamelen van GFT is begin 

februari 2014 ingevoerd; nog geen resultaten 

bekend. Binnenkort wordt ook plastic 

gescheiden ingezameld. 

Woningen isoleren Twee jaar lang, elk 

jaar 100 woningen 

verbeteren 

Er hebben nu ongeveer 50 bewoners 

meegedaan; nog niet alle maatregelen zijn 

uitgevoerd. Dit blijft sterk achter bij de 

verwachting. Het blijkt dat dit niet alleen het 

geval is in Westerveld maar ook in andere 

gemeenten. 

 

In eerste instantie is het project aangekondigd 

in de gratis huis-aan-huis krant over 

duurzaamheid (voorjaar 20130 

 

De opzet van het project was aanvankelijk dat 

inwoners een maatwerkadvies van hun woning 

laten maken. Dit maatwerkadvies van € 300,= 

wordt in eerste instantie door de bewoners zelf 

betaald. Wanneer daarna maatregelen worden 

genomen, waardoor de woning twee stappen 

maakt op de energieprestatieladder, krijgt men 

de kosten van het advies van de gemeente 

retour. 

 

In tweede instantie is de drempel voor de 

inwoners verlaagd: de gemeente betaalt de 

helft van het maatwerkadvies (€ 150,=); de 

nader helft krijgt men terug indien tenminste € 

1000,= wordt besteed aan verduurzaming van 

de woning. 

 

De volgende stap was een tweetal woningen 

ontvangen een gratis maatwerkadvies en dit 

advies wordt op een openbare avond 

besproken op het dorp. De andere inwoners 

van het dorp wordt door middel van een brief 

om naar de avond te komen. Op deze avond 

zijn ook bedrijven aanwezig die zich 

presenteren met hun verduurzamingsaanbod. 

Dergelijke avonden zijn gehouden in Vledder, 

Havelte en Uffelte. 
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Biomassa in het 

DFW 

Proberen om 

vrijkomende biomassa 

in te zetten voor 

duurzaamheid, bij 

voorkeur local for 

local 

Op 25 juni 2013 is een Plan van Aanpak 

vastgesteld door het college; dit stuk is ter 

kennis gebracht aan de raadscommissie 

Ruimte. 

 

Eind september is een excursie geweest naar 

Duitsland. 

 

Op 12 november 2013 is met de 

Raadscommissie een bezoek gebracht aan 

Annen waar een mobiele houtkachel zomers 

een zwembad verwarmt en in de winter een 

sporthal/dorpshuis.  

 

Op 9 december 2013 is een avond belegd met 

de sporthal en het zwembad uit Vledder; het 

project blijkt niet levensvatbaar omdat de 

warmtevraag van zowel de sporthal als het 

zwembad te laag is. 

 

Voor de gevangenis in Veenhuizen is een 

business case doorgerekend om te stoken op 

biomassa. Dit blijkt rendabel; een 

investeringsbeslissing is nog niet genomen. 

Ook voor Hoeve Boschoord is een business 

case doorgerekend en die blijkt ook rendabel; 

ook hier is nog geen investeringsbeslissing 

genomen.  

 

Natuurmonumenten heeft voor verwarming 

van haar gebouwen aan de Benderse gekozen 

voor een houtkachel (pellets).   

 

Aangeboden hout op het afvalbrengstation 

wordt ingezet voor biomassa. Door de geringe 

inlandse vraag, gaat echter nog veel biomassa 

naar Duitsland.  

Green Key op 

recreatiebedrijven 

Vijftien bedrijven 

laten voldoen aan de 

eisen voor een Green 

Key 

Op 13 oktober 2013 is een brief verstuurd aan 

alle recreatiebedrijven in de gemeente. Hierop 

heeft zich een klein aantal aangemeld. 

De werving  voor meer deelnemers is 

neergelegd bij een externe partij die hierin is 

gespecialiseerd.  

Inmiddels is aan De Meisterhof in Lheebroek 

een Green Key uitgereikt; een aantal andere 

trajecten loopt nog. Duidelijk is dat de 

teruggang van het toerisme in Drenthe, 

gekoppeld aan de economische crisis geen 

goed kiembed vormen voor investeringen in 

duurzaamheid.  

Voorlichting en 

educatie 

Het aanstellen van een 

medewerker 

voorlichting/educatie 

Er is een medewerker geworven en benoemd 

per 1 september 2013. 

 

Elke 2 maand wordt een pagina in Da’s Mooi 

geheel gewijd aan duurzaamheid. 
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Er is een project opgezet om de “Westerveldse 

ambassadeur van de duurzaamheid” te vinden.  

Dit heeft geresulteerd in vier nominaties. Tot 

de meest duurzame ondernemer is uitgeroepen 

Inspektiebedrijf Vondeling uit Dwingeloo. Op 

10 oktober 2014 is de prijs uitgereikt op een 

ondernemers café in het gemeentehuis van 

Diever. 

 

Schoolklassen van het basisonderwijs hebben 

met de milieubus van Rova een bezoek 

gebracht aan het terrein van Rova in Zwolle. 

 

De website van de gemeente Westerveld kent 

een pagina speciaal voor duurzaamheid. Deze 

wordt gekoppeld met het Drents Energieloket.  

 

 

 


