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Samen bouwen aan een duurzame toekomst

1.1

Een nieuw meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg (MJP)

Hardenberg is al jaren hard aan de slag met het verduurzamen van de gemeente. Een
omvangrijke opgave die voortvarend is en wordt opgepakt. Dit geldt zowel de eigen gemeentelijke
gebouwen en activiteiten als de inrichting van onze leef- en werkomgeving. Elke vier jaar geven
we in een MJP aan hoe we onze duurzaamheidsopgave aanpakken. Dit is het vierde MJP. We
beginnen zeker niet op nul. Hardenberg heeft al forse stappen gezet in haar bijdrage aan de
klimaatopgave en het realiseren van de ambities voor 2030. Hier gaan we mee door. Tegelijkertijd
leggen we extra accent in onze aanpak richting de bestaande gebouwde omgeving door het
energieloket beter in stelling te brengen, innoveren we in de energietransitie door als agrarische
gemeente de mogelijkheden voor het toepassen van duurzaam gas optimaal te benutten en
bevorderen we de overgang naar een meer circulaire economie.
Hardenberg heeft vanuit haar ambities en de aanpak ervan een stevig fundament gelegd voor het
realiseren van de klimaatdoelen en daarmee de opgaven die op de Hardenbergse samenleving
afkomen. We zijn goed op weg om als Hardenberg ons aandeel aan de landelijke doelstelling uit
de Klimaatwet te leveren en om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Maar … we zijn er nog
lang niet. De komende periode werken we samen met onze partners verder aan een duurzame
toekomst. We verkennen opgaven, onderzoeken mogelijke oplossingen, trekken projecten van de
grond en realiseren die. We staan open voor vernieuwende initiatieven.
Kortom werk aan de winkel waar het gaat om het treffen van concrete maatregelen voor de
energietransitie, de klimaatadaptatie en een meer circulaire economie. Dat kan niet zonder het
vergroten van de bewustwording en acceptatie bij onze inwoners en bedrijven. Het vraagt om
samenwerking en afstemming met onze partners en betrokken en belanghebbende partijen. Het
vraagt ook om een goede communicatie over de mogelijkheden, te treffen maatregelen en de
voortgang en successen die worden gehaald rond deze uiteenlopende complexe opgaven. Met dit
nieuwe MJP bouwt Hardenberg verder aan het realiseren van haar duurzaamheidsambities. Hierin
staat hoe we als gemeente, samen met onze inwoners en partners de komende periode de
energietransitie en klimaatverandering aanpakken in onze kernen, wijken en buitengebied.

1.2

Drie kernopgaven uitgewerkt in vijf deelprogramma’s

Dit MJP gaat uit van de klimaatopgaven zoals die volgen uit de klimaatafspraken in Parijs en door
Nederland zijn uitgewerkt in onder meer de Klimaatwet en het Klimaatakkoord (Bijlage 2 bevat
een overzicht van de belangrijkste (inter)nationale en provinciale kaders en regelingen). Dit
programma richt zich daarmee niet langer uitsluitend op de energietransitie. De focus in dit
programma ligt bij het waar maken van de gemeentelijke ambities vóór 2030. Het programma
geeft tegelijkertijd een doorkijk naar de opgaven die na 2030 op ons afkomen om de uitstoot van
broeikasgassen te beperken en de gevolgen van klimaatverandering te kunnen handelen. Een
dynamische en complexe opgave voor onze inwoners, ons bedrijfsleven en de gemeente zelf.
In de klimaatopgaven gaat het om het verminderden van de uitstoot van broeikasgassen door de
energietransitie en het bevorderen van circulariteit en om het omgaan met en anticiperen op de
gevolgen van klimaatverandering door klimaatadaptatie (aanpak gevolgen van hittestress, droogte,
wateroverlast en overstromingen).
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In dit MJP staan drie kernopgaven centraal:
A.

Energietransitie: terugbrengen van het energieverbruik (energie besparen) en het realiseren
van een duurzame energievoorziening voor stroom en warmte. Dit vanuit de ambitie om vier
jaar lang minimaal 2% per jaar te besparen op het energieverbruik en daarna 1,5% per jaar
tot 2030 en 30% van de energiebehoefte van onze gemeente in 2030 duurzaam op te wekken
binnen de gemeentegrens.

B.

Klimaatadaptatie: omgaan met effecten van hittestress, droogte en wateroverlast in
combinatie met waterveiligheid, gericht op het voorkomen en tegengaan van deze effecten.
Dat doen we samen met onze partners en doelgroepen.

C.

Circulariteit: faciliteren van een circulaire economie en kringlooplandbouw waarin
grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden (hergebruik) en afval niet (of
nauwelijks) meer ontstaat. Dit betreft een relatief nieuwe opgave voor onze gemeente.

Klimaatverandering werkt door op andere zaken, zoals de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit
van onze gemeente en de acceptatie van maatregelen door inwoners. De gemeente stelt bij
initiatieven voor grootschalige opwek van zon en wind vanuit haar afwegingskader hier expliciet
eisen aan. Ervaring vanuit de pilotprojecten is dat we hierin nog beter moeten worden. Vanuit dit
MJP wordt mede bijgedragen aan het behouden en soms ook verder versterken van biodiversiteit.

1.3

Vijf programmalijnen

De drie kernopgaven zijn uitgewerkt in vijf programmalijnen:


Aanpak energietransitie per sector



Duurzaam opwekken van stroom



Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening



Aan de slag met klimaatadaptatie



Werken aan circulariteit

Drie programmalijnen richten zich op opgaven van de energietransitie. Omdat voor deze drie
programmalijnen de ambities, stand van zaken en opgaven rond samenwerking hetzelfde zijn
komen deze eerst aan bod in een overkoepelend hoofdstuk over de Energietransitie. Voor de
kernopgaven Klimaatadaptatie en Circulariteit is dit niet nodig.
HFST

VIJF PROGRAMMALIJNEN

KERNOPGAVEN
KLIMAATVERANDERING

AANPAK ENERGIETRANSITIE PER SECTOR
H3

Gebouwde
Omgeving

Bedrijven en
landbouw

Eigen
gebouwen

H4

DUURZAAM OPWEKKEN VAN STROOM

H5

ZORGEN VOOR EEN DUURZAME WARMTEVOORZIENING

H6

AAN DE SLAG MET KLIMAATADAPTATIE

H7

WERKEN AAN CIRCULAIRTEIT
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1.4

Sturen op klimaatopgaven: samen doen

Hardenberg werkt vanuit een gemeenschappelijke zorg voor de eigen leefomgeving met tal van
partijen samen aan de aanpak van de klimaatopgaven. Opgaven met gevolgen voor al onze
inwoners, het bedrijfsleven en de bezoekers. Opgaven die we in wisselende coalities samen
oppakken met onze woningeigenaren en Vechtdal Wonen, bedrijfsleven en landbouw. Waarbij we
zelf als gemeente een goed voorbeeld willen zijn met de aanpak in onze eigen gemeentelijke
gebouwen en activiteiten. Opgaven die vragen om samenwerking met netwerkbeheerders,
waterschappen, drinkwaterbedrijven, buurgemeenten, provincie, Rijk, onderwijsinstellingen en
met onze partners in de Regio Zuidoost Drenthe en de Regio Zwolle.
De gemeente heeft bij meerdere van die opgaven zelf de regie en kent een eigen
verantwoordelijkheid bij de uitvoering van maatregelen. Deze eigen gemeentelijke
verantwoordelijkheid geldt de zorg voor een goede ruimtelijke inpassing, de maatschappelijke
acceptatie, een goede communicatie en het verstrekken van eventuele vergunningen voor
duurzaamheidsmaatregelen en op duurzaamheid gerichte initiatieven. Het gaat daarbij deels om
opgaven die in samenwerking met andere overheden op regionale schaal worden opgepakt, zoals
de regionale energie strategie (RES) of de uitwerking van de aanpak voor de klimaatadaptatie.
Naar verwachting zal ook de verdere ontwikkeling van een circulaire economie mede in regionaal
verband verder worden opgepakt. Als gemeente hebben we in de opgaven verschillende
uiteenlopende rollen. We zijn, zonder compleet te willen zijn, zowel regisseur, facilitator, initiator,
(co)financier, uitvoerder, vergunningverlening als toezichthouder als betrokkene en
belanghebbende.

1.5

Innovatie

De klimaatopgaven vragen ook verdergaande
innovatie in de aanpak. Nieuwe technieken, maar
ook nieuwe marktstructuren en
samenwerkingsvormen zijn nodig om de
klimaatopgaven succesvol aan te kunnen pakken.
Hierbij past het verkennen van innovatieve
oplossingen in de productie van energie, de
toelevering van energie aan huishoudens en
industrie, het anticiperen op klimaatverandering
in onze leefomgeving en het vormgeven van een circulaire economie. De klimaatopgaven vragen
om een mix van bestaande en bewezen technieken en organisatievormen en het uitvoeren van
pilots en verkennen van nieuwe oplossingsrichting. Als gemeente kunnen we dit niet alleen. We
zoeken daarbij dan ook nadrukkelijk de samenwerking met kennisinstituten en marktpartijen. Ook
zoeken we daarbij zelf naar samenwerking met onze partners rond de uiteenlopende opgaven
waar we voor staan. We verkennen met de netwerkbedrijven de mogelijkheden van duurzaam
(groen) gas, onderzoeken vanuit een brede alliantie van partijen de mogelijkheden van
warmtenetten, inclusief het benutten van industriële restwarmte, werken samen met een groot
aantal partners aan maatregelen gericht op klimaatadaptatie en verkennen samen met het
Ondernemershuis en Kennispoort de mogelijkheden tot het inrichten van een circulaire economie
in onze gemeente. In dit MJP gaan we onder de paragraafjes “wat gaan we doen” ook in de
innovatie in de aanpak en met wie we dat oppakken. We steken onze nek uit waar dat kan om
vernieuwingen te verkennen en mogelijk te maken. Daarbij hanteren wel een zeker pragmatisme
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door zoveel mogelijk aan te sluiten op initiatieven in de samenleving en door in concrete projecten
open te staan voor nieuwe toepassingen, het verkennen van innovatieve oplossingsrichtingen en
ontwikkelen van inventieve oplossingen.

1.6

Participatie in proces tot stand komen MJP

Duurzaamheid is van ons allemaal. Daarom zijn de inwoners van onze gemeente actief betrokken
bij het opstellen van dit MJP. Vanaf juni tot en met november 2019 is dit op verschillende
manieren gebeurd. Dit is gedaan via online peilingen, praatpaalsessies en een PubKwis. Ook is
ingezet op het vergroten van de bewustwording bij onze inwoners door op vier locaties in onze
gemeente een Energy-game te organiseren.
Wat vinden onze inwoners belangrijk
1. Energie besparen staat op één
2.
3.
4.
5.

Besef dat grootschalige opwek nodig is
vanuit o.a. zon en wind
Begin met zon op dak (breed draagvlak)
Gemeente moet klimaatopgaven
faciliteren en niet reguleren/afdwingen
Inwoners willen zelf mee bepalen waar
en hoe klimaatopgaven wordt opgepakt

6.

Innovatie is nodig voor een succesvolle
aanpak van de klimaatopgaven

7.

Inwoners verwachten dat de gemeente
helder haar ambities en kaders aangeeft

Wat staat in dit MJP
Ambitie om 4 jaar lang minimaal 2% per jaar
te besparen
Energieloket helpt onze inwoners daarbij
We zetten in op 30% duurzame opwek
Pilotprojecten voor zon en wind
We zetten in op zon op dak
Benutten daken eigen gebouwen Bevorderen
zon op dak inwoners/ bedrijven
We zetten in op participatie en samenwerking
Energieloket faciliteert
We zetten in op participatie
Omgevingsadviesgroep wind
Risicodialoog klimaatadaptatie
We zetten in op innovatie
Toepassen restwarmte industrie
Verkennen mogelijkheden duurzaam gas
Bevorderen circulaire economie
We zetten in op:
- energie besparen (minimaal 2% per jaar)
- 30% duurzame opwek
- benutten duurzame gassen
- geen overlast door klimaatadaptatie
- circulair maken economie
- zelf het goede voorbeeld geven

H2
H3
H2
H4
H3+H4
MJP
H3
MJP
H4
H6
MJP
H5
H5
H7
H2-H5
H2-H5
H5
H6
H7
H4

Parallel aan dit publiekstraject is gesproken met andere overheden en organisaties die een rol
vervullen bij de energietransitie, de klimaatadaptatie en het werken aan een circulaire economie.
Ook de gemeenteraad is op meerdere momenten bij het proces betrokken.

1.7

Kansen voor economische ontwikkeling

Vanuit de klimaatopgaven ontstaan er economische kansen in de vorm van nieuwe
werkgelegenheid en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor ons bedrijfsleven en de
landbouw. Maatregelen in het kader van de klimaatopgaven kunnen een positief effect hebben op
de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat van onze gemeente. De opgaven bieden kansen
voor onze bedrijven voor het in de markt zetten van nieuwe producten en diensten en creëren van
nieuwe banen. Landelijk en zo ook in Hardenberg, is het van belang over voldoende goed
opgeleide medewerkers te kunnen beschikken. Hieraan wordt gewerkt vanuit de Human Capital
Agenda.

1.8

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties hebben in 2015 in hun mondiale agenda 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
opgenomen. Deze doelen zijn de opvolger van de millenniumdoelen die eerder ook door
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Hardenberg zijn onderschreven. In het Coalitieakkoord 2018-2022 "Verbindingen van betekenis" is
de ambitie uitgesproken dat Hardenberg een zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG)
gemeente wordt.
Vanuit dit MJP wordt een bijdrage geleverd aan de SDG-doelen:
Verzekeren toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen (energieverbruik, energie-efficiëntie
en hernieuwbare energie). Hardenberg werkt vanuit dit MJP hieraan door:
bevorderen energiebesparing, realiseren duurzame opwek groot- en
kleinschalig, transitievisie warmte en maatregelen in de eigen gebouwen.
Steden en kernen inclusief, veilig, robuust en duurzaam te maken.
Hardenberg werkt vanuit dit MJP hieraan door: maatregelen energietransitie
gebouwde omgeving, bedrijven, eigen gebouwen en mobiliteit, duurzaam
opwekken energie, duurzame warmtevoorziening, aanpakken
klimaatadaptatie en bevorderen circulariteit
Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen.
Hardenberg werkt vanuit dit MJP hieraan door: bevorderen energiebesparing,
gebruik van duurzame stroom en warmte door inwoners, bedrijven en in
eigen gemeentelijke gebouwen en bevorderen circulaire economie.
Nemen van urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen
hiervan tegen te gaan. Hardenberg werk vanuit dit MJP hieraan vanuit de
drie programmalijnen energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Inzet middelen voor implementatie SDG-doelen en het vernieuwen
van het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Hardenberg zet in op het ondersteunen van inwoners, bedrijven, landbouw
etc., bij het realiseren van de doelen, bijvoorbeeld vanuit het energieloket en
Ondernemershuis. We doen dit samen met hen en onze partners.
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2

Energietransitie

2.1

Wat is onze ambitie

Ambities 2030
Richting 2030 ligt er nog een stevige opgave om de
eigen gemeentelijke ambities en doelen waar te gaan
maken. Deze ambities en doelen zijn nog urgenter
geworden door het Klimaatakkoord, de Klimaatwet, het
Groninger gasbesluit en voortschrijdende inzichten en
ontwikkelingen op het gebied van duurzame
technieken en innovaties. Hardenberg hanteert voor de
energietransitie de onderstaande doelen.
Ambitie en doelen energietransitie Hardenberg


Realiseren ambitie om 4 jaar lang minimaal 2% per jaar te besparen



Realiseren dat tenminste 30% van het energieverbruik in 2030 in de gemeente binnen de
gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt, met als tussenstations:
- 2020: 14% van het energieverbruik in de gemeente Hardenberg wordt binnen de
gemeentegrenzen duurzaam opgewekt
- 2023: 20% van het energieverbruik in de gemeente Hardenberg wordt binnen de
gemeentegrenzen duurzaam opgewekt

Deze doelen liggen in lijn met de landelijk vastgestelde opgave om in 2030 een CO2-reductie van
49% ten opzicht van 1990 te behalen.
In 2017 zijn er vijf pilotprojecten benoemd om een extra impuls te geven aan het tijdig kunnen
waarmaken van de gemeentelijke energiedoelen. Samen met inwoners en initiatiefnemers wordt
verder gewerkt aan het verkennen en met name uitwerken en realiseren van deze pilotprojecten,
die een belangrijke bijdrage leveren aan de energiedoelen voor 2030.
Vijf pilotprojecten


Zonnepark Lutten Levert

(1,8 hectare / 4 TJ)



Restwarmtebenutting Wavin

(74 TJ)



Windenergie langs N36 Diffelen

(168 TJ)



Windenergie gebied Kloosterhaar-Bergentheim

(420TJ)



Grootschalige zonneprojecten op land

(116 TJ)

In lijn met bovenstaande doelen zet Hardenberg (zoals aangegeven in het Coalitieakkoord) in op:


Het bevorderen en faciliteren van het optimaal isoleren van woningen. Dit draagt bij aan
comfortabel wonen, lagere energielasten en een beter klimaat



Het besparen op het gemeentelijk energiegebruik in de eigen gebouwen (2% per jaar)



Het toepassen van groene stroom in gemeentelijke gebouwen



Het uitbreiden van het aantal laadpalen voor voertuigen



Het bevorderen van aardgasloos en energieneutraal bouwen



Het stimuleren van het verduurzamen van het woningbestand door verhuurders
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Ambities 2050: nog een stevige opgave in het verschiet
Het is onze ambitie om bij onze inwoners en het bedrijfsleven zo veel als mogelijk acceptatie te
krijgen voor de maatregelen en projecten die nodig zijn voor het behalen van onze ambities
richting 2030 en uiteindelijk 2050. Ambities die gemeentelijk voor 2050 nog niet expliciet zijn
vastgesteld. Landelijk zijn hierover afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Dat betekent dat
we als gemeente onze bijdrage moeten gaan leveren in het realiseren van uiteindelijk 95% minder
CO2-uitstoot in dat jaar. Dit komt neer op het realiseren van een duurzame en fossielvrije
energievoorziening in 2050. Kortom er ligt ná 2030 nog een enorme opgave in het verschiet. Een
opgave, die naar verwachting, zich nog veel ingrijpender zal doen voelen bij onze inwoners en het
bedrijfsleven dan de maatregelen waar we nu al mee bezig zijn. Een opgave met stevige gevolgen
voor de inrichting van onze leefomgeving en die mogelijk in positieve zin ook kansen voor onze
economische ontwikkeling biedt. We merken nu al hoe lastig het is om maatregelen, zoals
grootschalige opwek van zon en wind, maatschappelijk geaccepteerd te krijgen. De opgaven voor
2050 zijn zeker twee keer zo groot en raken ook steeds directer onze inwoners.

2.2

Waar staan we nu

Energiemonitor maakt voortgang opgaven energietransitie helder
Medio 2019 is voor de eerste keer de Energiemonitor Duurzaam Hardenberg opgesteld. Deze
monitor geeft een beeld van de doelen, de opgave, de stand van zaken rond de realisatie van
concrete projecten en de te verwachten effecten van autonome ontwikkeling en (pilot)projecten in
de gemeente richting 2030. De monitor gaat ook in op wat we als gemeente zelf in onze
gebouwen en activiteiten realiseren in het kader van de energietransitie. Deze monitor wordt elk
jaar geactualiseerd.
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Energiekaart toont waar energieprojecten zijn en tot ontwikkeling komen
Parallel aan deze monitor werkt de gemeente aan een interactieve kaart waarop zoveel mogelijk
informatie over de energietransitie wordt gebundeld. Deze kaart maakt het mogelijk om
verschillende informatielagen over elkaar heen te leggen, zoals de beschikbare aansluitpunten
voor stroom en gas op het net, de netcapaciteit en bestaande en in ontwikkeling zijnde
opwekcapaciteit (grotere zonopstellingen op dak en land, wind en biomassa).

2.3

Wat gaan we doen

Wat we gaan doen is uitgewerkt in de programmalijnen gebouwde omgeving, bedrijven en
landbouw en eigen gemeentelijke gebouwen en activiteiten. Hier wordt ingegaan op enkele
algemeen geldende onderdelen in onze aanpak van de energietransitie.
2.3.1

Krachtig inzetten op betrekken inwoners en bedrijfsleven

Als gemeente zetten we richting 2030 en verder in op het creëren van bewustwording en begrip
voor de maatregelen die in het kader van energietransitie nodig en deels onvermijdbaar zijn. Inzet
is om acceptatie te krijgen en draagvlak te creëren voor dergelijke maatregelen en te realiseren
projecten. Aan deze participatieve insteek gericht op het verkrijgen van bewustwording en
acceptatie geven we nu al invulling vanuit ons energieloket en in lopende processen, zoals het
verkennen van de mogelijkheden voor wind. IN Kloosterhaar-Bergentheim is als onderdeel van de
participatie een omgevingsadviesgroep (OAG) ingesteld. Ook stellen we vanuit het vastgestelde
afwegingskader voor zon en wind eisen aan initiatiefnemers op het terrein van lokaal
eigenaarschap en de acceptatie, participatie en betrokkenheid van de omgeving.
De gemeente zal vanuit haar regierol in de energietransitie krachtig inzetten op het goed
informeren, bewustmaken en betrekken van inwoners en bedrijfsleven bij het doorvoeren van
maatregelen. Dit gebeurt onder meer via de lokale media en de gemeentelijke website, alsmede
via de energieloketten, energiecoaches en informatieavonden.
Zeker voor het bedrijfsleven is ook innovatie en het benutten van kansen die deze energietransitie
met zich brengt van belang. De gemeente pakt dit alles op samen met partners,
belangenorganisaties en kennisinstellingen en het Ondernemershuis.
2.3.2

Hardenberg levert haar aandeel in bod Regionale energiestrategie West-Overijssel

De decentrale overheden (koepels VNG, IPO en UvW) hebben, als onderdeel van het
Klimaatakkoord, aangeboden om via Regionale Energiestrategieën (RES) de nationale opgave voor
de opwek van duurzame elektriciteit op land (35 TWh) te realiseren met zon- en windprojecten.
Daarnaast richt de RES zich op een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving: de
beoogde verdeling van de duurzame warmtebronnen en de consequenties voor de energieinfrastructuur.
In de RES West-Overijssel werken overheden en maatschappelijke partners, netwerkbedrijven
(voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal
gedragen keuzes uit. Samen werken zij aan een bod dat invulling geeft voor het aandeel dat WestOverijssel moet leveren in het duurzaam opwekken van elektriciteit, de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving (overgang van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde
opslag- en energie-infrastructuur. Bij de uitwerking van de RES wordt niet uitsluitend gekeken
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naar de opgave die volgt uit de energietransitie. Er wordt een afweging gemaakt in de context van
andere opgaven in de regio, waarbij vier uitgangspunten integraal worden gewogen: bijdrage aan
de energietransitie, ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en maatschappelijke
kostenefficiëntie.
De startnotitie RES West-Overijssel, met daarin de procesafspraken over de totstandkoming van
de RES, is eind 2019 vastgesteld door onze gemeenteraad. De uitkomsten van de RES moeten na
vaststelling door Hardenberg op gemeentelijke niveau worden geborgd in de transitievisie warmte,
wijkuitvoeringsplannen en het omgevingsplan. De vaststelling van de RES is voorzien voor medio
2021. De ambities van de gemeente Hardenberg liggen in lijn met de opgaven uit de RES. Met
onze energieaanpak voor de sectoren (zie hoofdstuk 4) en de aanpak die we in dit hoofdstuk
verder schetsen voor het duurzaam opwekken van stroom en realiseren van een duurzame
warmtevoorziening, staan we garant voor ons aandeel in de RES. Hardenberg heeft in de RESoverleggen aangegeven dat zij vanuit de eigen ambities en gemeentelijke aanpak haar aandeel in
de RES gaat leveren. Hardenberg hanteert als vertrekpunt in de RES dat elke gemeente in WestOverijssel zelf in staat moet zijn om 30% van de energievraag lokaal duurzaam op te wekken en
zo haar aandeel in het uit te brengen RES-bod levert. Hardenberg verwacht aldus van al haar
partners in de RES dat ook zij daadkrachtig en concreet invulling geven aan de opgaven uit de
RES en de afspraken die in de RES worden gemaakt. Door de afspraken uit de RES te monitoren
kan periodiek worden vastgesteld of de aanpak voldoende effectief is en of bijstellen nodig is.
2.3.3

Samenwerking noodzakelijk in aanpak energietransitie

De energietransitie is dusdanig omvangrijk en complex dat de gemeente voor deze opgave samen
moet werken met en afhankelijk is van een groot aantal partners en partijen. Een intensieve
samenwerking met deze partijen is nodig om projecten en maatregelen te verkennen, te
ontwikkelen en te kunnen realiseren. Enkele belangrijke samenwerkingen staan hieronder.
Investeren in de energietransitie vanuit Programma Nieuwe energie Overijssel
Hardenberg is een van de partners in het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017- 2023. Dit
programma verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in
Overijssel. Het programma beoogt bij te dragen aan het versneld behalen van de energiedoelen in
de regio en het komen tot slimme oplossingen voor uitdagende energievraagstukken. Het
programma richt zich op iedereen die zich inzet voor een energie neutrale provincie: van
ondernemers en actieve inwoners tot politiek en overheid. De ambitie van dit programma is om
het energieverbruik in 2023 binnen de provincie terug te dringen met ruim 6% door partijen te
verleiden om meer energie te besparen. Het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017- 2023
heeft tevens als doel om in 2023 het aandeel hernieuwbare energie in de provincie te verhogen
naar 20%. Het programma stimuleert partijen om met nieuwe energie aan het werk te gaan, al
dan niet met behulp van innovatieve technische oplossingen.
Krachten bundelen door samenwerking met de netwerkbedrijven
De gemeente werkt nauw samen met de drie netwerkbedrijven die in onze gemeente actief zijn:
Cogas, Enexis en RENDO. Op basis van meerdere overeenkomsten werken we intensief samen
met de netwerkbedrijven bij onder meer het pilotproject benutten restwarmte Wavin (duurzame
warmtevoorziening/warmtenetten), het opstellen van de transitievisie warmte en het uitwerken
van een strategie voor de toepassing van duurzaam gas in onze gemeente.

Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024

9

De drie netwerkbedrijven zijn tevens partner in de RES West-Overijssel. In de RES worden onder
meer afspraken gemaakt over de beoogde verdeling van de duurzame warmtebronnen en de
consequenties voor de energie-infrastructuur, waaronder de beschikbaarheid van netcapaciteit
voor het aansluiten van duurzaam opgewekt stroom en gas. Hier is een grote rol weggelegd voor
de netwerkbedrijven waar het de beschikbaarheid van voldoende capaciteit op de energieinfrastructuur betreft. Dit is nu ook in Hardenberg al een actueel vraagstuk. De huidige
netcapaciteit maakt het niet altijd mogelijk duurzaam opgewekte stroom aan te sluiten op het net.
Duurzaamheid verankeren in prestatieafspraken met Vechtdal Wonen
Jaarlijks leggen de gemeente en de woningcoöperaties de afspraken rond kwaliteit en
duurzaamheid vast in de zogeheten prestatieafspraken. Vechtdal Wonen kent als
woningbouwcorporatie een eigen rol en opgave in de energietransitie. Vechtdal Wonen en de
gemeente werken op tal van onderdelen samen aan de verduurzaming van het woningbestand in
onze gemeente. Vechtdal Wonen is een van de partners in de ontwikkeling van een warmtenet in
Hardenberg waarbij ingezet wordt op het benutten van de restwarmte van Wavin. Zelf zet
Vechtdal wonen onder meer in op het verduurzamen van haar woningen op energielabel B-niveau
en bij nieuwbouw wordt gewerkt aan nul-op-de- meter woningen (NOM-woningen).
Lokale energiecoöperaties geven vorm aan energietransitie van onderaf
Hardenberg kent één lokale energiecoöperatie “Lutten Levert”. Deze coöperaties heeft in 2019 een
vergunning gekregen voor het ontwikkelen van een zonnepark. Dit park van circa 1,7 hectare gaat
duurzame stroom generen voor ongeveer 330 huishoudens. De gemeente heeft uitgaande van de
bestaande kaders en regelingen de coöperatie waar mogelijk gefaciliteerd. In het verleden zijn er
meerdere initiatieven geweest tot het oprichten van energiecoöperaties in onze gemeente.
Werken aan bewustwording vanuit educatie
Binnen De Koppel wordt het brede publiek via verschillende middelen gewezen op de noodzaak
van duurzaam handelen. Niet alleen de urgentie wordt daarbij benadrukt, maar ook wordt er
handelingsperspectief geboden. Hoe groot de noodzaak ook is, het uitdragen van de boodschap
dat duurzaamheid uitdagend, innovatief en ook heel leuk kan zijn, past goed bij een breed (en
groeiend!) publiek als dat van De Koppel. Het bezoek bestaat uit jong, oud, educatief of recreatief,
onderzoekend of geïnformeerd. De Koppel onderscheidt twee hoofddoelen:


Activiteiten binnen en buiten De Koppel, voor individuen en groepen, gericht op het eigen
handelen, als (toekomstig) verantwoordelijke inwoner van Hardenberg.



Activiteiten gericht op inwoners met duurzame initiatieven die zich samen met anderen in
willen zetten voor het verbeteren van de eigen buurt, dus met een gezamenlijk doel: de
duurzame leefomgeving.

Benutten Regiodeals voor realisatie van duurzaamheidsprojecten
Het uitwerken van de opgaven in het kader van de energietransitie staat ook stevig op de agenda
van de regio’s waar Hardenberg in participeert. De gemeente maakt waar het kan gebruik van de
mogelijkheden om concrete projecten en maatregelen onder te brengen in de Regiodeals van de
Regio Zwolle of de Regio Zuidoost Drenthe. Met beide regio’s vind overleg en afstemming plaats
op het niveau van kennisuitwisseling tot en met het voorbereiden en realiseren van concrete
projecten en maatregelen.
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3

Aanpak energietransitie per sector

Hardenberg richt zich in de energietransitie op de volgende sectoren:
A.

Gebouwde omgeving: aanpak gericht op woningen
(huur en koop) en commerciële en publieke
dienstverlening.

B.

Bedrijvigheid: aanpak gericht op industrie,
bedrijventerreinen en landbouw.

C.

Eigen gebouwen en activiteiten: aanpak gericht op
eigen vastgoed, gemeentelijke activiteiten en
maatregelen in openbare ruimte.

D. Mobiliteit: aanpak gericht op faciliteren verduurzamen
verkeer en vervoer, in samenhang met het nieuwe
programma Mobiliteit dat in 2020 verschijnt.

3.1

Gebouwde omgeving

3.1.1

Wat is onze ambitie

In deze transformatie heeft de gemeente een belangrijke rol in het informeren, adviseren en
bieden van handelingsperspectief aan inwoners die de eigen woning willen verduurzamen.
Hardenberg heeft de ambitie de inwoners goed te faciliteren bij de duurzaamheidsmaatregelen die
zij in hun woning kunnen doorvoeren. Als gevolg van het steeds verder terugdringen van de
gaswinning in Groningen en ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord krijgt het verduurzamen
van de Gebouwde Omgeving steeds meer aandacht. Vanuit het Klimaatakkoord is de ambitie
gericht op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 49% reductie in 2030 ten
opzichte van 1990. Voor de gebouwde omgeving is dit te vertalen naar een ambitie van 3,4 Mton
minder CO2 landelijk.
3.1.2

Waar staan we nu

Hardenberg telt zo’n 24.513 woningen, waarvan 17.037 koop en 7.476 huur. Van de
huurwoningen zijn er 5.197 in bezit van de woningbouwcorporatie Vechtdal Wonen. In de
onderstaande tabel zijn de meest recente energieverbruikscijfers uit de Klimaatmonitor
overgenomen.
Uitsplitsing gebouwde

Elektriciteit

Warmte

Duurzame

omgeving

Totaal

warmte
kWh

TJ

m3

TJ

Woningen

76.900.000

277

37.800.000

1.196

TJ
1.473

Commerciële

49.100.000

177

8.969.000

284

461

dienstverlening
Publieke dienstverlening
TOTAAL

29.034.000

104

8.746.000

277

155.034.000

558

55.515.000

1.757

381
337

2.652

In de gebouwde omgeving wordt onderscheid gemaakt naar:


Woningen: Een huishouden in Hardenberg verbruikt gemiddeld 3.360 kWh en 1.770 m3 per
jaar. Een goed geïsoleerde woning verbruikt ca. 40% minder aardgas ten opzichte van een
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matig tot slecht geïsoleerde woning. Het elektriciteitsverbruik is minder afhankelijk van de
energetische kwaliteit van de woning. Er zijn grote verschillen tussen huishoudens, afhankelijk
van onder meer de gezinssamenstelling en het aantal apparaten, het energieverbruik en
gebruiksfrequentie van deze apparaten. 10 procent verbruikt minder dan 1.700 kWh per jaar,
terwijl 10 procent meer dan 5.500 kWh per jaar gebruikt.


Commerciële en publieke dienstverlening: Dit betreffen kantoren, bedrijfsgebouwen,
scholen, kerken, openbare ruimtes etc. Behalve het eigen vastgoed heeft de gemeente een
beperkte invloed in het verduurzamen van vastgoed uit deze sectoren.

Vanuit de gemeentelijke ambitie om energie te besparen, stimuleert Hardenberg al jaren het
verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit gebeurt onder meer door het isoleren van
woningen en gebouwen maar ook door het gebruik van energiezuinigere apparaten en inregelen
van installaties. Het bewust maken van de inwoners over de duurzaamheidsopgave en hun eigen
bijdrage daarin, maakt onderdeel uit van onze aanpak. We helpen onze inwoners daarbij vanuit
ons energieloket en met de inzet van energiecoaches. Volgens de Klimaatmonitor is het
gasverbruik van de totale woningvoorraad in Hardenberg de afgelopen jaren met ruim 13%
gedaald, hetgeen neerkomt op bijna 2% energiebesparing per jaar. Daarnaast heeft Hardenberg
de ambitie om 30% van het energiegebruik duurzame op te wekken binnen de gemeentegrenzen
in 2030. Dit gebeurt voor een deel via zon op daken van woningen en commerciële en publieke
dienstverleners (in 2017 was dit aandeel circa 2,3%). Hardenberg staat binnen de provincie
Overijssel op de 2e plek waar het gaat om het volume van duurzaam opgewekt energie vanuit zon
op daken.
Het verduurzamen van de Gebouwde Omgeving wordt waar mogelijk gecombineerd met het
toekomst bestendig maken van de woningvoorraad met behoud van betaalbare woonlasten. Dit is
gekoppeld aan de ambities en aanpak uit het Programma Wonen van onze gemeente.
Voor de huurwoningen wordt samengewerkt met Vechtdal Wonen en is er overleg met de
particuliere huursector. Vechtdal Wonen en particuliere verhuurders werken ook vanuit hun eigen
ambities en opgaven aan deze transformatie. Vanuit onze energieloketten en de inzet van onder
meer energiecoaches faciliteren we onze inwoners bij het verduurzamen van hun woningen. Ook
maken we actief gebruik van en wijzen we betrokken organisaties en inwoners op de instrumenten
die Rijk en provincie beschikbaar hebben om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te
versterken (zie bijlage 3 voor een overzicht van dergelijke instrumenten).
3.1.3

Wat gaan we doen

Het nieuwe MJP bouwt voort op de aanpak uit voorgaande jaren. Belangrijke onderdelen in de
aanpak zijn en blijven:
Onderdelen aanpak gebouwde omgeving
1.

Energieloket

2.

Doelgroepen aanpak
A. Energieneutraal Verbouwen
B. Huishoudens met een smalle beurs
C. Huurwoningen
D. Koopwoningen

3.

Wijkgerichte aanpak
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Deze aanpak richt zich vooral op de bestaande gebouwde omgeving. Vanuit deze aanpak worden
ook particuliere bouwers van nieuwbouw woningen gefaciliteerd. Voor zowel particuliere bouwers
als de grootschaligere projectmatige ontwikkeling van nieuwbouw gelden de eisen uit het
Bouwbesluit waarop de gemeente in het kader van haar vergunningverlening moet toetsen. Voor
de toelevering van stroom en warmte van deze nieuwe woningen wordt verwezen naar de
programmalijnen duurzame opwek stroom en duurzame warmtevoorziening.
1.

Energieloket helpt inwoners bij het verduurzamen van de woning

In het Klimaatakkoord is een centrale rol toebedacht aan (regionale) energieloketten om inwoners
te betrekken bij de opgave en ze te ondersteunen in hun klantreis, ze te voorzien van informatie,
advies en begeleiding. Gemeenten staan aan de lat om een dergelijk onafhankelijk (regionaal)
energieloket in te richten. Dit loket vormt de spil tussen de verschillende stakeholders in de
wijkgerichte aanpak en voorziet in het bieden van onafhankelijke informatie over de uitvoering
van de wijkgerichte aanpak. Vanuit het loket wordt mede invulling gegeven aan de communicatie
over de uitvoering van gemeentelijke besluiten en acties gericht op gebouweigenaren binnen de
wijkgerichte aanpak van de energietransitie. Landelijk komen er richtlijnen voor deze loketten
waarbij onafhankelijkheid, financiering, standaardisering, uniforme werkwijzen, met ruimte voor
aanpassing aan de specifieke lokale omstandigheden een belangrijke rol spelen.
In onze gemeente beschikken we al sinds 2008 over een lokaal en regionaal energieloket.
Hardenberg is trekker van het regionale energieloket West-Overijssel dat met steun van de
provincie is ingesteld en waaraan 7 van de 11 gemeenten in West-Overijssel deelnemen.
Het energieloket is een digitaal platform dat bestaat uit een website en een daaraan gekoppeld
klantvolgsysteem. Het loket richt zich zowel individuele woningeigenaren, als op andere
doelgroepen, zoals huurders en VVE’s. De communicatie en marketing wordt regionaal
georganiseerd en is gericht op het genereren van websitebezoek. Het energieloket informeert
onder meer woningeigenaren over duurzaamheidsmaatregelen aan de woning en brengt ze in
contact gebracht met uitvoerende bedrijven.
Uit de onlinepeilingen en praatpaalsessies is gebleken dat de bekendheid van ons energieloket bij
onze inwoners nog behoorlijk kan worden verbeterd. Daarom wordt in 2020 gestart met een
campagne om de het gebruik van het energieloket, adviesdiensten en coaches een krachtige
impuls te geven.
Het energieloket zet met name in op digitale dienstverlening via het regionale platform en het
daaraan gekoppelde klantvolgsysteem. Nadat een woningeigenaar zich registreert op de website
wordt deze geholpen bij het verduurzamen van de eigen woning. Het energieloket heeft vier
vormen van advies:


Advies via de website van het energieloket (energiecheck).



Advies gedragsmaatregelen via de energiecoach.



(basis)Advies aan huis door Energieadviseur.



Advies via de energieneutraalcoach voor de deelnemers aan het project Energieneutraal
verbouwen.
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De loketfunctie en de daarbij behorende dienstverlening is werkenderwijs steeds verder verbeterd.
De belangstelling van woningeigenaren neemt toe mede ook vanwege de nationale aandacht rond
het uitfaseren van aardgas. De vraag naar meer deskundig advies neemt toe omdat de
maatregelen vaak in combinatie met een verbouwing of een andere ingreep worden uitgevoerd en
daardoor complexer worden.
De provincie Overijssel ondersteunt de gemeentelijke energieloketten in de vorm van een
subsidiebijdrage in het kader van de Overijsselse aanpak. Het is de verwachting dat de provincie
de energieloketten ook de komende jaren blijft ondersteunen (Energieloket 3.0).
2.

Doelgroepenaanpak: sleutel voor succes in de gebouwde omgeving

A. Energieneutraal verbouwen: eenvoudig en goedkoop voor woningeigenaren en
bouwbedrijven
De gemeente Hardenberg werkt binnen het project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel
samen met de gemeenten Ommen, Dalfsen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland en de
stichting Pioneering. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Overijssel en de
VNG. Het project energieneutraal verbouwen richt zich op twee sporen: het bouwbedrijfsleven en
de woningeigenaren.
Pioneering
Hardenberg is lid van de stichting Pioneering. Deze stichting wil de positie van de bouwsector in de regio
Oost-Nederland versterken door het stimuleren van innovatie en het ontwikkelen en delen van kennis in
het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Woningeigenaren worden bij het energieneutraal maken van hun niet seriematig gebouwde
woning (vrijstaande- of twee-onder-een-kapwoning) geholpen. Voor woningeigenaren worden
hiervoor workshops en excursies georganiseerd en zij kunnen voor de helft van de gebruikelijke
kosten gebruikmaken van de ondersteuning van één van de twee energieneutraalcoaches. Die
coaches helpen de eigenaren in de zoektocht om te komen tot een energie neutrale woning.
Ook voor het bouwbedrijfsleven worden workshops georganiseerd en er worden contacten gelegd
tussen bouwbedrijven en de energieneutraalcoaches.
Overkoepelend doel van deze acties is het ontwikkelen van een standaardaanpak voor
energieneutraal verbouwen, om tot effectievere en goedkopere verbouwingen te kunnen komen.
Op die manier wordt energieneutraal verbouwen aantrekkelijker voor zowel woningeigenaren als
voor het bouwbedrijfsleven. Huiseigenaren vragen zich af wat een verstandige “no regret” aanpak
is voor de eigen woning met als eindplaatje aardgasvrij of energieneutraal. In het kader van het
project “Energieneutraal verbouwen” is een standaard aanpak voor niet standaardwoningen
ontwikkeld. Hierdoor wordt energieneutraal verbouwen eenvoudiger en goedkoper voor zowel
woningeigenaren als bouwbedrijven.
B. Energiecoaches helpen huishoudens met smalle beurs bij duurzaam maken woning
Met name voor de doelgroep huishoudens met smalle beurs in slecht geïsoleerde woningen
moeten oplossingen worden ontwikkeld om de woningen toekomstbestendig te maken en de
energierekening betaalbaar te houden. Uit een woonlastenonderzoek uit 2015 kwam naar voren
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dat zo’n 10% van de huishoudens in Hardenberg met een koopwoning moeite heeft om de
energierekening te betalen. Met het verhogen van de gasprijs wil het kabinet in het kader van het
klimaatakkoord consumenten stimuleren om sneller van het aardgas af te gaan. Consumenten
moeten dan wel financiële mogelijkheden hebben om deze investeringen te kunnen doen.
Voor de doelgroep “Huishoudens met lage inkomens” is een binnen onze gemeente een
adviesdienst beschikbaar in de vorm van “Energiecoaches”. Dit zijn vrijwilligers die zijn opgeleid
tot energiecoach en inwoners helpen om met eenvoudige en betaalbare oplossingen energie te
besparen. Zij geven onafhankelijk en vrijblijvend advies en praktische tips aan zowel huurders als
woningeigenaren. De Energiecoaches zijn ondergebracht bij de Stuw. Het project is een
samenwerking tussen de gemeente Hardenberg, gemeente Ommen, Vechtdal Wonen en De Stuw.
Hardenberg heeft de mogelijkheid om huishoudens met lagere inkomens een gunstige financiering
aan te bieden in de vorm van een sociaal krediet dat via de gemeentelijke Kredietbank (GKB)
beschikbaar wordt gesteld.
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
Hardenberg heeft in het kader van de Regeling reductie energiegebruik (RRE) circa € 900.000
aangevraagd voor projecten om:


huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis, zoals het
inregelen van de cv-installatie en het aanbrengen van radiatorfolie en tocht strips.



het geven van advies aan huiseigenaren over verdere energiebesparende maatregelen, zoals
dak-, raam- of gevelisolatie.

De regeling sluit goed aan op de activiteiten die in onze gemeente vanuit het energieloket lopen of
gaan lopen en geeft een extra impuls op het treffen van duurzaamheidsmaatregelen door en
verstrekken van adviezen aan met name woningeigenaren.
Hardenberg participeert in de RegioDeal Zuid-Oost Drenthe. Inzet is het verbeteren van de
welvaart in de regio via de pijlers werken, wonen en welzijn. Binnen de pijler wonen ligt de focus
op het verbeteren van de goedkopere woningen die in particulier bezit zijn en die behoren tot de
lagere-inkomensgroepen. De gemeenten binnen de RegioDeal richten hiervoor proeftuinprojecten
in. De beoogde verbeteringen hebben betrekking op het toekomstbestendig maken van de woning.
Het gaat daarbij om de energetische kwaliteit en de levensloopbestendigheid van de woning. Het
ontwikkelen en testen van het benodigde instrumentarium is een belangrijk doel. Het
proeftuinproject Hardenberg richt zich daartoe specifiek op een gebiedsgerichte aanpak met als
einddoel een aardgasvrije energievoorziening voor goedkopere woningen in particulier bezit bij
lagere inkomensgroepen. Hierbij wordt de jarenlange kennis en ervaring uit de diverse eerder
doorlopen trajecten als Blok-voor-blok, VNG-ondersteuningsstructuur, VNG innovatieve aanpakken
en Overijsselse aanpak ingezet.
C.

Samen met Vechtdal Wonen en particuliere verhuurders verduurzamen huurwoning

Het grootste deel van de huurwoningen in onze gemeente is in bezit van de woningcorporatie
Vechtdal Wonen (5.197 woningen). Met de woningbouwcorporaties vindt frequent overleg plaats
over het realiseren van de duurzaamheidsambities van gemeente en corporatie. De afspraken
hierover worden vastgelegd in de jaarlijkse prestatieafspraken. Vechtdal Wonen zet vanuit haar
eigen duurzaamheidsambitie in op onder meer het isoleren van haar bestaande woningvoorraad
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naar energielabel B-niveau. Bij nieuwbouw wordt ingezet op aansluiten op het warmtenet en het
bouwen van nul-op-de-meter woningen (NOM-woningen). De gemeente overlegt onder meer met
makelaars over het verduurzamen van de particuliere huurwoningen. Huurders van woningen
kunnen gebruik maken van de diensten van het Energieloket en een beroep doen op adviezen van
de energiecoaches.
D. Stimuleren woningeigenaren bij verduurzamen koopwoning
Veel van de woningen in onze gemeenten zijn particulier bezit. Woningeigenaren kunnen gebruik
maken van het energieloket en via dit loket van de diensten van energie(neutraal)coaches en
energieadviseurs. De gemeente faciliteert in Balkbrug een proefproject dat specifiek is gericht op
het verduurzamen van koopwoningen. Dit project wordt uitgevoerd door Woningwaard, een bedrijf
dat in opdracht van de provincie Overijssel een opschaalbare en kopieerbare aanpak ontwikkelt
voor het verduurzamen van koopwoningen. Naast een passend woningadvies is een goed aanbod
minstens zo belangrijk. Dit aanbod wordt in Balkbrug geleverd vanuit een bedrijf dat het hele
pakket aan duurzaamheidsmaatregelen kan aanbieden.
Aanpak proefproject koopwoningen Balkbrug
De kern van de aanpak bestaat uit een duidelijk, kwalitatief en persoonlijk advies aan de woningeigenaar
voor het verduurzamen van de woning, door:


In te zetten op het informeren en enthousiasmeren van bewoners, samen met het energieloket van
de gemeente.



Een technische analyse te maken van de woningen.



Een vragenlijst online beschikbaar te stellen om persoonlijke woonvoorkeuren op te halen.



Een woningadvies te maken gebaseerd op zowel harde als zachte eisen en gericht op een energie
neutrale woning op termijn.

De gemeente bekijkt deze of een vergelijkbare aanpak voor koopwoningen in andere kernen en
wijken mogelijk is. Mogelijk komen dan ook andere aanbieders in beeld om deze aanpak te
ondersteunen.
3.

Wijkgerichte aanpak voor kosteneffectieve oplossingen in energietransitie

Elke gemeente is verplicht om voor het einde van 2021 een transitievisie warmte te hebben. In
deze visie wordt beschreven wat de gemeentelijke strategie en planning is naar een duurzame
warmtevoorziening (van het aardgas af). In deze transitievisie warmte moet worden aangegeven
welke wijken in welke volgorde van het aardgas af moeten. Per wijk moet dit vervolgens verder
worden uitgewerkt in een wijkuitvoeringsplan (zie hoofdstuk 5: duurzame warmtevoorziening).
Als gemeente hebben we de regie op deze wijkgerichte aanpak en de uitwerking van de
transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen. Maar ook andere partijen moeten daarin hun
aandeel leveren. Innovatieve oplossingen uit de bouw- en installatiesector, wettelijke kaders en
slimme financieringsconstructies van het Rijk, voldoende kennis en vakmensen die het werk ook
moeten gaan uitvoeren, zijn belangrijke randvoorwaarden voor de verduurzamingsopgave in de
gebouwde omgeving op wijkniveau een onmogelijke opgave. Deze wijkgerichte aanpak vraagt ook
om bijdragen van woningcorporaties en netbeheerders en de inzet van initiatieven van inwoners.
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Daar waar op wijkniveau inwoners zich willen gaan organiseren rond de aanpak van de
energietransitie en verduurzaming van woningen kan een beroep worden gedaan op Buurkracht.
De drie netwerkbedrijven die in onze gemeente actief zijn participeren in Buurkracht. Buurkracht
is een kosteloos en niet-commercieel programma dat buurten ondersteunt die samen aan de slag
willen met energiebesparing.
Hardenberg neemt deel aan de regiodeal Zuidoost Drenthe. Binnen de pijler Wonen zijn er
mogelijkheden om vanuit een gebiedsaanpak koopwoningen te verduurzamen uit de goedkope
sector. Daarbij wordt ook ingezet op de ontwikkeling van een nieuw instrumentarium waarbij met
name de financieringsarrangementen voor Hardenberg interessant zijn.

3.2

Bedrijvigheid en landbouw

3.2.1

Wat is onze ambitie

Voor deze sectoren gelden gemeentelijk de ambities die Hardenberg in het kader van haar
energietransitie heeft vastgesteld. Landelijk zijn aan de Klimaattafels de eigen ambities van de
sectoren zelf ingebracht. In de Klimaatafspraken is vastgelegd wat per sector het aandeel is in het
behalen van de landelijke ambitie van 49% CO2-reductie in 2030.
De gemeente ziet de energietransitie vanuit economisch perspectief niet alleen als een opgave,
maar ook als een kans voor ons bedrijfsleven en de landbouw. We hebben de ambitie om deze
kansen zo optimaal mogelijk te benutten. Hiermee gaan we primair aan de slag vanuit ons
economisch beleid. Daarbij betrekken we ook de mogelijkheden voor onze arbeidsmarkt. Hierbij
sluiten we aan op de Human Capital Agenda.
3.2.2

Waar staan we nu

Als gemeente volgen we de duurzaamheidsinitiatieven van ons bedrijfsleven en de landbouw.
Vanuit het Ondernemershuis bevorderen we deze ontwikkeling met kennis en informatie. Via
onder meer onze bedrijfscontactfunctionaris en projectleiders houden we zicht op de
duurzaamheidsplannen van onze bedrijven. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen faciliteren
we een duurzame inrichting en gebruik. Dan doen we samen met de bedrijven. Met Wavin en
andere bedrijven zijn we in gesprek over het benutten van restwarmte voor een duurzame
warmtevoorziening en over het verder verduurzamen van hun bedrijf en bedrijventerrein.
Hardenberg telt circa 2.275 bedrijven waaraan op grond van het Activiteitenbesluit uit het
omgevingsrecht eisen worden gesteld aan het energiegebruik.
Uitsplitsing

Elektriciteit

Warmte

Duurzame

Bedrijvigheid

Bedrijven en instellingen
Industrie
Landbouw
TOTAAL

Totaal

warmte
kWh

TJ

M3

TJ

TJ

TJ

78.134.000

281

17.715.000

561

316

1.158

156.125.000

562

10.665.000

338

900

28.148.000

101

2.919.000

92

194

262.407.000

945

31.299.000

991
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We zien bedrijven en landbouw stappen nemen in de energietransitie door onder meer het
plaatsen van zon op bedrijfsdaken en landbouwschuren en investeringen (bij met name
nieuwbouw en verbouw) in een duurzame energievoorziening met bijvoorbeeld WKO-installaties.
3.2.3

Wat gaan we doen

Als lokale partner van het bedrijfsleven en de landbouw zien we meerdere rollen voor ons
weggelegd in de gezamenlijke zoektocht naar het verduurzamen van bedrijfsleven en landbouw.
De aanpak van de energietransitie bestaat voor onze gemeente uit een mix. Enerzijds
ondersteunen we deze sectoren bij het mogelijk maken en bevorderen van de energietransitie.
Anderzijds hebben we taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving
(milieu, bouw en kwaliteit leefomgeving). Bedrijfsleven en agrarische sector kennen in de
energietransitie ook elk een eigen verantwoordelijkheid.
Bedrijfsleven ondersteunen bij verduurzamen bedrijfsvoering (Regio Zwolle: De
Energieke Regio)
Deze gemeentelijke aanpak richt zich, vanuit het Ondernemershuis voor het Vechtdal, op MKBbedrijven en grootzakelijke bedrijven, landbouw en landbouw gerelateerde bedrijven en
maatschappelijke organisaties, waaronder scholen. In samenwerking met het Ondernemershuis
Vechtdal heeft de Stichting Energieke Regio een adviestraject ontwikkeld om ondernemers bij
energiebesparing en het zelf energie opwekken in en rondom het bedrijfspand te ondersteunen. In
de aanpak wordt gebruik gemaakt van lokale en regionale adviseurs en aanbieders van
ledverlichting, isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, et cetera.
Energieke Regio zet in op:


Ondernemer weet wat hij/zij kan doen om energie te besparen, het gasgebruik af te bouwen en zelf
energie op te wekken in zijn bedrijfspand.



Ondernemer weet wat hiervan de kosten en opbrengsten zijn.



Ondernemer heeft een degelijke basis om offertes op te vragen bij (lokale) leveranciers.



Ondernemer neemt de eerste maatregelen:
- Quick wins: Ledverlichting, leidingisolatie, aanpassing van gedrag, energiecoördinator benoemen,
apparaten uit waar het kan, et cetera.
- Korte of langere termijn: zonnepanelen, warmtepompen, isolatie van het pand, et cetera.



Ondernemer wordt enthousiast gemaakt om daadwerkelijk maatregelen uit te voeren.



Lokale partijen (installateurs en aannemers) profiteren van de investeringen van de ondernemers.



Bijdrage leveren aan klimaatdoelen en eisen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden.

Met de sector werken aan energie neutrale agrarische bedrijven
De gemeente heeft Stimuland in de tweede helft 2019 opdracht gegeven voor het project Energie
neutrale agrarische bedrijven. Doel van dit project, dat in de eerste helft 2020 wordt afgerond, is
om agrarische bedrijven inzicht te geven in de mogelijkheden tot energiebesparing en het
opwekken van duurzame energie (zonnepanelen, vergisting, en dergelijke). Het project richt zich
op dertig bedrijven. Vanuit dit project krijgen we meer inzicht hoe we vervolgens ook de andere
agrarische ondernemers effectief kunnen ondersteunen en stimuleren bij het treffen van
maatregelen ter verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Mogelijk ligt daar dan ook een rol voor
de ervencoaches die vanaf 2020 actief zijn in ons buitengebied. Daarvoor is het ook van belang
zicht te krijgen op de overwegingen van agrarische ondernemers om wel of niet tot installatie van
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maatregelen over te (te kunnen) gaan. Op basis van de resultaten van het project zal worden
beoordeeld of er, in aanvulling op het al bestaande Energiefonds Overijssel, aanleiding is voor het
ontwikkelen van nieuwe aanvullende subsidie- of financieringsmogelijkheden. De uitkomsten van
het project kunnen ook worden ingebracht in het project Boer en Buur dat de RENDO in
samenwerking met enkele gemeenten, waaronder Hardenberg in 2020 wil starten (zie Duurzame
warmtevoorziening).
Op zoek naar kansen voor verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen
Mede vanuit onze afspraken en contacten met de netwerkbedrijven is het inzicht in de
toekomstige energiebehoefte van onze bedrijven en bedrijventerreinen en de daarbij benodigde
mix van stroom en warmte steeds scherper in beeld. Ook is er meer zicht gekomen op de kansen
rond het uitwisselen van energie en rest(warmte)stromen. Vanuit het pilotproject restwarmte
Wavin heeft dit onder meer geleid tot:


Het aansluiten van het zwembad, naastgelegen sporthal en in 2020 het ziekenhuis op
industriële restwarmte



De ontwikkeling een het warmtenet Marslanden.

Diverse bedrijven in onze gemeente hebben verregaande plannen in voorbereiding tot een verdere
verduurzaming van hun bedrijven en bedrijventerreinen. De bedrijven nemen hiermee hun eigen
verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen in het kader van de energietransitie. De
bedrijven kijken in hun aanpak naar besparen en duurzaam opwekken vanuit een mix van wind,
zon en warmte. Vanuit de gemeente wordt de aanpak van de energietransitie door ons
bedrijfsleven waar het kan gefaciliteerd. Dit doen we door, via onze projectleiders, tijdig het
overleg daarover aan te gaan met bedrijven, al dan niet geclusterd per bedrijventerrein. Waar het
kan faciliteren we het proces door het aandragen van kennis en informatie. Waar wenselijk
brengen we partijen met elkaar in contact.
Zorg voor het naleven van energieregels (Omgevingsdienst IJsselland)
De gemeente kent een belangrijke taak rond de vergunningverlening, het toezicht en de
handhaving van energiemaatregelen die bedrijven verplicht zijn te treffen. Deze taken, die volgen
uit onder meer Europese Richtlijnen en het Activiteitenbesluit, worden uitgevoerd door de
Omgevingsdienst IJsselland. Deze taken zijn:


Omgevingsvergunningen: bij energierelevante inrichtingen worden eisen gesteld aan
energiegebruik en energiebesparing. Bestaande vergunningen worden waar nodig
geactualiseerd.



Energietoezicht: bedrijven en instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te
treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.



Toezicht op de Informatieplicht energiebesparing: bedrijven die meer dan 50.000 kWh
elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas gebruiken kennen een energiebesparingsplicht en een
informatieplicht (bij RVO). De Omgevingsdienst zorgt voor toezicht en handhaving hierop.



Toezicht op de Europese richtlijn EED (Energy Efficiency Directive): deze richtlijn verplicht
grote bedrijven tot het opstellen van een energie-auditverslag. Dit verslag wordt door de
Omgevingsdienst beoordeeld.
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3.3

Eigen gebouwen en activiteiten

3.3.1

Wat is onze ambitie

De gemeente wil het goede voorbeeld geven door in de eigen gebouwen maximaal gebruik te
maken van duurzaam opgewekte energie en tot energie neutrale concepten te komen bij renovatie
of vervangende nieuwbouw. In het op te stellen gemeentelijk vastgoedbeleid wordt dit uitgewerkt.
3.3.2

Waar staan we nu

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit eigen gebouwen, maatschappelijk vastgoed (dorpscentra en
scholen) en voorzieningen in de openbare ruimte, zoals de openbare verlichting en gemalen. Voor
een deel van dit maatschappelijk vastgoed, zoals de scholen (er zijn een kleine 50 schoolpanden in
onze gemeente), gaat het beheer en onderhoud en de exploitatie na oplevering van de gebouwen
over naar de gebruiker. Het gemeentelijk energieverbruik in en vanuit de eigen gebouwen en
activiteiten bedraagt circa 40 TJ/jaar, waarvan 20 TJ stroom en 20 TJ warmte.
De gemeente voorziet door een mix van maatregelen een kleine 20% van haar energiebehoefte
rechtstreeks vanuit duurzame bronnen. Deze mix bestaat uit:


Het benutten van de gemeentelijke daken voor het opwekken van zonne-energie door het
plaatsen van zonnepanelen. In 2019 is besloten tot het plaatsen van 1.000 panelen waarmee
de dakcapaciteit van de gemeentelijke gebouwen volledig is benut



Het gebruik maken van biomassa (zwembad De Kiefer)



Het installeren van WKO’s in gemeentelijke gebouwen, waaronder het gemeentehuis



Het aansluiten van het zwembad De Slag en naastgelegen sporthal op industriële restwarmte.



Het in onderhoud en beheer van gebouwen op logische investeringsmomenten treffen van
isolerende maatregelen, vervangen van armaturen en plaatsen van LED-verlichting.

De resterende energievraag van circa 80% is in regionaal verband Europees aanbesteed en wordt
centraal ingekocht. De huidige overeenkomst loopt tot en met 2024. De ingekochte energie wordt
tot 2024 administratief vergroend door het aanschaffen van certificaten van oorsprong bij
Nederlandse partijen (Wind NL).
Het energieverbruik voor openbare verlichting is afgelopen jaren steeds verder teruggebracht,
door het beter inregelen van deze verlichting (aan- en uitschakelmomenten) en het plaatsen van
nieuwe lantaarnpalen (vervanging en uitbreiding van het areaal) met energiezuinige LEDverlichting. De gemeente werkt zo aan een geleidelijke verduurzaming van de openbare
verlichting.
De gemeente heeft eind 2018 voor de eerste keer een jaarrapport uitgebracht over de voortgang
van de energiedoelen voor het gemeentelijk vastgoed en gronden. De energiemeters van de vaste
gebouwvoorraad zijn vervangen door zogenaamde slimme meters en aangesloten op het
energiemonitoringsysteem van de gemeente. In 2017 zijn ook de rioolgemalen op dit
monitoringsysteem aangesloten en de openbare verlichting is in 2019 aangesloten.
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3.3.3

Wat gaan we doen

Zicht op energiegebruik gemeentelijk vastgoed
Vanuit de eigen energiemonitorsystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder meer slimme
meters, is het mogelijk de energieverbruiken continu te monitoren. Dit wordt komende periode
gecontinueerd. Waar nodig sturen we bij op het gedrag van de gebruikers of door het aanpassen
van installaties.
Op logische momenten verder verduurzamen gemeentelijk vastgoed
De gemeente zal bij (vervangende) nieuwbouw en renovatie inzetten op verduurzaming van de
eigen gebouwen. De mogelijkheden om in de bestaande gebouwen te verduurzamen zijn al
verregaand ingevuld.
De gemeente wil vóór 2024 (de datum waarop de huidige leveringsovereenkomst afloopt) de
mogelijkheden verkennen om het eigen energieverbruik op een andere manier, dan via het
inkopen van groencertificaten Wind NL, te vergroenen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan
vergoenen in combinatie met het stimuleren van de lokale productie van duurzame energie. Naast
het verkennen van de mogelijkheden tot het direct afnemen van groene stroom of warmte bij
lokale initiatieven wordt gekeken naar het inkopen van lokale certificaten van oorsprong en andere
vormen van participatie in lokale initiatieven gericht op het duurzaam opwekken van stroom en/of
warmte.
Innoveren bij verduurzamen gemeentelijke gebouwen en activiteiten
De gemeente heeft in het kader van Startup in Residence voorstellen ingediend waarmee we
samen met de provincie en lokale partners in 2020 aan de slag willen:
1.

Onderzoek naar mogelijkheden tot het verduurzamen van gemeentelijke en rijksmonumenten.
Dit kan vaak vanuit economisch perspectief niet uit (relatief laag energieverbruik + hoge
aanpassingskosten).

2.

Onderzoek naar de manieren waarop in het buitengebied voorzieningen als openbare
verlichting en gemalen energetisch meer zelfvoorzienend kunnen worden gemaakt, zodat deze
infrastructuur toekomst bestendig is.

Stimuleren gebruikers gemeentelijk vastgoed tot duurzaam beheer
Een deel van het vastgoed van de gemeente gaat na realisatie over aan de gebruiker. Dit geldt
onder meer voor de scholen en dorps- en wijkcentra. Met de onderwijsinstellingen heeft de
gemeente frequent contact in het kader van de integrale huisvestingsplannen voor respectievelijk
het basis- en voortgezet onderwijs. De verdere verduurzaming van de onderwijshuisvesting staat
hoog op de agenda van de IHP-overleggen. Aanvullend hierop is de gemeente in 2019 een project
gestart om samen met de beheerders van de scholen en deskundigen van de gemeente bij enkele
onderwijsinstellingen “quick scans” uit te voeren gericht op verdere besparingsmogelijkheden en
duurzaamheidsmaatregelen in de scholen. Daarbij is ook gekeken naar de belemmeringen die
onderwijsbesturen daarbij ondervinden. Begin 2020 is de informatie over en mogelijkheden tot
verdere verduurzaming van de schoolgebouwen van het basisonderwijs ingebracht in het reguliere
IHP-overleg. Voor het voortgezet onderwijs wordt een maatwerkbenadering voorgestaan. Op basis
van de ervaringen met de onderwijsinstellingen wordt mogelijk een vergelijkbaar project gestart
voor dorps- en wijkcentra.
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Het grootste deel van het gemeentelijk vastgoed is niet daadwerkelijk in gebruik bij de gemeente.
Het betreft gebouwen die onderdeel uitmaken van de flexibele voorraad en leegstaan, verhuurd of
in gebruik gegeven zijn aan derden. Het betreft woningen, wijkcentra, kleinere sporthallen. De
gemeente heeft in deze gebouwen relatief minder grip op het energieverbruik. Wel geldt dat deze
gebouwen waar verduurzaamd zijn of worden.
Duurzaam inrichten openbare ruimte voor nieuwe energie-infrastructuur
In de openbare ruimte wordt een deel van de voorzieningen aangelegd en/of beheerd door andere
partijen dan de gemeente zelf. De gemeente heeft daarbij wel regie op deze partijen via
vergunningen, overeenkomsten en afspraken. Dit geldt bijvoorbeeld de ontwikkeling van een
duurzame warmtevoorziening (zie programmalijn Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening).

3.4

Mobiliteit

3.4.1

Wat is onze ambitie

Vanuit het nieuwe programma Mobiliteit zet Hardenberg in op het faciliteren van het Rijksbeleid
dat zich richt op een betere benutting van fiets en openbaar vervoer en een vergaande
elektrificatie van met name personenauto’s. Duurzaamheid wordt in het nieuwe programma
Mobiliteit langs drie lijnen uitgewerkt:
1.

Het voorkomen van mobiliteit doornieuwe technieken en gedragsverandering.

2.

Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets.

3.

Het bevorderen van milieuvriendelijk rijden met laadvoorzieningen en het toepassen van
“smart mobility”.

3.4.2

Waar staan we nu

De gemeente Hardenberg stimuleert elektrisch rijden door in elke kern in de gemeente openbare
laadpalen beschikbaar te krijgen. In 2019 waren er in Hardenberg 21 publiek toegankelijke
laadpalen voor de auto. Inwoners, forenzen en werkenden uit de gemeente Hardenberg kunnen
online een aanvraag indienen voor het plaatsen van een openbare laadpaal bij hun in de buurt.
Ook het gebruik van de elektrische fiets neemt toe. In Hardenberg staan gespreid over de
gemeente meerdere publiek toegankelijke openbare oplaadpunten voor de fiets. Ook de recreatieen horecabedrijven in onze gemeente investeren in dergelijke voorzieningen.
3.4.3

Wat gaan we doen

Duurzaam inrichten openbare ruimte voor mobiliteitsopgave
De explosieve groei van de elektrificatie van het wagenpark vraagt om een verdere uitrol van
laadvoorzieningen. Het heeft ook effecten op de elektriciteitsvraag en de capaciteit van ons
stroomnet. De elektrificatie van verkeer en vervoer en met name auto en fiets stelt eisen aan de
inrichting van de openbare ruimte en de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen met
laadmogelijkheden voor elektrische auto en fiets.
Bevorderen ketenmobiliteit
Het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer (spoor, bus en streektaxi) stelt ook
eisen aan de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor auto en fiets bij NS-stations en bushaltes.
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Hierover overlegt de gemeente met de vervoersbedrijven. In het in 2020 op te stellen programma
Mobiliteit wordt deze aanpak verder geconcretiseerd.
“Smart mobility”
De gemeente zet in op het slim inrichten van de mobiliteitsvraag. We doen dit door het beter
inregelen van de verkeersinstallaties om zo de doorstroming te bevorderen en de uitstoot en het
verbruik van gemotoriseerd verkeer te verminderen. Hiertoe starten we in 2020 een project op de
Haardijk. Vanuit “smart mobility” gaan we verkennen of het mogelijke is met marktpartijen te
komen tot een systeem gericht op het aanbieden van elektrische deelauto’s. Tevens gaan we
bezien hoe we ons eigen wagenpark verder kunnen verduurzamen.
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4

Duurzaam opwekken van stroom

4.1

Wat is onze ambitie

Onze ambitie om in 2030 tenminste 30% van het
energieverbruik in de gemeente binnen de
gemeentegrenzen duurzaam op te wekken vertaalt zich in
een opgave naar het:


Duurzaam opwekken van stroom.



Voorzien in een duurzame warmtevoorziening.

Een onderscheid zoals dat ook wordt aangehouden in de Regionale Energiestrategie (RES). Als
uitgangspunt hanteren we daarbij het energieverbruik van 3.746 TJ in onze gemeente (gegevens
uit 2017).
Wanneer we rekening houden met een jaarlijkse energiebesparing van 2% in de komende 4 jaar
en daarna 1,5% per jaar tot 2030, komt de ambitie van onze gemeente neer op het realiseren van
circa 900 tot 1.000 TJ aan stroom en warmte uit hernieuwbare bronnen binnen onze
gemeentegrens uiterlijk 2030. Een exact getal is hier lastig te geven omdat het energieverbruik in
onze gemeente niet geheel stabiel is. De gemeente groeit met nieuwe woningen en bedrijven en
onder invloed van elektrificatie van de warmtevoorziening in woningen. Ook vanuit het verkeer en
vervoer wisselt de vraag aan elektriciteit en is enige groei in de vraag niet uit te sluiten. Ook
wisselt het energieverbruik onder invloed van de economische dynamiek.
Het duurzaam opwekken van stroom kan kleinschalig op het niveau van een individuele woning of
gebouw (bijvoorbeeld door het plaatsen van zon op dak of warmtepomp) plaatsvinden. De
omvang van de opgave vraagt echter om een grootschalige aanpak voor het duurzaam opwekken
van stroom vanuit zonne-energie, wind en biomassa en integrale oplossingen voor een duurzame
warmtevoorziening op wijkniveau.
Doel van de in 2017 vastgestelde pilotprojecten was om op basis van een mix van verschillende
typen projecten concreet bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke ambitie om in
2030 minimaal 30 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken binnen de
gemeentegrens van Hardenberg. Samen met inwoners en initiatiefnemers wordt verder gewerkt
aan het verkennen en met name uitwerken en realiseren van deze pilotprojecten, die een
belangrijke bijdrage leveren aan de energiedoelen voor 2030. De verdere uitwerking en realisatie
van deze pilotprojecten staat ook in de dit Duurzaamheidsprogramma hoog op de agenda.

4.2

Waar staan we nu

Zon op dak
In het kader van het meerjarenprogramma 2015-2019 is het theoretisch potentieel van zon op
dak bepaald. Daarmee is in onze gemeente al invulling gegeven aan de verkenning van de
mogelijkheden voor zon-PV waar het Rijk in haar brief over de voorkeursvolgorde zon-PV om
vraagt.
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Verkenning mogelijkheden zon-PV op daken
Op basis van de zonnekaart is het theoretisch potentieel van de voor de plaatsing van zonnepanelen
geschikte daken in beeld gebracht. Dit potentieel is bepaald op basis van de oriëntatie van het dak,
maar houdt geen rekening met onder meer constructieve beperkingen of het gegeven dat eigenaren
vaak zeggingskracht willen houden over hun eigen dak. Dit laatste leidt er in combinatie met allerlei
juridische en procedurele beperkingen toe dat eigenaren van daken zich niet voor jaren vast willen
leggen aan derden door het plaatsen van panelen op agrarische en bedrijfsdaken. Het theoretisch
potentieel, dat voor Hardenberg is geïndiceerd op maximaal 12% van de energiebehoefte (uitgaande
van een energiebehoefte van 3.746 TJ), is in de praktijk dan ook geen realistisch uitgangspunt. Ruim de
helft van de daken biedt daartoe in de praktijk uiteindelijk geen mogelijkheden. Dit blijkt ook uit de
recent verschenen tweede Klimaatroutekaart op basis waarvan voor meerdere sectoren uit het
bedrijfsleven naar voren komt dat maximaal 47% van de daken benut kan worden voor het aanleggen
van zonnepanelen. Een andere beperking wordt gevormd door de beschikbaarheid van voldoende
netcapaciteit om de duurzaam opgewekt stroom van daken op het elektriciteitsnet te kunnen toeleveren.
Ook in Hardenberg levert dit in toenemende mate beperkingen op, waarvoor op korte termijn geen
soelaas is.

In onze gemeente staat zon op dak al lange tijd op de duurzaamheidsagenda. Er zijn in het
verleden al diverse acties uitgevoerd om het plaatsen van zon op dak te bevorderen. Daarmee is
een groot deel van het laag hangend fruit geoogst. Het leverde Hardenberg in 2016 een top 3
nominatie op in het kader van de Solar City Award met ter illustratie de volgende passage uit het
juryrapport: “Hardenberg is een ambitieuze gemeente, en blijft actief op zoek naar antwoord op
de vraag hoe ze verder de vraag aan kan jagen. De jury vindt dit lovenswaardig”. Het zoveel als
mogelijk benutten van het dakpotentieel heeft er in geresulteerd dat Hardenberg in Overijssel op
plaats 2 en landelijk plek 28 staat voor de omvang van de opwek van zon op daken.
Uit de gemeentelijke energiemonitor komt naar voren dat in 2017 circa 86 TJ werd opgewekt
vanuit zon op daken van particulieren, bedrijven en de gemeente. Dit voorziet in een bijdrage van
ruim 2,3% aan de gemeentelijke energiebehoefte. Voor 2020 het realistisch om ervanuit te gaan
dat circa 98 TJ wordt opgewekt vanuit zon op dak, wat neerkomt op een aandeel van ruim 2,7%.
Zon op land
Voor zon op land is in 2017 een verkenning uitgevoerd. Uit deze verkenning komt naar voren dat
er binnen de gemeente Hardenberg gebieden zijn aan te wijzen die vanuit ruimtelijk perspectief
geschikt zijn voor grootschalige zonneparken. De uitkomst van deze verkenning wordt gebruikt bij
de beoordeling van de ruimtelijke inpassing en kwaliteit van deze parken. Dit in combinatie met de
eisen die de gemeente en provincie op grond van hun ruimtelijke plannen en omgevingsbeleid
stellen aan de ruimtelijke inpassing en kwaliteit. Initiatiefnemers van zonneparken zien de
uitkomsten van die verkenning als een indicatie voor de locaties waar dergelijke zonneparken
kansrijk tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.
In oktober 2017 zijn een tweetal pilotprojecten vastgesteld voor het bevorderen van zon op land.
Het ging om de ontwikkeling van een zonnepark door de energiecoöperatie Lutten Levert en het
ontwikkelen van grootschalig zonneparken op land. Aanleiding voor de beide pilotprojecten was de
constatering dat voor het realiseren van de gemeentelijke energie ambities er een mix van
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maatregelen nodig was. Zon op land blijft richting 2030 en daarna, nodig om de gemeentelijke
ambitie te behalen.
De pilotprojecten voor zon op land zijn nodig om de doelstelling 2030 te kunnen halen. Bij de
beoordeling van nieuwe zonprojecten hanteert de gemeente de voorkeursvolgorde van de
zonneladder zoals die door het Rijk is vastgesteld. Inzet van landbouwgronden kan worden
heroverwogen wanneer de overige opties onvoldoende bijdragen aan het halen van de
doelstelling.
Op 4 december 2018 heeft de gemeente besloten in principe medewerking te verlenen aan
onderstaande initiatieven voor grootschalige opwek van zon op land:


Dedemsvaartseweg, Noord Lutten (Coöperatie Lutten levert): 2 hectare, opbrengst 1.1 MW



Kanaalweg Oost 95, Hoogenweg (Kronos Solar GmbH): 11 hectare, opbrengst 7,5 MW



Fabriekswijk De Krim (particulier): 2,4 hectare, opbrengst 1,6 MW



Polendwarsweg, Hardenberg (Solar Fields Nederland): 10 tot 14 hectare, opbrengst 9,1 MW



Krimweg 4, Anerveen (Hulter Agro Holding GV): 1,7 hectare, opbrengst 1.3 MW



Langewijk naast Vechtdal College, Dedemsvaart (Staho BV): 1 hectare, opbrengst 0,54 MW



Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost, Hoogenweg (LC Energy): 13 hectare, opbrengst 8,5 MW

Nadien is nog besloten medewerking te verlenen aan een initiatief om op één zandwinplas bij
Baalderhaar een zonnepark te ontwikkelen.
Genoemde initiatieven beslaan circa 50 hectare aan zonneparken, waarvan ruwweg de helft op
landbouwgronden. Deze zonneparken hebben bij realisatie een capaciteit van samen bijna 40 MW
elektriciteit per jaar. Dat is voldoende voor het gemiddelde elektriciteitsgebruik van ruim 11.500
huishoudens. Daarmee dragen deze zonneparken substantieel bij aan de energietransitie in onze
gemeente. De gemeente is er daarbij indicatief vanuit gegaan dat in totaal circa 60 hectare zon op
land nodig is in de mix om invulling te geven aan de energie ambitie om 30% van het
energieverbruik in 2030 duurzaam op te wekken binnen de grenzen van de gemeente.
In 2019 zijn vergunningen verstrekt aan Lutten Levert, Kronos Solar, Solarfields en LC Energie.
Deze initiatieven kunnen met deze vergunning op zak de SDE+-subsidie aanvragen die nodig is
om deze parken rendabel te kunnen gaan exploiteren. Op de voormalige stortplaats Bovenveld is
eind 2019 gestart met de bouw van een zonnepark van circa 5 hectare. Bij Rollepaal is een
zonnepark van circa 3 ha gerealiseerd.
Lutten Levert
De opbrengsten van dit zonnepark komen ten goede aan de lokale gemeenschap. Inwoners van Lutten
en omstreken kunnen meedoen in het project en 15 jaar lang profiteren van korting op de
energiebelasting. Tien procent van de opbrengsten worden via Plaatselijk Belang Lutten geïnvesteerd in
duurzaamheidsinitiatieven in het dorp. De bouw, het onderhoud en het beheer wordt waar mogelijk in
samenwerking met lokale ondernemers uitgevoerd. Er is ook aandacht voor educatie, met presentaties
op scholen, excursies naar het zonnepark en een informatiebord. De kennis en expertise die Lutten
Levert opbouwt, is beschikbaar voor andere initiatiefnemers.
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Wind
Binnen onze gemeente wordt eind 2019/begin 2020 het Windpark Veenwieken operationeel dat
circa 95 TJ aan duurzame energie gaat leveren vanuit de vijf molens die op ons grondgebied
staan. Vanuit een gebiedsfonds investeren de initiatiefnemers van dit park in de ruimtelijke
kwaliteit van de omgeving, zodat het gebied in de toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen en
te werken. Gedurende een periode van 5 jaar wordt jaarlijks circa € 10.000 in een fonds gestort,
gekoppeld aan het gerealiseerde vermogen.
Uit een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie in de gemeente Hardenberg zijn in
2017 naast Veenwieken zes gebieden naar voren gekomen die geschikt zijn voor het plaatsen van
windmolens. Twee van die gebieden zijn in 2017 als pilotgebied aangewezen:


Het agrarisch gebied tussen Bergentheim, Sibculo en Kloosterhaar



Het gebied langs de provinciale weg N36, ten zuiden van de rotonde Witte paal (Diffelen)

In deze beide pilotgebieden is er de potentie om respectievelijk 420 TJ (KloosteerhaarBergentheim, inclusief het windinitiatief aan Duitse zijde van de grens van NVB) en 169 TJ
(Diffelen) aan duurzaam opgewekte stroom te gaan realiseren door de aanleg van windmolens.
Biostroom
In Hardenberg zijn er, hoewel niet als pilotprojecten benoemd, meerdere mestvergisters en
biomassacentrales actief. Deze leveren een substantiële bijdrage aan de gemeentelijk ambitie en
doelstelling voor stroom en warmte. De verwachting is dat de capaciteit hiervan komende jaren
verder wordt uitgebreid ingevolge plannen voor verdere uitbreiding van de bestaande installaties.
Bedrijf

Type opwek

Hulter

Biovergister

Brouwer stroom

Houtverbrander

Lammers

Biovergister

kWh

TJ

17.600.000 kWh/jaar

60 TJ

3.740.000 kWh/jaar

13 TJ

6.800.000 kWh/jaar

24 TJ

Onder invloed van de SDE+-subsidie is het op dit moment voor bedrijven bedrijfseconomisch
gunstiger om het opgewekte biogas te “verstromen”. Deze installaties leveren nu en de komende
jaren (de SDE+-subsidie geldt voor 15 jaar) elektriciteit aan het net.

4.3

Wat gaan we doen

Optimaal benutten daken voor opwekking zonne-energie
Medio 2019 heef de gemeente een plan gepresenteerd om te komen tot een optimale benutting
van het dakpotentieel voor de opwekking van zonne-energie en een versnelling van de aanpak in
onze gemeente te komen. Het plan geeft invulling aan de door de Raad en het Rijk aangegeven
voorkeursvolgorde zon-PV, waarin het benutten van zon op dak voorrang heeft op het benutten
van gronden. Zon op dak draagt tegelijkertijd bij aan de bewustwording en de eigen
verantwoordelijkheid in de energietransitie bij inwoners en bedrijven.
In de energiemonitor is een inschatting gemaakt wat de potentie van het realiseren van zon op
dak richting 2030 is. Om dat te bereiken is een aanzienlijke versnelling in de plaatsing van
zonnepanelen op de daken in onze gemeente nodig. Inschatting is dat zon op dak zich tot 2030
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maximaal door kan ontwikkelen naar een aandeel van 5,6%, zijnde 203 TJ. Daarbij is geen
rekening gehouden met beperkingen waar het de aansluiting op het energienet betreft. Delen van
onze gemeente kleuren inmiddels rood voor het aansluiten van duurzaam opgewekte stroom op
het net.
Het versnellen van de realisatie van zon op dak vraagt komende programmaperiode om een
intensivering in de aanpak vanuit de gemeente door:


Informatievoorziening en bewustwording: faciliteren van eigenaren bij het bepalen van de
mogelijkheden om op hun daken (particuliere daken en daken van bedrijven) zonne-energie
op te kunnen gaan wekken. Nieuwe woningen moeten voldoen aan de eisen vanuit nu nog het
Bouwbesluit. Nu is dat nog de EPC (energieprestatie coëfficiënt) en in de toekomst wordt dit
het BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). In de “quick scan nieuwbouw” heeft de gemeente
alle opties op een rij zijn gezet voor duurzame nieuwbouw.



Aanpak particuliere woningen: eigenaren van particuliere daken kunnen via het regionale en
lokale Energieloket informatie krijgen over de verduurzaming van de woning. Dit advies omvat
ook het verkennen van de mogelijkheden en adviseren over het plaatsen van zon op dak.
Enkele VVE’s zijn, onder begeleiding van de VVE-zonnecoach, in 2020 en volgende jaren bezig
met het uitwerken van concrete plannen tot het plaatsen van panelen op hun daken.



Aanpak woningen woningbouwcorporatie Vechtdal Wonen: in de prestatieafspraken met
Vechtdal Wonen worden jaarlijks afspraken gemaakt over het thema duurzaamheid. De
plaatsing van zonnepanelen op de corporatiedaken staat daar op de agenda.



Aanpak bedrijven en bedrijventerreinen: voor bedrijven zijn en worden er
informatiebijeenkomsten gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Energieke
Regio en het Ondernemershuis. Dit proces wordt in samenwerking met deze organisaties
gecontinueerd. Separaat is er overleg met het bedrijfsleven over de duurzaamheidsopgave.



Aanpak agrarische sector: vanuit het project Energie neutrale agrarische bedrijven beoogt
Hardenberg meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en belemmeringen rond het benutten
van het potentieel voor zon-PV op agrarische daken. Daarnaast is er frequent overleg met de
agrarische sector, waarbij ook het verduurzamen van de sector op de agenda staat.



Aanpak onderwijsinstellingen: de gemeente heeft samen met enkele beheerders van
schoolgebouwen in 2019 “quick scans” uitgevoerd naar de mogelijkheden en belemmeringen
rond het verduurzamen van schoolgebouwen, waaronder het plaatsen van zon-PV op de
daken. In 2020 worden de uitkomsten hiervan besproken in het reguliere IHP-overleg met het
basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs wordt een maatwerkaanpak voorgestaan.



Aanpak buurthuizen en sportverenigingen: in het verleden zijn scans uitgevoerd gericht op het
verduurzamen van deze accommodaties. Een deel ervan heeft daarop maatregelen getroffen.
De verduurzaming van deze doelgroepen verloopt relatief autonoom mede vanuit hun
koepelorganisaties/sportbonden en marktpartijen. De gemeente faciliteert het proces onder
meer door op subsidiemogelijkheden te wijzen.



Aanpak eigen gemeentelijke gebouwen: de gemeente heeft het potentieel om zon-PV op de
eigen daken te plaatsen volledig benut.



Faciliteren inkoopacties: met de initiatiefnemers van drie zonneparken in de gemeente is
overeengekomen dat omwonenden de mogelijkheid wordt geboden om tegen een gereduceerd
tarief een PV-systeem voor hun dak aan te schaffen. Lokale installatiebedrijven worden
gevraagd een aanbod te doen voor de aanleg van deze systemen. De gemeente communiceert
het aanbod via onder meer het energieloket en faciliteert de actie.
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Zon op land ontwikkelen in lijn met voorkeursvolgorde Rijk
Het Rijk is met het IPO en de VNG een voorkeursvolgorde overeengekomen die voorziet in het
ontzien van natuur- en landbouwgronden en het stimuleren van zon op daken. Deze
voorkeursvolgorde wordt opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en kan door
provincies en gemeenten worden benut om af te wegen waar zon PV het best kan worden
ingepast. De voorkeursvolgorde is:
1.

Optimaal benutten van de mogelijkheden van zon op daken en gevels.

2.

Benutten van onbenutte terreinen in bebouwd gebied.

3.

Benutten van locaties in het landelijke gebied met bij voorkeur het zoeken van slimme
functiecombinaties.

Hoewel het benutten van natuur- en landbouwgebieden daarbij niet geheel wordt uitgesloten ligt
de voorkeur bij gronden met en andere primaire functie dan landbouw of natuur, zoals
waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren of bermen langs wegen en spoor. Deze
voorkeursvolgorde houdt geen volgtijdelijkheid in. Na het verkennen van de mogelijkheden voor
het toepassen van zon PV kan gestart worden met het gelijktijdig benutten van de gekozen
mogelijkheden.
De gemeente gaat deze voorkeursvolgorde van het Rijk hanteren bij de beoordeling van nieuwe
aanvragen zon-PV. Dit houdt in dat nieuwe aanvragen voor zonneparken die gebruik maken van
natuur- of landbouwgronden vanaf 2020 met grote terughoudend worden beoordeeld. Voor
dergelijk initiatieven gaat een “Nee-tenzij” beleid gelden op basis van maatwerk. Voor lokale
initiatieven vanuit bij voorkeur een energiecoöperatie of Plaatselijk Belang zijn uitzonderingen op
deze voorkeursregel mogelijk. Voor initiatieven in de gebouwde omgeving (restgronden) of
initiatieven die in het landelijk gebied tot ontwikkeling komen, maar die geen gebruik maken van
natuur- of landbouwgronden, blijven de bestaande kaders voor de beoordeling van de ruimtelijke
inpassing en kwaliteit van kracht. Mocht de RES daar aanleiding toe geven dan worden na
vaststelling van de RES deze kaders zo nodig herijkt. De gemeente doet de principe medewerking
die eerder is toegezegd aan bestaande initiatieven vanzelfsprekend gestand, als tenminste aan de
randvoorwaarden uit het gemeentelijk afwegingskader wordt voldaan.
Voor toekomstige initiatiefnemers van zon-PV op land blijft in alle gevallen het onderstaande
afwegingskader gelden, in het geval er een wijziging van de bestemming voor nodig is.
Initiatiefnemers van zonneparken moeten aan dit afwegingskader voldoen:
1.

Ruimtelijke inpassing en kwaliteit.

2.

Bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling.

3.

Ruime mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap.

4.

Proces en procedure gericht op acceptatie, participatie en betrokkenheid omgeving.

5.

Bijdrage aan de omgeving.

Wat betreft het lokaal eigenaarschap, acceptatie en draagvlak en de bijdrage aan de omgeving is
Lutten Levert als coöperatie tot dusver het meest verregaande initiatief qua participatie in onze
gemeente. Het is niet realistisch dit niveau van de andere initiatieven te verwachten. Het laat
onverlet dat deze initiatieven per criterium expliciet aan dienen te geven hoe zij naast de
ruimtelijke inpassing en de bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstellingen, invulling gaan
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geven aan de laatste drie criteria. Initiatiefnemers kunnen dit in overleg met omwonenden en
belanghebbenden op verschillende manieren uitwerken.
Invullen lokaal eigenaarschap, betrokkenheid van en bijdrage aan de omgeving


Procesparticipatie in de vorm van inbreng kunnen leveren op de landschappelijke inpassing,
mogelijkheden tot lokaal eigenaarschap en/of bijdrage aan de omgeving.



Financiële participatie door risicodragend te kunnen participeren (koop van obligaties of aandelen).



Beschikbaar stellen van 10% van het zonnepark voor een postcoderoos. Voorwaarde hiervoor is dat
een energiecoöperatie dit op zich kan nemen.



Bijdragen aan een gebiedsfonds dat wel een helder aan duurzaamheid of maatschappelijk belang
gerelateerd bestedingsdoel dient te hebben.



Bijdragen aan de lokale werkgelegenheid door in de aanleg, maar met name in het beheer en
onderhoud, lokale bedrijven een rol te geven.



Bijdragen aan de educatie door via informatiepanelen, excursies en educatieve programma’s voor
scholen informatie over duurzaamheid te verstrekken.



Aanbieden tegen inkoopprijs of soms om niet van zonnepanelen voor plaatsing op particuliere daken
of daken van verenigingen in de omgeving van het zonnepark.

Verkennen mogelijkheden voor de realisatie van windopstellingen
De focus van de gemeente ligt de komende vier jaar op het verkennen van de mogelijkheden van
de locaties Bergentheim, Sibculo en Kloosterhaar en de locatie Diffelen. Daarbij wordt ook de
ontwikkeling van nieuwe windlocaties aan de Duitse zijde van de grens gevolgd.
De mogelijkheden van de locatie Bergentheim, Sibculo en Kloosterhaar worden door de gemeente
in goed overleg met de inwoners en grondeigenaren verkend. Er is een omgevingsadviesgroep
ingesteld waarin de duurzaamheidsopgave voor het gebied verder wordt verkend. Hiertoe worden
meerdere scenario’s uitgewerkt die vervolgens met de omgevingsadviesgroep worden besproken.
Deelnemers aan deze omgevingsadviesgroep zijn de plaatselijk belangen, grondeigenaren,
belangengroepen en bewonersplatform. Naast de omgevingsadviesgroep is er specifiek voor de
omwonenden een bewonersplatform. Een delegatie van het bewonersplatform neemt deel aan de
omgevingsadviesgroep. Het voorzitterschap van deze omgevingsadviesgroep is belegd bij een
onafhankelijk voorzitter. De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) trekt
het bewonersplatform. De grondeigenaren hebben zich verenigd in een grondeigenarenplatform.
Op de grens met Duitsland speelt de ontwikkeling van windmolens in het gebied Balderhaar-Moor
door NVB. Deze ontwikkelingen zijn dusdanig concreet dat de gemeente hier op in moet en wil
spelen. Het betreft een gebied dat vanuit de verkenning eerder als zoekgebied naar voren is
gekomen, maar in 2017 niet is aangewezen als pilotproject, vanwege beperkingen als gevolg van
het Verdrag van Meppen. Dit zoekgebied aan de Duitse grens wordt in een separaat
omgevingsproces opgenomen, nadat de OAG in Bergentheim haar scenario’s aan de raad heeft
aangeboden en de raad daarover heeft besloten.
De locatie Diffelen ligt in een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk
Nederland. De terreineigenaar Staatsbosbeheer staat positief tegenover het verkennen van de
mogelijke realisatie van windmolens op deze locatie. De provincie is niet bereid op basis van de
huidige omgevingsverordening en bovenliggende Omgevingsvisie medewerking te verlenen aan
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deze verkenning en de verdere ontwikkeling van deze locatie voor wind. Gelet op de potentie van
het gebied gaat de gemeente de komende periode met de provincie in gesprek over het verder
kunnen gaan verkennen van de mogelijkheden van dit gebied. De gemeente sluit niet uit dat
onder invloed van de RES, initiatieven van bedrijven in onze gemeente (verduurzamen bedrijven
en bedrijventerreinen) en door nieuwe private initiatieven ook voor andere zoekgebieden het
verkennen van de mogelijkheden van wind op de agenda komt. De gemeente volgt deze
ontwikkelingen nauwgezet en heeft de regie op het proces om in goed overleg met alle
belanghebbenden de mogelijkheden in deze gebieden te verkennen.
Naast deze grootschalige projecten zijn er ook agrariërs die op bedrijfsniveau met kleinere
compacte windmolens van circa 15 meter hoog hun bedrijf verder willen verduurzamen. Stimuland
neemt deze mogelijkheid mee in het project Energie neutrale agrarische bedrijven. De gemeente
staat in aanzet positief tegenover het plaatsen van dergelijke molens binnen het bouwblok.
Biomassa levert BioStroom
Bij de uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van nieuwe vergistings- en biomassacentrales zet
de gemeente binnen haar mogelijkheden samen met de netwerkbedrijven in op bij voorkeur de
levering van duurzaam gas (zie duurzame warmtevoorziening).
Helpen bij het oprichten van lokale energiecoöperaties
Nu er meerdere grotere zonopstellingen op daken en grootschalige zonneparken in voorbereiding
zijn groeit de urgentie voor het oprichten van energiecoöperaties in onze gemeente. Meerdere
zonneparken stellen tot 10% van het park beschikbaar voor een postcoderoosregeling. Een
energiecoöperatie is nodig om inwoners van onze gemeente effectief gebruik te kunnen laten
maken van een postcoderoosregeling. Ook bij de windprojecten kunnen energiecoöperaties een rol
spelen waar het participatie in de ontwikkeling van deze project betreft of het leveren van een
bijdrage aan de lokale samenleving vanuit bijvoorbeeld een gebiedsfonds.
Energiecoöperaties spelen niet alleen een rol bij het verdelen van de bijdrage, zoals die vanuit
grootschalige zon- en windopwekking, op basis van het afwegingskader, aan initiatiefnemers van
dergelijke projecten wordt gevraagd. Ze kunnen ook een rol spelen bij het concreet inrichten van
het lokaal eigenaarschap bij de dergelijke projecten. Behalve rond het opwekken van stroom zijn
er ook bij het opzetten en uitwerken van een duurzame warmtevoorzieningen situaties waarbij
een energiecoöperaties een wenselijke schakel in de warmteketen is. De gemeente zet stevig in op
het van de grond trekken van één of meerder energiecoöperaties. We continueren het aanbod om
initiatieven te ondersteunen vanuit bestaande organisaties als Buurkracht, maar gaan deze
programmaperiode ook zelf op zoek maar partijen en mensen die bereid zijn een dergelijk
coöperatie op te richten en te besturen.
Ondersteunen van lokale energiecoöperaties
Nieuwe, maar ook bestaande coöperaties worden actief ondersteund met kennis, expertise,
menskracht en middelen. We zullen daarbij samen met hen optimaal gebruik maken van de
ondersteuningsmogelijkheden die vanuit provincie en ook de netwerkbedrijven worden geboden.
Mogelijk ligt hier ook een rol voor Vechtdal Wonen en andere organisaties in onze gemeente, zoals
de banken. Ook zullen we onze bestaande organisaties, zoals het Ondernemershuis en het
Energieloket openstellen voor dienstverlening aan deze coöperaties.
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5

Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening

5.1

Wat is onze ambitie

Veel woningen worden nu nog verwarmd met aardgas.
Broeikasgassen die bij het winnen en verbranden van aardgas
vrijkomen, zorgen voor de opwarming van de aarde. Daardoor
verandert ons klimaat. Het terugbrengen van het gebruik van
aardgas is dan ook één van de maatregelen uit het
Klimaatakkoord. Daarnaast heeft het Kabinet aangegeven te
willen stoppen met de aardgaswinning in Groningen in 2022.
Concreet is in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 in 25% van alle bestaande wijken de
woningen zonder aardgas en op een duurzame manier verwarmd worden. Op lange termijn (2050)
moeten alle woningen aardgasvrij worden. Dit wordt de warmtetransitie genoemd. De gemeenten
moeten dit lokaal regelen, samen met onder andere de netbeheerders en woningcorporaties.
Uitgangspunt is dat de kosten voor met name de inwoners zo laag mogelijk zijn.
De gemeente Hardenberg wil zelf vanuit de haar energie ambities (zie Wat zijn onze ambities
onder Energietransitie) overstappen van fossiele brandstoffen naar een meer duurzame
warmtevoorziening. Deze ambities worden verder uitgewerkt in de transitievisie warmte.

5.2

Waar staan we nu

Vanuit onze aanpak per sector hebben we belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van
woningen, bedrijven en eigen gebouwen. Energieloket en energiecoaches helpen onze inwoners bij
het maken van keuzes rond de verduurzaming van woningen. Woningcorporaties hebben
maatregelen getroffen in de bestaande voorraad. De gemeente heeft de eigen gebouwen waar
mogelijk verduurzaamd door onder meer het inregelen van installaties en/of ze aan te sluiten op
een duurzame warmtevoorziening (biomassa installatie of warmtenet) en de WKO-installaties in
het gemeentehuis.

5.3

Wat gaan we doen

Opstellen transitievisie warmte
De gemeente Hardenberg maakt de Transitievisie Warmte samen Cogas. Bij het uitwerken van de
visie worden ook de andere netwerkbedrijven en Vechtdal Wonen betrokken. De Transitievisie
Warmte moet in 2021 klaar zijn en wordt iedere vijf jaar vernieuwd. Zo kan ingespeeld worden op
bijvoorbeeld nieuwe duurzame technieken.
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte moet maken.
Hierin staat per wijk welke duurzame energie-alternatieven er zijn voor het verwarmen van
woningen (verwarming, tapwater en koken) en welke daarvan de laagste kosten heeft voor
inwoners en betrokken partijen.
Mogelijke alternatieven duurzame warmtevoorziening


Warmtenet: een warmtenet brengt warm water naar woningen, kantoren en andere gebouwen. Het
water komt meestal van een duurzame centrale bron en gaat via een stelsel van pijpen en leidingen
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naar de gebruikers. Dit warme water wordt gebruikt voor de verwarming en het verwarmen van het
(schone) water dat de kraan van de wasbak, douche of bad stroomt. Een warmtenet kan worden
gevoed vanuit diverse duurzame bronnen, zoals een WKO-installatie, restwarmte of biomassaketel.


Duurzaam gas: naast aardgas bestaat er ook duurzaam (groen) gas. Dit groene gas komt van slib
uit de rioolwaterzuivering, van dierlijke mest of van GFT (planten, hout). Het gas wordt via onder
meer vergisting van deze materialen geproduceerd. Ook waterstof kan, mits duurzaam
geproduceerd, hiertoe worden gerekend. Voordeel van duurzaam gas is dat de bestaande
gasinfrastructuur kan worden benut. Het is ook een mooie oplossing voor inwoners met een smalle
beurs, omdat het weinig kosten met zich brengt achter de voordeur binnenshuis.



All-electric: ‘All electric’ is een verzamelnaam voor alle technieken waarmee we warmte maken met
behulp van elektriciteit. Een 'all electric' huis gebruikt dus geen aardgas of andere fossiele
brandstoffen meer. Een voorbeeld van zo’n elektrisch apparaat is een warmtepomp. Deze pomp
vervangt de cv-ketel. Een ander voorbeeld is een inductiekookplaat: koken op elektriciteit.

In 2019 is door de partners een start gemaakt met het verkennen van de mogelijkheden en
oplossingen voor de wijken in Hardenberg. Naar verwachting is een eerste concept van de
Transitievisie Warmte in de loop van 2020 klaar. Inwoners worden daarover geïnformeerd.
Startanalyse
Het Rijk wil gemeenten helpen bij het maken van de Transitievisie Warmte. Daarom heeft het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van het Rijk een zogenaamde Startanalyse
gemaakt. Hierin brengt het PBL voor elke wijk of buurt in Nederland de kosten van meerdere warmtealternatieven in beeld. De Startanalyse is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten bij het maken van de
Transitievisie Warmte. Het zegt dus niets over de wijken die als eerste aan de beurt zijn en over de
oplossingen die de gemeente gaat kiezen.

Opstellen wijkuitvoeringsplannen
Voor de wijken die als eerste aardgasvrij worden gemaakt, maakt de gemeente zogenaamde
wijkuitvoeringsplannen. Hierin wordt uitgewerkt wat er precies moet gebeuren om de wijken
aardgasvrij te maken, wanneer dit gebeurt, wat dit gaat kosten en hoe dit gefinancierd kan
worden. Voor welke wijken als eerste een dergelijk wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt wordt
vastgesteld in de Transitievisie warmte.
Samen werken aan een strategie voor duurzaam gas
De gemeente is in 2019 een intentieovereenkomst duurzaam gas aangegaan met de
netwerkbedrijven RENDO en Cogas. Duurzaam gas wordt door zowel deze netwerkbedrijven als de
gemeente gezien als een belangrijk alternatief in de warmtetransitie. Duurzaam gas biedt
mogelijkheden als alternatief in onze warmtetransitie die we in de transitievisie warmte uit moeten
gaan werken. Met name in het omvangrijke buitengebied van onze gemeente en voor de oudere
woningbestanden in dit buitengebied en de landelijk gelegen kleinere kernen, lijkt duurzaam gas
een goed en werkbaar alternatief.
Duurzame gassen worden gewonnen uit onder meer (restproducten van) gewassen, mest, slib en
afvalstoffen. Deze productiemiddelen voor het maken van duurzaam gas sluiten goed aan bij het
agrarische karakter van onze gemeente.
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RENDO, Cogas en gemeente gaan gezamenlijk werk maken van het onderzoeken en ontwikkelen
van een strategie voor duurzaam gas. Verkend wordt of het mogelijk is in onze gemeente op
termijn evenveel duurzaam gas in te voeden in het gasnet, als dat er aan gas wordt afgenomen.
De basis daarvoor is gelegen in de potentieel beschikbare hoeveelheid duurzaam gas (waaronder
ook waterstof). De te ontwikkelen strategie beoogt in te gaan op zowel de vraagontwikkeling
alsook op de lokale mogelijkheden om duurzaam gas op te wekken. Daarbij wordt ook gekeken
naar de mogelijke effecten op milieu, natuur en ruimtelijke kwaliteit.
De uitkomsten van het onderzoek en de uit te werken energiestrategie worden gebruikt om samen
met andere stakeholders in de gemeente (o.a. woningcorporaties, waterbedrijven, energiecoöperaties, ondernemers, inwoners, et cetera) de uitvoering ervan verder te concretiseren en uit
te werken. Kort samengevat zetten netwerkbedrijven en gemeente in op:


Het benutten van duurzaam gas als één van de mogelijkheden om te voorzien in de benodigde
energie- en met name warmtetransitie, naast de ontwikkeling van het warmtenet restwarmte
Wavin en individuele oplossingen op gebouwniveau met bijvoorbeeld warmtepompen.



Het toepassen van duurzame gassen op te nemen in zowel de Regionale Energie Strategie
(RES) als in de transitievisie warmte die de gemeente samen met netwerkbedrijven opstelt.



Het benutten van duurzaam gas als alternatief te ontwikkelen voor het uitgestrekte
buitengebied van de gemeente met daarin ook meerdere kernen, voor de oudere bebouwing
in de kern Hardenberg en als productiegas voor onze bedrijven.

In het kader van de strategie wordt ook onderzocht of de bestaande gasinfrastructuur
daadwerkelijk kan worden benut voor duurzaam gas en welke aanpassingen er nodig zijn. Dat
draagt er ook toe bij dat desinvesteringen bij netwerkbeheerders, bedrijven en huishoudens
worden vermeden.
Rol bestaande mestvergisters en biomassacentrales in toekomstige warmtevoorziening?
De verwachting is dat de capaciteit van de mestvergisters en biomassacentrales de komende jaren
verder wordt uitgebreid door nieuwe en uitbreiding van de bestaande installaties. Onderdeel van
de uit te werken strategie voor duurzaam gas is te onderzoeken hoe ervoor kan worden gezorgd
dat vanuit deze installaties duurzaam gas geleverd kan gaan worden op het net.
De bestaande mestvergisters en biomassacentrales leveren in Hardenberg onder invloed van de
SDE+ subsidieregeling vooral stroom. Mogelijk gaat dit in de toekomst veranderen. Enkele van
deze vergisters en biomassacentrales leveren ook stoom en duurzaam gas. Deze installaties
dragen daarmee nu al bij aan een duurzame warmtevoorziening in onze gemeente en de
vergroening van het gas. Brouwer levert 10 MW thermisch vermogen en 1,5 MW elektrisch
vermogen en hiermee wordt circa 5,5 miljoen m3 aardgas vervangen. Vanuit de ROVA wordt het
composteren van het groenafval aanbesteed. Indien het aandeel van Hardenberg in deze
groenafval stroom wordt vergist wordt circa 0,2 miljoen m3 aardgas vervangen.
Project Boer en Buur, opwek en gebruik van duurzaam gas
De gemeente Hardenberg participeert in het door RENDO geïnitieerde project Boer en Buur. Dit
project heeft als concept een cluster van 3 tot 5 boeren die samen circa 600 koeien hebben. Ieder
bedrijf zal op basis van deze lokale mest biogas gaan produceren. Dit biogas zal via een
ondergronds net naar de centrale installaties voor de opwerking van duurzaam gas naar de
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standaard kwaliteit van het gas dat we in onze woningen toepassen. Bij die centrale
opwerkingsinstallaties wordt het biogas omgezet in duurzaam gas dat in het bestaande gasnet kan
worden ingevoerd en getransporteerd. Per cluster van 600 koeien kunnen zo circa 200 woningen
in het buitengebied worden verduurzaamd door de levering van duurzaam gas. De
woningeigenaren kunnen tevens financieel mee profiteren van de productie, onder het motto:
Lokaal Produceren, Lokaal Consumeren en Lokaal Profiteren.
Ontwikkelen laagtemperatuur warmtenetwerk met als bron industriële restwarmte
Vanuit het pilotproject restwarmte Wavin zet de gemeente als partner in een brede alliantie van
partijen in op het tot stand komen van duurzame warmtevoorziening waarbij gebruik wordt
gemaakt van deze restwarmte. De mogelijkheden van een laagtemperatuur warmtenet is voor het
aansluiten van nieuwbouwwoningen en andere gebouwen in Marslanden (Marshoogte, Ydenhoogte
en De Velden I) in onderzoek. Op welke wijze wordt voorzien in een duurzame warmtevoorziening
voor Marslanden wordt in de loop van 2020 duidelijk. Mogelijk wordt er indien er geen haalbare
businesscase mogelijk blijkt een andere oplossing gekozen in de vorm van wijknetten gevoed door
een centrale warmtepomp en/of een oplossing op het niveau van de individuele woningen.
Mocht het uiteindelijk tot een warmtenet voor Marslanden komen dan stelt de gemeente voor deze
nieuwbouwlocatie een Warmteplan vast. Het doel van dit warmteplan is meerledig. Belangrijk doel
is het zover als mogelijk zekerstellen van aansluitingen op het warmtenet van de geplande
nieuwbouw woningen in Marslanden. Dit warmteplan dient door de gemeenteraad te worden
bekrachtigd en heeft een looptijd van maximaal 10 jaar.
Nadat eerder de sporthal en het zwembad zijn aangesloten op de restwarmte van de Wavin zal in
de loop van 2020 nar verwachting het nieuwe ziekenhuis daarop eveneens worden aangesloten.
De gemeente draagt bij aan de aansluiting van het ziekenhuis op dit warmtenet.
Verkennen mogelijkheden hoogtemperatuur warmtenet voor centrum en omgeving
Oorspronkelijk richtte de uitwerking van het pilotproject restwarmte Wavin zich op het
ontwikkelen van één warmtenet dat gebruik maakt van de restwarmte van Wavin. Gedurende het
proces is er vanuit technische overwegingen een splitsing ontstaan in het oorspronkelijke concept.
Voor het Centrum van Hardenberg en omliggende wijken worden de mogelijkheden verkend voor
het ontwikkelen van een hoog temperatuur netwerk. Mogelijk wordt voor dit netwerk gebruik
gemaakt van de restwarmte Wavin in combinatie met een op biogas gestookte ketel. Het plan is
om vanuit dit netwerk te starten met het aansluiten van de grotere collectieve installaties en deze
te voeden met duurzame warmte. Het gaat daarbij onder meer om gemeentelijke gebouwen,
scholen, zakelijke dienstverlening, zorginstellingen en grotere appartementencomplexen (Vechtdal
Wonen), in en nabij het centrum. Later kunnen ook woningen worden aangesloten.
Verkennen mogelijkheden voor warmtenetten elders in onze gemeente
De gemeente kijkt in het kader van de Transitievisie warmte en de RES naar de aanwezigheid van
alle mogelijke bronnen voor een duurzame warmtevoorziening. Het gaat daarbij zowel om
bronnen met een lage als hoge temperatuur. Vanuit de RES wordt er daarbij in samenhang met de
aanleg van warmtenetten specifiek gekeken naar de aanwezigheid van potentiele hoog
temperatuur bronnen, vanuit diepe geothermie of industriële restwarmte.
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Hardenberg lijkt in aanzet geen hoge potentie te hebben voor diepe geothermie met een hoge
temperatuur. Binnen de gemeente is er in Balkbrug één industriële hoge temperatuurbron
aanwezig met potentie. De potentie van deze industriële bron voor een duurzame warmtelevering
aan Balkbrug en omgeving zal verder worden onderzocht.
Voor lage temperatuur zijn er in potentie vele bronnen binnen onze gemeente aanwezig, zoals
geothermie uit de bovenlaag, aquathermie uit oppervlaktewater of riolering, restwarmtebronnen.
Het ontsluiten van de potentie van deze bronnen voor warmtenetten is in eerste aanleg complexer
en er is duurzame elektriciteit nodig om dergelijke bronnen via een warmtepomp naar een
voldoende temperatuur te brengen om deze toe te kunnen passen als duurzame
warmtevoorziening in woningen of bedrijven. De mogelijkheden van deze bronnen worden nader
verkend.
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6

Aan de slag met
klimaatadaptatie

6.1

Wat is onze ambitie

Het klimaat in Nederland verandert. Het wordt
gemiddeld warmer, er valt meer neerslag, en de
extremen zullen toenemen: vaker langdurige droogte,
meer hittegolven en er zullen vaker en heviger
extreme buien vallen. De gevolgen van
klimaatverandering zijn nu al zichtbaar. Het ene
record na het andere wordt gebroken. De gemiddelde neerslag per jaar is al gestegen van 690
mm in 1910 naar 874 mm in 2017. Tegenover droge uitschieters zoals 2018 en 2019 staan zeer
natte jaren en zien we dus een stijging van 27%. En niet alleen het gemiddelde neemt toe, ook de
extremen worden groter. Buien die qua intensiteit vroeger maar eens per 5 jaar vielen, komen nu
bijna jaarlijks voor en gaan steeds vaker gepaard met hevige rukwinden en zwaar onweer. Die
ontwikkeling zet zich voort, maar het is moeilijk te voorspellen in welke mate. We moeten ons dus
aanpassen aan en voorbereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde, en leren omgaan
met toename van periodes met hitte, langere droogte en extremere buien. Onze leefomgeving
klimaatbestendig maken. Dat heet adaptatie.
Daarom heeft de Rijksoverheid in 2014 besloten om het beleid te verankeren in de Deltawet en
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hoofdlijn daarvan is dat in 2020 klimaatadaptatie
verankerd moet zijn in het beleid en in 2050 moet Nederland klimaat robuust zijn ingericht.
Concreet betekent dit dat gemeenten en waterschappen voor 2020 in beeld moeten brengen wat
de gevolgen zijn van de klimaatverandering en wat daarvan de risico’s zijn (de Stresstest).
Vervolgens moet na een participatietraject een uitvoeringsprogramma worden vastgesteld. Naast
hoogwater speelt daarbij ook de waterkwaliteit mede een rol en dient rekening te worden
gehouden met de Kaderrichtlijn Water. De focus vanuit DPRA ligt nadrukkelijk bij de
hoogwaterbescherming.
In onderstaand kader is de centrale opgave voor klimaatadaptatie gegeven waarvoor we in
Hardenberg samen met onze partners in de regio aan de lat staan.
Opgave Klimaatadaptatie
Het zodanig inrichten van de leefomgeving dat waterveiligheid is geborgd, wateroverlast kan
worden beperkt, hittestress zoveel mogelijk wordt voorkomen en tijdig kan worden geanticipeerd
op periodes van droogte. Daarmee wordt beoogd de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te
verminderen. Maar ook om de kansen die een veranderend klimaat biedt te benutten door de
(leef)omgeving daarop in te richten c.q. aan te passen.
Onze gemeentelijke ambitie is om te kijken hoe we de ergste problemen op ons grondgebied
kunnen gaan voorkomen. Daarvoor moeten we eerst zicht krijgen op waar en in welke omvang
effecten als gevolg van klimaatverandering optreden in onze gemeente. Als we daar goed zicht op
hebben kunnen we eigenlijk pas echt onze ambitie bepalen en de noodzakelijke beleidskeuzes
maken en prioriteiten in de aanpak bepalen. Dat kunnen we niet geheel autonoom doen want veel
van deze effecten manifesteren zich bij publieke en private partijen in onze gemeente. En er zijn
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vaak meerdere partners nodig om vanuit een gezamenlijke aanpak deze gevolgen van
klimaatverandering effectief aan te kunnen pakken. Hardenberg wil de eigen ambitie daarom pas
definitief bepalen op basis van de uitkomsten van de stresstest en in combinatie met de nog te
voeren dialoog met de betrokken partners en doelgroepen.
Procesmatig heeft Hardenberg de ambitie in de loop van 2020 klimaatadaptatie te verankeren in
het gemeentelijk beleid. In 2050 willen we Hardenberg de leef- en werkomgeving van onze
gemeente klimaat robuust hebben ingericht.

6.2

Waar staan we nu

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is bepaald dat gemeenten een stresstest uitvoeren
om de kwetsbaarheden voor klimaatverandering in beeld te brengen. De stresstest is de eerste
stap in een proces dat er toe leidt om klimaatadaptatie te verankeren in het beleid met als doel
dat we op termijn een klimaat robuuste inrichting hebben van onze steden en dorpen. Besluiten
daarover vindt in Hardenberg eind 2020 plaats.
De stresstest is klaar. Daarin is in beeld gebracht:


Waar Hardenberg kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering?



Welke gevolgen toenemende droogte, hitte, wateroverlast en overstroming naar verwachting
hebben op de Hardenbergse maatschappij?

De partijen die samenwerken binnen Noordelijke Vechtstromen hebben afgesproken om de
stresstestkaarten eind 2019 te ontsluiten voor het publiek op een openbare website.
Uitkomsten stresstest in kort bestek


Droogte: de jaren 2018 en 2019, waren in onze regio extreem droog. Voor de landbouw, de
natuur, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven levert dit veel schade en extra werk op.
Waterschappen, provincies, gemeenten en in enige mate de drinkwaterbedrijven en veiligheidsregio
hebben een rol in de aanpak en communicatie van de droogteproblematiek. Gemeenteplantsoenen
zijn verdroogd en jonge aanplant moet veel vaker beregend worden. Voor de toekomst moeten we
rekening houden met de mogelijkheid dat dit soort droge periodes vaker voorkomt en langer duren.
In 2018 en 2019 was er nog steeds voldoende water om rivieren, vaarwegen en sloten in onze regio
op peil te houden, er kon nog steeds voldoende water worden aangevoerd maar de maximale
capaciteit werd wel benut. Als de afvoer van de Rijn lager wordt in de zomer kan er een situatie
ontstaan dat de waterpeilen niet gehandhaafd kunnen worden. Dit zal dan gevolgen hebben voor de
landbouw, scheepvaart, natuur en waterkwaliteit (met impact op de eisen uit de Kaderrichtlijn
Water) in onze gemeente. Andere gevolgen van droogte zijn een toename van de kans op
natuurbranden en extra klink van veen en klei in de bodem. Ook in onze regio komen plekken voor
waar wegen en gebouwen kunnen verzakken door het uitdrogen van veen.



Hitte: Droogte en hitte gaan meestal hand in hand, maar de effecten van hitte worden op een
andere manier zichtbaar, of beter gezegd, voelbaar. Iedereen heeft last van te hoge temperaturen:
de arbeidsproductiviteit neemt af en men slaapt slechter. Extra kwetsbaar zijn ouderen, kleine
kinderen en dieren die opgesloten zijn in grote stallen. Het nationaal hitteplan stimuleert
mantelzorgers en professionele zorgverleners om extra aandacht te geven aan de kwetsbare
groepen.

Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024

38



Wateroverlast: als er extreme neerslag optreedt kan de riolering het water niet verwerken en blijft
er water op straat staan. Meestal kan dat water dan over het maaiveld worden afgevoerd. In
sommige gevallen verzamelt de neerslag zich in lokale laagtes en kan aanleiding geven tot diepe
plassen op straat die soms tot enkele uren blijven staan en overlast met zich brengen. In andere
gevallen kan water op straat leiden tot schade aan gebouwen of onacceptabele risico’s als het gaat
om de bereikbaarheid voor hulpdiensten of de toegang tot woningen en bedrijfspanden. Ook komt
het voor dat het oppervlaktewater onvoldoende afvoercapaciteit heeft waardoor het waterpeil in
vijvers of wadi’s tot grotere hoogte stijgt.



Overstroming: als er hoger in het stroomgebied (Duitsland) langdurig veel neerslag valt stijgt het
water in de Vecht. De waterkeringen langs de Vecht zijn nu zo hoog en sterk dat het minder dan
eens per 200 jaar tot een overstroming zou mogen leiden. Doordat sterkte en hoogte van
waterkeringen genormeerd zijn, iedere 12 jaar getoetst worden en daardoor “meegroeien” met de
klimaatontwikkeling, neemt de overstromingskans in principe niet toe. Wel is het goed om het
bewustzijn te vergroten dat als gevolg van dijkdoorbraken flinke gebieden onder water kunnen
komen te staan.

6.3

Wat gaan we doen

Samen aan de slag met klimaatadaptatie in onze leefomgeving
De gemeentelijke aanpak van klimaatverandering legt de focus op een gezamenlijke zorg voor
onze leefomgeving. Deze gezamenlijke zorg stoelt op het breed creëren van bewustwording over
de effecten van klimaatverandering, lokaal en regionaal eigenaarschap in het omgaan met deze
effecten en waar mogelijk zelfredzaamheid in het tijdig anticiperen op en omgaan met dergelijke
effecten en bijbehorende gedragsverandering. Dit geldt voor alle betrokken partijen, waarbij
afhankelijk de rol en het belang van verschillende partijen deels samenhangt met soort van effect
dat optreedt door de klimaatverandering:


Droogte heeft vooral grote impact voor landbouw en natuur. Daarvoor ligt het primaat voor
het treffen van maatregelen bij het waterschap. Als gemeente hebben we een rol bij mogelijke
functiecombinaties en afwegingen rond het ruimtebeslag die maatregelen met zich gaan
brengen.



Hittestress wordt vooral lokaal, dicht bij de inwoner (binnenshuis!) opgepakt. Als gemeente
betrekken we onze inwoners daarnaast bewust bij hoe de buitenruimte in te richten. We willen
hen aanmoedigen zelf ook actie te ondernemen, onder andere met de Operatie Steenbreek.



Wateroverlast in het stedelijk gebied. Dit hebben we als gemeente zelf opgepakt, waar nodig
wordt uiteraard het waterschap betrokken bij uitwerking van de opgaven. De gemeentelijke
inzet is steeds te zoeken naar een balans tussen risico’s nemen en risico’s voorkomen. Voor
het landelijk gebied ligt het primaat bij het waterschap.



Overstromingsrisico’s worden vanuit het Deltaprogramma hoogwaterbescherming onder regie
van het Waterschap opgepakt.

Het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving vormt een forse uitdaging voor de komende
jaren. Daarbij is een zware rol weggelegd voor de regionale overheden zoals gemeenten en
waterschappen. Allereerst om met de maatschappelijke partners in gesprek te gaan en samen te
bepalen welke maatregelen nodig zijn en wie daarvoor aan de lat staat. Maar daarna wellicht ook
om zelf maatregelen te nemen in de openbare ruimte en het waterbeheer. En ook anderen aan te
zetten tot actie. Klimaatadaptatie is niet alleen een zaak van de overheid. Ook huiseigenaren,
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ondernemers, verzekeraars, corporaties, agrariërs en verzorgingstehuizen krijgen te maken met
klimaatverandering en zullen zich daarop voor moeten bereiden en op de een of andere manier
moeten leren omgaan met de gevolgen ervan.
De overheden werken schouder aan schouder en kiezen voor een gezamenlijke aanpak, ieder
vanuit eigen verantwoordelijkheid. Het trekkerschap wordt belegd bij de overheid met het grootste
handelingsperspectief per thema maar we blijven samen optrekken. Waterschap en provincie
richten zich op droogte, wateroverlast en overstroming in het landelijke gebied en thema’s als
landbouw en natuur. Gemeente trekt de brede problematiek in het stedelijk gebied met een accent
op wateroverlast en de gevolgen van hitte. We werken samen in de regio en het regionaal
bestuurlijk overleg Rijn Oost om rijksmiddelen ter beschikking te krijgen waarmee we een
versnelling kunnen geven aan klimaatadaptatie. In de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen
(SNV) werken we met vijf gemeenten, het waterschap Vechtstromen en de waterleidingbedrijven
samen om invulling te geven aan de klimaatadaptatie en met name opdrachten in het DPRA.
Werken aan klimaatadaptatie op basis van de DPRA-methodiek
Hardenberg participeert vanaf 2018 voor het eerst in deze DPRA methodiek en het zo invulling
geven aan beleid en uitvoering. Bij de verdere uitwerking van de gemeentelijke aanpak moeten
we moeten nog bepalen hoever de zorgplicht van de gemeenten reikt. We wachten de uitkomsten
de discussie die hierover landelijk wordt gevoerd af. Tegelijkertijd gaan we er ook over in gesprek
met onze inwoners op het moment dat we met hen in gesprek gaan over de uitkomsten van de
stresstest en de daarop uit te werken strategie. Hieronder zijn de stappen uit de DPRA methodiek
richting 2025 geschetst.
Klimaatadaptatie en DPRA methodiek
1.

Kwetsbaarheden in beeld: Als eerste zijn de mogelijke kwetsbaarheden als gevolg van
wateroverlast, overstroming, hitte en droogte in kaart gebracht door middel van het uitvoeren
van stresstesten. Dit is in 2018 en 2019 voor Hardenberg in het Samenwerkingsverband
Noordelijk Vechtstromen uitgevoerd. Er is een indicatie gegeven van de grootte van de
verschillende kwetsbaarheden voor zover dat mogelijk was. Een waardeoordeel is er nog niet
aan gegeven. Dat komt in de vervolgstap, de klimaatdialoog. Dat start in 2020.

2.

Klimaatdialoog en strategie opstellen: De klimaatdialoog die in 2020 wordt gevoerd, dient drie
doelen: bijdragen aan bewustwording rond de kwetsbaarheid voor klimaatverandering,
bespreken welke maatregelen mogelijk nodig zijn om die kwetsbaarheden te verkleinen en
vergroten van de zelfredzaamheid.

3.

Stimuleren en faciliteren: Door het stimuleren en faciliteren van de verschillende betrokken
partijen in het nemen van maatregelen om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten
wordt de effectiviteit van de te verrichte inspanning gemaximaliseerd.

4.

Meekoppelkansen benutten: Werkzaamheden die gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd
dienen ook gelijktijdig uitgevoerd te worden. Naast kostenefficiëntie in de uitvoering wordt
gezocht naar elkaar versterkende factoren.

5.

Verankeren in beleid en regelgeving: De gekozen aanpak wordt vastgelegd. Daarbij worden
mogelijk keuzes gemaakt om bepaalde maatregelen vast te leggen in de vorm van
regelgeving, indien stimuleren en faciliteren niet tot de gewenste resultaten leiden.

6.

Uitvoeringsagenda: Er wordt een plan opgesteld om de maatregelen uit te voeren, waarbij de
maatregelen ook kunnen bestaan uit meer onderzoek.
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7.

Calamiteitenplan: Uiteraard blijven er situaties over die niet efficiënt met maatregelen op zijn
te lossen, maar wel op kunnen treden. Hoe dan te handelen wordt in een calamiteitenplan
vastgelegd.

Een aantal stappen uit de DPRA methodiek moeten door provincies, gemeenten en waterschappen
vóór 2020 zijn uitgevoerd. De eerste stap, de stresstest, is inmiddels gereed. Daarmee zijn de
kwetsbaarheden voor klimaatverandering in beeld gebracht. Inhoudelijk komen uit de stresstest
de onderstaande opgaven naar voren die om nader onderzoek en verdere bespreking in de
risicodialoog vragen:


Droogte: uit de stresstest blijkt dat droogte eigenlijk een (boven)regionaal probleem is. Als
het droog is dan geldt dat voor de hele regio en ook eventuele maatregelen moeten
bovenregionaal genomen worden. Hierdoor is de betrokkenheid van de gemeente beperkt.



Hitte: uit de stresstest blijkt hitte vooral te spelen in de veelal versteende oudere wat grotere
kernen en op bedrijventerreinen met weinig beplanting. Opvallend is dat ook kale akkers en
kort gemaaid gras erg warm worden. Oppervlaktewater heeft alleen overdag een verkoelende
werking, maar houdt de warmte vast en geeft die in de nacht af zodat wijken met veel water
’s nachts relatief warmer zijn. Een groot deel van de hitteproblematiek is gerelateerd aan het
binnenklimaat, waartoe op rijksniveau via een aanpassing van het Bouwbesluit aanvullende
eisen worden voorbereid om in de toekomst binnen gebouwen (woningen, scholen, kantoren,
bedrijfsgebouwen) beter met hitte om te gaan. Als lokale overheid kunnen we door een
andere inrichting van de openbare ruimte de gevolgen van de hitte beperken. Dit kan door te
zorgen voor meer groen, meer schaduw, minder verharding en lichtere kleuren. Ook
particulieren kunnen hieraan bijdrage door het inrichten van hun erven en tuinen.



Wateroverlast: uit de stresstest blijkt dat op een aantal plekken zoveel water kan komen te
staan dat gebouwen worden bedreigd en dat de bereikbaarheid beperkt wordt. Bij de aanleg
van wijken in het verleden is immers geen rekening gehouden met de neerslagextremen zoals
die nu optreden. De wijken zijn aangelegd met de kennis van toen. Op dit moment is er geen
norm of beleid waaraan we kunnen relateren of een situatie al dan niet acceptabel is. De
informatie over de kans op, of hoogte van eventuele schade en risico’s is vooralsnog beperkt
aanwezig. Ook hebben we (nog) geen zicht op de mogelijkheden om maatregelen te nemen.
Soms kan met een kleine investering een groot risico vermeden worden. En in een ander
geval kan het veel geld kosten om een kleine schade te voorkomen. Nader onderzoek is nodig
om dit beter per knelpunt te onderzoeken. Gemeente en waterschappen zijn aan zet om
samen met belanghebbenden te onderzoeken of en welke maatregelen nodig zijn. Sowieso
geldt als uitgangspunt dat de gemeente niet alle problemen kan oplossen en dat schade in
extreme situaties geaccepteerd zal moeten worden. Als het tot maatregelen komt is een
belangrijke rol weggelegd voor de gemeente en/of waterschap indien deze nodig zijn in de
openbare ruimte en op wijkniveau. Maar ook op particulier terrein kunnen maatregelen nodig
zijn opdat minder water wordt afgevoerd naar openbaar gebied of maatregelen om de schade
te beperken. Operatie Steenbreek kan daarbij behulpzaam zijn. Positiebepaling door de
gemeente zal mede plaats vinden onder invloed van de nationale discussies over de vraag hoe
ver de zorgplicht van de overheden gaat en wat de eigen verantwoordelijkheid is van de
particuliere sector. Daarbij speelt ook een rol welk risico verzekerbaar is en welke
gebeurtenissen al dan niet onder het rampenfonds van het rijk kunnen vallen. Als voorlopig
eerste stap wordt ingezet op het nader onderzoeken van de ergste knelpunten en deze
informatie mee te nemen in de risicodialoog en de beleidsbepaling.
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Het risico op overstromingen lijkt vooralsnog zeer beperkt en goed onder controle. Wel geldt dat
het goed is om het bewustzijn te vergroten dat als gevolg van dijkdoorbraken flinke gebieden
onder water kunnen komen te staan.
De ontwikkelingen en inzichten in klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan staan niet stil.
Bij het doorlopen van een volgende DPRA cyclus worden die ontwikkelingen dan ook
meegenomen. Daarbij is te denken aan:


Bijstelling van de klimaatprognoses. Adaptatie is namelijk afhankelijk van de mate van succes
in de energietransitie wereldwijd.



Het toepassen van nieuwe doorontwikkelde stresstesten. Voor de eerste stresstest die voor
Hardenberg is uitgevoerd was alleen de gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast
beschikbaar. Inmiddels is er ook een hittestress standaard beschikbaar. Tegen de tijd dat een
nieuwe stresstest wordt uitgevoerd, zullen de dan beschikbare standaarden worden
geëvalueerd en getoetst op bruikbaarheid voor Hardenberg.



Ook op het gebied van normen zijn er ontwikkelingen die op langere termijn van invloed
kunnen zijn.



Tijdens de eerste stresstest zijn kwetsbaarheden in beeld gebracht die hoog op de
prioriteitenlijst van de risicodialoog staan. Er zijn echter ook kwetsbaarheden die (nog) niet
als urgent zijn aangemerkt en in de eerste ronde niet worden meegenomen. Deze
kwetsbaarheden komen in de volgende DPRA cyclus weer ter sprake en worden dan opnieuw
bekeken.



Er is een landelijke discussie over verzekerbaarheid van schade door klimaatextremen.
Afhankelijk van de uitkomst kan dit invloed hebben op de afweging hoe om te gaan met de
geïdentificeerde gevolgen van klimaatverandering.



Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering/SMART-cities worden steeds meer benut om
bij te dragen aan een hogere energie-efficiëntie en aan oplossingen voor droogte en wateroverlast door het sturen van waterstromen.

In de nu uitgevoerde stresstest wordt geen waardeoordeel gegeven. Het is de bedoeling dat
Hardenberg haar waardeoordeel pas vaststelt na de tweede stap uit de DPRA methodiek; de
risicodialoog. Daarin gaat Hardenberg gedurende 2020 in gesprek met de betrokken partners en
doelgroepen over de verwachte klimaateffecten. Deze risicodialoog dient drie doelen:


Bijdragen aan bewustwording ten aanzien van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering.



Bespreken welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om die kwetsbaarheden te verkleinen.



Vergroten van de zelfredzaamheid.

Voeren risicodialoog met inwoners, partners en belanghebbenden
Belangrijk vertrekpunt voor de risicodialoog is dat ruimtelijk klimaatadaptatie een puzzel is waar
iedereen een stuk van de oplossing in handen heeft. Een klimaat robuuste inrichting van de regio
is niet uitsluitend een verantwoordelijkheid van de overheid. Niet iedere aanpassing is immers een
publieke taak. Overheden spelen een actieve rol in het vergroten van de bewustwording en
zelfwerkzaamheid rond het gedeeld belang in de opgaven voor klimaatadaptatie. Dit houdt ook in
dat de overheid niet alle risico’s kan afdekken. De overheid zelf werkt daarbij binnen de normen
voor veiligheid en ontwerp. Restrisico’s zijn en blijven echter aanwezig en er dient een politieke
afweging gemaakt te worden welke risico’s en knelpunten we wél aan gaan pakken. Daarbij werkt
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Hardenberg aan klimaatadaptatie in de geest van de Omgevingswet en kiest de gemeente voor
een integrale aanpak die past bij de lokale situatie.
Inrichting risicodialoog
Klimaatgevolgen zijn overal en voor iedereen merkbaar. Maar de mate van betrokkenheid verschilt
per doelgroep, thema en ernst van het knelpunt. De risicodialoog richt zich op uiteenlopende
doelgroepen, waarbij iedere doelgroep een eigen benadering vergt. Ook voor de gemeente zelf
zijn de resultaten van de stresstest van belang. Bij ontwerp, beheer en renovatie van wijken,
infrastructuur, openbaar groen en de inrichting van de openbare ruimte is het zaak vroegtijdig
rekening te houden met de gevolgen van de klimaatverandering. Voor de risicodialoog betekent dit
een getrapte aanpak die intensiever wordt naarmate de effecten relevanter worden.
1.

We informeren de inwoners door middel van het ontsluiten van de resultaten van stresstest.

2.

We agenderen kwetsbare situaties bij professionele partijen die het betreft (corporaties,
verpleeghuizen, winkels, bedrijventerreinen, landbouw, netbeheerders), informeren hen over
de gevolgen en bespreken het handelingsperspectief dat ze hebben.

3.

We initiëren een proactieve klimaatdialoog in prioritaire gebieden (urgente knelpunten,
openbare veiligheid, vitale infrastructuur).

4.

We nemen klimaatadaptatie mee in onderhouds- en reconstructieprojecten en richten het
gebied klimaatbestendig in.

Opstellen uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
Na de risicodialoog volgt het opstellen van een uitvoeringsprogramma waarin wordt besloten
welke risico’s acceptabel zijn, waar die risico’s belegd worden en welke maatregelen en genomen
moeten worden en door wie. Dit uitvoeringsprogramma verankert de benodigde maatregelen in
gemeentelijk beleid en voorziet tevens in een investeringsprogramma voor de te treffen
maatregelen. Over de beleidsdoelen en het investeringsprogramma wordt eind 2020 door de
gemeenteraad een besluit genomen. In het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is, vooruitlopend
op de uitkomsten, deels al rekening gehouden met budget voor noodzakelijke maatregelen. Bij de
uitvoering van nieuwe projecten en renovatie wordt rekening gehouden met klimaatverandering.
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7

Werken aan circulariteit

7.1

Wat is onze ambitie

Nationaal zijn er drie doelstellingen
geformuleerd om de Nederlandse economie zo
snel mogelijk en uiterlijk 2050 circulair te
maken:


Bestaande productieprocessen maken
efficiënt gebruik van grondstoffen, zodat
er minder grondstoffen nodig zijn.



Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn,
maken we zoveel mogelijk gebruik van
duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare
grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit
maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.



Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Een groot deel van deze opgave ligt bij de bedrijven (industrie, bouw en dienstverlening) en
landbouw.
Hardenberg heeft wel invloed op de afvalstromen van de huishoudens in de gemeente en de wijze
van inzameling en verwerking ervan. De gemeente heeft de ambitie om de afvalstromen in de
gemeente zoveel mogelijk te beperken en door het scheiden van afvalstromen het hergebruik te
optimaliseren. Dit geldt ook voor de gemeentelijk afvalstromen en het hergebruik ervan.
Daarnaast heeft de gemeente via haar inkoopbeleid mogelijkheden om te sturen op het materiaal
gebruik en de duurzaamheid bij leveranciers van producten, diensten en werken.

7.2

Waar staan we nu

Circulariteit is waar het de overgang naar een circulaire economie of kringlooplandbouw betreft
een voor onze gemeente relatief nieuw beleidsthema. Maar op onderdelen werkt de gemeente al
jaren aan dit thema.
Als gemeente hebben we de wettelijke verplichting de inzameling van huishoudelijk afval te
verzorgen. Onze gemeente richt zich samen met de ROVA al jaren op het goed en efficiënt
inzamelen van afval bij onze huishoudens. Waar het kan wordt ingezet op het verminderen van de
afvalstromen en het scheiden van het afval voor hergebruik. De verwerking van dit afval gebeurt
op een manier die ons milieu zo min mogelijk belast. Voor ons bedrijfsleven geldt eenzelfde soort
benadering maar het bedrijfsleven draagt hierin een eigen verantwoordelijkheid.
Circulariteit toepassen bij (vervangende) nieuwbouw en renovatie gemeentelijke
gebouwen
Waar het gaat om onze eigen gemeentelijke gebouwen en activiteiten zetten we in op
duurzaamheid en daarbinnen worden ook onderdelen die aan circulariteit raken meegenomen.
Veel relatief snel en eenvoudig door te voeren maatregelen zijn inmiddels afgerond zoals het
toepassen van LED-verlichting, beter inregelen van installaties en het plaatsen van zon-PV op
daken.
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Als gemeente werken we concreet aan het verbeteren van de circulariteit bij (vervangende)
nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen, het verwerken en hergebruiken van onze
eigen afvalstromen, de inrichting van ons eigen wagenpark, de keuze voor her te gebruiken
materialen en in toenemende mate ook bij het inkopen van werken en diensten. Als gemeente
leveren we daarmee het goede voorbeeld.

7.3

Wat gaan we doen

Voor onze gemeente is circulariteit in relatief nieuw onderwerp. We gaan daaraan in deze
programmaperiode verder mee aan de slag door in te zetten op onderstaande acties.
Afval besparen, scheiden en hergebruiken (ROVA)
Door het afval bij de bron te scheiden en gescheiden in te zamelen werken we samen met de
ROVA al aan het optimaliseren van de mogelijkheden tot hergebruik voor het afval van onze
huishoudens. De eigen activiteiten en delen van ons bedrijfsleven liften mee op deze aanpak.
CirkelWaarde is het gezamenlijke project van Circulus Berkel, AVU en onze afvaldienst ROVA.
Vanuit CirkelWaarde wordt gewerkt aan een volgende stap om vanuit de huidige aanpak van onze
afvalstromen over te gaan naar een circulaire economie. Het project richt zich op het zo goed
mogelijk “verwaarden” van de ingezamelde grondstoffen. Dit houdt in het op de meest duurzame
manier benutten van grondstoffen, grondstoffen die we eerder vaak nog als afvalstof
bestempelden. Samen met de ROVA gaan we binnen Cirkelwaarde bekijken op welke manier we
grondstoffen zo lang mogelijk in de keten kunnen houden en welke maatregelen en vernieuwingen
daar voor nodig zijn in de keten. Ook kijken we daarbij naar de samenwerking in de verschillende
grondstofketens. Binnen CirkelWaarde werken de partijen samen bij de afzet van de
grondstofstromen, door:


Uitvoeren van marktverkenningen, organiseren aanbestedingen en beheren van contracten.



Expertisecentrum dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
verwerkingsmogelijkheden voor huishoudelijke afvalstoffen, te starten met textiel, luiers en
incontinentiemateriaal, plastics, elektronica en de toekomstige verwerkingsroutes voor
organische afvalstoffen.

Duurzaam inkopen van gemeentelijke projecten, diensten en werken
Hardenberg stelt bij het inkopen van spullen en het aanbesteden van bouwwerkzaamheden eisen
aan de duurzaamheid van het materiaal en de manier van produceren. Jaarlijks koopt de
gemeente Hardenberg voor ongeveer € 80 miljoen in. In de bestekken en voorwaarden die de
gemeente opstelt bij inkopen en aanbesteden worden duurzaamheidscriteria opgenomen waaraan
de leverancier van een product, dienst of werk moet voldoen. De komende jaren wordt dit verder
geëffectueerd in nieuwe contracten en aanbestedingsovereenkomsten. Hierbij past ook het
verkennen van de mogelijkheden om de inkoop van onze energiebehoefte de komende jaren
verder te vergroenen en daarbij meer gebruik te maken van lokaal opgewekte duurzame stroom
en warmte. De gemeente wil daarbij ook de kennis die zij met het verduurzamen van de eigen
gemeentelijke gebouwen en activiteiten graag delen en beschikbaar stellen aan andere
organisaties, waaronder ook inkoopverbanden. De gemeente heeft onder meer ervaring opgedaan
met de inkoop van zon-PV voor daken van gemeentelijke gebouwen, biomassa-installaties en zonthermische installaties.
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Gemeente vanuit economische beleid aanjager van een circulaire economie
Als gemeente willen we actief een rol spelen in het aanjagen van het nog relatief nieuwe thema
circulariteit. De eigen gemeentelijke ambities op dit terrein werken we in deze programmaperiode
uit vanuit primair ons economisch beleid. We willen ondernemers waar mogelijk faciliteren bij het
doorvoeren van het circulaire gedachtengoed in hun bedrijfsvoering en de omschakeling naar een
circulaire economie. Dat doen we zoveel mogelijk in regionaal verband en samen met onze
partners, het Ondernemershuis en het lokale bedrijfsleven en de agrarische sector in Hardenberg.
Het overgaan naar een meer circulaire economie heeft een ingrijpende effecten op de huidige
manier van produceren en consumeren in nagenoeg alle sectoren. Uit de sectorstructuur van
Hardenberg wordt zichtbaar dat het met name voor het stuwende deel van de Hardenbergse
economie (landbouw en industrie) het een enorme opgave zal worden om de volledige transitie
naar circulaire productie te kunnen realiseren. Door in een vroeg stadium in te zetten op
innovatieve vormen van productie en lokaal ketens te sluiten, kan de transitie worden versneld en
de toekomstige concurrentiepositie worden geborgd. Tegelijkertijd dient deze focus niet ten koste
te gaan van de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven op de korte termijn. De gemeente
verkent samen met deze sectoren hoe deze overgang naar een circulaire economie op de schaal
van Hardenberg kan worden uitgewerkt. Waar nodig ondersteunen we concrete projecten. De
nadruk in de gemeentelijk aanpak ligt op het verleiden van bedrijven om zelf in circulariteit te
investeren. Aanvullend willen we de kennisontwikkeling en -uitwisseling faciliteren vanuit en in
samenwerking met onder meer het Ondernemershuis, Kennispoort, de Omgevingsdienst IJsselland
en kennisinstellingen in de regio.
Verwaarden groene reststromen
Hardenberg participeert via de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe in het project Verwaarden
groene reststromen dat mede met EFRO-subsidie tot stand komt. Betrokken gemeenten en het
waterschap hebben als doel groene reststromen op een groene(re) manier te verwaarden en
tevens de maai- en afvoerkosten terug te brengen. Dat het bermgras op termijn wellicht kan
worden verkocht zou een aardige bijkomstigheid zijn. Het project richt zich op de realisatie van
een volwaardige keten, waar partijen als bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken
als leveranciers, verwerkers en eindproducenten op een maatschappelijke, biobased en
commerciële grondslag. Met het oog hierop wordt een cluster gevormd van leveranciers,
verwerkers, producenten en kennisinstellingen, die samen met EFRO/OIC de technische en
economische haalbaarheid van de verschillende toepassingen van groene reststromen
onderzoeken. Einddoel is om tot de realisatie van een verwerkingslocatie te komen waarbij in
eerste aanzet wordt ingezet op het produceren van plaatmateriaal. De restanten van dit
productieproces kunnen worden ingezet voor vergisting of als bodemverbeteraar.
Landbouw en gemeente zetten in op ontwikkelen biobased economy
Voor de landbouw ligt de focus in Hardenberg op het realiseren van een “biobased” economy.
Kringlooplandbouw is daar een onderdeel van. Eerder is rond de energietransitie al aangegeven
dat er mogelijkheden zijn om vanuit de landbouw duurzaam opgewekte stroom en groen gas
(onder meer vanuit het project Boer en Buur) te gaan leveren. In het project Berm zoekt Boer
wordt ingezet op het verwerken van bermgras in het bouwland ter verbetering van de
bodemstructuur.
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8

Programma en middelen

8.1

Programma

Bij een aanzienlijk deel van klimaatopgaven hebben we als gemeente een minder sturende rol en
zijn anderen aan zet. De gemeente neemt waar het moet haar verantwoordelijkheid, verwacht van
andere partijen dat ze hun bijdrage leveren, faciliteert waar wenselijk en stimuleert waar mogelijk.
Dit doen we door het inzetten en bieden van kennis, middelen en procesbegeleiding om partijen
met elkaar te verbinden. En soms ook door initiatieven financieel te ondersteunen met name in
situaties waar het startkapitaal voor duurzaamheidsmaatregelen ontbreekt, maatregelen een sterk
innovatief karakter kennen of risico’s bij het toepassen van nieuwe technieken acceptabel te
maken.
Het duurzaamheidsprogramma Hardenberg kent de onderstaande maatregelen:

Maatregelen per programmalijn

2020

2021

2022

2023

2024

Maatregelen Programmalijn Energietransitie Algemeen


Jaarlijks opstellen Energiemonitor



Opstellen Energiekaart Hardenberg



Vaststellen bod Hardenberg in Regionale Energiestrategie



Initiëren/participeren samenwerkingsprojecten
netwerkbedrijven



Participeren in/benutten Programma Nieuwe Energie
Overijssel



Duurzaamheid jaarlijks opnemen in prestatieafspraken
Vechtdal Wonen



Faciliteren bestaande Energiecoöperatie Lutten Levert



Bevorderen bewustwording inwoners via de activiteiten de
Koppel



Uitwerken en indienen projectvoorstellen Regiodeals (Regio
Zwolle en Regio Zuidoost Drenthe)
Maatregelen Energietransitie Programmalijn Gebouwde Omgeving



Energieloket helpt inwoners bij het verduurzamen van de
woning



Energieneutraal verbouwen: eenvoudig en goedkoop voor
woningeigenaren en bouwbedrijven



Energiecoaches helpen huishoudens met smalle beurs bij
duurzaam maken woning
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Maatregelen per programmalijn



2020

2021

2022

2023

2024

Samen met Vechtdal Wonen en particuliere verhuurders
verduurzamen huurwoning



Stimuleren woningeigenaren tot verduurzamen
koopwoning



Wijkgerichte aanpak voor kosteneffectieve oplossingen in
energietransitie
Maatregelen Energietransitie Programmalijn Bedrijvigheid en landbouw



Bedrijfsleven ondersteunen bij verduurzamen
bedrijfsvoering (Energieke Regio)



Met de sector werken aan energie neutrale agrarische
bedrijven



Op zoek naar kansen voor verduurzamen bedrijven en
bedrijventerreinen



Zorg voor het naleven van energieregels
(Omgevingsdienst IJsselland)
Maatregelen Energietransitie Programmalijn Eigen gebouwen en activiteiten



Zicht op energiegebruik gemeentelijk vastgoed




Op logische momenten verder verduurzamen gemeentelijk
vastgoed



Innoveren bij verduurzamen gemeentelijke gebouwen en
activiteiten



Stimuleren gebruikers gemeentelijk vastgoed tot
duurzaam beheer
Maatregelen Energietransitie Programmalijn Eigen gebouwen en activiteiten



Duurzaam inrichten openbare ruimte voor
mobiliteitsopgave (laadpalen)



Bevorderen ketenmobiliteit
Werken aan “smart mobility”
Maatregelen Energietransitie Programmalijn Duurzame opwek stroom



Optimaal benutten daken voor opwekking zonne-energie



Zon op land ontwikkelen in lijn met voorkeursvolgorde Rijk



Verkennen mogelijkheden voor realisatie windopstellingen



Biomassa levert BioStroom



Helpen bij het oprichten van lokale energiecoöperaties

Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024

48

Maatregelen per programmalijn



2020

2021

2022

2023

2024

Ondersteunen van lokale energiecoöperaties
Maatregelen Energietransitie Programmalijn Duurzame warmtevoorziening



Opstellen transitievisie warmte



Opstellen wijkuitvoeringsplannen



Samen werken aan een strategie voor duurzaam gas



Rol bestaande mestvergisters en biomassacentrales in
toekomstige warmtevoorziening



Project Boer en Buur, opwek en gebruik van duurzaam gas



Ontwikkelen duurzame warmtevoorziening Marslanden



Verkennen mogelijkheden hoogtemperatuur warmtenet
voor centrum en omgeving



Verkennen mogelijkheden voor warmtenetten elders in
onze gemeente
Maatregelen Programmalijn Klimaatadaptatie



Samen aan de slag met klimaatadaptatie in onze
leefomgeving



Werken aan klimaatadaptatie op basis van de DPRAmethodiek



Voeren risicodialoog met inwoners, partners en
belanghebbenden



Opstellen uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Maatregelen Programmalijn Circulariteit



Circulariteit toepassen bij (vervangende) nieuwbouw en
renovatie gemeentelijke gebouwen



Afval besparen, scheiden en hergebruiken (ROVA)



Duurzaam inkopen van gemeentelijke projecten, diensten
en werken



Gemeente vanuit economische beleid aanjager van een
circulaire economie



Verwaarden groene reststromen



Landbouw en gemeente zetten in op ontwikkelen biobased
economy
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8.2

Middelen

De uitvoering van het MJP wordt in grote lijnen als volgt gefinancierd:


De programmalijn energietransitie wordt gefinancierd vanuit de duurzaamheidsmiddelen. Deze
middelen ter hoogte van 500K/per jaar zijn op basis van de meerjarenbegroting beschikbaar
tot en met 2022.



De programmalijn klimaatadaptatie wordt gefinancierd vanuit de middelen voor het GRP.



De programmalijn circulariteit wordt gefinancierd vanuit de middelen voor economische
ontwikkeling.

Deze financiering is deels eindig en van tijdelijke aard en nog niet structureel geregeld.
Aanvullend zijn er op projectniveau aanvullende financieringen vanuit onder meer subsidies,
provinciale fondsen en middelen, Regiodeals. Ook stellen diverse partijen menskracht beschikbaar
voor het uitvoeren van onderdelen uit het MJP zoals bijvoorbeeld de transitievisie warmte.
Het opstellen van het MJP is betaald vanuit de duurzaamheidsmiddelen.

8.3

Risico’s bij de uitvoering

De opgaven voor 2030 vragen om stevige inspanningen en investeringen van onze gemeente,
partners en inwoners. Maar 2030 is slechts een tussenstap op weg naar 2050, waarbij het
realiseren van de uiteindelijke ambitie om dan tot 95% CO2-reductie te komen, verdere
ingrijpende inspanningen en investeringen van eenieder zal vragen. Het signaal dat we er in 2030
nog lang niet zijn zal dus goed gecommuniceerd moeten worden naar onze inwoners en alle bij
partijen die bij de aanpak van de klimaatverandering zijn betrokken.
De gemeente heeft bij meerdere van de opgaven uit het MJP zelf de regie in handen en kent ook
een eigen verantwoordelijkheid bij de uitvoering van maatregelen. Bij een aanzienlijk deel van
klimaatopgaven hebben we als gemeente een minder sturende rol en zijn anderen aan zet. De
gemeente neemt waar het moet haar verantwoordelijkheid, verwacht van andere partijen dat ze
hun bijdrage leveren, faciliteert waar wenselijk en stimuleert waar mogelijk. Toch blijft hier een
risico betreffende een zekere afhankelijk van derden bij het realiseren van ambities, doelen en
opgaven aanwezig. Hierbij spelen zowel inhoudelijke, technische als financiële overwegingen een
rol. Concreet houdt dit in dat sommige maatregelen uiteindelijk minder snel of niet gerealiseerd
kunnen worden.
Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen zijn niet voor eenieder even gemakkelijk te realiseren
en soms is de wil er wel maar niet de financiële ruimte. We kunnen vanuit onze gemeente
dergelijke financiële beperkingen mee helpen op te lossen door gebruik te (laten) maken van de
subsidiemogelijkheden en energiefondsen die de overheden (Rijk, provincie) bieden aan
particulieren, bedrijven en andere organisaties. Ook de gemeente zelf kan vanuit het
duurzaamheidsfonds hierin een rol spelen. Maar… deze mogelijkheden zijn hoe dan ook eindig
waarmee ook aantrekkelijke initiatieven de eindstreep niet altijd zullen halen.
Veel opgaven zoals de grootschalige duurzame opwek van energie of maatregelen rond
klimaatadaptatie hebben grote effecten op de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Ook zijn er
beperking vanuit het functioneel gebruik van gronden voor landbouw en natuur. We volgen hier in
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aanzet de Rijksvoorkeursvolgorde voor de allocatie van grootschalige opwek van duurzame stroom
op land. In ons eigen gemeentelijk afwegingskader voor grootschalige duurzame opwekking vanuit
wind en zon besteden we intensief aandacht aan het behoud van de landschappelijke, ruimtelijke
en functionele kwaliteiten in onze gemeente. Laat onverlet dat die hier soms lastige en
tegenstrijdige keuzes aan de orde kunnen komen met mogelijk negatieve kwalitatieve gevolgen.
Binnen de programmalijn energietransitie en ook in het kader van de afspraken in de Regionale
Energiestrategie (RES) zetten we in op het realiseren van 30% duurzame opwek binnen de eigen
gemeentegrens. Bij de realisatie van deze opgave zetten we als gemeente mede vanuit onze
pilotprojecten in op een mix van zon op dak, zon op land, wind en stroom uit biomassacentrales.
Deze opgave kan niet worden waar gemaakt zonder de realisatie van een aanzienlijk aantal
windmolens.
We pakken de opgaven samen met onze inwoners en betrokken organisaties op. Gezien de
omvang en impact van de opgaven is het op voorhand niet realistisch te veronderstellen dat we
overal draagvlak voor gaan krijgen. Als gemeente zetten we alles op alles om een goede
betrokkenheid te borgen en inwoners goed te informeren. We hopen op begrip en acceptatie op
momenten dat keuzes voor delen van onze inwoners minder gunstig uitpakken maar het risico van
ontevreden inwoners is soms niet te voorkomen. Maatregelen hebben namelijk gevolgen voor de
leefomgeving en meerdere maatregelen komen tot achter de voordeur van onze inwoners en
bedrijven binnen.
De gemeentelijke capaciteit kent qua middelen (menskracht, geld en kennis) beperkingen. Dat
houdt in dat we selectief te werk moeten gaan in onze aanpak en niet alles (tegelijkertijd) op
kunnen pakken.
De duurzaamheidsopgave is een dynamische opgave die deels leunt op technische oplossingen en
mogelijkheden. Door innovatie maar ook onder invloed van marktwerking en schaalvergroting
veranderen de technieken en de prijs waarvoor bepaalde oplossingen kunnen worden gerealiseerd.
De snelheid waarmee zich dergelijke ontwikkelingen manifesteren is vooraf lastig in te schatten.
Tegelijkertijd is afwachten geen optie en worden er nu maatregelen verwacht. Kritiek achteraf is
makkelijk maar zal er zeker komen, net als de roep om maar eerst even rustig af te wachten wat
de toekomst gaat bieden. Dan toch de opgaven oppakken vraagt om bestuurlijke daadkracht en
lef.

Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024

51

BIJLAGE 1 (Inter)nationale en provinciale kaders
Algemene kaders
Klimaatafspraken Parijs
Nederland heeft in 2016 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In Europees verband is
afgesproken de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met tenminste 40% te verminderen ten
opzichte van 1990. Nederland hanteert een ambitieuzer doelstelling en zet nationaal in op 49%
minder uitstoot en poogt andere landen mee te krijgen om de ambitie te verhogen naar 55%.
Klimaatwet en Klimaatakkoord
De ambities van Parijs zijn in Nederland vastgelegd in de Klimaatwet. Overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties hebben gezamenlijk een Nationaal Klimaatakkoord voorbereid,
waarin staat hoe de doelen Van Parijs vanuit een gezamenlijke inspanning kunnen worden bereikt.
Klimaattafels
Aan vijf sectorale klimaattafels is over het klimaatakkoord onderhandeld, waarbij iedere tafel een
indicatieve reductie-opgave heeft mee gekregen. Samen tellen die op tot een reductie van 48,7 megaton
CO2. Het doel is om in 2030 in de gebouwde omgeving 3,4 Mton minder CO2 uit te stoten. Om de
klimaatdoelen voor 2030 te halen zal het tempo van de verduurzaming opgevoerd moeten worden tot
meer dan 50.000 bestaande woningen per jaar in 2021. En vóór 2030 moeten we al in een ritme van
200.000 per jaar zitten. Dat komt overeen met ca. 25% van de woningvoorraad.

In het Akkoord staan ook afspraken die partijen onderling hebben gemaakt rond het realiseren
van uiteindelijk 95% minder CO2-uitstoot in 2050.
Om de doelstelling van 2030 te behalen, is de Rijksoverheid samen met andere overheden,
bedrijven en maatschappelijke organisaties tot een Klimaatakkoord gekomen. Dit akkoord omvat
een pakket aan maatregelen waarmee het mogelijk is het doel van 49% CO2-reductie in 2030 te
realiseren. In dit akkoord staan de afspraken met de sectoren (elektriciteit, landbouw en
landgebruik, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit) over de te treffen maatregelen die de
komende 10 jaar nodig zijn. Tegelijkertijd wordt in het akkoord een doorkijk gegeven naar de
opgaven die vanuit de Klimaatafspraken in Parijs er liggen richting 2050.
Belangrijke punten Klimaatakkoord


Lagere energierekening, CO2-vrij wonen en warmtefonds: Het kabinet wil dat alle gebouwen
in 2050 duurzaam zijn. Woningen en gebouwen worden in de komende dertig jaar CO2-vrij
gemaakt. Dat betekent dat de CV-ketel op termijn zal verdwijnen. Nieuwe wijken die worden
gebouwd moeten het zonder een aardgasnetwerk doen. In de bestaande wijken blijft het
aardgasnetwerk liggen zodat het kan worden gebruikt voor gas dat duurzaam is.



'Toekomst van de auto is elektrisch': Het kabinet zet in op een overstap naar volledig schoon
autorijden. Het doel is dat er in 2050 alleen nog CO2-vrije auto’s rijden. Vanaf 2030 mogen nieuwe
auto's geen CO2 uitstoten.



CO2-taks voor bedrijven: Er komt een CO2-heffing voor de industrie. Bedrijven moeten vanaf
2021 per teveel uitgestoten megaton CO2 gaan betalen. De opbrengsten worden teruggesluisd naar
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de verduurzaming van de industrie. Er komt geld voor boeren die willen stoppen of willen
overstappen naar kleinschaliger landbouw.


Windenergie, zonne-energie en kernenergie: In 2030 moet 49 miljard kWh duurzaam
opgewekt worden op zee en 35 miljard kWh op land. Deze 35 miljard kWh staat centraal in de
opgaven die in de Regionale Energiestrategie door de gezamenlijke overheden wordt uitgewerkt. In
2021 wordt op basis van de RES gekeken of er extra investeringen nodig zijn in zon en wind op land
en wind op zee om de klimaatdoelen te halen. Op nationaal niveau wordt kernenergie als oplossing
niet uitgesloten.

Het Klimaatakkoord is geen eindpunt maar één van de stappen in een langlopend traject richting
2050. Het goed borgen van maatschappelijke belangen als duurzaamheid, betaalbaarheid,
betrouwbaarheid en rechtvaardigheid blijft daarbij een uitdaging.

Energietransitie (Algemeen)
Nederland aardgasvrij
Mede ingegeven door de aardbevingsproblematiek in Groningen zet Nederland ook vanuit haar
klimaatdoelen in op het versneld afbouwen van het gebruik van aardgas in de gebouwde
omgeving, het bedrijfsleven en de landbouw. Per 2022 gaat de gaskraan in Groningen dicht.
Aardgas moet uiterlijk 2050 grotendeels zijn vervangen door het gebruik van alternatieve
hernieuwbare bronnen voor de warmtevoorziening en de levering van productiegassen. Per 1 juli
2018 is de Gaswet veranderd en krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer door een
verandering van de gasaansluitplicht. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers (max 40
m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.
Proeftuin warmtetransitie en Regionaal investeringsprogramma Warmte
Samen met de gemeenten, inwoners, ondernemingen en netwerkbedrijven wil de provincie de
geothermische warmte, restwarmte en aquathermie in Overijssel optimaal benutten. De provincie
wil dit type projecten ondersteunen vanuit een integraal investeringsprogramma. Doel van dit
Regionaal Investeringsprogramma Warmte is om vanaf medio 2020 het aandeel hernieuwbare
energie door de benutting van restwarmte, geothermische warmte en aquathermie in Overijssel
en het realiseren van de gezonde warmteprojecten met een hoog maatschappelijk rendement, te
bevorderen.
Op dit moment zijn er in de provincie Overijssel circa 15 regionale warmteprojecten in beeld die in
de periode 2018-2023 tot realisatie kunnen komen. Daartoe behoort ook het pilotproject benutting
restwarmte Wavin in de gemeente Hardenberg. In dit project werken we samen met onder meer
de netwerkbedrijven, Engie, Vechtdal Wonen, ziekenhuis en Wavin aan het ontwikkelen van een
warmtenet in Hardenberg.
Zonneladder Rijk: voorkeursvolgorde voor ZON-PV
Het Rijk heeft in haar brief aan de kamer van 23 augustus 2019 een voorkeursvolgorde bepaald
voor de ruimtelijke impact van zonneparken in relatie tot het zorgvuldig omgaan met
landbouwgronden en natuur. Dit wordt kortweg ook wel de zonneladder genoemd. Hierin wordt de
lijn aangehouden dat zonneparken een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen en
dat het slim aanleggen van zonneparken samen kan gaan met het verbeteren van de biodiversiteit

Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024

53

en ontzien van natuur- en landbouwgronden. Dergelijke projecten kunnen onderdeel uitmaken van
het verdienmodel van agrariërs, maar kunnen tegelijkertijd ook de ontwikkeling van landbouw in
de weg staan, zoals de omslag naar kringlooplandbouw. Het Rijk stelt dat zij de ontwikkeling van
zonneparken op natuur- en landbouwgronden niet uit wil sluiten mits deze binnen de thans al
vigerende kaders van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit goed kunnen worden ingepast,
waarbij ook wordt voldaan aan de eisen uit het natuurbeleid.

Gebouwde Omgeving
Bouwbesluit
Voor de nieuwbouw van woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen gelden de eisen uit het
Bouwbesluit. De bestaande energieprestatie eisen (EPC) worden per 1 juli 2020 vervangen door de
BENG-eisen. Verwachting is dat er hiermee strenger eisen gesteld gaan worden aan de maximale
energiebehoefte per m2 gebruiksoppervlak, het maximale aandeel daarin van fossiel en minimale
aandeel daarin van hernieuwbare energie.
Programma aardgasvrije wijken
Het ministerie van BZK is samen met het ministerie van EZK, de VNG, het IPO en de UvW een
Interbestuurlijk programma gestart, het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Gemeenten zijn
uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor een proeftuin aardgasvrije wijken. Deze gemeenten
ontvangen een financiële bijdrage voor de zogenoemde ‘onrendabele top’ voor te nemen
maatregelen. Het doel van dit programma is dat ervaring en expertise wordt ontwikkeld waarmee
ook andere gemeenten aan de slag kunnen. De VNG zet als onderdeel van het Programma
Aardgasvrije Wijken een Kennis- en Leerprogramma (KLP) op. Het programma biedt, naast
ondersteuning aan de proeftuinen, ondersteuning aan alle 380 gemeenten. Gemeenten worden
gefaciliteerd met geleerde lessen, onderzoeken, Community of Practices, expertmeetings en meer.
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).
De Regeling reductie energiegebruik (RRE) biedt gemeenten de mogelijkheid projecten op te
zetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis, zoals
het inregelen van de cv-installatie en het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips. Daarnaast
kunnen gemeenten de regeling gebruiken voor het geven van advies aan huiseigenaren over
verdere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.
De regeling sluit goed aan op de activiteiten die in onze gemeente vanuit het energieloket lopen of
gaan lopen en geeft een extra impuls op het treffen van duurzaamheidsmaatregelen door en
verstrekken van adviezen aan met name woningeigenaren. Vanuit de regeling komen daarvoor
middelen beschikbaar (maximaal € 90 per woning). De gemeente heeft eind 2019 een RREaanvraag ingediend. Indien deze wordt gehonoreerd biedt dat in 2020 een stevige extra impuls op
het realiseren van energiebesparende maatrelen door huiseigenaren.
Programma Nieuwe Energie Overijssel
Binnen het programma Nieuwe Energie Overijssel is de Gebouwde Omgeving één van de 7
thema’s. Het uitvoeringscluster Gebouwde Omgeving bestaat uit vertegenwoordigers van
gemeenten, netwerkbedrijf, woningbouwcorporatie, marktpartijen en de provincie. Het
uitvoeringscluster heeft een eigen uitvoeringsprogramma met bijbehorend budget dat
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voornamelijk beschikbaar wordt gesteld door de provincie. Hieruit wordt onder meer het Regionale
Energieloket en de inrichting van een Expertisecentrum voor de gebouwde omgeving bekostigd.
Het nieuwe Expertisecentrum voor de Gebouwde Omgeving is vanaf eind 2019 operationeel. Het
richt zich op het zo goed mogelijk faciliteren, versnellen en opschalen van de energietransitie
waarbij de focus ligt op een wijkgerichte aanpak.

Bedrijven en landbouw
Klimaatafspraken industrie
De klimaatafspraken zijn er op gericht dat de industrie in 2050 circulair is en vrijwel geen
broeikasgas meer uitstoot. Belangrijke tussenstap is 2030 wanneer de industrie al flink minder
CO2 uit mag stoten. Eindplaatje is dat de fabrieken gaan draaien op duurzame elektriciteit uit zon
en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas, waarbij de grondstoffen komen uit
biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de
tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook
producent en buffer van energie. Bedrijven investeren zelf in deze vernieuwing, waarbij er
subsidiemogelijkheden komen om de ontwikkeling op gang te krijgen.
Klimaatafspraken landbouw
In het Klimaatakkoord zijn met de landbouw afspraken gemaakt over de bijdrage die de
agrarische sector kan gaan leveren aan de reductie van CO2. De afspraken uit het Klimaatakkoord
hebben maar in beperkte mate betrekking op het energiegebruik van deze sector en hun rol in de
energietransitie (m.u.v. glastuinbouw). De afspraken leggen vooral de nadruk op het sluiten van
kringlopen en het zo beperken van de emissies van deze sector.
Informatieplicht energiebesparing bedrijven en instellingen
Voor bedrijven en instellingen die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt de
Informatieplicht energiebesparing. Deze bedrijven en instellingen moesten uiterlijk 1 juli 2019 hun
genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in eLoket van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl).
De Europese richtlijn EED (Energy Efficiency Directive) verplicht grote ondernemingen een
energie-auditverslag op te stellen.
Hardenberg heeft 2.275 inrichtingen waarvan er 570 onder de informatieplicht vallen en 12 onder
de EED. Ook vallen er nog 8 inrichtingen onder lopende meerjarenafspraken. Hardenberg heeft het
toezicht op de naleving van de informatieplicht en EED ondergebracht bij de Omgevingsdienst
IJsselland.
Regio Zwolle
De Regio Zwolle is richt zich op het benutten en versterken van de economische mogelijkheden
van de regio. Hardenberg is partner in deze samenwerking. De Regio Zwolle ziet vooral kansen om
de benodigde innovatie in de energietransitie mede te faciliteren, het regionale bedrijfsleven
daarbij te ondersteunen en resultaten en producten van de regio en het regionaal bedrijfsleven
krachtig in de etalage te zetten. Vanuit Kennispoort kan, in samenwerking met kennisinstituten uit
de regio, dit worden gefaciliteerd. Kennispoort kan daarbij ook ondersteuning bieden aan het
Ondernemershuis Hardenberg.
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Energiefonds Overijssel
Het Energiefonds Overijssel biedt een financiële bijdrage aan ondernemingen, organisaties en
projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Het fonds beoogt
bij te dragen aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van Overijssel
om in 2023 tenminste 20% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen de provincie
zelf. Het fonds biedt ondernemingen en andere organisaties de mogelijkheid om plannen waarvoor
de financiering niet (geheel) rond komt toch te kunnen realiseren, door het verstrekken van een
lening of garantie, of een aandeel te nemen in bedrijf of project (participatie). Het is een
revolverende fonds van € 200 miljoen dat openstaat voor: projecten die nieuwe energie opwekken
of energie besparen, hoogwaardige technologische innovatie en projecten rond energiebesparing
en opwekking nieuwe energie in de (sociale) woningbouw.

Eigen gebouwen en activiteiten
Startup in Residence Overijssel
Vanuit Startup in Residence werkt de provincie met innovatieve ondernemers samen aan zes
vraagstukken zoals het verminderen van vandalisme, het bewaken van de waterkwaliteit en de
verkeersveiligheid in Overijssel. Ook zijn wildcards beschikbaar voor ondernemers die zelf
oplossingen hebben bedacht voor vraagstukken die de provincie niet heeft omschreven. De
provincie geeft met Startup in Residence innovatieve ondernemers de kans, concrete producten en
diensten te ontwikkelen. Vanuit Start up in Residence is Hardenberg gevraagd met
projectvoorstellen te komen rond het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Klimaatadaptatie
Nationale Adaptatie Strategie
Vanuit de Nationale Adaptatie Strategie werken de overheden aan klimaatadaptatie.
Klimaatadaptatie richt zich op maatregelen om het land te beschermen tegen de gevolgen van
klimaatverandering en om deze gevolgen beheersbaar te houden. Daarbij staat de opgaven
centraal onze leefomgeving bestand te maken tegen extreme regenval, hitte en droogte en het
versterken van dijken en verbreden van rivieren om zo de waterveiligheid blijvend te borgen. De
Nationale Adaptie Strategie geeft aan wat de gevolgen van de klimaatverandering voor de
verschillende sectoren zijn en hoe hiermee om te gaan. Het gaat hier om gevolgen voor landbouw,
gezondheid, infrastructuur, recreatie en toerisme.
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 (DPRA)
Het DPRA voorziet in een planmatige aanpak om op lokaal en regionaal niveau tot maatregelen
voor een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving te komen. De aanpak van
klimaatadaptatie bevindt zich vanuit de DPRA methodiek nog in het begin van de beleidscyclus,
ook landelijk. Hardenberg kiest daarom voor een adaptieve opstelling, meebewegend met de
DPRA-cyclus en de voortgang daarvan. Het DPRA voorziet in een planmatige aanpak om op lokaal
en regionaal niveau tot maatregelen voor een klimaatbestendige inrichting te komen. Deze aanpak
bestaat uit zeven stappen die elke zes jaar worden doorlopen en leiden tot het gestelde doel om in
2050 een klimaat robuuste gemeente te zijn.

Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024

56

Deltaprogramma Hoogwaterbescherming
Verder is er het Deltaprogramma Hoogwaterbescherming dat er op is gericht Nederland te
beschermen tegen overstromingen. Dit programma richt zich ook op de gevolgen van extreem
weer en het op peil houden van de zoetwatervoorziening. De uitvoering van dit programma is deel
ondergebracht bij de waterschappen. In Hardenberg werken we samen met het Waterschap
Vechtstromen aan de opgaven uit het Deltaprogramma.

Circulariteit
Nederland Circulair in 2050
In het Nationale programma Nederland Circulair in 2050 staat hoe de Nederlandse economie om
wordt gebogen naar een duurzame en volledig circulaire economie in 2050. Het programma
omschrijft wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te
gaan. In 2017 hebben ruim 180 partijen (overheden en bedrijfsleven) het Grondstoffenakkoord
ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op
herbruikbare grondstoffen.
Nationaal programma Nederland Circulair in 2050
In het Nationale programma Nederland Circulair in 2050 staat hoe de Nederlandse economie om
wordt gebogen naar een duurzame en volledig circulaire economie in 2050. Het programma
omschrijft wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te
gaan. Voor vijf sectoren en productieketens die belangrijk zijn voor onze economie maar ook het
milieu belasten zijn transitieagenda’s opgesteld. Hierin staat hoe de betreffende sector circulair
kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn. De transitieagenda’s zijn zonder
uitzondering allemaal relevant voor onze gemeente.
De vijf transitieagenda’s


Biomassa en voedsel: biomassa wordt gebruikt voor veevoer, chemie, transportbrandstoffen en
energie. Hiermee kunnen sectoren groener worden en kan de CO2-uitstoot verminderen.



Kunststoffen: kunststof is nuttig, maar het tast het milieu en het klimaat aan. Met het Plastic Pact
gaan overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties de strijd aan tegen plastic afval.



Maakindustrie: de maakindustrie verwerkt materialen, zoals metalen, tot nieuwe producten. Deze
processen zijn veelal schadelijk voor het milieu. Een circulair ontwerp voor hoogwaardig duurzaam
hergebruik van materialen is geboden.



Bouw: de bouwsector neemt 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening.
Veel afval is sloopafval. Om onze leefomgeving duurzaam in te richten is een versnelling van
innovaties (circulair en modulair bouwen) binnen de bouwsector nodig.



Consumptiegoederen: consumptiegoederen zijn goederen in verpakkingen die wij allemaal
gebruiken; van koffiebekers tot kleding en van frisdranken tot stofzuigers. Doel is om grondstoffen
niet meer te verspillen maar te hergebruiken.

Grondstoffenakkoord
In 2017 hebben ruim 180 partijen (overheden en bedrijfsleven) het Grondstoffenakkoord
ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op
herbruikbare grondstoffen.
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Klimaatafspraken industrie
De klimaatafspraken zijn er op gericht dat de industrie in 2050 circulair is en vrijwel geen
broeikasgas meer uitstoot. Belangrijke tussenstap is 2030 wanneer de industrie al flink minder
CO2 uit mag stoten. Eindplaatje is dat de fabrieken gaan draaien op duurzame elektriciteit uit zon
en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas, waarbij de grondstoffen komen uit
biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de
tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook
producent en buffer van energie. Grondstoffen als aardgas en aardolie worden steeds meer
vervangen door grondstoffen uit planten (biobased) of hergebruik van grondstoffen. Dat is nu vaak nog
duur, maar in 2050 moet deze ombouw compleet zijn. Bedrijven investeren zelf in deze vernieuwing,

waarbij er subsidiemogelijkheden komen om de ontwikkeling op gang te krijgen
Klimaatafspraken landbouw
In het Klimaatakkoord zijn met de landbouw afspraken gemaakt over de bijdrage die de
agrarische sector kan gaan leveren aan de reductie van CO2. De afspraken uit het Klimaatakkoord
hebben maar in beperkte mate betrekking op het energiegebruik van deze sector en hun rol in de
energietransitie (m.u.v. glastuinbouw). De afspraken leggen vooral de nadruk op het sluiten van
kringlopen en het zo beperken van de emissies van deze sector.
Kern afspraken agrarische sector


Duurzame kringlooplandbouw: De veehouderij is een belangrijke sector voor de klimaataanpak.
Om de emissiereductie te verbeteren, wordt een concreet pakket aan maatregelen uitgewerkt voor
een geïntegreerde voer- en diergerichte aanpak van methaan en ammoniak voor de
melkveehouderij. Zo kan de emissie van deze stoffen in samenhang worden aangepakt. Daarnaast
komt er een regelingen voor het stimuleren van innovaties en investeringen in duurzame en
emissiearme stalsystemen.



Slimmer en duurzamer gebruik van land: Er komen middelen om de uitstoot van emissies
rondom Natura 2000-gebieden te verlagen en de natuur in deze gebieden te versterken. Extra
aanleg van bomen en bos leidt tot meer koolstofopslag. En minimale grondbewerking en gebruik
van lichtere machines leidt tot reductie van CO2-uitstoot. Ook aanpassing van het waterpeil in de
veenweidegebieden moet bijdragen aan een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.



Glastuinbouw: ingezet wordt op een schone glastuinbouw door meer gebruik te maken van
restwarmte, energiezuinige elementen in kassen te stimuleren, aardwarmte te benutten en door
ongeveer 300 hectare kassen jaarlijks te moderniseren.



Klimaatvriendelijke consumptie: er zijn afspraken gemaakt voor het bevorderen van een
klimaatvriendelijke consumptie waaronder het tegengaan van voedselverspilling.
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BIJLAGE 2 Instrumenten gebouwde omgeving
Er is een scala van instrumenten die de verduurzaming van de gebouwde omgeving ondersteunen.
Hieronder een overzicht van enkele van die instrumenten:


Subsidie (ISDE): De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft een tegemoetkoming bij
de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor
zowel particulieren als zakelijke gebruikers.



Energiebespaarlening De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om
energiebesparende investeringen in of aan de eigen woning te kunnen financieren. Door een
financiële bijdrage van de provincie Overijssel is de Energiebespaarlening met een laag rentetarief
beschikbaar voor woningeigenaren en VvE’s in Overijssel.



Fiscale regelingen BTW-teruggave aanschaf zonnepanelen: Particulieren komen onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking voor teruggave van BTW over het bedrag dat is betaald voor de
aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Bij energiebesparende isolatiewerkzaamheden van
vloeren, muren en daken geldt voor woningen ouder dan 2 jaar een lager BTW-tarief op arbeid.



Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) Deze regeling subsidieert de aanschaf
van isolatiemaatregelen.



Salderingsregeling zonnepanelen Het kabinet houdt de salderingsregeling voor zonnepanelen tot
1 januari 2023 zoals hij nu is. Salderen maakt zonnepanelen extra aantrekkelijk vanwege het
belastingvoordeel op zonnestroom die aan het net wordt terug geleverd. De salderingsregeling
wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd.



Informatievoorziening en overheidscampagnes Rijk
Milieu Centraal: Er zijn veel websites over duurzaam leven. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal
onderscheidt zich met onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie.
Overheidscampagnes: Met campagnes van de Rijksoverheid worden inwoners geïnformeerd over
het verduurzamen van de woning: “Energie besparen doe je nu” en “Iedereen doet wat”.



Energielabel Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig
energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans
om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of
nieuwe verhuur moet het voorlopige label definitief gemaakt zijn.



Verruiming hypotheekmogelijkheden Het is bij meerdere geldverstrekkers mogelijk om
energiebesparende voorzieningen onder bepaalde voorwaarden via de hypotheek te financieren. Dat
mag tot 106 procent (in plaats van 101 procent) van de woningwaarde. Bij de inkomenstoetsing
blijven investeringen voor energiebesparing tot maximaal € 9.000 buiten beschouwing.



Gebouwgebonden financiering Het kenmerk van de gebouw gebonden financiering is dat de
lening wordt gekoppeld aan de woning. Dit heeft als voordeel dat grotere investeringen mogelijk zijn
met een lange looptijd. Ook het risico voor zowel de woningeigenaar als financier blijft beperkt.
Landelijk worden er verschillende mogelijkheden onderzocht van het betaalbaar maken van
woningaanpassingen voor energietransitie. Voorbeelden hiervan zijn het Woningabonnement en
Woonpas. De gemeente Hardenberg volgt deze ontwikkelingen en onderzoekt de mogelijkheden om
deze te kunnen toepassen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan eigen oplossingen.



COP-energietransitie huishoudens met een smalle beurs Deze Community of Practice (CoP) is
opgestart met de naam ‘Energietransitie huishoudens met een smalle beurs’. De COP bestaat uit
verschillende gemeenten (waaronder Hardenberg), met wisselend aangesloten netbeheerders,
rijksoverheid en kennisinstellingen. De deelnemende gemeenten delen kennis en ervaring over de
verschillende aanpakken waarbij de doelgroep lagere inkomens betrokken is.
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