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Samen bouwen aan 
een duurzame toekomst
Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024

Hardenberg maakt werk van duurzaamheid. Dit is alweer het vierde meerjarenprogramma 
duurzaamheid (MJP). Hierin gaan we uit van de opgaven die volgen uit de klimaatafspraken in 
Parijs en door Nederland zijn uitgewerkt in onder meer de Klimaatwet en het Klimaatakkoord.
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Drie kernopgaven

In dit MJP staan drie kernopgaven centraal.

1. Energietransitie

 We moeten een duurzaam alternatief bieden voor aardgas om onze huizen te verwarmen. 

 We moeten minder energie gaan gebruiken, en meer energie duurzaam opwekken.

2. Klimaatadaptatie

 De opgaven als gevolg van klimaatverandering zijn groot. Stevige buien en lange periodes van

 droogte vragen om een andere aanpak. Het voorkomen van hittestress en warmteoverlast heeft gevolgen

 voor de manier waarop we locaties inrichten.

3. Circulariteit

 Om beter met waardevolle grondstoffen om te gaan, willen we naar een circulaire economie en 

 kringlooplandbouw waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden en afval niet meer bestaat. 

We hebben in de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd voor het realiseren van de klimaatdoelen en de opgaven 

die op ons afkomen. We zijn goed op weg om ons aandeel te leveren aan de landelijke doelstelling uit de Klimaatwet en 

om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Maar… we zijn er nog lang niet. 
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Vijf programmalijnen

We hebben onze aanpak voor de drie kernopgaven uitgewerkt in vijf programmalijnen. 

Drie daarvan richten zich op de opgaven van de energietransitie.

 • 1.1 Aanpak energietransitie

 • 1.2 Duurzaam opwekken van stroom

 • 1.3 Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening

 • 2.1 Aan de slag met klimaatadaptatie

 • 3.1 Werken aan circulariteit

Langs deze programmalijnen werken we aan een duurzame, klimaatrobuuste en circulaire gemeente. We werken samen 

met onze inwoners en ondernemers, met de netwerkbedrijven, waterschappen, provincie, andere gemeenten en allerlei 

andere betrokken partijen. We verkennen opgaven, onderzoeken mogelijke oplossingen, trekken projecten van de grond 

en realiseren die. 

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; met online peilingen, praatpaalsessies 

en een PubKwis. Ook hebben we ingezet op het vergroten van de bewustwording bij onze inwoners door op vier locaties in 

onze gemeente een Energy-game te organiseren. 

We zien de klimaatopgaven ook als een kans, in de vorm van nieuwe werkgelegenheid en verdienmodellen voor ons 

bedrijfsleven en de landbouw. En we zien kansen voor onze bedrijven voor het in de markt zetten van nieuwe producten en 

diensten en het creëren van nieuwe banen. 
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1.1 Aanpak energietransitie

Onze ambitie voor 2030

 - Minder energieverbruik: we besparen vier jaar lang minimaal 2% per jaar op het energieverbruik

  en daarna 1,5% per jaar tot 2030.  

 - Duurzaam energie opwekken: in 2030 wordt minimaal 30 % van de energie die we in Hardenberg gebruiken 

  duurzaam opgewekt in onze eigen gemeente. We werken hier in tussenstappen naar toe: in 2020 willen we 14% 

  binnen Hardenberg duurzaam opwekken, in 2023 20 %. 

 - We stoten 49% minder broeikasgas uit dan in 1990. 

 - We benutten de energietransitie als een economische kans voor het bedrijfsleven en de landbouw. 

 - We geven het goede voorbeeld door in onze eigen gebouwen maximaal gebruik te maken van duurzame energie. 

  Bij renovatie of nieuwbouw zetten we in op energieneutrale concepten. 

 - We voorkomen de groei van verkeersstromen door gebruik te maken van nieuwe techniek en in te zetten op 

  gedragsverandering. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. We bevorderen 

  milieuvriendelijk rijden met laadvoorzieningen en het toepassen van ‘smart mobility’. 

Onze ambitie voor 2050

 - Vanuit het Klimaatakkoord leveren we als gemeente onze bijdrage in het realiseren van 95% minder CO2-uitstoot in 

  dat jaar. Dit betekent dat we in 2050 onze energie volledig duurzaam en fossielvrij opwekken. 

Hoe werken we hieraan? 

We zetten krachtig in op het betrekken van onze inwoners en ondernemers

De energietransitie heeft stevige gevolgen voor onze gemeente. Iedereen zal hiermee te maken krijgen. Daarom vinden we 

het belangrijk om iedereen goed te informeren, mensen bewust te maken en inwoners en bedrijfsleven te betrekken bij het 

doorvoeren van maatregelen. 

We leveren ons aandeel in het bod Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel

In de RES West-Overijssel werken overheden en maatschappelijke partners, netwerkbedrijven (voor gas, elektriciteit 

en warmte), het bedrijfsleven en inwoners samen aan de opgave voor West-Overijssel in duurzame elektriciteit en de 

warmtetransitie. Ons aandeel in de RES sluit aan bij de duurzaamheidsambities van Hardenberg. De RES wordt in 2021 

vastgesteld. De uitkomsten van de RES verwerken we in plannen uit gemeentelijk niveau. 

We werken samen in de aanpak van de energietransitie

De energietransitie is omvangrijk en complex. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom werken we samen met een 

groot aantal partners en partijen.

 - We zijn partner in het Programma Nieuwe Energie Overijssel.

 - We werken nauw samen met de drie netwerkbedrijven die in onze gemeente actief zijn (Cogas, Enexis en RENDO).

 - We maken prestatieafspraken met woningcorporatie Vechtdal Wonen.

 - We faciliteren lokale energiecoöperaties zoals Lutten Levert.

 - We werken samen met De Koppel aan bewustwording vanuit educatie.

 - We benutten de Regiodeals voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. 
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We werken de aanpak voor de energietransitie uit per sector.

 - Gebouwde omgeving

 - Bedrijvigheid

 - Eigen gebouwen en activiteiten

 - Mobiliteit

Aanpak energietransitie | Gebouwde omgeving

Hoe werken we hieraan? 

Het Energieloket helpt inwoners bij het verduurzamen van hun woning. 

Hardenberg heeft sinds 2008 een energieloket waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en begeleiding 

bij het verduurzamen van hun woning. Het energieloket is een digitaal platform dat bestaat uit een website en een 

klantvolgsysteem. We starten in 2020 met een campagne om het gebruik van het energieloket, de adviesdiensten en de 

energiecoaches een krachtige impuls te geven. 

Wijkgerichte aanpak voor effectieve oplossingen in energietransitie.

Voor het einde van 2021 moeten we een warmtetransitievisie hebben. Hierin beschrijven we onze strategie en planning om 

van het aardgas af te komen. Per wijk werken we dit uit in een wijkuitvoeringsplan. Inwoners die zich op wijkniveau op dit 

thema willen organiseren kunnen een beroep doen op Buurkracht. 

Vanuit de Regiodeal Zuid-Oost Drenthe werken we aan een gebiedsaanpak om koopwoningen in de goedkope sector te 

verduurzamen. 

Met een doelgroepenaanpak richten we ons op specifieke doelgroepen.

- Eenvoudig en goedkoop energieneutraal verbouwen voor woningeigenaren en bouwbedrijven.

 De gemeente Hardenberg werkt binnen het project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel samen met 

 omliggende gemeenten en de stichting Pioneering. Met workshops, excursies en de inzet van energieneutraalcoaches 

 helpen we woningeigenaren bij het energieneutraal maken van hun vrijstaande of twee-onder-een-kap-woning. 

 Voor het bouwbedrijfsleven organiseren we workshops en leggen we contacten tussen bouwbedrijven en de 

 energieneutraalcoaches. Op deze manier willen we komen tot een standaardaanpak om energieneutraal verbouwen 

 eenvoudiger en goedkoper te maken. 

- We helpen huishoudens met smalle beurs bij het verduurzamen van de woning. 

 Voor mensen met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning ontwikkelen we oplossingen om de woningen 

 toekomstbestendig te maken en de energierekening betaalbaar te houden. Vrijwillige energiecoaches geven 

 onafhankelijk en vrijblijvend advies en praktische tips aan huurders en woningeigenaren. Huishoudens met een laag 

 inkomen komen in aanmerking voor een sociaal krediet via de gemeentelijke Kredietbank om te investeren in duurzame 

 maatregelen. 

 Vanuit de regeling ‘Reductie Energiegebruik’ voeren we projecten uit om huiseigenaren te stimuleren kleine 

 energiebesparende maatregelen te treffen en huiseigenaren te adviseren over grotere energiebesparende maatregelen.

 Vanuit de Regiodeal Zuid-Oost Drenthe zetten we een proeftuin op waarin we werken aan een aardgasvrije 

 energievoorziening voor goedkopere koopwoningen.  



6

- Samen met Vechtdal Wonen en particuliere verhuurders verduurzamen we huurwoningen.

 Het grootste deel van de huurwoningen in onze gemeente is in bezit van woningcorporatie Vechtdal Wonen. Vechtdal

 Wonen zet vanuit haar eigen duurzaamheidsambitie in op onder meer het isoleren van de bestaande woningvoorraad 

 naar energielabel B. Bij nieuwbouw zet Vechtdal Wonen in op een duurzame warmtevoorziening en het bouwen 

 van nul-op-de-meter woningen. We overleggen met makelaars over het verduurzamen van particuliere huurwoningen. 

 Huurders kunnen terecht bij het Energieloket en de energiecoaches.

- We stimuleren woningeigenaren bij het verduurzamen van hun koopwoning

 Woningeigenaren kunnen gebruik maken van het Energieloket en de diensten van energie(neutraal)coaches en 

 energieadviseurs. In Balkbrug faciliteren we een proefproject gericht op het ontwikkelen van een aanpak voor het 

 verduurzamen van koopwoningen. Woningeigenaren krijgen een passend advies en een goed aanbod. Dit aanbod 

 wordt in Balkbrug geleverd vanuit een bedrijf dat het totaalpakket aan duurzaamheidsmaatregelen biedt. We bekijken of 

 deze aanpak ook in andere kernen en wijken kan worden aangeboden. 

Aanpak energietransitie | Bedrijvigheid en landbouw

Hoe werken we hieraan? 

We ondersteunen het bedrijfsleven bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Vanuit het Ondernemershuis voor het Vechtdal richten we ons op MKB en grootzakelijke bedrijven, landbouw en 

landbouwgerelateerde bedrijven en maatschappelijke organisaties. Stichting Energieke Regio adviseert ondernemers over 

energie besparen en zelf energie opwekken, in samenwerking met lokale en regionale adviseurs en aanbieders. 

We werken met de sector aan energieneutrale agrarische bedrijven.

Stimuland geeft in opdracht van de gemeente dertig agrarische bedrijven inzicht in de mogelijkheden om energie te 

besparen en duurzame energie op te wekken. Met de inzichten die we in dit project opdoen, kunnen we ook andere 

agrarische ondernemers effectief ondersteunen bij verduurzaming van de bedrijfsvoering. Ook willen we kijken of het 

bestaande Energiefonds Overijssel voldoende is, of dat wellicht aanvullende subsidie- of financieringsmogelijkheden nodig 

zijn. 

We zoeken kansen voor het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen.

We hebben steeds scherper in beeld wat de toekomstige behoefte aan elektriciteit en warmte van bedrijven en 

bedrijventerreinen is. Ook weten we beter waar de kansen liggen voor het uitwisselen van energie en rest(warmte)stromen. 

Diverse bedrijven nemen hierin hun eigen verantwoordelijkheid. We ondersteunen ze hierbij. We faciliteren het proces door 

kennis en informatie uit te wisselen en partijen met elkaar in contact te brengen.

We zorgen voor het naleven van de energieregels.

De gemeente heeft een belangrijke taak rond de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van 

energiemaatregelen voor bedrijven. De Omgevingsdienst IJsselland voert deze taken uit. 
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Aanpak energietransitie | Eigen gebouwen en activiteiten

Hoe werken we hieraan? 

We houden scherp zicht op het energieverbruik van gemeentelijk vastgoed. 

Met onze eigen energiemonitorsystemen houden we ons energieverbruik continu in de gaten. Waar nodig sturen we bij op 

het gedrag van de gebruikers of door installaties aan te passen.

Op logische momenten verduurzamen we het gemeentelijk vastgoed verder.

Bij (vervangende) nieuwbouw en renovatie van de eigen gebouwen zetten we in op verduurzaming. Voordat onze huidige 

leveringsovereenkomst afloopt (2024) willen we onderzoeken of we onze energie kunnen verduurzamen. We denken 

daarbij aan een combinatie met het stimuleren van de lokale productie van duurzame energie. Dit kan door direct energie 

af te nemen, of door certificaten te kopen of op een andere manier deel te nemen in lokale initiatieven. 

Innoveren bij verduurzamen gemeentelijke gebouwen en activiteiten.

Met de provincie en lokale partners onderzoeken we in 2020 de mogelijkheden om gemeentelijke en rijksmonumenten te 

verduurzamen. Ook kijken we hoe we in het buitengebied voorzieningen, zoals openbare verlichting en gemalen, op het 

gebied van energie zelfvoorzienend kunnen maken. 

We stimuleren gebruikers van gemeentelijk vastgoed tot duurzaam beheer.

Een deel van het vastgoed van de gemeente wordt gebruikt door andere partijen, zoals scholen en dorps- en wijkcentra. 

We overleggen met de onderwijsinstellingen over het verder verduurzamen van de schoolgebouwen. In 2019 zijn we 

gestart met een project om quick scans uit te voeren om te kijken waar de mogelijkheden liggen voor energiebesparing in 

de scholen. Voor het voortgezet onderwijs kiezen we voor een maatwerkbenadering. Op basis van onze ervaringen met de 

scholen starten we mogelijk een vergelijkbaar traject voor de dorps- en wijkcentra. 

We richten de openbare ruimte duurzaam in voor de nieuwe energie-infrastructuur.

Een deel van de voorzieningen in de openbare ruimte wordt aangelegd of beheerd door andere partijen dan de gemeente. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een duurzame warmtevoorziening. We hebben wel de regie op deze 

partijen via vergunningen, overeenkomsten en afspraken.
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Aanpak energietransitie | Mobiliteit

Hoe werken we hieraan? 

We richten de openbare ruimte duurzaam in voor de mobiliteitsopgave.

De elektrificatie van auto en fiets stelt eisen aan de inrichting van de openbare ruimte, en de beschikbaarheid van (fiets-)

parkeervoorzieningen met laadmogelijkheden. Dit heeft ook effect op de elektriciteitsvraag en de capaciteit van ons 

stroomnet.

We bevorderen ketenmobiliteit.

Als we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, moeten we kijken naar de hele mobiliteitsketen. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat we moeten zorgen voor voldoende (fiets-)

parkeervoorzieningen bij stations en bushaltes. We gaan hierover in overleg met de vervoersbedrijven. We maken deze 

aanpak concreet in het programma Mobiliteit dat we in 2020 opstellen. 

We zetten in op Smart Mobility.

Met Smart Mobility zetten we in op het slim inrichten van de mobiliteitsvraag. We doen dit door verkeersinstallaties zo in te 

regelen dat ze de doorstroming bevorderen en de uitstoot en het verbruik van gemotoriseerd verkeer verminderen. In 2020 

starten we met een project op de Haardijk. Vanuit Smart Mobility onderzoeken we of we met marktpartijen een systeem 

kunnen ontwikkelen voor elektrische deelauto’s. Ook kijken we hoe we ons eigen wagenpark verder kunnen verduurzamen.
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1.2 Duurzaam opwekken van stroom

Onze ambitie

 - Als we in 2030 tenminste 30% van het energieverbruik in de gemeente binnen de gemeentegrenzen duurzaam 

  op willen wekken, moeten we werken aan het duurzaam opwekken van stroom, en voorzien in een duurzame 

  warmtevoorziening. Dit houdt in dat we tenminste 900 tot 1.000 TJ aan stroom en warmte in 2030 duurzaam 

  opwekken. 

 - Deze opgave vraagt 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.

 - Samen met inwoners en initiatiefnemers werken we verder aan het uitwerken en realiseren van de pilotprojecten 

  die we in 2017 hebben vastgesteld. 

Hoe werken we hieraan?

We benutten daken optimaal om zonne-energie op te wekken. 

Met zonnepanelen op daken kunnen we ongeveer 203 TJ opwekken. Dat is 5,6% van onze totale opgave. Maar dan moeten 

we wel hard aan het werk met het plaatsen van zonnepanelen. 

Om de aanpak te versnellen zetten we in op de volgende acties:

 - Informatievoorziening en bewustwording: ondersteunen van woningeigenaren en ondernemers bij het bepalen 

  van de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen.

 - Aanpak particuliere woningen: woningeigenaren kunnen bij het regionale en lokale energieloket informatie krijgen 

  over zonnepanelen.

 - Aanpak woningen woningbouwcorporatie Vechtdal Wonen: in de prestatieafspraken met Vechtdal Wonen leggen 

  we jaarlijks afspraken vast over duurzaamheid. 

 - Aanpak bedrijven en bedrijventerreinen: samen met de Stichting Energieke Regio en het Ondernemershuis 

  houden we informatiebijeenkomsten. Ook hebben we overleg met het bedrijfsleven over de 

  duurzaamheidsopgave.

 - Aanpak agrarische sector: we starten het project Energieneutrale agrarische bedrijven (zie onderdeel 

  Energietransitie). Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de agrarische sector, waarbij ook duurzaamheid op 

  de agenda staat.

 - Aanpak onderwijsinstellingen: we bespreken de mogelijkheden voor verduurzaming met de scholen (zie 

  onderdeel Energietransitie).

 - Aanpak buurthuizen en sportverenigingen: in het verleden zijn scans uitgevoerd gericht op het verduurzamen van 

  buurthuizen en sportaccommodaties. Bij een deel van de locaties zijn daarop maatregelen getroffen. We 

  ondersteunen dit onder meer door op subsidiemogelijkheden te wijzen;

 - Aanpak eigen gemeentelijke gebouwen: we hebben het potentieel om zonnepanelen op de eigen daken te 

  plaatsen volledig benut.

 - Faciliteren inkoopacties: we hebben met de initiatiefnemers van drie zonneparken in de gemeente afgesproken dat 

  omwonenden tegen een gereduceerd tarief zonnepanelen voor hun dak aan kunnen schaffen. Lokale 

  installatiebedrijven doen een aanbod voor de aanleg van de systemen. De gemeente faciliteert de actie en 

  communiceert het aanbod via onder meer het energieloket.
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We ontwikkelen zon op land in lijn met de voorkeursvolgorde van het Rijk.

Om natuur- en landbouwgronden te ontzien en zonnepanelen op daken te stimuleren, gebruiken we de voorkeursvolgorde 

van het Rijk:

  1. zon op daken en gevels;

  2. onbenutte terreinen in bebouwd gebied;

  3. locaties in het landelijk gebied, waarbij we inzetten op het combineren van functies. 

We hanteren deze voorkeursvolgorde bij de beoordeling van nieuwe aanvragen voor het opwekken van zonne-energie. 

Voor nieuwe aanvragen voor zonneparken op natuur- of landbouwgronden geldt ‘nee, tenzij…’ Voor lokale initiatieven 

vanuit een energiecoöperatie of plaatselijk belang zijn uitzonderingen op de voorkeursregel mogelijk. 

Initiatiefnemers van zonneparken moeten daarnaast aan het volgende 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.

We verkennen de mogelijkheden voor windmolens.

De komende vier jaar verkennen we de mogelijkheden voor windenergie van de locatie Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar 

en de locatie Diffelen. 

Voor de locatie Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar is een omgevingsadviesgroep ingesteld met plaatselijk 

belangen, grondeigenaren, belangengroepen en het bewonersplatform. De omgevingsadviesgroep verkent de 

duurzaamheidsopgave voor het gebied aan de hand van scenario’s. Op de grens met Duitsland speelt de ontwikkeling van 

windmolens in het gebied Balderhaar-Moor door het Duitse energiebedrijf nvb. Nadat de omgevingsadviesgroep voor het 

gebied Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo de scenario’s aan de raad heeft aangeboden en de raad daarover heeft besloten, 

nemen we dit zoekgebied op in een separaat omgevingsproces. De opgave voor dit gebied blijft indicatief 420 TJ. 

De locatie Diffelen ligt in een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Terreineigenaar 

Staatsbosbeheer staat positief tegenover het verkennen van de mogelijkheden voor windmolens op deze locatie. De 

provincie is op basis van de huidige omgevingsverordening en bovenliggende Omgevingsvisie niet bereid medewerking te 

verlenen aan deze verkenning en de verdere ontwikkeling van deze locatie voor wind. Gelet op de potentie van het gebied 

gaan we hierover met de provincie in gesprek. 

Naast deze grootschalige projecten zijn er ook agrariërs die op bedrijfsniveau met kleinere compacte windmolens van zo’n 

15 meter hoog hun bedrijf willen verduurzamen. Stimuland neemt deze mogelijkheid mee in het project Energieneutrale 

agrarische bedrijven. We staan in principe positief tegenover het plaatsen van compacte windmolens binnen het bouwblok. 
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Biomassa levert BioStroom.

Bij de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe vergistings- en biomassacentrales zetten we samen met 

de netwerkbedrijven in op de levering van duurzaam gas (zie duurzame warmtevoorziening).

Ondersteunen van lokale energiecoöperaties.

Door de komst van grote zonneparken op daken en op de grond groeit de noodzaak om energiecoöperaties op te richten. 

Dit is nodig om inwoners effectief gebruik te kunnen laten maken van een postcoderoosregeling. Ook bij windprojecten 

en duurzame warmtevoorzieningen kunnen energiecoöperaties een rol spelen. We zetten in op het opstarten van één of 

meerdere energiecoöperaties. We continueren het aanbod om initiatieven te ondersteunen vanuit bestaande organisaties 

zoals Buurkracht, en gaan ook zelf op zoek naar partijen en mensen die een energiecoöperatie willen oprichten en 

besturen. 

Bestaande coöperaties kunnen rekenen op onze actieve ondersteuning met kennis, expertise, menskracht en middelen. 
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1.3 Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening

Onze ambitie

 - In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in 25% van alle bestaande wijken de woningen van het gas af zijn. 

  Op lange termijn (2050) moeten alle woningen aardgasvrij zijn. 

 - Ons uitgangspunt is dat de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk zijn.

Hoe werken we hieraan?

We stellen de Transitievisie Warmte op. 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte moet maken. Hierin staat per wijk welke 

duurzame alternatieven er zijn voor koken, warm water en het verwarmen van de woning, en welke daarvan de laagste 

kosten heeft voor inwoners en betrokken partijen. 

We maken de Transitievisie Warmte samen met Cogas. We verwachten dat in de loop van 2020 het eerste concept af is. Bij 

het uitwerken van de visie betrekken we ook de andere netwerkbedrijven en Vechtdal Wonen. De Transitievisie Warmte 

moet in 2021 klaar zijn en wordt iedere vijf jaar vernieuwd. 

We maken wijkuitvoeringsplannen. 

Voor de wijken die als eerste aardgasvrij worden gemaakt, maken we wijkuitvoeringsplannen. Hierin beschrijven we wat 

moet gebeuren om de wijken aardgasvrij te maken, wanneer dit gebeurt, wat dit gaat kosten en hoe dit gefinancierd wordt. 

In de Transitievisie Warmte stellen we vast voor welke wijken als eerste een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.

We onderzoeken de mogelijkheden van duurzaam gas. 

Duurzaam gas (gewonnen uit restproducten van gewassen, mest, slib en afvalstoffen) lijkt een belangrijk alternatief 

voor aardgas, vooral voor het buitengebied en voor oude woningen. Samen met RENDO en Cogas onderzoeken we de 

mogelijkheden van duurzaam gas. 

We onderzoeken hoe de bestaande mestvergisters en biomassacentrales kunnen worden ingezet voor de levering van 

duurzaam gas. 

We nemen deel in het door RENDO geïnitieerde project Boer en Buur. Hier wordt biogas van koeienmest van een aantal 

bedrijven bij elkaar gebracht en via een ondergronds net getransporteerd naar een centrale installatie. Daar wordt 

het opgewerkt naar de standaard kwaliteit zodat het in het bestaande gasnet kan worden getransporteerd en in onze 

woningen kan worden gebruikt.
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We ontwikkelen een laagtemperatuur warmtenetwerk met industriële restwarmte als bron. 

Sporthal en zwembad De Slag zijn al aangesloten op de restwarmte van Wavin. In de loop van 2020 wordt het nieuwe 

ziekenhuis hier ook op aangesloten. 

De mogelijkheden om de restwarmte van Wavin te gebruiken voor een laagtemperatuur warmtenet voor de 

nieuwbouwwoningen en andere gebouwen in Marslanden (Marshoogte, Ydenhoogte en De Velden I) zijn in onderzoek. 

Als dit niet haalbaar is, onderzoeken we de mogelijkheid om een wijknet aan te leggen gevoed door een centrale 

warmtepomp of een oplossing op het niveau van de individuele woningen. Als we een warmtenet aanleggen voor 

Marslanden, stellen we een Warmteplan vast. Daarmee leggen we de aansluitingen van de geplande woningen op het 

warmtenet vast. 

We verkennen de mogelijkheden van een hoogtemperatuur warmtenet voor het centrum en omgeving.

Voor het centrum van Hardenberg en de omliggende wijken verkennen we de mogelijkheden van een hoogtemperatuur 

netwerk. Mogelijk maakt dit netwerk gebruik van de restwarmte van Wavin, in combinatie met een op biogas gestookte 

ketel. Hierop willen we eerst de grotere collectieve installaties aansluiten, zoals de gemeentelijke gebouwen, scholen, 

zakelijke dienstverlening, zorginstellingen en grotere appartementencomplexen, in en nabij het centrum. Later kunnen we 

ook woningen aansluiten. 

We verkennen de mogelijkheden voor warmtenetten elders in onze gemeente. 

We kijken naar alle mogelijke bronnen voor een duurzame warmtevoorziening, zowel met een lage als hoge temperatuur. 

Hardenberg lijkt weinig mogelijkheden te hebben voor diepe geothermie met een hoge temperatuur. Binnen de gemeente 

is er in Balkbrug één industriële hoge temperatuurbron aanwezig met potentie. We onderzoeken de mogelijkheden van 

deze industriële bron voor duurzame warmtelevering aan Balkbrug en omgeving. 

Voor lage temperatuur zijn er in potentie vele bronnen binnen onze gemeente aanwezig, zoals geothermie uit de 

bovenlaag, aquathermie uit oppervlaktewater of riolering, en restwarmtebronnen. We verkennen de mogelijkheden van 

deze bronnen. 
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2.1 Aan de slag met klimaatadaptatie 

Onze ambitie

 - Met de stresstest hebben we zicht gekregen op de gevolgen en risico’s van klimaatverandering voor onze 

  gemeente. Op basis daarvan bepalen we in de loop van 2020 onze concrete ambitie en aanpak. 

 - In 2050 willen we de leef- en werkomgeving in Hardenberg klimaatrobuust hebben ingericht. Dit betekent dat 

  waterveiligheid is geborgd, wateroverlast wordt beperkt, hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen en we tijdig 

  kunnen inspelen op periodes van droogte.

Hoe werken we hieraan?

We werken samen aan klimaatadaptatie in onze leefomgeving. 

Werken aan een klimaatrobuuste leefomgeving kunnen we als gemeente niet alleen, dit is een gezamenlijke opgave. We 

werken hier samen aan met inwoners, ondernemers, waterschappen en andere partijen. 

We werken aan klimaatadaptatie op basis van de DPRA-methodiek.

We werken op basis van de methodiek van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In 2018 en 2019 is in het 

Samenwerkingsverband Noordelijk Vechtstromen een stresstest uitgevoerd waarmee kwetsbaarheden als gevolg van 

wateroverlast, overstroming, hitte en droogte in kaart zijn gebracht. Hieruit blijkt dat droogte een bovenregionaal probleem 

is, waarvoor bovenregionale maatregelen moeten worden genomen. Hitte speelt vooral in de grotere kernen en op 

bedrijventerreinen met weinig beplanting. Ook kale akkers en kort gemaaid gras worden erg warm. Als gemeente kunnen 

we door meer groen, meer schaduw, minder verharding en lichtere kleuren in de openbare ruimte de gevolgen van de 

hitte beperken. Inwoners en ondernemers kunnen hieraan bijdragen door de inrichting van hun erf of tuin. 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. We gaan dit risico verder onderzoeken. Het risico op overstromingen lijkt vooralsnog zeer beperkt en goed 

onder controle. 

We voeren een risicodialoog met inwoners, partners en belanghebbenden.

In 2020 gaan we in gesprek met de betrokken partners en doelgroepen over de verwachte klimaateffecten. Met deze 

risicodialoog willen we de bewustwording van de risico’s van klimaatverandering 

We stellen een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie op.

Na de risicodialoog stellen we een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie op waarin wordt vastgelegd welke risico’s 

acceptabel zijn, waar die risico’s belegd worden, welke maatregelen genomen moeten worden en door wie. Eind 2020 

neemt de gemeenteraad een besluit over de beleidsdoelen en het investeringsprogramma Klimaatadaptatie. 
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 3.1 Werken aan circulariteit

Onze ambitie

 - We sluiten aan bij de landelijke doelstellingen om de economie zo snel mogelijk (uiterlijk 2050) circulair te maken:  

  o Bestaande productieprocessen maken efficiënt gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen 

    nodig zijn;

  o Als er nieuwe grondstoffen nodig zijn, maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzaam geproduceerde, 

    hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen;

  o Nieuwe productiemethodes en nieuwe producten maken we circulair.

 - We beperken de afvalstromen in de gemeente zoveel mogelijk. Door goed afval te scheiden zorgen we voor zoveel 

  mogelijk hergebruik. 

 - Via onze inkoop sturen we op circulariteit bij onze leveranciers.

Hoe werken we hieraan?

We besparen afval, scheiden ons afval zoveel mogelijk en zetten in op hergebruik. 

Door afval gescheiden in te zamelen werken we met ROVA aan het zoveel mogelijk hergebruiken van het huishoudelijk 

afval. Met het project CirkelWaarde richten we ons op het zo goed mogelijk ‘verwaarden’ van de ingezamelde grondstoffen. 

Binnen Cirkelwaarde bekijken we hoe we grondstoffen zo lang mogelijk in de keten kunnen houden en welke maatregelen 

en vernieuwingen daarvoor nodig zijn. We kijken onder andere naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor textiel, luiers 

en incontinentiemateriaal, plastics en elektronica.

We kopen gemeentelijke projecten, diensten en werken duurzaam in. 

Jaarlijks koopt de gemeente Hardenberg voor ongeveer € 80 miljoen in. In onze bestekken en voorwaarden nemen we 

duurzaamheidscriteria op waaraan de leverancier moet voldoen. 

We willen de kennis die we hebben opgedaan met het verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen en activiteiten 

graag delen en beschikbaar stellen aan andere organisaties, en inkoopverbanden. 

We zijn vanuit economische beleid aanjager van een circulaire economie.

Als gemeente willen we actief een rol spelen in het aanjagen van het relatief nieuwe thema circulariteit. We ondersteunen 

ondernemers 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.

We nemen deel aan het project Verwaarden groene reststromen.

We nemen deel aan het project ‘Verwaarden groene reststromen’. Hiermee onderzoeken we de technische en economische 

haalbaarheid van de verschillende toepassingen van groene reststromen. Einddoel is om een verwerkingslocatie te 

realiseren waar plaatmateriaal wordt geproduceerd. 

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. We werken hier aan met projecten als Boer en Buur en Berm zoekt Boer. 



18



19

Drie kernopgaven

In dit MJP staan drie kernopgaven centraal.

1. Energietransitie

 We moeten een duurzaam alternatief bieden voor aardgas om onze huizen te verwarmen. 

 We moeten minder energie gaan gebruiken, en meer energie duurzaam opwekken.

2. Klimaatadaptatie

 De opgaven als gevolg van klimaatverandering zijn groot. Stevige buien en lange periodes van

 droogte vragen om een andere aanpak. Het voorkomen van hittestress en warmteoverlast heeft gevolgen

 voor de manier waarop we locaties inrichten.

3. Circulariteit

 Om beter met waardevolle grondstoffen om te gaan, willen we naar een circulaire economie en 

 kringlooplandbouw waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde behouden en afval niet meer bestaat. 

We hebben in de afgelopen jaren een stevig fundament gelegd voor het realiseren van de klimaatdoelen en de opgaven 

die op ons afkomen. We zijn goed op weg om ons aandeel te leveren aan de landelijke doelstelling uit de Klimaatwet en 

om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Maar… we zijn er nog lang niet. 

Vijf programmalijnen
We hebben onze aanpak voor de drie kernopgaven uitgewerkt in vijf programmalijnen. 

Drie daarvan richten zich op de opgaven van de energietransitie.

 • 1.1 Aanpak energietransitie

 • 1.2 Duurzaam opwekken van stroom

 • 1.3 Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening

 • 2.1 Aan de slag met klimaatadaptatie

 • 3.1 Werken aan circulariteit
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Langs deze programmalijnen werken we aan een duurzame, klimaatrobuuste en circulaire gemeente. We werken samen 

met onze inwoners en ondernemers, met de netwerkbedrijven, waterschappen, provincie, andere gemeenten en allerlei 

andere betrokken partijen. We verkennen opgaven, onderzoeken mogelijke oplossingen, trekken projecten van de grond 

en realiseren die. 

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; met online peilingen, praatpaalsessies 

en een PubKwis. Ook hebben we ingezet op het vergroten van de bewustwording bij onze inwoners door op vier locaties in 

onze gemeente een Energy-game te organiseren. 

We zien de klimaatopgaven ook als een kans, in de vorm van nieuwe werkgelegenheid en verdienmodellen voor ons 

bedrijfsleven en de landbouw. En we zien kansen voor onze bedrijven voor het in de markt zetten van nieuwe producten en 

diensten en het creëren van nieuwe banen. 

Programmalijnen

1-1 Aanpak energietransitie

Onze ambitie voor 2030

 - Minder energieverbruik: een energiebesparing van minimaal 1,5 % per jaar. 

 - Duurzaam energie opwekken: in 2030 wordt minimaal 30 % van de energie die we in Hardenberg gebruiken 

  duurzaam opgewekt in onze eigen gemeente. We werken hier in tussenstappen naar toe: in 2020 willen we 14% 

  binnen Hardenberg duurzaam opwekken, in 2023 20 %. 

 - We stoten 49% minder broeikasgas uit dan in 1990. 

 - We benutten de energietransitie als een economische kans voor het bedrijfsleven en de landbouw. 

 - We geven het goede voorbeeld door in onze eigen gebouwen maximaal gebruik te maken van duurzame energie. 

  Bij renovatie of nieuwbouw zetten we in op energieneutrale concepten. 

 - We voorkomen de groei van verkeersstromen door gebruik te maken van nieuwe techniek en in te zetten op 

  gedragsverandering. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. We bevorderen 

  milieuvriendelijk rijden met laadvoorzieningen en het toepassen van ‘smart mobility’. 

Onze ambitie voor 2050

 - Vanuit het Klimaatakkoord leveren we als gemeente onze bijdrage in het realiseren van 95% minder CO2-uitstoot in 

  dat jaar. Dit betekent dat we in 2050 onze energie volledig duurzaam en fossielvrij opwekken. 

Hoe werken we hieraan? 

We zetten krachtig in op het betrekken van onze inwoners en ondernemers

De energietransitie heeft stevige gevolgen voor onze gemeente. Iedereen zal hiermee te maken krijgen. Daarom vinden we 

het belangrijk om iedereen goed te informeren, mensen bewust te maken en inwoners en bedrijfsleven te betrekken bij het 

doorvoeren van maatregelen. 
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We leveren ons aandeel in het bod Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel

In de RES West-Overijssel werken overheden en maatschappelijke partners, netwerkbedrijven (voor gas, elektriciteit 

en warmte), het bedrijfsleven en inwoners samen aan de opgave voor West-Overijssel in duurzame elektriciteit en de 

warmtetransitie. Ons aandeel in de RES sluit aan bij de duurzaamheidsambities van Hardenberg. De RES wordt in 2021 

vastgesteld. De uitkomsten van de RES verwerken we in plannen uit gemeentelijk niveau. 

We werken samen in de aanpak van de energietransitie

De energietransitie is omvangrijk en complex. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daarom werken we samen met een 

groot aantal partners en partijen.

 - We zijn partner in het Programma Nieuwe Energie Overijssel.

 - We werken nauw samen met de drie netwerkbedrijven die in onze gemeente actief zijn (Cogas, Enexis en RENDO).

 - We maken prestatieafspraken met woningcorporatie Vechtdal Wonen.

 - We faciliteren lokale energiecoöperaties zoals Lutten Levert.

 - We werken samen met De Koppel aan bewustwording vanuit educatie.

 - We benutten de Regiodeals voor het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten. 

We werken de aanpak voor de energietransitie uit per sector.

 - Gebouwde omgeving

 - Bedrijvigheid

 - Eigen gebouwen en activiteiten

 - Mobiliteit

Aanpak energietransitie | Gebouwde omgeving

Hoe werken we hieraan? 

Het Energieloket helpt inwoners bij het verduurzamen van hun woning. 

Hardenberg heeft sinds 2008 een energieloket waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies en begeleiding 

bij het verduurzamen van hun woning. Het energieloket is een digitaal platform dat bestaat uit een website en een 

klantvolgsysteem. We starten in 2020 met een campagne om het gebruik van het energieloket, de adviesdiensten en de 

energiecoaches een krachtige impuls te geven. 

Wijkgerichte aanpak voor effectieve oplossingen in energietransitie.

Voor het einde van 2021 moeten we een warmtetransitievisie hebben. Hierin beschrijven we onze strategie en planning om 

van het aardgas af te komen. Per wijk werken we dit uit in een wijkuitvoeringsplan. Inwoners die zich op wijkniveau op dit 

thema willen organiseren kunnen een beroep doen op Buurkracht. 

Vanuit de Regiodeal Zuid-Oost Drenthe werken we aan een gebiedsaanpak om koopwoningen in de goedkope sector te 

verduurzamen. 



22

Met een doelgroepenaanpak richten we ons op specifieke doelgroepen.

- Eenvoudig en goedkoop energieneutraal verbouwen voor woningeigenaren en bouwbedrijven.

 De gemeente Hardenberg werkt binnen het project Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel samen met 

 omliggende gemeenten en de stichting Pioneering. Met workshops, excursies en de inzet van energieneutraalcoaches 

 helpen we woningeigenaren bij het energieneutraal maken van hun vrijstaande of twee-onder-een-kap-woning. 

 Voor het bouwbedrijfsleven organiseren we workshops en leggen we contacten tussen bouwbedrijven en de 

 energieneutraalcoaches. Op deze manier willen we komen tot een standaardaanpak om energieneutraal verbouwen 

 eenvoudiger en goedkoper te maken. 

- We helpen huishoudens met smalle beurs bij het verduurzamen van de woning. 

 Voor mensen met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning ontwikkelen we oplossingen om de woningen 

 toekomstbestendig te maken en de energierekening betaalbaar te houden. Vrijwillige energiecoaches geven 

 onafhankelijk en vrijblijvend advies en praktische tips aan huurders en woningeigenaren. Huishoudens met een laag 

 inkomen komen in aanmerking voor een sociaal krediet via de gemeentelijke Kredietbank om te investeren in duurzame 

 maatregelen. 

 Vanuit de regeling ‘Reductie Energiegebruik’ voeren we projecten uit om huiseigenaren te stimuleren kleine 

 energiebesparende maatregelen te treffen en huiseigenaren te adviseren over grotere energiebesparende maatregelen.

 Vanuit de Regiodeal Zuid-Oost Drenthe zetten we een proeftuin op waarin we werken aan een aardgasvrije 

 energievoorziening voor goedkopere koopwoningen.  

- Samen met Vechtdal Wonen en particuliere verhuurders verduurzamen we huurwoningen.

 Het grootste deel van de huurwoningen in onze gemeente is in bezit van woningcorporatie Vechtdal Wonen. Vechtdal

 Wonen zet vanuit haar eigen duurzaamheidsambitie in op onder meer het isoleren van de bestaande woningvoorraad 

 naar energielabel B. Bij nieuwbouw zet Vechtdal Wonen in op een duurzame warmtevoorziening en het bouwen 

 van nul-op-de-meter woningen. We overleggen met makelaars over het verduurzamen van particuliere huurwoningen. 

 Huurders kunnen terecht bij het Energieloket en de energiecoaches.

- We stimuleren woningeigenaren bij het verduurzamen van hun koopwoning

 Woningeigenaren kunnen gebruik maken van het Energieloket en de diensten van energie(neutraal)coaches en 

 energieadviseurs. In Balkbrug faciliteren we een proefproject gericht op het ontwikkelen van een aanpak voor het 

 verduurzamen van koopwoningen. Woningeigenaren krijgen een passend advies en een goed aanbod. Dit aanbod 

 wordt in Balkbrug geleverd vanuit een bedrijf dat het totaalpakket aan duurzaamheidsmaatregelen biedt. We bekijken of 

 deze aanpak ook in andere kernen en wijken kan worden aangeboden. 

Aanpak energietransitie | Bedrijvigheid en landbouw

Hoe werken we hieraan? 

We ondersteunen het bedrijfsleven bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering.

Vanuit het Ondernemershuis voor het Vechtdal richten we ons op MKB en grootzakelijke bedrijven, landbouw en 

landbouwgerelateerde bedrijven en maatschappelijke organisaties. Stichting Energieke Regio adviseert ondernemers over 

energie besparen en zelf energie opwekken, in samenwerking met lokale en regionale adviseurs en aanbieders. 
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We werken met de sector aan energieneutrale agrarische bedrijven.

Stimuland geeft in opdracht van de gemeente dertig agrarische bedrijven inzicht in de mogelijkheden om energie te 

besparen en duurzame energie op te wekken. Met de inzichten die we in dit project opdoen, kunnen we ook andere 

agrarische ondernemers effectief ondersteunen bij verduurzaming van de bedrijfsvoering. Ook willen we kijken of het 

bestaande Energiefonds Overijssel voldoende is, of dat wellicht aanvullende subsidie- of financieringsmogelijkheden nodig 

zijn. 

We zoeken kansen voor het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen.

We hebben steeds scherper in beeld wat de toekomstige behoefte aan elektriciteit en warmte van bedrijven en 

bedrijventerreinen is. Ook weten we beter waar de kansen liggen voor het uitwisselen van energie en rest(warmte)stromen. 

Diverse bedrijven nemen hierin hun eigen verantwoordelijkheid. We ondersteunen ze hierbij. We faciliteren het proces door 

kennis en informatie uit te wisselen en partijen met elkaar in contact te brengen.

We zorgen voor het naleven van de energieregels.

De gemeente heeft een belangrijke taak rond de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van 

energiemaatregelen voor bedrijven. De Omgevingsdienst IJsselland voert deze taken uit. 

Aanpak energietransitie | Eigen gebouwen en activiteiten

Hoe werken we hieraan? 

We houden scherp zicht op het energieverbruik van gemeentelijk vastgoed. 

Met onze eigen energiemonitorsystemen houden we ons energieverbruik continu in de gaten. Waar nodig sturen we bij op 

het gedrag van de gebruikers of door installaties aan te passen.

Op logische momenten verduurzamen we het gemeentelijk vastgoed verder.

Bij (vervangende) nieuwbouw en renovatie van de eigen gebouwen zetten we in op verduurzaming. Voordat onze huidige 

leveringsovereenkomst afloopt (2024) willen we onderzoeken of we onze energie kunnen verduurzamen. We denken 

daarbij aan een combinatie met het stimuleren van de lokale productie van duurzame energie. Dit kan door direct energie 

af te nemen, of door certificaten te kopen of op een andere manier deel te nemen in lokale initiatieven. 

Innoveren bij verduurzamen gemeentelijke gebouwen en activiteiten.

Met de provincie en lokale partners onderzoeken we in 2020 de mogelijkheden om gemeentelijke en rijksmonumenten te 

verduurzamen. Ook kijken we hoe we in het buitengebied voorzieningen, zoals openbare verlichting en gemalen, op het 

gebied van energie zelfvoorzienend kunnen maken. 

We stimuleren gebruikers van gemeentelijk vastgoed tot duurzaam beheer.

Een deel van het vastgoed van de gemeente wordt gebruikt door andere partijen, zoals scholen en dorps- en wijkcentra. 

We overleggen met de onderwijsinstellingen over het verder verduurzamen van de schoolgebouwen. In 2019 zijn we 

gestart met een project om quick scans uit te voeren om te kijken waar de mogelijkheden liggen voor energiebesparing in 
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de scholen. Voor het voortgezet onderwijs kiezen we voor een maatwerkbenadering. Op basis van onze ervaringen met de 

scholen starten we mogelijk een vergelijkbaar traject voor de dorps- en wijkcentra. 

We richten de openbare ruimte duurzaam in voor de nieuwe energie-infrastructuur.

Een deel van de voorzieningen in de openbare ruimte wordt aangelegd of beheerd door andere partijen dan de gemeente. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een duurzame warmtevoorziening. We hebben wel de regie op deze 

partijen via vergunningen, overeenkomsten en afspraken.

Aanpak energietransitie | Mobiliteit

Hoe werken we hieraan? 

We richten de openbare ruimte duurzaam in voor de mobiliteitsopgave.

De elektrificatie van auto en fiets stelt eisen aan de inrichting van de openbare ruimte, en de beschikbaarheid van (fiets-)

parkeervoorzieningen met laadmogelijkheden. Dit heeft ook effect op de elektriciteitsvraag en de capaciteit van ons 

stroomnet.

We bevorderen ketenmobiliteit.

Als we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, moeten we kijken naar de hele mobiliteitsketen. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat we moeten zorgen voor voldoende (fiets-)

parkeervoorzieningen bij stations en bushaltes. We gaan hierover in overleg met de vervoersbedrijven. We maken deze 

aanpak concreet in het programma Mobiliteit dat we in 2020 opstellen. 

We zetten in op Smart Mobility.

Met Smart Mobility zetten we in op het slim inrichten van de mobiliteitsvraag. We doen dit door verkeersinstallaties zo in te 

regelen dat ze de doorstroming bevorderen en de uitstoot en het verbruik van gemotoriseerd verkeer verminderen. In 2020 

starten we met een project op de Haardijk. Vanuit Smart Mobility onderzoeken we of we met marktpartijen een systeem 

kunnen ontwikkelen voor elektrische deelauto’s. Ook kijken we hoe we ons eigen wagenpark verder kunnen verduurzamen.

1-2 Duurzaam opwekken van stroom

Onze ambitie

 - Als we in 2030 tenminste 30% van het energieverbruik in de gemeente binnen de gemeentegrenzen duurzaam 

  op willen wekken, moeten we werken aan het duurzaam opwekken van stroom, en voorzien in een duurzame 

  warmtevoorziening. Dit houdt in dat we tenminste 900 tot 1.000 TJ aan stroom en warmte in 2030 duurzaam 

  opwekken. 

 - Deze opgave vraagt 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.

 - Samen met inwoners en initiatiefnemers werken we verder aan het uitwerken en realiseren van de pilotprojecten 

  die we in 2017 hebben vastgesteld. 
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Hoe werken we hieraan?

We benutten daken optimaal om zonne-energie op te wekken. 

Met zonnepanelen op daken kunnen we ongeveer 203 TJ opwekken. Dat is 5,6% van onze totale opgave. Maar dan moeten 

we wel hard aan het werk met het plaatsen van zonnepanelen. 

Om de aanpak te versnellen zetten we in op de volgende acties:

 - Informatievoorziening en bewustwording: ondersteunen van woningeigenaren en ondernemers bij het bepalen 

  van de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen.

 - Aanpak particuliere woningen: woningeigenaren kunnen bij het regionale en lokale energieloket informatie krijgen 

  over zonnepanelen.

 - Aanpak woningen woningbouwcorporatie Vechtdal Wonen: in de prestatieafspraken met Vechtdal Wonen leggen 

  we jaarlijks afspraken vast over duurzaamheid. 

 - Aanpak bedrijven en bedrijventerreinen: samen met de Stichting Energieke Regio en het Ondernemershuis 

  houden we informatiebijeenkomsten. Ook hebben we overleg met het bedrijfsleven over de 

  duurzaamheidsopgave.

 - Aanpak agrarische sector: we starten het project Energieneutrale agrarische bedrijven (zie onderdeel 

  Energietransitie). Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de agrarische sector, waarbij ook duurzaamheid op 

  de agenda staat.

 - Aanpak onderwijsinstellingen: we bespreken de mogelijkheden voor verduurzaming met de scholen (zie 

  onderdeel Energietransitie).

 - Aanpak buurthuizen en sportverenigingen: in het verleden zijn scans uitgevoerd gericht op het verduurzamen van 

  buurthuizen en sportaccommodaties. Bij een deel van de locaties zijn daarop maatregelen getroffen. We 

  ondersteunen dit onder meer door op subsidiemogelijkheden te wijzen;

 - Aanpak eigen gemeentelijke gebouwen: we hebben het potentieel om zonnepanelen op de eigen daken te 

  plaatsen volledig benut.

 - Faciliteren inkoopacties: we hebben met de initiatiefnemers van drie zonneparken in de gemeente afgesproken dat 

  omwonenden tegen een gereduceerd tarief zonnepanelen voor hun dak aan kunnen schaffen. Lokale 

  installatiebedrijven doen een aanbod voor de aanleg van de systemen. De gemeente faciliteert de actie en 

  communiceert het aanbod via onder meer het energieloket.

We ontwikkelen zon op land in lijn met de voorkeursvolgorde van het Rijk.

Om natuur- en landbouwgronden te ontzien en zonnepanelen op daken te stimuleren, gebruiken we de voorkeursvolgorde 

van het Rijk:

  1. zon op daken en gevels;

  2. onbenutte terreinen in bebouwd gebied;

  3. locaties in het landelijk gebied, waarbij we inzetten op het combineren van functies. 

We hanteren deze voorkeursvolgorde bij de beoordeling van nieuwe aanvragen voor het opwekken van zonne-energie. 

Voor nieuwe aanvragen voor zonneparken op natuur- of landbouwgronden geldt ‘nee, tenzij…’ Voor lokale initiatieven 
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vanuit een energiecoöperatie of plaatselijk belang zijn uitzonderingen op de voorkeursregel mogelijk. 

Initiatiefnemers van zonneparken moeten daarnaast aan het volgende 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.

We verkennen de mogelijkheden voor windmolens.

De komende vier jaar verkennen we de mogelijkheden voor windenergie van de locatie Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar 

en de locatie Diffelen. 

Voor de locatie Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar is een omgevingsadviesgroep ingesteld met plaatselijk 

belangen, grondeigenaren, belangengroepen en het bewonersplatform. De omgevingsadviesgroep verkent de 

duurzaamheidsopgave voor het gebied aan de hand van scenario’s. Op de grens met Duitsland speelt de ontwikkeling 

van windmolens in het gebied Balderhaar-Moor door NVB. We nemen dit zoekgebied aan de Duitse grens mee binnen de 

verkenning Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar. De opgave voor dit gebied blijft indicatief 420 TJ. 

De locatie Diffelen ligt in een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Terreineigenaar 

Staatsbosbeheer staat positief tegenover het verkennen van de mogelijkheden voor windmolens op deze locatie. De 

provincie is op basis van de huidige omgevingsverordening en bovenliggende Omgevingsvisie niet bereid medewerking te 

verlenen aan deze verkenning en de verdere ontwikkeling van deze locatie voor wind. Gelet op de potentie van het gebied 

gaan we hierover met de provincie in gesprek. 

Naast deze grootschalige projecten zijn er ook agrariërs die op bedrijfsniveau met kleinere compacte windmolens van zo’n 

15 meter hoog hun bedrijf willen verduurzamen. Stimuland neemt deze mogelijkheid mee in het project Energieneutrale 

agrarische bedrijven. We staan in principe positief tegenover het plaatsen van compacte windmolens binnen het bouwblok. 

Biomassa levert BioStroom.

Bij de uitbreiding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe vergistings- en biomassacentrales zetten we samen met 

de netwerkbedrijven in op de levering van duurzaam gas (zie duurzame warmtevoorziening).

Ondersteunen van lokale energiecoöperaties.

Door de komst van grote zonneparken op daken en op de grond groeit de noodzaak om energiecoöperaties op te richten. 

Dit is nodig om inwoners effectief gebruik te kunnen laten maken van een postcoderoosregeling. Ook bij windprojecten 

en duurzame warmtevoorzieningen kunnen energiecoöperaties een rol spelen. We zetten in op het opstarten van één of 

meerdere energiecoöperaties. We continueren het aanbod om initiatieven te ondersteunen vanuit bestaande organisaties 

zoals Buurkracht, en gaan ook zelf op zoek naar partijen en mensen die een energiecoöperatie willen oprichten en 

besturen. 

Bestaande coöperaties kunnen rekenen op onze actieve ondersteuning met kennis, expertise, menskracht en middelen. 
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1-3 Zorgen voor een duurzame warmtevoorziening

Onze ambitie

 - In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in 25% van alle bestaande wijken de woningen van het gas af zijn. 

  Op lange termijn (2050) moeten alle woningen aardgasvrij zijn. 

 - Ons uitgangspunt is dat de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk zijn.

Hoe werken we hieraan?

We stellen de Transitievisie Warmte op. 

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte moet maken. Hierin staat per wijk welke 

duurzame alternatieven er zijn voor koken, warm water en het verwarmen van de woning, en welke daarvan de laagste 

kosten heeft voor inwoners en betrokken partijen. 

We maken de Transitievisie Warmte samen met Cogas. We verwachten dat in de loop van 2020 het eerste concept af is. Bij 

het uitwerken van de visie betrekken we ook de andere netwerkbedrijven en Vechtdal Wonen. De Transitievisie Warmte 

moet in 2021 klaar zijn en wordt iedere vijf jaar vernieuwd. 

We maken wijkuitvoeringsplannen. 

Voor de wijken die als eerste aardgasvrij worden gemaakt, maken we wijkuitvoeringsplannen. Hierin beschrijven we wat 

moet gebeuren om de wijken aardgasvrij te maken, wanneer dit gebeurt, wat dit gaat kosten en hoe dit gefinancierd wordt. 

In de Transitievisie Warmte stellen we vast voor welke wijken als eerste een wijkuitvoeringsplan wordt gemaakt.

We onderzoeken de mogelijkheden van duurzaam gas. 

Duurzaam gas (gewonnen uit restproducten van gewassen, mest, slib en afvalstoffen) lijkt een belangrijk alternatief 

voor aardgas, vooral voor het buitengebied en voor oude woningen. Samen met RENDO en Cogas onderzoeken we de 

mogelijkheden van duurzaam gas. 

We onderzoeken hoe de bestaande mestvergisters en biomassacentrales kunnen worden ingezet voor de levering van 

duurzaam gas. 

We nemen deel in het door RENDO geïnitieerde project Boer en Buur. Hier wordt biogas van koeienmest van een aantal 

bedrijven bij elkaar gebracht en via een ondergronds net getransporteerd naar een centrale installatie. Daar wordt 

het opgewerkt naar de standaard kwaliteit zodat het in het bestaande gasnet kan worden getransporteerd en in onze 

woningen kan worden gebruikt.

We ontwikkelen een laagtemperatuur warmtenetwerk met industriële restwarmte als bron. 

Sporthal en zwembad De Slag zijn al aangesloten op de restwarmte van Wavin. In de loop van 2020 wordt het nieuwe 

ziekenhuis hier ook op aangesloten. 

De mogelijkheden om de restwarmte van Wavin te gebruiken voor een laagtemperatuur warmtenet voor de 

nieuwbouwwoningen en andere gebouwen in Marslanden (Marshoogte, Ydenhoogte en De Velden I) zijn in onderzoek. 
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Als dit niet haalbaar is, onderzoeken we de mogelijkheid om een wijknet aan te leggen gevoed door een centrale 

warmtepomp of een oplossing op het niveau van de individuele woningen. Als we een warmtenet aanleggen voor 

Marslanden, stellen we een Warmteplan vast. Daarmee leggen we de aansluitingen van de geplande woningen op het 

warmtenet vast. 

We verkennen de mogelijkheden van een hoogtemperatuur warmtenet voor het centrum en omgeving.

Voor het centrum van Hardenberg en de omliggende wijken verkennen we de mogelijkheden van een hoogtemperatuur 

netwerk. Mogelijk maakt dit netwerk gebruik van de restwarmte van Wavin, in combinatie met een op biogas gestookte 

ketel. Hierop willen we eerst de grotere collectieve installaties aansluiten, zoals de gemeentelijke gebouwen, scholen, 

zakelijke dienstverlening, zorginstellingen en grotere appartementencomplexen, in en nabij het centrum. Later kunnen we 

ook woningen aansluiten. 

We verkennen de mogelijkheden voor warmtenetten elders in onze gemeente. 

We kijken naar alle mogelijke bronnen voor een duurzame warmtevoorziening, zowel met een lage als hoge temperatuur. 

Hardenberg lijkt weinig mogelijkheden te hebben voor diepe geothermie met een hoge temperatuur. Binnen de gemeente 

is er in Balkbrug één industriële hoge temperatuurbron aanwezig met potentie. We onderzoeken de mogelijkheden van 

deze industriële bron voor duurzame warmtelevering aan Balkbrug en omgeving. 

Voor lage temperatuur zijn er in potentie vele bronnen binnen onze gemeente aanwezig, zoals geothermie uit de 

bovenlaag, aquathermie uit oppervlaktewater of riolering, en restwarmtebronnen. We verkennen de mogelijkheden van 

deze bronnen. 
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2-4 Aan de slag met klimaatadaptatie 

Onze ambitie

 - Met de stresstest hebben we zicht gekregen op de gevolgen en risico’s van klimaatverandering voor onze 

  gemeente. Op basis daarvan bepalen we in de loop van 2020 onze concrete ambitie en aanpak. 

 - In 2050 willen we de leef- en werkomgeving in Hardenberg klimaatrobuust hebben ingericht. Dit betekent dat 

  waterveiligheid is geborgd, wateroverlast wordt beperkt, hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen en we tijdig 

  kunnen inspelen op periodes van droogte.

Hoe werken we hieraan?

We werken samen aan klimaatadaptatie in onze leefomgeving. 

Werken aan een klimaatrobuuste leefomgeving kunnen we als gemeente niet alleen, dit is een gezamenlijke opgave. We 

werken hier samen aan met inwoners, ondernemers, waterschappen en andere partijen. 

We werken aan klimaatadaptatie op basis van de DPRA-methodiek.

We werken op basis van de methodiek van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In 2018 en 2019 is in het 

Samenwerkingsverband Noordelijk Vechtstromen een stresstest uitgevoerd waarmee kwetsbaarheden als gevolg van 

wateroverlast, overstroming, hitte en droogte in kaart zijn gebracht. Hieruit blijkt dat droogte een bovenregionaal probleem 

is, waarvoor bovenregionale maatregelen moeten worden genomen. Hitte speelt vooral in de grotere kernen en op 

bedrijventerreinen met weinig beplanting. Ook kale akkers en kort gemaaid gras worden erg warm. Als gemeente kunnen 

we door meer groen, meer schaduw, minder verharding en lichtere kleuren in de openbare ruimte de gevolgen van de 

hitte beperken. Inwoners en ondernemers kunnen hieraan bijdragen door de inrichting van hun erf of tuin. 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. We gaan dit risico verder onderzoeken. Het risico op overstromingen lijkt vooralsnog zeer beperkt en goed 

onder controle. 

We voeren een risicodialoog met inwoners, partners en belanghebbenden.

In 2020 gaan we in gesprek met de betrokken partners en doelgroepen over de verwachte klimaateffecten. Met deze 

risicodialoog willen we de bewustwording van de risico’s van klimaatverandering 

We stellen een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie op.

Na de risicodialoog stellen we een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie op waarin wordt vastgelegd welke risico’s 

acceptabel zijn, waar die risico’s belegd worden, welke maatregelen genomen moeten worden en door wie. Eind 2020 

neemt de gemeenteraad een besluit over de beleidsdoelen en het investeringsprogramma Klimaatadaptatie. 
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 3-5 Werken aan circulariteit

Onze ambitie

 - We sluiten aan bij de landelijke doelstellingen om de economie zo snel mogelijk (uiterlijk 2050) circulair te maken:  

  o Bestaande productieprocessen maken efficiënt gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen 

    nodig zijn;

  o Als er nieuwe grondstoffen nodig zijn, maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzaam geproduceerde, 

    hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen;

  o Nieuwe productiemethodes en nieuwe producten maken we circulair.

 - We beperken de afvalstromen in de gemeente zoveel mogelijk. Door goed afval te scheiden zorgen we voor zoveel 

  mogelijk hergebruik. 

 - Via onze inkoop sturen we op circulariteit bij onze leveranciers.

Hoe werken we hieraan?

We besparen afval, scheiden ons afval zoveel mogelijk en zetten in op hergebruik. 

Door afval gescheiden in te zamelen werken we met ROVA aan het zoveel mogelijk hergebruiken van het huishoudelijk 

afval. Met het project CirkelWaarde richten we ons op het zo goed mogelijk ‘verwaarden’ van de ingezamelde grondstoffen. 

Binnen Cirkelwaarde bekijken we hoe we grondstoffen zo lang mogelijk in de keten kunnen houden en welke maatregelen 

en vernieuwingen daarvoor nodig zijn. We kijken onder andere naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor textiel, luiers 

en incontinentiemateriaal, plastics en elektronica.

We kopen gemeentelijke projecten, diensten en werken duurzaam in. 

Jaarlijks koopt de gemeente Hardenberg voor ongeveer € 80 miljoen in. In onze bestekken en voorwaarden nemen we 

duurzaamheidscriteria op waaraan de leverancier moet voldoen. 

We willen de kennis die we hebben opgedaan met het verduurzamen van onze gemeentelijke gebouwen en activiteiten 

graag delen en beschikbaar stellen aan andere organisaties, en inkoopverbanden. 

We zijn vanuit economische beleid aanjager van een circulaire economie.

Als gemeente willen we actief een rol spelen in het aanjagen van het relatief nieuwe thema circulariteit. We ondersteunen 

ondernemers 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.

We nemen deel aan het project Verwaarden groene reststromen.

We nemen deel aan het project ‘Verwaarden groene reststromen’. Hiermee onderzoeken we de technische en economische 

haalbaarheid van de verschillende toepassingen van groene reststromen. Einddoel is om een verwerkingslocatie te 

realiseren waar plaatmateriaal wordt geproduceerd. 

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. We werken hier aan met projecten als Boer en Buur en Berm zoekt Boer. 


