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1. Proces/wat er en aan vooraf ging 
 

1.1 De werkwijze: De dialoog 4 bijeenkomsten 
Gemeente De Wolden vindt het belangrijk om met haar energieactiviteiten aan te sluiten 
op de mogelijkheden en kansen die de eigen inwoners zien en vindt de dialoog over 
prioriteiten daarbij belangrijk. Om te achterhalen wat er leeft in de gemeenschap zijn er 
in de periode juni-oktober 2016 vier actieve werkbijeenkomsten uitgevoerd. Tijdens deze 
bijeenkomsten zijn ideeën opgehaald over het gewenste ambitieniveau, de mogelijke 
activiteiten, de eigen inzet van bewoners en bedrijven, de rol van de gemeente en de 
behoefte aan hulp of advies.  
De volgende groepen zijn per themabijeenkomst uitgenodigd: 

 Wonen: Woningeigenaren, woningcorporatie, huurders, belangenverenigingen, 
ReestdalEnergie en vertegenwoordigers energiezuinige dorpen.  

 Sport en Onderwijs: Sportverenigingen, schoolbestuurders.  
 Ondernemers: Ondernemers uit de regio.  
 Gemeentelijke organisatie: medewerkers van samenwerkingsorganisatie De 

Wolden Hoogeveen. 
 
Raadsleden waren uitgenodigd om mee te luisteren naar de ideeën die tijdens de 
bijeenkomsten zijn gedeeld. Ongeveer 80 inwoners en ondernemers hebben hun input 
geleverd voor de energie agenda. 

 
1.2 Korte samenvatting van opbrengsten/aanbeveling 

Ambitieniveau  
‘Actiegericht’ en ‘realistisch’ zijn de kernwoorden die bij de ambitie van de gemeente 
passen. De deelnemers geven aan dat zij niet zozeer een hoog ambitieniveau verwachten 
van de gemeente, maar vooral een realistisch ambitieniveau: Zet in op wat je waar kunt 
maken en waar je invloed op hebt. De noodzaak om te besparen en verduurzamen wordt 
breed onderkend en is een belangrijke opgave voor de gemeente. Niet alleen in het 
kader van duurzaamheid, maar ook als het gaat om de betaalbaarheid van energie en 
voorzieningen op termijn. Samen optrekken met de Drentse Energiedeal, is voor vrijwel 
iedereen het beste uitgangspunt. Met deze Drentse Energiedeal wordt een stevige 
ambitie neergezet. 
 
Aanbevelingen uit de samenleving 
Uit de energiedialoog met de stakeholders komen vijf kernpunten naar voren. Die 
aandachtspunten geven aan wat volgens deze vertegenwoordigers uit de samenleving de 
belangrijkste opgaven zijn en in welke mate zij daarbij inzet van de gemeente 
verwachten. Het zijn de volgende vijf speerpunten, die centraal kunnen staan in de 
periode 2017 – 2021: 
 
1. Uitnodigend zijn en ruimte geven aan innovatie 
2. Voorbeeldfunctie van de gemeente 
3. Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
4. Energiebesparing en opwekking in de openbare ruimte 
5. Duurzame mobiliteit stimuleren 

 
 

  



 
 
 

1.3 Uitkomst raadsbehandeling/opinie: Scenario 3 en 4  
Op 15 december 2016 is de Energie Agenda met de verschillende scenario’s opiniërend 
behandeld in de raad. De raad koos unaniem voor de uitwerking van scenario 3 ‘de 
energieke samenleving’, en incidenteel versnelling toe te passen (scenario 4). 
 

 
 
 
1.4 Consequentie van de keuze 
De consequentie van deze keuze is dat de gemeente op een interactieve en 
enthousiasmerende manier met het energiethema aan de slag gaat. Deze houding vraagt 
ambtelijk om een actieve en verbindende rol en uitnodigend beleid voor vernieuwende 
initiatieven in de gemeente die door inwoners, bedrijven en organisaties worden 
ontplooid.  
 
  



2 Wat gaan we doen? 
 
2.1 Benoemen van belangrijke onderdelen/maatregelen 
 
2.1.1.Welke stappen gaan we zetten: 
Invulling energieregisseur 
Vanuit Scenario 3 ‘De Energieke samenleving’, wordt er ingezet op de rol van  
Energieregisseur. Deze regisseur is de verbindende schakel tussen de inwoners, 
ondernemers en de gemeente, en zorgt ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar komen.  
De Energieregisseur gaat de volgende activiteiten uitvoeren: 

- Gesprekken houden met belanghebbenden, zoals ondernemersplatform en 
duurzame initiatieven om wensen wat betreft energie opwekken en energie 
besparen te inventariseren. Ook de behoefte voor het maken van een 
energiescan wordt hierin meegenomen. 

- Het organiseren van een duurzaamheidssafari (excursie) voor ondernemers 
(mogelijk wordt dit gecombineerd met branche specifieke activiteiten). 

- Het organiseren van een warmtetour/ zonnetour voor inwoners, 
verenigingen, belangstellenden 

- Informatie stroomlijnen. Welke subsidies, leningen en regelingen zijn er 
voor ondernemers, inwoners, initiatieven en op welke manier moeten deze 
beter toegankelijk gepresenteerd worden voor de doelgroepen. 

 
Financiering voor woningeigenaren/zonnelening 
Uit onderzoek blijkt dat er voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van 
eigenaren (VvE’s) al mogelijkheden zijn om te investeren in energiebesparing en het 
opwekken van duurzame energie. De Provincie Drenthe biedt samen met de stichting  
Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) de mogelijkheid een lening aan te gaan voor 
maximaal 1,5% rente voor isolerende maatregelen (mogelijk in combinatie met sanering 
asbestdak of deels plaatsing zonnepanelen). 
Daarnaast is er een landelijke subsidieregeling ‘energiebesparing eigen huis’ voor 
woningen. 
 
Zonnelening 
Bovenstaande maatregelen voorzien niet geheel in de financieringsbehoefte bij 
woningeigenaren om aanschaf van zonnepanelen (of andere manieren van 
zonopwekking) te bekostigen. Vandaar dat de komende jaren de zonnelening wordt 
aangeboden. 
 
Invulling duurzaamheidslening 
Gesprekken met belanghebbenden, zoals Drentse Energie Organisatie (DEO), 
ondernemersplatform en duurzame initiatieven om voor de doelgroepen de juiste inhoud 
en communicatie te bewerkstelligen.  
 
Financiering voor initiatieven /invulling duurzaamheidslening 
Hierboven zijn de mogelijkheden voor woningeigenaren beschreven. Voor andere 
doelgroepen, als ondernemers, maatschappelijk organisaties, verenigingen, coöperaties, 
is deze regeling niet geschikt. Momenteel is het mogelijk om via de Drentse Energie 
Organisatie (DEO) een Drentse energielening af te sluiten. Nu kan maximaal 50% van de 
totale investering gefinancierd worden. We gaan in gesprek met belanghebbenden en 
met DEO om te bespreken of we hierbij kunnen aansluiten (en bijv. de maximale 
financiering verhogen naar 75% door een bijdrage van gemeente).  
 
Energiescans 
Uit de actieve werkbijeenkomsten bleek zowel bij woningeigenaren als tijdens de andere 
bijeenkomsten de behoefte aan eenduidige informatie. Bewoners, bedrijven, scholen en 
verenigingen krijgen graag inzicht in mogelijkheden voor energiebesparing (en 
opwekking) voor hun eigen woning/pand. Welke maatregelen kun je nemen? Wat is de 



investering en hoeveel wordt er bespaard? Daarom gaan we energiescans aanbieden. Bij 
de activiteiten van de ‘Energieregisseur’ is benoemd dat we gesprekken gaan houden 
met belanghebbenden over de behoefte aan uitvoering van de energiescan.  
Zodra daar duidelijkheid over is, zullen we een aanbod maken voor woningeigenaren en 
andere belangstellenden. 
 
2.1.2. Benoemen acties/onderdelen 
Jaar van duurzaamheid/Website aanpassen  
De Wolden wil in 2017 het ‘Jaar van de Duurzaamheid’ organiseren, met in ieder geval 
aandacht voor het thema energie en duurzaamheid. In deze periode willen we het thema 
energie extra onder de aandacht brengen, we zullen hiervoor een cross mediale aanpak 
kiezen om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken. We zetten tijdens dit jaar o.a. in op: 

- Bekendheid vergroten van de Energieregisseur  
- Tips en trucs over duurzaamheid en besparen 
- Kennisvergroting energieleningen en subsidies 
- De voorbeeldrol van de gemeente laten zien (wat doet de gemeente) 
- Podium bieden voor dorpen die energieneutraal willen worden 

 
Het Jaar van de Duurzaamheid omvat een communicatieprogramma waarmee we dit 
actieplan ondersteunen. Met de communicatie inzet zullen we snel schakelen en korte 
lijnen hebben naar de buitenwereld en de actualiteit. 
De inzet wordt in het voorjaar 2017 voorbereid, de nadere concretisering van het ‘Jaar 
van de Duurzaamheid’ volgt na de zomervakantie. 
 
Warmtetour/zonnetour 
Er wordt verkend of er jaarlijks een zonnetour en/of warmtetour georganiseerd kan 
worden. Dit gebeurt in samenwerking met het Drents Energie Loket en voor zover 
mogelijk met lokale initiatieven/werkgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt 
praktische informatie gegeven over energiebesparing (isolatie) en energieopwekking 
(zonnepanelen). 
Indien relevant wordt ook het (lokale) bedrijfsleven hierbij betrokken. 
 
Laadpalen 
Conform de motie bij de begrotingsbehandeling 2015 worden er laadpalen geplaatst bij 
het gemeentehuis in Zuidwolde. Hierbij wordt zowel aan bezoekers als aan personeel 
gedacht. 
Daarnaast verkennen we in 2017/2018 de mogelijke uitbreiding van het aantal laadpalen 
in De Wolden. We willen duidelijkheid krijgen over de behoefte aan laadvoorzieningen en 
de rol van de gemeente hierin. 
Hierbij wordt ook beoordeeld of er behoefte is aan laadplekken voor elektrische fietsen. 
 
2.2 Matrix/overzicht met maatregelen 
Hieronder volgt een overzicht van alle maatregelen (lopende en nieuwe) voor de periode 
2017-2021. 
 
We gaan nu van een aantal maatregelen uit die we gedurende de hele periode zullen 
aanbieden (zoals zonnelening en energiescan). 
Mocht tussentijds blijken dat er geen behoefte meer is (geen animo of er wordt al op een 
andere manier in voorzien), dan zullen we dit evalueren en afwegen of er andere zaken 
zijn waar we beter op in kunnen zetten. We volgende de actualiteit en wensen uit de 
samenleving; dit maakt dat de onderstaande tabel een indicatieve uitwerking is en dat 
het mogelijk is dat deze tussentijds door voortschrijdend inzicht/ontwikkeling gewijzigd 
wordt. 
Mocht dit financiële gevolgen hebben, dan wordt dit tijdig aangeven. 
 
 
 



Omschrijving Activiteit 2017 2018-
2021 

Zonnelening aanbieden zonnelening X X 
Gesprekken houden met 
belanghebbenden, zoals 
ondernemersplatform en 
duurzame initiatieven  
 

om wensen wat betreft energie 
opwekken, energie besparen te 
inventariseren. Ook de behoefte 
voor het uitvoeren van een 
energiescan wordt hierin 
meegenomen. 

X X 

Het organiseren van een 
duurzaamheidssafari voor 
ondernemers. 

Ondernemers inspireren met 
succesvolle voorbeelden / 
innovaties stimuleren 

X p.m. 

Informatie stroomlijnen.  Welke subsidies, leningen en 
regelingen zijn er voor 
ondernemers, inwoners, 
initiatieven en op welke manier 
moeten deze toegankelijk gemaakt 
worden voor de doelgroepen 

X X 

Energiescan 
woningeigenaren 

Energiescans uitvoeren om grip te 
krijgen op persoonlijke 
mogelijkheden 

X X 

Energiescan bedrijven Alternatieven aanreiken met scan X X 
Ondersteunen lokale 
initiatieven (subsidie) 

Lokale activiteiten en processen op 
gang helpen met gerichte bijdrage 

X X 

Laadpalen Plaatsen laadpalen bij 
gemeentehuis 
 
Onderzoek/overleg uitbreiding 
laadpalen in gemeente + welke rol 

X 
 
 
X 

 
 
 
X 

Duurzaamheidslening/fonds Uitvoering maatregelen faciliteren X X 
Jaar van 
duurzaamheid/website 
aanpassen 

Met campagne focus op 
duurzaamheidsthema’s leggen/ 
positieve houding stimuleren 

X X 

Warmtetour 
zonnetour 

Kansrijke voorbeelden laten zien X p.m. 

Zonnepanelen gemeentehuis Voorbeeldfunctie gemeente 
invullen 

X  

Monitoring-enquête Zichtbaarheid van de voortgang  X 
Inkoop groene energie gem. 
organisatie 

Bij nieuwe contract opnieuw 
afwegen inkoop groene energie 

 X 

Energiecoördinator/regisseur 
Incl ondersteunen lokale 
initiatieven en zonnepalen 

Vraag en aanbod bij elkaar 
brengen, stroomlijnen van de 
kennis en informatie 

X X 

Energiebesparing bij 
agrariërs 

Maatregelen stimuleren op basis 
van maatwerk/ eigen initiatief 

X  

Aanpak sport (DEL) Maatregelen stimuleren op basis 
van maatwerk/ eigen initiatief 

X  

Deelname acties als 
Nacht vd nacht, duurzame 
huizenroute) 

Zichtbaarheid geven aan urgentie 
en kansen 

X X 

Input relevante 
beleidstukken als woonplan, 
omgevingsvisie  

Duurzaamheid en energie zijn 
integraal onderdeel van beleid 

X X 

Evaluatie Actieplan Borgen + beoordelen resultaten en 
voortgang  

 2021 

 



 
 
2.3 Aanpak 
De werkwijze zet ons als gemeente in een uitdagende positie waarin communicatie een 
centrale rol speelt. We hanteren in de uitvoering een methode die de “reflectieve scrum 
methode” wordt genoemd. Kern is dat je een duidelijk plan hebt, dat je voortdurend herijkt en 
aanpast aan ontwikkelingen en kansen in de praktijk. Flexibel zijn is een uitgangspunt.  

 

 
Je formuleert met elkaar een ambitie en doelen en hanteert vervolgens een werkwijze die 
de ruimte geeft om zo nodig te herijken, op grond van ontwikkelingen en resultaten. Zo 
houd je sturing én kun je tegelijkertijd flexibel inspelen op veranderingen. 
Resultaatgericht werken is het gevolg, met korte tussentijdse evaluaties om te 
beoordelen of iedereen nog doet wat nodig is en dan doelgericht weer verder gaan.  
 
De input voor activiteiten en middelen in dit Actieplan is opgehaald tijdens bijeenkomsten 
met omgevingspartners. Het kan in dit geval ook betekenen dat het activiteitenoverzicht 
wijzigt door de dynamiek met die omgeving. We nemen ze niet voor vast aan, we zitten 
in een proces. Dit komt ook terug in de functieomschrijving en taken van de 
energieregisseur. Die zit daar waar de energie zit, de actualiteit wordt ten volle benut. 
 
Monitoren 
In 2018 zal er bijvoorbeeld een (tussentijdse) enquête gehouden worden onder de 
ondernemers, verenigingen, bewoners die een scan hebben uitgevoerd. In de enquête 
wordt gevraagd naar de stappen die er ondernomen zijn na de scan. Zijn er isolerende 
maatregelen getroffen? Wordt er duurzame energie opgewekt? En door welk bedrijf is het 
werk uitgevoerd. Was dat lokaal? Leverde dat lokaal werk op? Op deze manier worden de 
maatregelen en de geldstromen in kaart gebracht. Zijn we op de juiste weg met het 
actieplan of wordt er een ‘gemis’ ervaren in wat de gemeente aanbiedt? 
 



3 Financien 
3.1. Beschrijving van budget/kosten 
De uitvoering van de uitgewerkte activiteiten kost uiteraard geld. 
 
Voor een aantal activiteiten is gerekend met uitgangspunten die hieronder zijn 
beschreven. 
 
Zonnelening 
De gemeente biedt de mogelijkheid voor een zonnelening aan. De uitvoering gaat via het 
SvN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). 
Als De Wolden € 150.000,- beschikbaar stelt, stelt de provincie als cofinanciering ook 
€ 150.000,- beschikbaar (totaal dus € 300.000,- beschikbaar in dat jaar voor 
zonneleningen in De Wolden).  
De rentelast is jaarlijks € 1.500,- (met voorgaande jaren erbij is dit max. € 7.500,- in 
2021). 
 
Energiescan woningeigenaren 
Er is gerekend met het aanbieden van een Energiescan voor woningeigenaren met een 
bijdrage van gemeente van € 150,- per scan. Afhankelijk van de detaillering van advies 
betalen woningeigenaren (mogelijk) een eigen bijdrage. 
Geraamd is een jaarlijks aanbod van 100 scans, met een gemeentelijke bijdrage van 
€ 150 (totaal € 15.000,-). 
 
Energiescan bedrijven/initiatieven 
Er is uitgegaan van het aanbieden van een energiescan voor bedrijven/initiatieven met 
een gemeentelijke bijdrage van € 250,-. 
Er is geraamd dat jaarlijks 50 scans worden uitgevoerd, met een gemeentelijke bijdrage 
van € 250,- (totaal € 12.500,-). 
 
Subsidie ondersteuning lokale initiatieven 
Jaarlijks wordt er circa € 10.000,- gereserveerd voor subsidies aan lokale initiatieven. 
In 2017 wordt in ieder geval de aanleg van laadpalen bij het gemeentehuis hier ook uit 
gerealiseerd. 
 
Duurzaamheidslening/fonds 
Hiermee zijn kosten voor rentelast en uitvoeringskosten gemoeid. Voor het instellen van 
een duurzaamheidslening van € 1 miljoen is de rentelast jaarlijks € 10.000,-. De 
uitvoeringskosten voor het behandelen van aanvragen zijn geraamd op jaarlijks circa 
€ 5.000,-.  
 
Inhuur projectmatige capaciteit/energieregisseur 
Er komt bij de gemeente een vast aanspreekpunt voor energie en er komt een vaste plek 
op de gemeentelijke website, waar men terecht kan voor vragen en informatie. De 
gemeentelijke medewerker regisseert als een soort accountmanager de klantvragen 
(zoals een bedrijvencontactfunctionaris) en is zelf goed op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen. De regisseur is een gesprekspartner voor externen met vragen en 
ambities, maar heeft ook een belangrijke rol om intern tussen afdelingen en personen de 
noodzakelijke transitie op het gebied van energie te faciliteren.  
Voor deze ‘regisseur’ worden 200 uren per jaar gereserveerd (€ 20.000,-). 
  



 
3.2 Kostenraming 
Hieronder volgt een kostenraming van de activiteiten in de periode 2017-2021 
 
 

 
3.3 financiële consequenties/besluitvorming 
De raad heeft met een amendement bij de Kadernota 2015 gevraagd om in het Actieplan 
aan te geven hoeveel geld structureel nodig is voor de uitvoering van dit plan (en de 
raad heeft de intentie uitgesproken om structureel geld te gaan reserveren voor dit 
plan). 
 
Scenario 3 gaat uit van structurele financiering van onze energieopgave. Er is structureel 
€ 79.000,- per jaar extra nodig (oplopend tot max € 85.000,- in 2021). 

Kostenraming 2017- 2021 

Actie  Scenario 3 Scenario 4 

 structureel Incidenteel/jaarlijks 
bekijken 

Zonnelening  budget €150.000,- + co 
prov. samen € 300.000,- beschikbaar 

Rentelast 

 

uitvoering 

€ 1.500,- 

(voorgaande jaren + max  

€ 7.500,- in 2021) 

 

€ 5.000,- 

p.m. 

Energiescans woningeigenaren 

 €150 elk jaar 100 

€ 15.000,- p.m. 

Energiescan bedrijven 

€250,- elk jaar 50 

€ 12.500,-  

Subsidie ondersteuning lokale 
initiatieven  

(voor 2017 laadpalen plaatsen) 

€ 10.000,- p.m. 

Rentelast duurzaamheidslening  

1 miljoen  

€ 10.000,- p.m. 

Uitvoeringskosten duurzaamheidslening  € 5.000,- p.m. 

Voortzetten huidige subsidieregeling 
wonen 

 p.m. 

Inhuren projectmatige capaciteit  200 uur 

€ 20.000,- 

p.m. 

   

Totaal jaarlijks € 79.000,- 

 

(2021 €85.000) 

Afhankelijk van 
aanvullende keuzes 



Scenario 4 gaat er vanuit dat jaarlijks de mogelijkheid bestaat om vanuit de actualiteit en 
financiële ruimte een verrijkingsslag te maken.  
De benodigde financiële ruimte moet nog gevonden worden bij de kadernota/begroting 
en er zal dan een besluit over het benodigde budget genomen moeten worden. 
 
Voor 2017 is van het benodigde extra budget al € 60.000,- opgenomen in de begroting. 
Totaal is naar verwachting maximaal € 79.000,- nodig. Over een eventuele 
overschrijding van dit budget wordt gerapporteerd via de Maburap  
 
Voor de periode 2018-2021 zal via kadernota/begroting een besluit genomen worden 
over het benodigde budget.  
 
3.4 Wat zet het in werking  
De gemeente zet financiële middelen, menskracht en energiescans in om energie 
besparen en energie opwekken te stimuleren. Door deze stimulans wordt er 
daadwerkelijk meer geld besteed. Zodra men na uitvoering van de scans overgaat tot 
actie wordt er geld besteed aan bedrijven en materialen om maatregelen uit te voeren. 
De gemeente zet een ontwikkeling centraal en helpt om initiatieven van de grond te 
krijgen. Zien klussen, doet klussen. 
 
 


