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De Wet milieubeheer schrijft gemeenten voor om 

jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. Met dit 

jaarverslag wordt gerapporteerd over het milieupro-

gramma 2012 en het integraal milieubeleidsplan. 

Het milieujaarverslag geeft een overzicht van de 

voortgang die op diverse milieuterreinen is ge-

boekt. 

hoofdpunten
Hoofdpunten voor de uitvoering van het milieupro-

gramma 2012 waren:

 ✔ Adequate uitvoering van de processen 

omgevingsvergunning;

 ✔ Planvorming regionale uitvoeringsdienst (RUD) 

Drenthe;

 ✔ Uitvoeren van het klimaatprogramma 

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK);

 ✔ Uitvoeren van het (provinciale) klimaatcontract;

 ✔ Energietransitie en regionale samenwerking op 

het gebied van duurzame energie;

 ✔ Ontwikkelen gemeentelijk klimaatbeleid;

 ✔ Evaluatie van het beleidsplan duurzaam bouwen 

en het milieubeleidsplan. f i l m p r e m i è r e

r o e m e r s o dy s s e e
Bijzonder portret van een zoektocht naar waarheid, wijsheid, geluk en toekomst

filmpremière 12 juni 2012 roemers odyssee  
Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo nodigt 

u van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijke première van de 

film Roemers Odyssee. De film vertelt het verhaal van een man, 

op zoek naar waarheid, naar wijsheid, geluk en toekomst. Het 

antwoord op allerlei vragen over een toekomstbestendige wereld 

ligt misschien wel binnen handbereik, in Tynaarlo.

Vanaf 18.00 uur wordt u - met eten en drinken - ontvangen op het 

duurzaam/biologisch plein. De filmpremière start om 19.15 uur in 

de raadzaal.

Wat uitnodiging filmpremière Roemers Odyssee
Wanneer dinsdag 12 juni 

Hoe laat 18.00 - 19.30 uur

Waar gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries

Aanmelden voor 8 juni via communicatie@tynaarlo.nl

Investing in the future by working together 
for a sustainable and competitive region 

De film vloeit voort uit het project North Sea Sustainable Energy Planning. 
In dit project werkt Tynaarlo, samen met Provincie Drenthe en verschillende 
Europese partners aan concrete plannen voor duurzame energie planning.

opzet_A5lig.indd   1 24-05-12   15:04
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2 MIlIeubeheer vergunnIngverlenIng

geplande werkzaamheden
 ✔ Verlenen van 5 milieuvergunningen 

(milieuonderdeel omgevingsvergunning) binnen 

de wettelijke termijn;

 ✔ Actualiseren van 5 milieuvergunningen 

(milieuonderdeel omgevingsvergunning);

 ✔ Het verrichten van 10 opleveringscontroles;

 ✔ Afhandelen van in totaal 70 te ontvangen 

meldingen en geluidsontheffingen;

 ✔ Verlenen van 14 ontheffingen voor paasvuren;

 ✔ Advisering over evenementen.

Toelichting

Milieuvergunningen, meldingen en ontheffingen 
Dit jaar zijn 5 milieuvergunningen verleend en zijn 

70 meldingen en ontheffingen behandeld. Het gaat 

voornamelijk om meldingen in het kader van het 

Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) en ontheffin-

gen geluidhinder, met name bij de horeca. De taak 

toezicht en handhaving komt in het navolgende 

hoofdstuk aan de orde.                  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Door de inwerkingtreding van de Wabo op 1 

oktober 2010 is een groot aantal ontheffingen en 

vergunningen gebundeld in de omgevingsvergun-

ning. De organisatie is zodanig ingericht dat de 

belangrijkste onderdelen van een omgevingsver-

gunning binnen één organisatieonderdeel worden 

gerealiseerd. Dit bevordert de interne coördinatie 

resultaten
 ✔ 5 omgevingsvergunningen, onderdeel milieu 

verleend;

 ✔ 5 omgevingsvergunningen, onderdeel milieu 

geactualiseerd;

 ✔ 10 opleveringscontroles;

 ✔ 70 meldingen en ontheffingen afgehandeld;

 ✔ 14 ontheffingen paasvuren verleend;

 ✔ Bij vergunningverlening van evenementen is 

geadviseerd.

en afstemming van werkprocessen om te komen 

tot een samenhangende omgevingsvergun-

ning. Het milieudeel kan deel uitmaken van een 

omgevingsvergunning. 

Paasvuren en evenementen
Jaarlijks worden in de gemeente de traditionele 

paasvuren georganiseerd. In 2012 zijn voor 14 

locaties ontheffingen verleend voor het houden van 

een paasvuur. Door de gemeente wordt toezicht 

gehouden op de locatie. Daarbij wordt gekeken 

naar de veiligheid van de omgeving en naar het 

gebruik van schoon hout. 
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MIlIeubeheer handhavIng3

vormen een complex van voorschriften en richtlij-

nen. Door de komst van de derde tranche van het 

Activiteitenbesluit zal een groter aantal agrarische 

bedrijven onder algemene milieuregels vallen 

Controles bodem
Het toezicht op grondverzet vindt deels plaats via 

oog- en oorfunctie door andere vakgebieden. In 

specifieke gevallen gebeurt het door de betreffende 

bodemmedewerker, eventueel in samenwerking 

met een milieutoezichthouder. 

Projectmatige controles
In samenwerking met de handhavingspartners in 

Noord-Drenthe zijn ook in 2012 controles bij de 

lokale vuurwerkverkooppunten uitgevoerd. Kort-

heidshalve wordt verwezen naar hoofdstuk 4, waar 

de projecten zijn toegelicht.

geplande werkzaamheden
Inrichtinggebonden handhavingstaken:

 ✔ Uitvoeren 95 milieucontroles bij bedrijven;

 ✔ Uitvoeren van hercontroles (ongeveer in 35% 

van uitgevoerde milieucontroles);

 ✔ Uitvoeren van 20 aspectcontroles;

 ✔ Uitvoeren van 5 controles vuurwerkopslag bij 

bedrijven;

 ✔ Uitvoeren van 7 controles gedoogbeschikkingen 

tijdelijke opslag vaste mest;

 ✔ Uitvoeren van 10 opleveringscontroles;

 ✔ Vervullen oog- en oorfunctie voor andere 

vakgebieden;

 ✔ Deelname handhavingsamenwerkingsprojecten.

Niet-inrichtinggebonden handhavingstaken:

 ✔ Handhaving Bouwstoffenbesluit door uitvoeren 

vrije veldcontroles en controles meldingen;

 ✔ Toezicht kleine bodemsaneringen.

Toelichting

Milieucontroles bedrijven 
Er zijn 110 controles uitgevoerd in plaats van 

de geplande 95. Dit was mogelijk doordat in de 

loop van het jaar is gewerkt aan het weer op peil 

brengen van de benodigde toezichtscapaciteit. Dit 

gebeurde door interne verschuiving van functies. 

Naast de periodieke milieucontroles zijn de 

gebruikelijke hercontroles uitgevoerd. Het per-

centage hercontroles ligt om en nabij 35% van de 

gecontroleerde bedrijven. De ondernemer wordt na 

de eerste controle in de gelegenheid gesteld om 

eventuele afwijkingen binnen een bepaalde termijn 

in orde te maken. 

Door het proces van deregulering vallen steeds 

meer bedrijven onder algemene milieuregels. Veel 

van deze algemene regels zijn samengebracht 

binnen het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit 

en de daaraan gekoppelde ministeriële regeling 

resultaten
Inrichtinggebonden handhavingstaken:

 ✔ 110 milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd;

 ✔ 20 aspectcontroles uitgevoerd;

 ✔ 5 controles vuurwerkopslag bij bedrijven 

uitgevoerd;

 ✔ 5 controles gedoogbeschikkingen tijdelijke 

opslag vaste mest uitgevoerd;

 ✔ 10 opleveringscontroles uitgevoerd;

 ✔ Oog- en oorfunctie voor andere vakgebieden 

uitgevoerd;

 ✔ Deelgenomen aan handhaving- 

samenwerkingsprojecten.

Niet-inrichtinggebonden handhavingstaken:

 ✔ Diverse vrije veldcontroles en controles 

meldingen uitgevoerd;

 ✔ Toezicht kleine bodemsaneringen uitgevoerd.
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is het gebruik van digitale checklisten voor toezicht 

op het gebied van bouwen, veiligheid en milieu. 

De toezichthouder heeft de checklisten en achter-

grondinformatie op een tablet tijdens de controles 

beschikbaar. Het systeem is ook een hulpmiddel 

voor het maken van eenduidige controlerapporten 

en het verzamelen en rapporteren van manage-

mentinformatie. De pilot is in 2013 voortgezet, 

zodat later een definitieve keuze kan worden 

gemaakt.

Door de handhavingspartners in de regio is een 

gezamenlijk cursus georganiseerd vanwege de 

wijzigingen in het Activiteitenbesluit. 

RUD-Drenthe
Alle gemeenten zijn zowel ambtelijk als bestuur-

lijk betrokken bij het proces om te komen tot een 

regionale uitvoeringsdienst (RUD) in Drenthe voor 

wettelijke milieutaken. Eerder is overeenstemming 

bereikt over een zogenaamd Drents model voor de 

RUD in Drenthe. Nadat begin 2012 de contouren-

nota werd vastgesteld, is gewerkt aan onderdelen 

van een bedrijfsplan. Eind 2012 hebben de part-

ners ook een intentieverklaring getekend waarin zij 

verklaren om in 2013 samen een gemeenschap-

pelijke regeling voor een RUD in Drenthe aan te 

gaan. In 2013 wordt gewerkt aan het bedrijfsplan 

en de tekst van de Gemeenschappelijke Rege-

ling (GR). De GR wordt ter instemming aan de 

gemeenteraden en provinciale staten voorgelegd. 

In de 2e helft van 2013 wordt gewerkt aan de prak-

tische vormgeving van de RUD. 

geplande werkzaamheden
 ✔ Controles bij vuurwerkverkooppunten;

 ✔ Uitwerking integraal toezichtsprotocol;

 ✔ Deelname aan de vorming RUD Drenthe. 

Toelichting

Vuurwerkcontroles
De samenwerking voor Noord-Drenthe is geor-

ganiseerd binnen de Samenwerking Handhaving 

Drenthe Noord. Ook wel aangeduid met de Top 

van Drenthe. Binnen de regio zijn ook in 2012 

gezamenlijke controles uitgevoerd bij vuurwerkver-

kooppunten. Daarbij zijn in onze gemeente de 3 

verkooppunten tijdens de verkoopdagen bezocht. 

Het naleefgedrag is goed. Er zijn geen tekortkomin-

gen geconstateerd. 

Digitaal toezicht
In 2012 hebben de Wabo-toezichthouders van de 

de STAAN-gemeenten (Samenwerking Tynaarlo, 

Assen, Aa en Hunze en Noordenveld) een pilot 

uitgevoerd met digitaal toezicht. Basis van de pilot 

saMenwerkIng handhavIng drenThe 
noord4

resultaten
 ✔ 5 controles bij vuurwerkverkooppunten 

uitgevoerd;

 ✔ Wabo-handhavingsproject integraal 

toezichtsprotocol uitgevoerd en geëvalueerd;

 ✔ Samengewerkt aan de voorbereiding van de 

RUD-Drenthe.

Mei 2013 • nummer 9

Colofon

In 2013 gaat de Regionale 
Uitvoerings dienst Drenthe 
van start.
De RUD Drenthe werkt 
voor en samen met alle 
Drentse gemeenten en 
de provincie aan een 
leef omgeving die schoon, 
heel en veilig is.
Deze nieuwsbrief is van de 
kwartiermaker en bedoeld 
om toekomstig medewer-
kers en belangstellenden
te informeren over de 
aanloop naar de RUD 
Drenthe.

Teksten

Werkgroep Communicatie
Grafische verzorging

Docucentrum,  
provincie Drenthe

Nieuwsbrief RUD Drenthe

Nog geen overeenstemming  
over Sociaal Statuut

Op woensdagavond 22 mei hebben werkgevers en 

 vertegenwoordigers van de vakorganisaties het 

overleg over het Sociaal Statuut RUD voortgezet. 

De meeste aandacht ging uit naar 
drie punten: de vergoeding van de 
meerkosten woon-werkverkeer, 
garantie voor bestaand salaris 
en bijbehorend perspectief en de 
werkgelegenheid.

De vakorganisaties hebben naar 
aanleiding van de besprekingen 
op 15 april hun achterban geraad-
pleegd. Zij vragen volledige garantie 
van salaris en perspectief, een 

werkgelegenheidsgarantie van vijf 
jaar en vergoeding van meerkosten 
voor woon-werkverkeer. 

Vertegenwoordigers van de werkge-
vers vinden een werkgelegenheids-
garantie van meer dan 3 jaar niet 
passend, rekening houdend met 
de bestaande garanties die gelden 
voor het zittende personeel van 
de latende organisaties en met de 
economische verwachtingen. 

Over het 
door de 
werkgevers 
geboden pakket, 
bestaande uit reiskosten van 
€ 0,19 gedurende twee jaren voor 
meerkosten woon- werkverkeer, 
garantie van bestaand salaris en 
bijbehorend perspectief en geen 
ontslag in de startfase periode 
2014-2017 als gevolg van reorgani-
satie, is in dit overleg geen overeen-
stemming bereikt. De bonden leggen 
nu het eindbod van de werkgevers-
delegatie voor aan hun leden. 

Agenda

17 juni  Overleg Bestuurlijke 

Regiegroep

2 juli  Vaststelling Bedrijfsplan en 

GR in colleges

RUD krijgt een eigen  
Bijzondere Ondernemingsraad

Onlangs hebben vertegenwoordigers namens Ondernemings raden en WOR-bestuurders zich 

gebogen over een Convenant over de Bijzondere Ondernemingraad (BOR) voor de Regionale 

Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Over de inhoud van het convenant zijn partijen het eens 

geworden. De formele afhandeling zal binnenkort plaats vinden. 

In de BOR hebben vertegenwoor-
digers van alle ondernemingsraden 
van de Drentse gemeenten en de 
provincie zitting. De vertegenwoor-
digers van de Ondernemingsraden 
in de BOR behartigen de belangen 
van al het personeel, dat overgaat 
naar de Regionale Uitvoeringsdienst 
Drenthe. De BOR heeft dezelfde 
rechten en bevoegdheden als een 
‘gewone’ ondernemingsraad. In de 
BOR worden alle zaken besproken 
die te maken hebben met de 
inrichting van de RUD Drenthe. 

Na de start van de RUD zullen er 
verkiezingen worden gehouden 
onder het personeel voor een nieuw 
op te richten OR. Tot die tijd neemt 
de BOR de zaken voor haar rekening. 

Het convenant wordt afgesloten 
tussen de WOR-bestuurders en 
de ondernemingsraden. Een 
WOR bestuurder is de ambte-
lijke bestuurder/directeur, zoals 
is aangegeven in de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR). Vandaar 
de naam WOR-bestuurder. De 

WOR-bestuurders van de gemeenten 
en de provincie hebben één 
bestuurder gemachtigd namens hen 
op te treden. Die WOR-bestuurder is 
kwartiermaker en beoogd directeur 
Johan Vogelaar. 

Rol lokale OR 

De ontvlechting van de milieu-
taken uit de eigen gemeentelijke 
en provinciale organisatie blijft de 
verantwoordelijkheid en bevoegd-
heid van de lokale ondernemings-
raden. 

Heb je vragen? Stel ze aan je leiding-gevende!

Special
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resultaten
 ✔ Bij alle relevante verkeersplannen en ruimtelijke 

ordeningsplannen is geadviseerd.

 ✔ Berekeningen in verband met diverse kleinere 

plannen in Eelderwolde; 

 ✔ Advisering initiatief centrum Eelde;

 ✔ Advisering over mogelijke bedrijfsvestigingen 

en bestemmingsplanwijzingen zoals 

parkeervoorziening bloemenveiling en  

dorpshuis Yde.

De advisering over overige verkeersbesluiten 

die invloed kunnen hebben op het geluidsniveau 

of andere effecten voor de leefbaarheid, is een 

doorlopende activiteit. Bij geluidadvisering voor 

individuele bouwplannen ging het vooral om het be-

palen van de gevelbelasting en het beoordelen van 

rapporten over gevelisolatieniveaus. Verder vond 

advisering plaats over geluidsaspecten met betrek-

king tot vergunningverlening in het algemeen (Wet 

milieubeheer, Evenementenbeleid en de Algemene 

Plaatselijke Verordening) en bij de afhandeling van 

klachten over geluidsoverlast. 

geplande werkzaamheden
 ✔ Advisering bij verkeersplannen en ruimtelijke 

ontwikkelingen;

 ✔ Beoordelen akoestische onderzoeken bij 

vergunningverlening;

 ✔ Beoordelen akoestische onderzoeken bij 

bouwplannen;

 ✔ Advisering over externe veiligheid bij ruimtelijke 

plannen en milieuvergunningen.

Toelichting

Ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersplannen
In het milieubeleidsplan is aangegeven dat de 

toenemende ruimtelijke ontwikkelingen in Tynaarlo 

vragen om een passende verkeersstructuur. Een 

passende verkeersstructuur moet zorgen voor 

blijvend goede bereikbaarheid, maar ook voor het 

op peil houden van de leefbaarheid in de woon- en 

recreatiegebieden. Het uitgangspunt is het ‘stand-

still-principe’. Nadelige milieueffecten van verkeer 

mogen niet toenemen. Dat kan bijvoorbeeld door 

het gebruik van stil asfalt. 

Nieuwe ontwikkelingen worden met een verkeers-

model in combinatie met geluidberekeningen 

beoordeeld op de effecten voor de leefbaarheid. Dit 

geeft de mogelijkheid om daar bij ruimtelijke ont-

wikkelingen nadrukkelijk rekening mee te houden. 

Uitgangspunt bij nieuwe woningbouwontwikkelin-

gen is dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde voor 

geluid zo min mogelijk wordt overschreden. 

Er zijn diverse geluidsadviezen opgesteld en 

geluidberekeningen gemaakt voor uiteenlopende 

plannen en projecten. 

Enkele daarvan zijn: 

 ✔ Berekenen geluidbelasting aanleg rotonde 

Paterswolde;

 ✔ Berekenen afschermende voorzieningen A7 

in verband met de woonwijk Ter Borch, in het 

bijzonder Rietwijk;

 ✔ Berekeningen in verband met aanpassen plan 

Rietwijk Ter Borch;

geluId5
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Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). Het 

ging om bestemmingsplan buitengebied, rotonde 

Meerweg, Rietwijk in Ter Borch en centrum Pa-

terswolde. Daarnaast zijn een aantal individuele 

bouwplannen getoetst. 

Onze bestemmingsplannen zijn getoetst aan de 

hand van de potentiële knelpunten van de risico-

kaart. Er wordt doorlopend gewerkt aan het actueel 

houden van de provinciale risicokaart, waar alle 

risico-objecten op zijn weergegeven. Deze kaart is 

op het internet te vinden. De gemeente wordt bij 

het onderwerp ondersteund door het provinciaal 

steunpunt externe veiligheid.

Externe veiligheid
Externe veiligheid heeft betrekking op de beheer-

sing van de risico’s voor de burger, die verbonden 

zijn aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stof-

fen bij tal van industriële activiteiten. De aandacht 

richt zich vooral op veiligheidsaspecten in ver-

band met de ruimtelijke ordening. Met name gaat 

het daarbij om de directe gevolgen die door het 

eenmalig vrijkomen van gevaarlijke stoffen kunnen 

ontstaan. Bovendien kan externe veiligheid een rol 

spelen bij het verlenen van vergunningen op grond 

van de Wet milieubeheer.

Een aantal bestemmingsplannen is getoetst aan 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen en het 



7Milieujaarverslag gemeente Tynaarlo - 2012     |

Voor diverse projecten zijn bodemonderzoeken en 

sanering uitgevoerd. 

In 2012 waren dit onder meer: 

 ✔ Ter Borch: Bodemonderzoek en asbestsanering;

 ✔ Oude Tolweg: Advisering grondverzet van 

particulieren;

 ✔ Omlegging transportleiding NAM: Advisering 

over bodemkwaliteit en bodembeheer;

 ✔ Waterberging Eelde-Peizermade: Advisering 

over grondverzet;

 ✔ Van Wijk- en Boerma: Advisering bij de pilot 

biologische sanering;

 ✔ Toepassing hergebruik AVI-slakken luchthaven 

baanverlenging;

 ✔ Grondtransport en kwaliteit sanering NS-locatie; 

 ✔ Bouwrijpmaken Groote Veen.

Naast bovengenoemde projecten zijn nog tientallen 

bodemrapporten beoordeeld en adviezen uitge-

bracht in verband met de aanvraag om bouwver-

gunning (bodemtoets). Vanwege grondverzet zijn 

diverse adviezen uitgebracht aan aannemers en 

particulieren. In een aantal gevallen gebeurde dit 

via het meldpunt bodemkwaliteit.

Makelaars benaderden de gemeente Tynaarlo 

regelmatig voor specifieke bodeminformatie in het 

kader van woning- en perceeltransacties. Op basis 

van hun aanvraagformulier wordt de specifieke 

informatie verstrekt. In 2012 gebeurde dat zo’n 55 

keer.

resultaten
 ✔ De actuele bodemfunctiekaart is gereed;

 ✔ Geadviseerd over diverse bodemonderzoeken 

en -saneringen; 

 ✔ Geadviseerd over toepassing secundaire 

grondstoffen uitgebracht.

bodeM6
geplande werkzaamheden

 ✔ Uitvoering Besluit bodemkwaliteit en 

actualisering bodemfunctiekaart;

 ✔ Advisering over en begeleiding van 

bodemonderzoeken en -saneringen;

 ✔ Advisering over de toepassing van secundaire 

grondstoffen.

Toelichting

Grondverzet
In 2012 heeft de gemeente de bodemfunctieklas-

senkaart en het bestaande bodembeheerplan 

geactualiseerd. Dit is een vereiste op grond van 

het Besluit bodemkwaliteit. De bodemfunctieklas-

senkaart heeft tot doel de kwaliteit van toe te 

passen grond of baggerspecie te relateren aan de 

functie van het toepassingsgebied. Het grondstro-

menbeleid dat gebaseerd is op deze instrumenten, 

vereenvoudigt de procedures voor grondverzet en 

bevordert het hergebruik van secundaire grond-

stromen zonder dat de bodemkwaliteit daardoor 

vermindert. Dat geldt niet alleen voor grondstromen 

van gemeentelijke werken, maar ook van bedrijven 

en particulieren.

Advisering over en begeleiding van 
bodemonderzoeken en –saneringen  
en secundaire grondstoffen
De vakdiscipline bodem heeft de taak om de 

organisatie te adviseren bij allerlei ruimtelijke 

ontwikkelingen en civiele projecten met betrekking 

tot bodemonderzoek, -sanering en grondstromen 

en de toepassing van secundaire grondstoffen. 

Bodemonderzoeken en -saneringen worden in 

gang gezet, begeleid en beoordeeld. Door optimaal 

gebruik te maken van het bodembeheerplan en 

hergebruikmogelijkheden, kunnen kosten bespaard 

worden. Door de vakdiscipline tijdig in te schakelen 

kunnen onaangename verrassingen bij de aankoop 

van gronden door onopgemerkte bodemveront-

reinigingen zoveel mogelijk worden voorkomen. 
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Waterklachten
Afgelopen jaar zijn tussen de 10 à 15 vragen of 

klachten binnengekomen over water. De meeste 

vragen hadden betrekking op water in de kruip-

ruimte, water in de tuin of in de berm. Tuinen en 

plantsoenen kunnen na een periode van regen 

enkele dagen drassig zijn. Daarna moeten derge-

lijke plekken weer goed begaanbaar zijn. 

resultaten
 ✔ Voorbereiding zuiveringsveld Spierveen;

 ✔ Rioleringaanpassing Zuideinde en aanleg 

bergbezinkbassin;

 ✔ Diverse woningen gerioleerd;

 ✔ Gestart met evaluatie GRP 2009-2013.

waTer7
geplande werkzaamheden

 ✔ Advisering bij de uitvoering verbreed GRP en 

Gemeentelijk Waterplan.

Toelichting

Rioleringsprojecten
In 2012 zijn diverse projecten op water- en riole-

ringsgebied opgestart, in uitvoering genomen of 

afgerond. 

De voorbereiding van de aanleg van een zui-

veringsveld voor het woongebied Spierveen is 

opgestart.

In het gebied Zuideinde in Eelde is de riolering 

aangepast en is een bergbezinkbassin aangelegd. 

Voor de bouwvak van 2013 zijn de werkzaamheden 

afgerond.

Voor zes woningen in Zeijen aan de Zuiderweg, 

veertig woningen aan de Bruilweering en zes aan 

De Leegte is riolering aangelegd en aangesloten. 

Vervolgens staan het aansluiten van de woonboten 

in De Groeve op de riolering in de planning.

Samenwerking partners
De waterpartners zijn met elkaar in gesprek om te 

bepalen op welke punten er concreet kan worden 

samengewerkt. De deelnemende gemeenten zijn 

opgedeeld in regio’s, Tynaarlo valt in de regio 

STAAN. 

Gemeentelijk rioleringsplan
Het huidige GRP loopt tot en met 2013. Met het 

schrijven van het volgend GRP is begonnen en zal 

door eigen organisatie worden opgesteld. De rio-

lering in de gemeente wordt doorlopend geïnspec-

teerd, gerepareerd, vervangen. Afgelopen jaar is in 

verschillende delen van woonkernen boomwortel 

door middel van een watersnijder verwijderd.
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gemeentelijk daken meegenomen. Pas dan wordt 

daarover een besluit genomen. 

Het onderzoek naar besparingsmogelijkheden 

openbare verlichting is eerder uitgevoerd. Op basis 

daarvan is een vervangingsplan opgesteld en vanaf  

2009 in uitvoering gebracht. Bestaande lampen 

worden daarbij vervangen door energiezuinige 

lampen. Inmiddels is op 6 locaties LED-verlichting 

toegepast. Bij 15 lichtmasten is LED in bestaande 

lichtarmaturen toegepast. Het totale energiegebruik 

is door de maatregelen met ruim 16% gedaald 

en is de uitstoot van CO
2
 met ruim 37 ton per jaar 

afgenomen. Deze afname is gerealiseerd ondanks 

de uitbreiding van het verlichtingsareaal door 

nieuwe wijkuitbreidingen.

Het gemeentelijk vervoerplan bestaat uit het 

onderdeel woon-werkverkeer van medewerkers 

en het onderdeel gemeentelijk wagenpark. Eerder 

is onder de noemer ‘heel Nederland fietst’ een 

actie onder onze medewerkers uitgevoerd, is een 

demonstratie geweest met een elektrische auto 

en een elektrische scooter en is een onderzoek 

geweest naar reisgedrag van medewerkers. Het 

onderdeel verduurzaming van het wagenpark is op-

gepakt bij het onderzoek naar de energieneutrale 

gemeentewerf. 

resultaten
 ✔ Het SLOK-programma is gerealiseerd;

 ✔ Alle activiteiten uit het klimaatcontract gestart en 

deels gerealiseerd;   

 ✔ Geadviseerd bij ruimtelijke projecten; 

 ✔ Evaluatie dubobeleidsplan en milieubeleidsplan 

gestart in 2013;

 ✔ Voorbereiding duurzaamheidsvisie in 2013 

gestart, waar klimaatbeleid onderdeel van 

uitmaakt. 

 

zie ook bijlage	Overzicht	SLOK-projecten

klIMaaTbeleId8
geplande werkzaamheden

 ✔ Uitvoeren activiteiten klimaatprogramma 

(SLOK);

 ✔ Uitvoeren activiteiten klimaatcontract;

 ✔ Duurzaam inkopen;

 ✔ Advisering duurzaamheid ruimtelijke 

ontwikkelprojecten;

 ✔ Evaluatie van het beleidsplan duurzaam bouwen 

en het milieubeleidsplan;

 ✔ Ontwikkelen gemeentelijk klimaatbeleid.

Toelichting

Uitvoering klimaatprogramma en klimaatcontract
In 2009 is in het kader van de Stimuleringsregeling 

LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK) een klimaatpro-

gramma opgesteld, dat in de periode 2009-2012 is 

uitgevoerd. Alle projecten uit het SLOK-programma 

zijn afgerond. In de bijlagen is een uitgebreid 

overzicht opgenomen over de uitvoering van de 

SLOK-projecten. 

Medio 2010 is met de provincie een klimaatcontract 

afgesloten. Op basis daarvan wordt een extra im-

puls gegeven aan energiebesparing en duurzaam-

heid op basis van een groot aantal activiteiten. De 

provincie levert daarbij een financiële bijdrage. De 

activiteiten moeten uiterlijk eind 2013 zijn afgerond. 

Dit klimaatprogramma valt gedeeltelijk samen met 

het SLOK-programma. Het merendeel van de 

activiteiten uit het klimaatcontract is opgestart en 

gedeeltelijk uitgevoerd. Voor sommige activiteiten 

is het onzeker of deze uiterlijk 2013 zijn uitgevoerd. 

Dat geldt onder meer voor de renovatieplannen 

voor Aqualaren. MFA Paterswolde wordt niet 

gerealiseerd. 

Het onderzoek naar de mogelijkheden van een 

energieneutrale gemeentewerf is gereed. De 

mogelijkheid van zonnepanelen op de gemeente-

werf wordt in een breder onderzoek naar andere 
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Ondernemers bekijken de mogelijkheden van zon-

nepanelen op hun bedrijfspanden. 

Met de regionale partners in landschapsbeheer 

is gekeken naar de mogelijkheid om biomassa uit 

het landschap op een efficiënte manier in te zetten 

voor duurzame energie. Onder meer zijn provincie, 

gemeenten en Staatsbosbeheer betrokken en is 

een vooronderzoek uitgevoerd. Er is vervolgens 

een samenwerkingsovereenkomst afgesloten en 

een vervolgonderzoek uitgevoerd. Momenteel 

wordt bekeken of en hoe de partijen verder kunnen 

samenwerken.

In 2012 is gewerkt aan de planvoorbereiding voor 

het helofytenfilter met waterberging Eelder- en 

Peizermaden. Het bestemmingsplan is inmiddels 

gereed voor inspraak en de uitvraag naar aanne-

mers wordt afgerond.

In het klimaatcontract is rekening gehouden met 

een lokale uitvoering van het 100.000-woningen-

plan. Het plan richt zich op energiebesparing in de 

Vanuit het Interreg project North Sea Sustainable 

Energyplanning zijn energiestudies voor De Bron-

nen uitgevoerd., waaronder een verkenning van 

de mogelijkheden van warmte- en koudeopslag 

(WKO) in de bodem. 

In 2012 is begonnen met het haalbaarheidson-

derzoek naar de mogelijkheden van een energie-

park op Vriezerbrug-Zuid. In 2013 wordt op basis 

van het onderzoek een advies aan het college 

voorgelegd. 

De gemeente heeft met ondernemers van het 

bedrijventerrein Vriezerbrug afspraken gemaakt 

om parkmanagement te ontwikkelen, waarbij 

duurzaamheid een belangrijke plaats krijgt. Eerder 

is het gezamenlijk energieverbruik door de on-

dernemers in beeld gebracht. Op basis daarvan 

wordt gezamenlijk electriciteit ingekocht. Ook is 

de afvalinzameling tegen het licht gehouden en 

zijn gezamenlijke afvalcontracten afgesloten. Het 

afgelopen jaar is een plan van aanpak voorbereid, 

om het parkmanagement verder inhoud te geven. 

Bestuurlijke bijeenkomst 
DE Kop van Drenthe 
   

 
   Assen, 21 november, 2012 
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98% duurzaam ingekocht. Daarmee komt de doel-

stelling van 100% in zicht. 

Advisering duurzaamheid ruimtelijke 
ontwikkelprojecten
De organisatie maakt gebruik van hulpmidde-

len om duurzaamheid in het planproces mee te 

nemen. GPR-gebouw is in gebruik genomen voor 

gebouwen en DPL wordt gebruikt voor ruimtelijke 

plannen. Er is een nieuwe referentiewijk voorbe-

reid voor DPL, passend bij een woonwijk in een 

landelijke gemeente. Op die manier kunnen de 

plannen voor De Bronnen op een reële manier op 

duurzaamheid worden beoordeeld. 

Ontwikkeling gemeentelijke beleidsplannen
In december 2008 is het gemeentelijk milieube-

leidsplan door de raad vastgesteld. In die periode 

gebeurde dat ook voor het beleidsplan duurzaam 

bouwen. Voorgenomen is om de beleidsuitvoering 

van beide documenten te evalueren. Door interne 

verschuiving van werkzaamheden is de evaluatie 

niet in 2012 uitgevoerd, maar wordt deze in 2013 

afgerond. De evaluatie dient mede als input voor 

de in 2013 op te stellen duurzaamheidsvisie. 

Het gemeentelijke klimaatprogramma SLOK is 

eind 2012 tot een afronding gekomen. Voor het 

klimaatcontract gebeurt dat eind 2013. Daardoor 

ontstaat er behoefte om nieuwe kaders en doe-

len voor het gemeentelijk klimaatbeleid te bepa-

len. Het klimaatbeleid zal deel uitmaken van de 

duurzaamheidsvisie.

bestaande bouw. In de wijk Westlaren in Zuidlaren 

is in overleg met wijkbewoners een wijkteam inge-

steld. Het wijkteam voert inmiddels activiteiten uit, 

die moeten leiden tot energiebesparing bij particu-

liere woningeigenaren in Westlaren. 

Ook elders in de gemeente ontwikkelen zich 

energiebesparingsprojecten, die spontaan vanuit 

de bevolking ontstaan. Te noemen zijn onder meer 

EnergieRijk Zeijen en Eco-Oostermoer. In 2012 is 

het project DE Kop van Drenthe uitgevoerd, waarbij 

dorpen in de gemeente Tynaarlo en Assen werden 

uitgedaagd om ideeën aan te dragen op het gebied 

van lokale duurzame energie. 

Voor wijken en dorpen die aan de slag willen met 

energiebesparing of duurzame energie heeft onze 

gemeente in de loop van 2012 een bijdrageregeling 

in het leven groepen. Lokale initiatiefnemers kun-

nen maximaal € 1.500,= krijgen om een project in 

hun eigen woonomgeving op te starten.

Duurzaam Inkopen 
De gemeente Tynaarlo heeft de doelstelling om 

duurzaam in te kopen. Het streven is om in 2015 

100 % duurzaam in te kopen. Dit geldt voor alle 

productgroepen waarvoor landelijk duurzaamheids-

critera zijn opgesteld. Verdergaande aspecten van 

duurzaam inkopen kunnen voortvloeien uit andere 

programma’s en ambities. Zoals het beleidsplan 

duurzaam bouwen en het klimaatcontract met de 

provincie. In 2009 werd 84% duurzaam ingekocht. 

Van het aanbestedingsvolume wordt inmiddels 
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naar mogelijkheden van energiebesparing. De 

voorbereiding van het project werd uitgevoerd in 

samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie 

Drenthe. De wijk Westlaren is gekozen als pilotpro-

ject, omdat door de aanwezigheid van veel wonin-

gen uit de jaren 60 en 70 er veel energiebesparing 

en dus ook financieel voordeel voor de bewoners 

valt te behalen. We kijken naar uitbreiding van dit 

concept in andere delen van de gemeente als het 

project succesvol verloopt. 

Hansa Green Tour start vanaf Tynaarlo 
De Hansa Green Tour is een zakelijk netwerk-

evenement voor ondernemers en bestuurders 

om schone en groene technologie te promoten in 

de Hanze regio in Noord-Europa en te leren van 

groene steden en gemeenten die voorop lopen in 

duurzaamheid. De tour met uitsluitend elektrische 

auto’s of auto’s met alternatieve brandstoffen 

ging in 2012 van Eelde naar Hamburg. Onderweg 

resultaten
 ✔ 2 nieuwsbrieven duurzaamheid “Het Groene 

Profiel”;

 ✔ Artikelen en persberichten;

 ✔ Diverse bijzondere communicatieactiviteiten. 

 

zie ook	bijlage	Overzicht	Milieueducatie	

2009-2012

naTuur- en MIlIeueducaTIe en 
coMMunIcaTIe9
geplande werkzaamheden

 ✔ Verrichten van één of meer bijzondere 

communicatieactiviteiten;

 ✔ Ontwikkelen voorlichtingsmiddelen op het 

gebied van duurzaam bouwen;

 ✔ Ondersteuning energiebesparing door 

particuliere woningeigenaren;

 ✔ Verzorgen persberichten en artikelen;

 ✔ Uitbrengen nieuwsbrief duurzaamheid.

Toelichting

Milieucommunicatie en milieueducatie
Natuureducatie wordt specifiek door het IVN in 

samenwerking met het scholennetwerk uitgevoerd. 

Milieucommunicatie wordt ook ingezet om de 

uitvoering van het beleid te ondersteunen. Er wordt 

onder meer gebruik gemaakt van de gemeentelijke 

infopagina en de website. Met regelmaat worden 

bijzondere activiteiten en projecten uitgevoerd, 

zoals dit jaar de Twitterfiets, de start van de Hansa 

Green Tour met als vertrekpunt Groningen Airport 

Eelde, om aandacht te vragen voor duurzame 

mobiliteit. 

De naam van de nieuwsbrief ‘Het Groene Profiel’ 

refereert aan de groene gemeente Tynaarlo. Zowel 

in letterlijke als in figuurlijke zin. Een gemeente 

met veel natuur, waar het relatief rustig en gezond 

wonen is. Het groene karakter van Tynaarlo is een 

kernkwaliteit. Als gemeente willen we een inspira-

tiebron zijn voor duurzaamheid. Daarbij gaan we uit 

van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De 

nieuwsbrief verscheen nog twee keer in 2012 en is 

vanwege capaciteitgebrek gestopt. 

De geplande ontwikkeling van voorlichtings-

middelen op het gebied van duurzaam bouwen 

wordt inmiddels in 2013 uitgevoerd. 

Energiebesparing Westlaren
De gemeente Tynaarlo startte in de wijk Westlaren 

in Zuidlaren een bijzonder project over energiebe-

sparing. Het wijkteam kijkt samen met inwoners 
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filmpje bij. Dit boek was door de organisatie van 

de Dag van de Duurzaamheid gekozen en heel 

geschikt om met kinderen het gesprek over duur-

zaamheid aan te gaan. 

 

Nacht van de Nacht
Nederland is één van de meest verlichte landen 

van Europa. De belangrijkste toepassing van 

verlichting waarbij snel lichtvervuiling ontstaat, is 

bij verlichting in kassen, verlichting bij sportvelden 

en openbare verlichting. Mens en dier hebben 

geen baat bij veel licht ’s nachts. Daarom willen we 

inwoners bewust maken van het belang van donker 

en de toenemende lichtvervuiling. In de nacht dat 

de klok verzet werd, van 27 op 28 oktober, vroe-

gen we inwoners ‘onnodige’ verlichting te doven. 

We deden die oproep ook aan kerken, bedrijven 

en instellingen in onze gemeente. Op 27 oktober 

organiseerden we een workshop Sterrenkijken op 

het gemeentehuis in Vries. Daar waren maar liefst 

65 deelnemers!

Watervlo
In het najaar is ook de Watervlo nog 1 dag voor 

twee schoolklassen aangelegd in Vriezerbrug. De 

Watervlo is een tot educatief centrum omgebouwd 

vrachtschip, waarbij het thema water centraal staat. 

Een terugblik op de afgelopen jaren
In de bijlagen is een uitgebreid overzicht opgeno-

men van activiteiten die in de afgelopen jaren zijn 

uitgevoerd.

werden steeds interessante duurzame projecten 

en bedrijven bezocht. Het thema was de duurzame 

stad. Tynaarlo bood de Hansa Green Tour samen 

met de provincie Drenthe een startplaats aan bij 

Groningen Airport Eelde. 

Twitterfiets
De regio Groningen Assen zet in op duurzame 

mobiliteit, en het belang van fietsen. Met de 

 Twitterfiets haalden we fors de publiciteit als raads-

lid Oscar Rietkerk en wethouder Harm Assies op 

de fiets rondtouren door de gemeente. 

Filmpremiere 
Op 12 juni was de filmpremière van Roemers 

Odyssee. Een bijzonder portret over de zoektocht 

van een man naar duurzaam en zelfvoorzienend 

leven. Een mooi inspirerend verhaal dat we vaak 

konden inzetten bij bewonersbijeenkomsten, 

festivals en evenementen. Speciaal voor kleine 

groepen is een pakket ontwikkeld om naar aanlei-

ding van de film in gesprek met elkaar te gaan over 

duurzaamheid en zelfvoorzienend leven. De be-

doeling is dat het bijdraagt aan bewustwording en 

aanzet tot concrete acties in de eigen leefomgeving  

Dag van de Duurzaamheid: Help Mijn iglo smelt!  
Wethouder Assies was dit jaar op bezoek bij de 

Mariaschool in Paterswolde. Hij las zo’n 65 leer-

lingen voor uit ‘Help, mijn iglo smelt!’ Het is een 

indringend verhaal over de directe effecten van 

klimaatverandering in de leefwereld van kinderen 

op allerlei plekken op de wereld. Ook was er een 
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bIjlage slok-projecTen

Project Doelstelling	van	het	
project

Beoogde	resultaten Toelichting	op	de	behaalde	resultaten	

1.
	E
n
er
g
ie
n
eu
tr
al
e	
g
em

ee
n
te
w
er
f

Het	verrichten van een 
haalbaarheidsstudie 
naar een energieneutrale 
gemeentewerf.

Inzicht	in haalbaarheid 
energieneutrale gemeentewerf.
Inzicht	in te nemen.
maatregelen, terugverdientijden 
en natuurlijke. 
vervangingsmomenten.
Bestuurlijk	besluit realisatie 
energieneutrale werf.

De	haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. Maatregelen met een 
acceptabele terugverdientijd worden meegenomen bij natuurlijke 
vervangingsmomenten. De aanschaf van  elektrische voertuigen 
wordt onderzocht. Een geheel energieneutrale werf is vanwege de 
leeftijd van het gebouw geen realistische optie. Hiervoor zijn grote 
investeringen nodig met een lange terugverdientijd. Medio 2013 
wordt een besluit genomen over zonnepanelen op gemeentelijke 
gebouwen. Op dat moment wordt tevens een besluit genomen over 
eventuele grotere investeringen of investeringen met een langere 
terugverdientijd voor de gemeentewerf. De haalbaarheidsstudie 
vormt een hulpmiddel bij het maken van onderbouwde keuzes 
voor energiemaatregelen voor nu en in de toekomst. Op korte 
termijn worden die maatregelen uitgevoerd, die een minder grote 
investering vragen of die met regulier onderhoud meegenomen 
kunnen worden.

2.
	O
p
en
b
ar
e	
ve
rl
ic
h
ti
n
g

De	openbare verlichting is 
en energiezuinig.

Ten	minste 16% 
energiebesparing.
Inzicht	in besparingspotentieel.
Plan	van aanpak 
energiebesparing.
Proefproject	met LED.

Door	allerlei maatregelen is in de afgelopen jaren het 
energieverbruik van onze openbare verlichting ruimschoots 16% 
afgenomen, ondanks de toename van ons verlichtingsareaal door 
nieuwbouwplannen. In 2009 is een quick-scan en een GEO-scan 
uitgevoerd om het besparingspotentieel in beeld te brengen. 
De uitkomsten zijn meegenomen in het vervangingsprogramma 
(plan van aanpak). In de periode 2008-2012 zijn tot nu toe 2061 
traditionele lampen door energiezuinige PL-lampen vervangen en 
zijn daar bovenop nog eens 250 complete lichtmasten vervangen. 
Daarvoor werden in de periode 2004-2007 al 1239 lampen 
vervangen. Verder wordt straatverlichting na middernacht om en 
om uitgeschakeld.
Er	wordt volop ervaring opgedaan met LED-verlichting. Tot op 
heden is op 6 plaatsen LED-verlichting geplaatst, waarbij het 
gaat om in totaal 136 lichtmasten. Bij 15 lichtmasten is RetroLED 
toegepast. Daar is LED-verlichting in bestaande armaturen 
geplaatst. In de wijk de Oude Tolweg zijn als proef 3 lichtmasten 
met LED-lampen geplaatst. Dit kan mogelijk een vervolg krijgen 
in de gehele wijk. In de wijk Groote Veen worden in 2013 naar 
verwachting 45 lichtmasten met LED geplaatst. De bedoeling is dat 
bij de realisatie van de rest van de wijk ook LED-verlichting wordt 
toegepast.

3.
	G
em

ee
n
te
lij
k	
ve
rv
o
er
p
la
n

Er	vindt een transitie 
plaats in zakelijk en 
woon-werkverkeer van 
autogebruik naar fiets en 
OV.
Het	gemeentelijk 
wagenpark maakt (deels) 
gebruik van alternatieve 
brandstoffen.

Inzicht	in de mogelijkheden om 
fiets en OV te stimuleren ten 
koste van autogebruik.
Inzicht	in potentieel van deze 
transitie.
Meer	duurzame 
vervoermiddelen waaronder 
elektrische scooters en 
dienstfietsen.
Stimuleren	gebruik fiets en OV.
Gemeentelijke	voertuigen 
rijden (deels) op alternatieve 
brandstoffen.

In	2009 is de actie ‘heel Nederland fietst binnen onze eigen 
organisatie uitgevoerd. Eigen personeel zodoende gestimuleerd 
om   vaker op de fiets te gaan, voor zowel dienstreizen als voor 
het woon-werkverkeer. Bij de actie zijn twee dienstfietsen aan 
het personeel aangeboden. In 2011 is een demonstratie geweest 
met een elektrische auto en scooter. Gedurende een aantal 
dagen konden medewerkers kennismaken met het gebruik van 
deze duurzame vervoermiddelen. In 2012 is door middel van een 
enquête via intranet en door analyse van de gebruiksregistratie 
van de dienstauto en de dienstfiets, meer inzicht ontstaan 
in mogelijkheden en potentieel van de transitie. Voor de 
gemeentewerf wordt bekeken of een aantal elektrische voertuigen 
kan worden aangeschaft.
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4.
	M
o
n
it
o
ri
n
g
	&
	h
an
d
h
av
in
g
	E
P
C

Monitoren	van EPC 
(Energie Prestatie 
Coëfficiënt) van alle 
nieuwbouwprojecten om 
de kwaliteit van EPC-
toetsing en handhaving te 
verhogen.

Inzicht	in de nulsituatie.
Inzicht	per nieuwbouwproject 
berekende EPC, gemeentelijke 
toets en constatering tijdens de 
bouw en gerealiseerde EPC.
Inzicht	in sturingsfactoren 
lagere EPC.
Overzicht	gerealiseerde EPC/
EPL van nieuwbouwprojecten.

De	nulsituatie en de verbetermogelijkheden zijn in een notitie in 
beeld gebracht. Ook is ingegaan op sturingsfactoren voor een 
lagere EPC. Alle EPC-berekeningen voor nieuwbouw worden 
getoetst. Controle tijdens de bouw vindt in Ter Borch in 70% 
van de aanvragen plaats (voorlopend niveau volgens SLOK). 
Op andere locaties is dat gemiddeld 40-45%. Intensivering van 
toezicht is zonder capaciteitsuitbreiding niet haalbaar. Hiervoor 
zijn geen middelen beschikbaar. Een compleet overzicht van de 
gerealiseerde EPC bij alle afzonderlijke nieuwbouwprojecten is 
nu niet aanwezig. Het digitaal toezicht waar in 2012 een pilot 
mee plaatsvindt, biedt ook kansen voor een verbeterde registratie 
en rapportage van controles, waardoor het overzicht en inzicht 
aanzienlijk kan toenemen. De pilot wordt in 2013 voortgezet.

5.
	D
u
u
rz
am

e	
n
ie
u
w
b
o
u
w
	V
ri
es
	D
e	
B
ro
n
n
en

De	nieuwbouwwijk 
De Bronnen met 
een MFA wordt 
gerealiseerd volgens 
het hoogst haalbare in 
duurzaamheid.

Het	hoogst haalbare in 
duurzaamheid is vastgelegd 
volgens het principe van DPL 
(Duurzaamheids Prestatie op 
Locatie).
Hoogst	haalbare vastgelegd 
in PvE.
Duurzaamheidseisen	vertaald 
in indicatoren.
Toekomstige	bewoners zijn 
van begin af betrokken.

Er	is gewerkt met expertteams van wisselende samenstelling, 
afhankelijk van de fase en de thema’s. Die hebben bijgedragen 
aan de totstandkoming van documenten waarin duurzaamheid 
is vastgelegd. Dit zijn het Globaal Ontwikkelkader (GOK) en het 
Stedebouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Daarna is de 
structuurvisie opgesteld. Om duurzaamheidseisen te vertalen 
in indicatoren worden de instrumenten GPR-gebouw en DPL 
(DuurzaamheidsPrestatie op Locatie) gebruikt. Toetsing aan DPL 
heeft in het ontwikkeltraject al plaatsgevonden. Om een nog beter 
passende toetsing aan DPL mogelijk te maken is voor de Bronnen 
een nieuwe ‘referentiewijk’ in DPL aangemaakt.
Onder	de bewoners zijn gedurende het hele proces bijeenkomsten 
georganiseerd. In het afgelopen jaar heeft dat onder meer vorm 
gekregen in ‘de tafels van Vries’. Gemeentebreed is een enquête 
gehouden over duurzaamheid, die voor een deel inging op De 
Bronnen.
Het	geplande proces en de geplande documenten zijn 
gerealiseerd. Inmiddels is de bestuurlijke keuze gemaakt om niet 
meer strak vast te houden aan het hoogst haalbare. Wettelijke 
normen zoals de EPC zijn geleidelijk aan steeds scherper 
geworden en duurzaamheid wordt steeds meer verankerd in het 
Bouwbesluit. Voor duurzaamheid wordt vooral gekeken hoe kan 
worden aangesloten op de landschappelijke schaal. 
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Een	verbetering van de 
energetische kwaliteit 
van de bestaande 
woningvoorraad van de 
woningcorporaties.

Ambities	en 
verantwoordelijkheden 
vastgelegd in 
prestatieafspraken.
Een	kwaliteitssprong in de 
bestaande woningvoorraad.
Verantwoorde	ontwikkeling 
van woonlasten (inclusief 
energielasten).
Meer	comfortabele en gezonde 
woningen.
Reductie	van emissies 
bestaande woningvoorraad.

In	2008 heeft de gemeente met de corporaties prestatieafspraken 
gemaakt. Energiebesparing, maar ook gezondheid en woonklimaat 
maken daar deel van uit. Het algemeen ambitieniveau is in de 
prestatieafspraken bepaald op actief niveau volgens de menukaart. 
Dat komt overeen met een GPR-gebouwscore van 7,0. Daarnaast 
hebben de corporaties een prestatieovereenkomst afgesloten met 
de provincie over energiebesparing en duurzaamheid. De looptijd 
is 2007-2013.
Op	basis van een nieuw gemeentelijk woonplan, worden nieuwe 
prestatieafspraken met de corporaties gemaakt. Het concept-
woonplan wordt in procedure gebracht en naar verwachting voor 
de zomer van 2013 aan de raad ter vaststelling aangeboden.
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De	nieuwbouw van 
utiliteitsgebouwen 
wordt uitgevoerd op 
een ambitieniveau dat 
hoger ligt dan het huidige 
voorlopend niveau.

Per	nieuwbouwproject is een 
projectdefinitie gemaakt.
Per	nieuwbouwproject is een 
keuzedocument opgesteld 
met daarin de mogelijkheden 
om op een hoger niveau dan 
voorlopend te bouwen.

In	de periode 2009-2012 ging het voornamelijk om 
nieuwbouwplannen voor  MFA’s. Voor MFA Vries, Yde, Zeijen en 
Paterswolde zijn projectcontracten (projectdefinities) opgesteld. 
Voor Vries, Yde en Zeijen zijn keuzedocumenten opgesteld. Het 
keuzedocument van MFA Vries wordt in de navolgende fase verder 
uitgewerkt. Voor Yde en Zeijen zijn inmiddels (bestuurlijke) keuzes 
gemaakt om de MFA op voorlopend niveau uit te voeren. Voor 
een nog hoger niveau zijn onvoldoende financiële mogelijkheden. 
Wel wordt in 2013 gekeken of met zonnepanelen een plus op 
dit niveau mogelijk is. Voor MFA Vries moet nog een bestuurlijke 
keuze gemaakt worden voor een pakket aan maatregelen aan 
de hand van het keuzedocument. De planvoorbereiding van MFA 
Vries heeft stilgelegen in afwachting van de ontwikkeling van De 
Bronnen en de herijking van het IAB. MFA Paterswolde wordt niet  
gerealiseerd. Op termijn volgt MFA Spierveen.

8.
	E
n
er
g
ie
b
es
p
ar
in
g
	Z
w
em

b
ad
en

Na	renovatie is de 
energieprestatie van 
de drie zwembaden, 
uitgedrukt in 
energieverbruik, gedaald 
met ten minste 2% per 
jaar.

Voor	drie te renoveren 
zwembaden is een 
keuzedocument opgesteld om 
duurzaamheid mee te nemen in 
de planvorming.
In	het PvE-renovatie en in 
meerjarenonderhoudsplannen 
zijn energiebesparende 
maatregelen meegenomen. 
Er wordt meer gebruik gemaakt 
van duurzame energiebronnen. 
Het energieverbruik van de drie 
zwembaden daalt na renovatie 
met ten minste 2% per jaar.

Voor	de zwembaden De Lemferdinge, De Leemdobbe en 
Aqualaren zijn keuzedocumenten opgesteld. Op basis daarvan 
is voor de eerstgenoemde twee zwembaden een pakket aan 
energiebesparende en duurzame maatregelen uitgevoerd. De 
renovatie van zwembad Aqualaren is uitgesteld.
Bij	de twee gerenoveerde buitenbaden wordt ruim 2% energie 
per jaar bespaard. Door toepassing van solarlamellenafdekking 
wordt voor aardgas een besparing tussen 40 en 60% verwacht. 
Al de toegepaste energiebesparende maatregelen hebben een 
terugverdientijd van minder dan 7 jaar. Verder wordt zoutelectrolyse 
toegepast. Het is een gezondere, veiligere en duurzamere techniek 
dan de traditionele manier van chloortoepassing. De doelstelling 
voor de twee al gerenoveerde zwembaden is gehaald. Ook 
voor deze zwembaden wordt de toepassing van zonnepanelen 
overwogen voor een plus op het duurzaamheidsniveau. 
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Energie	is een integraal 
onderdeel van het 
parkmanagement.

Haalbaarheidsstudie	naar de 
realisatie van een parkmanager 
waarbij duurzaamheid als 
uitgangspunt wordt gehanteerd.
Een	goed functionerende 
parkmanager, die 
duurzaamheid voorop blijft 
stellen, bedrijven aanjaagt 
en samenwerking initieert en 
stimuleert.
Bedrijven	participeren met 
diensten waar bedrijven zelf 
voor kiezen.
Energie	is één van de 
aandachtsvelden van de 
parkmanager.

Het	bestuur van de OVIV (ondernemers van bedrijventerrein 
Vriezerbrug) en de gemeente hebben afgesproken samen te 
werken aan verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van 
het bedrijventerrein Vriezerbrug. Hiertoe is de in oktober 2010 
de Stichting Parkmanagement Tynaarlo in het leven geroepen. 
Deze algemene benaming is gekozen met het oog op de 
toekomstige uitbreiding naar andere bedrijventerreinen. De 
stichting parkmanagement heeft er bewust voor gekozen om (nog) 
geen parkmanager in te stellen, omdat de wens is om klein te 
beginnen en de ondernemers geleidelijk aan in het proces mee 
te nemen. Het secretariaat van de stichting is door de gemeente 
verzorgd. In de afgelopen twee jaar hebben de ondernemers in 
het kader van parkmanagement gezamenlijke energiecontracten 
en afvalinzamelcontracten afgesloten. Momenteel zijn een aantal 
ondernemers bezig om de mogelijkheid van zonnepanelen op hun 
daken te bekijken. De ervaringen willen zij delen met de andere 
ondernemers. 
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Het	verkrijgen van inzicht 
in de mogelijkheden 
voor het opwekken en 
benutten van duurzame 
energie binnen de 
gemeente, maar vooral 
in de provincie en in het 
bijzonder in de regio 
Groningen-Assen.

Een	helder standpunt en 
een toetsingskader voor alle 
initiatieven op het gebied 
van biovergisting binnen de 
gemeente.
Vergroten	kennis biomassa-
installaties 
Inzicht in kentallen rendabele 
installaties voor biomassa.
Inzicht	in meest geschikte 
locaties voor rendabele 
installaties.
Vastgesteld	beleid (ruimte 
voor) biomassa-initiatieven.
Emissiereductie	als gevolg 
van gebruik duurzame energie.
Profilering	als duurzame 
gemeente.

In	de nota van uitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied is globaal aangegeven hoe met (mest)
vergistingsinstallaties in de gemeente om te gaan. Uitgangspunt 
is dat industriële vergistingsinstallaties worden gesitueerd op of 
direct grenzend aan bedrijventerreinen en grootschalige landbouw. 
Tevens zal het wegennet geschikt moeten zijn voor dit type bedrijf. 
De bereikbaarheid is een doorslaggevend afwegingscriterium.
In	het kader van het project “Energielandschap Drentsche 
Aa” wordt door diverse partijen samengewerkt, verenigd in het 
“Samenwerkingsverband Energielandschap Drentsche Aa”, met 
als doel een betere verwaarding van biomassa die vrijkomt uit 
het gebied van de Drentsche Aa. Ook Tynaarlo is deelnemer. 
Door BTG is een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid 
van energiewinning uit biomassa, verkregen uit natuur- en 
landschapsonderhoud. Daarbij zijn biomassastromen in beeld 
gebracht en is gekeken naar locaties die geschikt zijn voor het 
omzetten van biomassa in energie. Tot slot heeft G3-advies een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een 
energiepark op Vriezerbrug-Noord. Daarbij is onder meer gekeken 
naar energievraag en - aanbod in de omgeving. Er zijn criteria 
ontwikkeld om een keuze te maken uit verschillende invullingen 
van een energiepark. Ook is een marktconsultatie uitgevoerd, 
waarbij de interesse van marktpartijen is verkend. Het college op 
excursie geweest om meer inzicht te krijgen in diverse vormen van 
duurzame energieopwekking. Voor De Bronnen zijn uitgebreide 
energieonderzoeken uitgevoerd, waarbij ook is gekeken 
naar lokale collectieve energieopwekking. Al de genoemde 
onderzoeken dragen bij om de richting te bepalen voor duurzame 
energieopwekking in onze gemeente.
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bIjlage MIlIeueducaTIe 2009-2012

Project Doelstelling	van	het	project Resultaten Toelichting

Groene	Profiel Beeldmerk	van milieubeleidsplan

Nieuwsbrief	Het 
Groene Profiel

Communicatie	over alle activiteiten
Verscheen	tot april 2012 ongeveer 6 -10 keer per jaar aan gerichte groep abonnees

Natuur	en Milieu- 
educatie met IVN 
op de scholen

18	scholen nemen deel, zo’n 2600 leerlingen
Onderwijs	binnen klas en buiten, per school individuele invulling op basis van aangeboden lespakketten
Thema’s:	Energie en bodem (2009); Vogels (2011); Boerderij (2012)

Natuurbeheer	
door scholen in 
Vries

Adoptie	van het Holtveen door Groep 7 van de Holtenhoek en adoptie van de Welterberg door groep 7 van de Vijverstee. 
Dit gebeurt sinds 2011 i.s.m. vrijwiligers van IVN en Staatsbosbeheer. 
Doel	is kinderen door het onderhoud de natuur te laten beleven. Meerdere keren per jaar gaan ze er heen. Bos, 
grafheuvels en het ven worden onderhouden door struiken en bomen verwijderen

2009

Europese	
Mobiliteitsweek

Meedoen	aan de week van de 
vooruitgang
Bekendheid	geven aan enkele 
goede initiatieven, op termijn 
uitbreiden
Tynaarlo	als duurzame 
gemeente promoten

Band	op Spanning
Groene	Voetstappen op 4 
scholen

115	auto’s gemeentehuis, waarvan 82 banden 
onderspanning, 11 lekke banden. In totaal  
€1802,10 aan brandstof besparing, 2,0 ton CO

2

Aan	Groene Voetstappen deden maar liefst 
negen scholen uit zeven kernen mee, bijna 1000 
leerlingen

Dag	van de 
duurzaamheid

Thema	duurzaamheid 
vormgeven in dagelijks leven van 
kinderen.

Voorleesactie	school Wethouder	Assies leest Duurzame oma voor van 
Sjoerd Kuyper op de Mariaschool (schoolbreed  
90 leerlingen)

Boom	plantdag Aandacht	voor belang van 
bomen/natuur in directe 
omgeving

Aanplant	van bomen op locatie, 
les van IVN,

Media-aandacht

Zwerfvuil	project 
Nederland 
Schoon

Met	scouting, leerlingen zwerfvuil 
opruimen in directe omgeving

Opschonen	van gebieden, 
aandacht voor effecten van 
zwerfvuil

Media-aandacht

2010

Beeldschoon	
water

Thema	kwaliteit/schoonheid 
water op de kaart

Fototentoonstelling	onder 
bruggen en in openbare ruimten 
zoals waterschapshuis/

Feestelijke	start bij Vriezerbrug met veel publiek 
en pers

Heel	NL fietst, 
recordpoging

1	miljoen Nederlanders op de 
fiets op 31 maart tussen 12 uur 
en 13 uur

Ongeveer	50 collega’s fietsen 
van gemeentehuis naar de werf

Groep	van 50 vrouwen van nu haakt aan, vanuit 
zuidlaren

Wereldfeest Duurzaamheid	en 
Millenniumdoelen onder 
aandacht brengen

Wereldrecordpoging	picknick 
(doel 1359 mensen bijeen 
brengen, energiemarkt, stands, 
muziek

Recordpoging	lukte net niet! (1224 aanwezigen 
tijdens picknick). Verder stralende dag met heel 
veel bezoekers en goede ontmoetingen en acties

September	
Actiemaand; 
Combi van 
Europese 
Mobiliteitsweek, 
Week van de 
Smaak en 
Traploopweek

Meedoen	aan de Week van de 
Vooruitgang
Bekendheid	geven aan enkele 
goede initiatieven, op termijn 
uitbreiden
Tynaarlo	als duurzame 
gemeente promoten
Integrale	en samenhangende 
aanpak aandacht vragen voor 
gezonde leefstijl (JOGGmethode)

Band	op Spanning
Groene	Voetstappen op vijf 
scholen
Fietstocht	op 22 september  
Week	van de Smaak op bso’s
Traploopweek

144	auto’s gemeentehuis, waarvan 72 banden 
onderspanning, 7 lekke banden. In totaal  € 
8266,- aan brandstof besparing, 1.6 ton CO

2

Aan	Groene Voetstappen deden vijf scholen uit 
vier kernen mee, 780 leerlingen
2	leerlingen van mariaschool naar 
kinderklimaattop in amsterdam
34	ambtenaren op de fiets voor tochtje naar werf, 
met biologische lunch, aandacht voor bewegen
135	leerlingen van bso doen mee aan bezoeken 
aan kijkboerderij, drents weide ijs en imkers
Acties	in supermarkten 
Fitheidscheck	Traploopweek: 72 collega’s, 
aandacht voor gezondheid
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Dag	van de 
duurzaamheid

Thema	duurzaamheid 
vormgeven in dagelijks leven van 
kinderen.

Voorleesactie	school Wethouder	Assies leest Mr Finney van 
Laurentien van Oranje voor op de Holtenhoek

Nacht	van de 
nacht

Aandacht	voor belang van 
donker

Aanstralingsverlichting	kerken 
doven
Workshop	Nachtfotografie bij 
Paterswoldse meer
Wandeling	in donker over de 
es in zuidlaren (aandacht LED 
lantaarns)
Dineren	bij kaarslicht in Bunne

Kerken	in hoofdkernen in donker

25	deelnemers

20	deelnemers

10	deelnemers

Boom	plantdag Aandacht	voor belang van 
bomen/natuur in directe 
omgeving

Aanplant	van bomen op locatie, 
les van IVN

Media-aandacht

Zwerfvuil	project 
Nederland 
Schoon

Met	scouting, leerlingen zwerfvuil 
opruimen in directe omgeving

Opschonen	van gebieden, 
aandacht voor effecten van 
zwerfvuil

Media-aandacht

2011

Educatieschip	
Watervlo in 
Drenthe

Waterkwaliteit	onder aandacht 
van leerlingen en inwoners

Workshops
Open	dag in Assen

4	klassen nemen deel aan workshops

Europese	
Mobiliteitsweek

Meedoen	aan de week van de 
vooruitgang
Bekendheid	geven aan enkele 
goede initiatieven, op termijn 
uitbreiden
Tynaarlo	als duurzame 
gemeente promoten

Groene	Voetstappen op scholen
Klimaatfietstocht	ontwikkeld 
met IVN voor leerlingen 
bovenbouw
Opening	e-laadpunten in 
Tynaarlo

Cijfers	Groene Voetstappen onbekend, 
Mariaschool deed mee
Met	groep 7/8 van de Ekkel door en om 
Eelde op zoek naar duurzaamheidinitiatieven 
(zonnepanelen, mestvergisting, waterberging)

Dag	van de 
duurzaamheid

Thema	duurzaamheid 
vormgeven in dagelijks leven van 
kinderen.

Voorleesactie	school Wethouder	Assies leest Mr Finney van 
Laurentien van Oranje voor op de Menso 
Altingschool (gr 6/7/8, 25 leerlingen)

Nacht	van de 
nacht

Aandacht	voor belang van 
donker

Aanstralingsverlichting	kerken 
doven
Workshop	nachtfotografie bij 
Zuidlaardermeer 
Workshop	sterrenkijken 
gemeentehuis Vries

Kerken	in hoofdkernen in donker

15	deelnemers

35	deelnemers

Boom	plantdag Aandacht	voor belang van 
bomen/natuur in directe 
omgeving

Aanplant	van bomen op locatie, 
les van IVN

Media-aandacht

Zwerfvuil	project 
Nederland 
Schoon

Met	scouting, leerlingen zwerfvuil 
opruimen in directe omgeving

Opschonen	van gebieden, 
aandacht voor effecten van 
zwerfvuil

Media-aandacht

2012

Tynaarlo	tintelt 
van energie

Twitterfiets	voor versterken 
woonwerkverkeer op de fiets
Start	Hansa Green Tour bij GAE, 
duurzame mobiliteit
Filmpremière	Roemers Odyssee 
op 12 juni

Raadslid	Oscar Rietkerk en 
wethouder Assies fietsen 
2 weken rond, veel media-
aandacht
Elektrisch	rijden, alternatieven 
brandstoffen, contacten 
ondernemers
Vanuit	Sustainable Energy 
Planning is samen met prov 
Drenthe film gemaakt over 
duurzaam leven

Wisselen	van fietsen, opvallende Mangobike, 
veel tweets

Veel	media-aandacht

Feestelijke	première met 60 genodigden
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Educatieschip	
Watervlo in 
Drenthe

Waterkwaliteit	onder aandacht 
van leerlingen en inwoners

Workshops
Open	dag in Vriezerbrug gaat 
helaas niet door

2	klassen nemen deel aan workshops

Dag	van de 
duurzaamheid

Thema	duurzaamheid 
vormgeven in dagelijks leven van 
kinderen.

Voorleesactie	school Wethouder	Assies leest Help mijn iglo smelt op 
de Mariaschool (hele school, 65 leerlingen)

Nacht	van de 
nacht

Aandacht	voor belang van 
donker

Aanstralingsverlichting	kerken 
doven
Workshop	sterrenkijken 
gemeentehuis Vries 

Kerken	in hoofdkernen in donker

65	deelnemers

Boom	plantdag Aandacht	voor belang van 
bomen/natuur in directe 
omgeving

Aanplant	van bomen op locatie, 
les van IVN

Media-aandacht

Zwerfvuil	project 
Nederland 
Schoon

Met	scouting, leerlingen zwerfvuil 
opruimen in directe omgeving

Opschonen	van gebieden, 
aandacht voor effecten van 
zwerfvuil

Media-aandacht


