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De gemeenteraad heeft op 28 juni 2015 de duurzaamheidsvisie Dorp van de Toekomst vastgesteld. 
Afgesproken werd het college te informeren over de voortgang van projecten en initiatieven. In overleg met 
wethouder Lammers is gekozen een overzicht te geven van de periode zomer 2015-december 2017. De 
rapportage wordt ter kennisname gestuurd aan de raad.

Uitgangspunt voor de duurzaamheidsvisie is een energieneutraal Tynaarlo in 2030 en een krachtige 
gemeente met 18 zelfvoorzienende dorpen. De rapportage bevat uitwerkingen van projecten en activiteiten 
op de vier pijlers: Tynaarlo tintelt van energie, Toekomstbestendig wonen en ondernemen, Mobiliteit & 
bereikbaarheid en Afval is grondstof. 

Daarnaast is er een weergave van de vele bewonersinitiatieven die ontstaan zijn op dit gebied. Deze 
ontwikkeling past naadloos in de Koersgedachte van de gemeente Tynaarlo. Veel van die initiatieven 
bewegen zich op het duurzame veld: energiebesparingsteams, gezamenlijke inkoop van isolatiemaatregelen, 
een energiecoöperatie, buurtmoestuinen, breedbandinitiatieven. 

De rapportage geeft een indruk van wat er gebeurd is en gebeurt in Tynaarlo. In de conclusie treft 
u een doorkijkje naar 2018 en verder. Als we serieuze stappen willen maken om de doelen uit de 
duurzaamheidsvisie te realiseren vraagt dat een Routekaart. Een planmatige aanpak van grote(re) projecten 
waar we forse slagen kunnen maken in de energieopwek en CO

2
-reductie. Bij deze routekaart moet de 

benodigde inzet van middelen en personele capaciteit bepaald.

Droombeeld van de Toekomst! 
Het visiedocument uit 2015 schetst een droombeeld, een 

stip aan de horizon, een doel om naar te streven: Tynaarlo 

kent in 2030 18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen. In 

2030 ziet Tynaarlo er krachtig uit. Volop kansen voor de 

verschillende dorpen. Ondernemers en bewoners voelen 

zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de leefbaarheid 

in hun dorp en een duurzame en toekomstbestendige 

leefomgeving. Deze sociale betrokkenheid en lokale 

kracht vormen de basis om initiatieven daadwerkelijk van 

de grond te krijgen. En dat geldt natuurlijk ook voor wijken 

en buurten. Tynaarlo is in allerlei facetten van het leven 

meer lokaal georiënteerd, zodat we minder reden hebben 

om te reizen.

Stel je – letterlijk – voor hoe het zou zijn als alle dorpen 

levendige initiatieven met buurtmoestuinen, lokale 

markten en lokale energiecoöperaties. Voedsel en energie 

als katalysator voor een nieuwe sociaal ondernemende 

cultuur. Dorpen waar mensen betrokken zijn op elkaar 

en elkaar helpen waar nodig. Onafhankelijk van energie-

reuzen, supermarkten, steden.

Om dat droombeeld te bereiken, onze kernopgave te 

realiseren, werken we als gemeente nu aan projecten 

op vier deelgebieden: energie, duurzaam gebouwde 

omgeving, mobiliteit en circulaire economie. Dat doen we 

samen met inwoners en ondernemers. 

Bij de duurzaamheidsvisie is een beperkt uitvoerings-

budget beschikbaar. Dit wordt ingezet voor educatie, 

communicatie, gedragsbeïnvloeding, faciliteren en 

verbinden. Daarnaast wordt er voor specifieke acties 

en extra zaken gewerkt met kredieten. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de zonneleningen en het energieneutraal 

bouwen van de nieuwe sporthallen in Tynaarlo en Eelde.

Inleiding
Op 28 juni 2015 stelde de gemeenteraad van Tynaarlo 

de Duurzaamheidsvisie✔2015-2025✔vast, onder de 

naam Dorp✔van✔de✔Toekomst. Het college wordt, 

zoals afgesproken, op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen en vorderingen. Dat doen we tussentijds 

en met deze rapportage over de eerste tweeëneenhalf 

jaar, van zomer 2015 tot december 2017. Dit verslag over 

de projecten en onze ervaringen gaat ter kennisname 

naar de raad.

De Duurzaamheidsvisie heeft ambitieuze doelen: 

✔✔ In 2030 zijn we op ons grondgebied voor onze 

eigen energievoorziening onafhankelijk van fossiele 

energiebronnen.

✔✔ In 2030 is duurzaam grondstof en materiaal gebruik en 

lokale kringlopen gemeengoed.

✔✔ In 2030 is de biodiversiteit en de hoeveelheid groen en 

natuur toegenomen.

✔✔ In 2030 is elk dorp/kern actief op het gebied van 

duurzaamheid

De doelen zijn relatief ‘dichtbij in de tijd’ gesteld. 

Om urgentie én ambitie aan te geven. Om onze 

droom te realiseren voor Tynaarlo: 18 krachtige en 

zelfvoorzienende dorpen in 2030!

We werken op vier thema’s (pijlers) aan verschillende 

projecten. Dat doen we samen met inwoners en 

ondernemers. We gebruiken daarbij de lokale kracht 

uit de samenleving, communicatie, educatie & 

gedragsbeïnvloeding en onze voorbeeldfunctie als 

gemeente. 

Prof. dr. Wubbo Ockels (1946-2014), natuurkundige en 
Nederlandse eerste ruimtevaarder zei het zo:
‘We are all astronauts of our spaceship earth. It’s our 
responsibility to maintain spaceship earth in good quality. 
There’s only one world, and there is no spare.’

Samenvatting

De kernboodschap van de Duurzaamheidsvisie is: 
er✔is✔maar✔één✔Aarde,✔laten✔we✔daar✔zuinig✔op✔zijn! 
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subsidieverstrekkende overheid zijn, maar juist een 

stimulerende of aanjagende functie hebben. Als een 

initiatief binnenkomt helpen we het verder. Verbinden met 

andere partijen, jagen aan, denken mee. Zo ontstaat de 

energie in de lokale gemeenschappen. Daar ontstaan de 

Dorpen van de Toekomst.

Geen blauwdruk maar een richting
Met de duurzaamheidsvisie Dorp van de Toekomst 

hebben we gekozen voor een✔nieuwe✔inhoudelijke✔

invulling✔van✔duurzaamheid. Verschillende taken van 

‘oude’ milieuveld (bodem, lucht, water) zijn ondergebracht 

bij de Regionale UitvoeringsDienst (RUD). De resterende 

taken liggen bij de afdeling Ruimte & Ontwikkeling van de 

gemeente Tynaarlo. We hanteren een kernopgave met 

pijlers of aandachts gebieden en sturen met projecten op 

de kernopgave (zie bijlage visiedocument). Zo wordt de 

visie geen blauwdruk van hoe iets precies moet worden 

gerealiseerd, maar een richting waarin we met elkaar 

bewegen, passend bij nieuwe organisatie en nieuwe 

overheid.

We gebruiken het schema om grip te krijgen op complexe 

processen in een (gemeentelijke) organisatie en de 

omgeving. Duurzaamheid gaat over alles of gaat over 

niks: het wordt snel een holle term, waar van alles en nog 

wat onder vervat kan worden, zonder dat iemand nog grip 

of sturing heeft op resultaten of proces. Met dit hulpmiddel 

en overzicht kun je sturen op het concept Dorp van de 

Toekomst. De vier pijlers zijn:

✔✔ Tynaarlo tintelt van energie!

✔✔ Toekomst bestendig wonen en ondernemen

✔✔ Mobiliteit & bereikbaarheid

✔✔ Afval is grondstof

De visie met de vier grote thema’s vormen als het ware 

een kapstok. In het krachtenveld van de nieuwe overheid 

dienden projecten zich aan of we startten ze met partners 

op. We checkten steeds of ze pasten bij de doelen en of 

ze een bijdrage zouden kunnen leveren aan ons grote 

doel: 18 veerkrachtige dorpen in 2030. 

De vier pijlers worden hierna in algemene zin kort 

geschetst in het huidige tijdsbestek en de wereld of 

omgeving waarin Tynaarlo zich beweegt. In het volgende 

hoofdstuk volgt per pijler een uitwerking van de projecten 

en activiteiten op het betreffende veld.

Parijs
Op 12 december 2015 is in Parijs een historisch 

klimaatakkoord gesloten. 195✔landen✔spraken✔af✔de✔

opwarming✔van✔de✔aarde✔actief✔tegen✔te✔gaan. Het 

akkoord is juridisch bindend en heeft een concreet 

doel: de opwarming van de aarde ruim onder de 2 

graden Celsius houden, met 1,5 graad als streven. De 

deelnemende landen richten zich de komende decennia 

op het bereiken van een klimaatneutrale samenleving. 

In het klimaatverdrag is ook afgesproken dat landen 

hun inspanningen elke vijf jaar gezamenlijk evalueren. 

Daarnaast moeten landen elke 5 jaar aangeven welke 

nieuwe inspanning zij zullen gaan plegen; deze (nieuwe) 

inspanningen moeten steeds ambitieuzer worden en 

samen leiden tot de afgesproken doelstelling. Het 

Parijs-akkoord gaat in 2020 in, wanneer het huidige 

klimaatverdrag (het Kyoto-protocol ) afloopt.

Nieuwe overheid, 
netwerkorganisatie zijn, 
lerende overheid
We constateerden het al bij het opstellen van de 

visie: steeds✔meer✔inwoners✔wachten✔niet✔meer✔op✔

de✔overheid,✔maar✔nemen✔zelf✔het✔initiatief✔voor✔

een✔duurzame✔samenleving. Ze slaan de handen 

ineen om woningen te isoleren, beginnen een lokale 

energiecoöperatie, gaan aan de slag met een groenere 

buurt of ondernemen een andere actie.

De afgelopen twee jaar hebben we veel samen gedaan 

met inwoners. Daarover elders in dit verslag meer. Dat 

vraagt om een andere houding en manier van werken. Als 

gemeente leren we daarin onszelf anders op te stellen. 

Onze organisatievisie ‘Koers’ helpt ons als lokale overheid 

daarbij. 

Ook de buitenwereld leert anders met ons om te 

gaan. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat wij 

als gemeente niet (meer) alleen een controlerende of 

Tynaarlo tintelt van energie! Afval is grondstof

Toekomstbestendig wonen 
en ondernemen

Mobiliteit en bereikbaarheid

duurzaam opwekken 
energie opslag van duurzame 

energie

publiekscampagnes

verduurzamen 
bestaande bouw

toekomstbestendig 
ondernemen

duurzame 
nieuwbouw

initiatieven 
breedbandinternet

transferia en openbaar 
vervoer

duurzame 
ontwikkeling 

luchthaven

elektrisch 
rijden

fietsroutes voor woon-
werkverkeer

gescheiden afvalstromen 
en verwerking 

gescheiden 
rioolstelsel

hergebruik 
materialen/ruilen/

repair cafe
moestuinen

biologische en lokale 
producten

lokale economie en 
bedrijvigheid

natuurlijke en groene 
leefomgeving

energie armoede

innovatie

licht- en  
luchtvervuiling

energiebesparing

De gemeente als voorbeeld

Wat kun je zelf hier en nu doen? Wat draagt bij aan een kleine(re) voetafdruk? Om inwoners 

handvatten te geven, laten we als gemeente zelf graag het goede voorbeeld zien.

Communicatie, educatie en gedragsbeinvloeding

Hoe kan het droombeeld van ‘Dorp van de toekomst’ op een moderne, luchtige en 

aansprekende manier worden neergezet en uitgedragen? Als gemeente informeren we 

inwoners over duurzaamheidsgerelateerde activiteiten en evenementen. We voeren 

duurzaamheidscampagnes en verzorgen educatieve activiteiten. Ook onderzoeken we waar we 

kunnen inzetten op veranderingen in gedrag.

Lokale kracht

Tynaarlo wordt gekenmerkt door sterke gemeenschappen. We combineren de kracht van 

de kleinschaligheid. Dat wil zeggen: mensen kunnen hier nog steeds een beroep op elkaar 

doen. Noaberschap is ons niet vreemd.Mede daardoor is het hier nog goed wonen en leven. 

Het is niet zo dat we gedwongen door krimp op elkaar zijn aan gewezen. Dat betekent dat 

we inwoners des te meer moeten doordringen van nut en noodzaak van een transitie naar 

duurzaam leven.
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Expositie duurzaamheid
Samen met de expositiecommissie Tynaarlo ontwikkelden 

we de tentoonstelling Duurzaamheid. In en om het 

gemeentehuis in Vries werden thema’s als de kringloop 

van het leven, de voedselketen, de kip en het ei, en de 

kracht van de natuur nader verkend. De tentoonstelling 

vormde een feestelijke omlijsting bij de start van de 

duurzaamheidsvisie Dorp van de Toekomst.

Toekomstbestendig wonen en ondernemen

De bouw is veranderd, mede onder druk van de crisis. Er wordt nu weer gericht gebouwd, soms 

aardgasloos, soms aardbevingsbestendig door particulieren, maar in ieder geval is er veel 

meer focus op duurzaamheid en energiebesparing. Het bestaande woningbestand in Tynaarlo 

moet echter nog veel efficiënter worden. De expeditie Energieneutraal Wonen 2040 van de 

provincie Drenthe, waarin wij partner zijn geworden in 2016, helpt daarbij. In Drenthe worden energiebesparende 

maatregelen gestimuleerd. Inwoners kunnen kennis opdoen en advies krijgen in het Drents Energie Loket. 

Daarnaast ondersteunen we inkoopcollectieven voor duurzame (bouw)materialen en oplossingen via Buurtteams. 

We ontzorgen en faciliteren inwoners om stappen te zetten naar een duurzaam gebouwde leefomgeving. Het 

bedrijfsleven als motor van economie, krijgt nu weer meer ruimte om mee te werken aan toekomstbestendige 

werk – en leefomgeving. Daar kunnen we nog meer op inzetten. 

Mobiliteit en bereikbaarheid

Vrij zijn om te gaan en te staan waar je wilt. En dan zo min mogelijk het milieu belasten. Dat 

betekent stappen zetten naar snelle verbindingen en nieuw materieel. De klassieke, eigen auto, 

of in ieder geval het bezit ervan is niet langer de norm voor de jongere generaties. 

We helpen de share-economy verder in de benen: (elektrische) auto’s delen, carpoolen. We 

geven voorrang aan openbaar vervoer, fietsen en gedeeld vervoer, zoals Green Wheels. Daarnaast helpen we de 

steden Assen en Groningen bereikbaar te houden met transferia, fietsroutes en snelwegen en alternatieven voor 

de auto. Door bijvoorbeeld oplaadpunten en e-bike’s te huur aan te bieden op de transferia.

Snel internet
Tynaarlo hecht, net als heel Drenthe, aan digitale bereikbaarheid. Drenthe heeft het traagste internet van 

Nederland. Internetbankieren of bedrijfszaken regelen is met enige regelmaat niet of nauwelijks mogelijk. We 

ondersteunen bewonersinitiatieven voor de aanleg van breedband.

Afval is grondstof

De circulaire economie is een systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten

en grondstoffen te maximaliseren. In plaats van het huidige lineaire systeem, waarin van 

grondstoffen producten worden gemaakt die uiteindelijk vernietigd of weggegooid worden, 

streeft een circulair model naar een kringloop, waarin grondstoffen en producten hergebruikt 

worden. We versterken met ondernemers samen de lokale economie en bedrijvigheid. Met hergebruik in 

kringloopwinkels, repaircafe’s, ruilkringen blijven producten lokaal beschikbaar. Daarnaast stimuleren we lokale 

voedselproductie en steekeigen producten in moestuinen, buurttuinen, etc.

Tynaarlo tintelt van energie!

Van fossiel naar duurzaam – hoe moeilijk is dat? We zullen de overgang naar hernieuwbare 

bronnen hoe dan ook maken in de komende twintig jaar. Als we uitgaan van de trias energetica 

(verspilling tegengaan/energie besparen, maximaal gebruik maken van duurzame bronnen 

en tot slot zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele bronnen) valt er ook in Tynaarlo 

nog veel te winnen. Grote inzet op voorlichting, communicatie en gedragsbeïnvloeding was een voor de hand 

liggende stap. Onder meer via ons Drents Energieloket. 

Op het vlak van energie opwekken zijn verschillende initiatieven lokaal ontstaan. Het thema energie leeft meer 

en meer in de gemeente . De kansen om gemeentebreed energieneutraal te worden, inclusief de behoefte van 

bedrijven en verkeer, moeten echter breder opgepakt worden. Als Tynaarlo energieneutraal wil zijn door middel 

van uitsluitend zonneparken, is een oppervlakte aan zonnepanelen nodig ter grootte van het Zuidlaardermeer en 

Paterswoldsemeer samen, ongeveer 1.000 hectare. 

Als we dit met uitsluitend windenergie willen realiseren dan zijn daarvoor tientallen zeer grote windmolens nodig. 

Of enkele duizenden kleine windmolens. In de praktijk ligt het voor de hand dat de maatregelen een mix worden 

van grootschalige energieopwekking en gebouwgebonden maatregelen.

De✔voedselketen✔van✔Anja✔Nutters

Duurzaam✔(een✔binnenvorm✔van✔zwerfstenen,✔turf✔en✔
aarde)✔van✔Henk✔de✔Lange

Aankleding✔(door✔Dorpstuin✔Plaats✔de✔Wereld,✔Vries)
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In dit hoofdstuk worden de projecten en activiteiten 

besproken die zijn ontstaan in het kader van de 

duurzaamheidsvisie Dorp van de Toekomst. De gekleurde 

icoontjes geven aan op welke pijler het betrekking heeft.

SamenZon Tynaarlo 
Het energiebedrijf E.ON meldde zich in 

2014 bij Tynaarlo met de vraag ruimte te maken voor 

een zonnepanelenveld met een postcoderoosregeling. 

De plaatselijke energiecoöperatie Samenzon pachtte 

daarvoor een stuk grond voor een proefveld, met als doel 

door te groeien naar een groter zonneveld.

Mensen in de regio Tynaarlo (rondom de postcode 9471) 

die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, 

konden alsnog zonne-energie opwekken door te 

investeren in het veld. Twintig particulieren hebben zich 

aangesloten bij de coöperatie. Dit veld heeft gedraaid 

in 2016 en 2017. De praktijk van werving van nieuwe 

deelnemers bleek echter weerbarstig, zodat de doorgroei 

niet mogelijk bleek. E.ON stopte dit initiatief begin 2017 

en verkocht de panelen van het veld door aan een lokale 

ondernemer op het bedrijventerrein Vriezerbrug. 

GAE Zonnepark 
voorbereidingen

Groningen Airport Eelde wil duurzaamste luchthaven 

worden. Nu de baanverlenging een feit is, verschuift de 

focus naar deze invulling. Als snel komen er plannen op 

tafel voor een zonnepark.

Het midden van de baan leent zich daar goed voor. 

Samen met een grote investeerder en de gemeente en 

provincie belegt de luchthaven informatiebijeenkomsten 

voor inwoners. Om hen te informeren over de plannen en 

inpassing in het gebied. 

Provincie en gemeente maken plannen voor een heus 

energielandgoed met een goede inpassing van de 

zonneluchthaven in de omgeving. Een energielandgoed 

past in de landgoederenzone van Paterswolde. Het gaat 

om 77.000 panelen op 20 hectare. De SDE-subsidie 

is verleend in september 2017, de vergunning is 

onherroepelijk geworden eind 2017.

Projecten en activiteiten

Wethouder✔Theun✔Wijbenga✔(links)✔en✔Gijs✔van✔der✔
Velde✔van✔de✔lokale✔energiecoöperatie✔op✔de✔plek✔waar✔
het✔zonnepanelenveld✔werd✔aangelegd

Artistimpressie✔van✔luchthaven✔met✔panelen

Kruidentuinactiviteiten✔bij✔de✔Dorpstuin,✔Plaats✔de✔Wereld✔✔in✔Vries
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De afgelopen drie jaar zijn provinciebrede campagnes 

gevoerd. Het loket heeft goed gefunctioneerd, evenals 

de gezamenlijke website. In totaal werd deze meer dan 

100.000 keer bezocht. De bijeenkomsten trokken zo’n 

provinciebreed zo’n 5000 mensen en 

2355 vragen werden via de helpdesk 

behandeld. Zie ook onderstaande 

cijfers en grafieken.

Er liggen plannen voor uitbouw en 

verstevigen van het loket, mede 

doordat het Drents Energieloket partner is in de Expeditie 

Energieneutraal wonen 2040. Centrale gedachte is 

de inwoners meer en meer te ondersteunen richting 

verduurzaming van zijn of haar huis.

Campagnes Zon en Besparing
Samen met het Energieloket hebben we 

de afgelopen jaren steeds in het voorjaar en najaar 

campagnes voor de particuliere woningeigenaren 

gevoerd. 

Onder de noemer ‘Zon 

zoekt Drent’ hebben we 

inwoners bereikt voor 

infoavonden met uitleg, 

demonstraties en ervaringen 

over zonnepanelen. In het 

najaar deden we hetzelfde 

over besparing en isolatie 

onder de titel ‘Drent zit er 

warmpjes bij’. De avonden 

verspreiden zich over 

de dorpen van Tynaarlo 

en we bereikten doelgericht bepaalde bewoners met 

persoonlijke brieven, driehoeksborden en publiciteit via 

(social) media. De bezoekersaantallen waren hoog! Ook 

vormden de avonden soms de aanzet voor de opstart van 

Buurkrachtteams in nieuwe wijken.

Tynaarlo heeft eigen 
Energieloket!

In Drenthe is in de afgelopen jaren een sterk partnerschap 

ontstaan voor het stimuleren van meer energiebesparing 

bij particuliere huiseigenaren; Het Drents Energieloket. 

Sinds 2015 is het loket operationeel. (Bijna) alle vragen 

van particulieren die over energie en besparing gaan 

worden in het loket afgehandeld. Daarnaast werden in het 

voorjaar en in het najaar campagnes gehouden over zon 

en besparing, onder de titel ‘Zon zoekt Drent’ en ‘Drent zit 

er warmpjes bij’ (hierover elders meer).

Het Drents Energieloket staat voor: 

✔✔ een onafhankelijke voorlichting en  

advisering van particuliere woningeigenaren, 

✔✔ het aanjagen en vergroten van energiebesparing,

✔✔ de klant (verder) helpen met stappen voor 

energiebesparing en

✔✔ Verbetering/ontsluiting van het aanbod van 

energiebesparingsmaatregelen op basis van publieke 

samenwerking met lokale en regionale bedrijven.

De partners zijn de 12 Drentse gemeenten, de Provincie 

Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Bouwend 

Nederland, Uneto-VNI, Buurkracht en SLIM wonen met 

energie.

Energy challenges 
Energy Challenges daagt kinderen en 

jongeren uit om zelf aan de slag te gaan met energie. 

Dat doen ze op school, maar de ervaringen hebben hun 

directe weerslag thuis door gesprekken en acties in de 

omgeving zoals bijvoorbeeld energiemarkten. Dat maakt 

dit project zo sterk. In Tynaarlo deden de afgelopen jaren 

vijf scholen mee: Zernike college in Zuidlaren, Marischool 

in Paterswolde, Schuilingsoord en Stroomdal in 

Zuidlaren en De rietzanger in Eelderwolde. De gemeente 

ondersteunde het project met een kleine bijdrage. De 

energiewinst gaat naar de betreffende school. 

De kinderen geven in een bepaalde periode en op eigen 

wijze vorm aan een campagne voor energiebesparing en 

duurzaamheid op hun school. Spelenderwijs ontdekken 

ze hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld 

van duurzaamheid, energie en techniek. Concrete acties 

zoals het plaatsen van radiatorfolie (zelf betaald door 

opbrengst van de energiemarkt en verkoop van groene 

cakejes) leverde het op. En veel bewustzijn over energie. 

Voor de komende jaren ligt opnieuw de vraag voor 

bijdrage op tafel.

Wethouder✔Wijbenga✔bezoekt✔obs✔Schuilingsoord

Cijfers✔uit✔plan✔van✔aanpak✔2018✔Drents✔Energieloketcbs✔De✔Rietzanger✔tijdens✔de✔finale✔Energy✔Challenges
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Plan van aanpak 2018 – versie 29-1-2018 

 
 

Campagnes 2014 2015 2016 2017 Totaal 
Zon zoekt Drent          

Aantal bijeenkomsten 8 9 6 6 29 
Bereik (direct mail) Nb 18000 7314 14816 40130 
Aantal bezoekers 1420 1940 555 1095 5010 
Betrokken bedrijven nb 38 14  52 

Drent zit er warmpjes bij 2014  2015  2016  2017 Totaal  
Aantal bijeenkomsten nvt 12 10  18 
Bereik (brieven) nvt 15080 17008  24688 
Aantal bezoekers nvt 875 405  1280 

   Betrokken bedrijven nvt 22 17  39 
 

 

Website bezoekers  2014 2015 2016 2017 
Drents Energieloket   8172 12947 18299 
Zon zoekt Drent 7644 9623 4995 8149 
Drent zit er warmpjes bij   2328 12875 17659 
Totaal bezoeken 7644 20123 30817 44107 
In totaal is de website van het DEL meer dan 100.000 keer bezocht! 

 

5 
 

Plan van aanpak 2018 – versie 29-1-2018 

3.2  Samenvatting resultaten 2017 
 
Met ons plan Volume door Maatwerk zetten we in op het versnellen van de verduurzaming 
van de particuliere woningvoorraad. 2017 was een jaar waarin we naast onze ontwikkelde 
basis, de PR hebben uitgebouwd en experimenten zijn aangegaan om deze versnelling te 
realiseren.  Samenvattend was onze inzet voor 2017 gericht op de volgende activiteiten: 

1. Voortzetting, verbetering en uitbouwen van het huidige energieloket; 
 Nieuwe en doorontwikkelde website is gereed,  
 het CRM systeem ingericht voor klantregistratie (2de fase in ontwikkeling),  
 PR activiteiten structureel en uitgebreid,  
 aantal vragen/website bezoeken toegenomen 
 uitbreiding met Sportloket en inrichting thema Asbest 

 
2. Vormgeving en uitvoering van (nieuwe) provincie brede basis campagnes en pilots 

met lokale uitwerking en bereik;  
 Tweede fase wintercampagne 2016-2017,  
 Zon zoekt Drent campagne met nieuwe marketing component,  
 start vernieuwde wintercampagne.  
 Bijdrage duurzame huizenroute Drenthe 
 Eerste experimenten met loket op locatie.  

 
3. Verbetering aanbod bedrijfsleven;  
 Inzet op samenwerking, heldere werkafspraken en inzet voor Slim wonen met 

Energie 
 

4. Verstevigen en uitbouwen Drenthe brede samenwerking;  
 Samenwerking binnen de Expeditie en gemeenten versterkt.  

 

Dit is een korte weergave van onze inzet van afgelopen jaar. Begin 2018 wordt voor het DEL 
een uitgebreider jaarverslag opgesteld. 

Partners✔Energieloket✔Drenthe

Wethouder✔Wijbenga✔ondertekent✔overeenkomst✔Drents✔
Energieloket✔
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Meten is weten
In 2017 hebben we als gemeente een meetsysteem 

aangeschaft, om energieverbruik en -opwek van het 

gemeentehuis te kunnen meten. Ook is het de bedoeling 

het gasverbruik in beeld te brengen. Op deze manier 

krijgen we inzicht in ons eigen energiegedrag en kunnen 

we maatregelen nemen op te besparen.

Convenant Energieneutraal 
wonen 2040

Tynaarlo ondertekende op 7 oktober 2016 de 

samenwerkingsovereenkomst Expeditie✔Energieneutraal✔

wonen✔2040 met de provincie Drenthe en 70 (inmiddels 

100) andere partijen. Doel is dat in 2040 wonen 

zonder energierekening voor Drenthe gerealiseerd is. 

Marktpartijen worden uitgedaagd de Drentse huishoudens 

daarbij behulpzaam te zijn.

Het realiseren van de energietransitie is een omvangrijke 

en soms ingrijpende opgave die de Drentse samenleving 

ook veel kansen biedt. De energietransitie staat niet op 

zich zelf. Het verbindt economie en werkgelegenheid, 

verkeer en vervoer, natuur en ruimte. De Provincie 

investeert 10 miljard voor het actieplan. 

Verschillende Drentse gemeenten hebben zeer 

ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgelegd, zoals 

energieneutraal binnen 20-30 jaar; een energieneutrale 

woningvoorraad is hierin een belangrijk onderdeel. 

Ook door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het 

maatschappelijke veld worden deze doelstellingen 

ruimhartig omarmd.

verduurzaming? Een mooie vorm van toegepast 

onderzoek, waar we veel uit leren.’

In 2018 staat een zelfde soort opzet voor inwoners van 

Zuidlaren op de rol, waarbij getest wordt wat de invloed 

van een concreet aanbod voor je woning doet (‘Op naar 

10.000 duurzame huishoudens in Drenthe’).

Inkoop energie
Sinds 2008 werkt de gemeente Tynaarlo 

voor de inkoop van energie samen met een aantal 

Oost Groningse gemeenten. Dit collectief heette 

destijds ‘de Streekraad Oost Groningen’. Hoewel de 

Streekraad alweer geruime tijd is opgeheven, doen we 

het inkoopproces nog steeds gezamenlijk. We zoeken 

steeds naar mogelijkheden om zo zeker mogelijk energie 

in te kopen. Daarnaast kijken we meer naar vergroening 

en mogelijkheden voor lokaal opgewekte energie 

bijvoorbeeld via Noorden Lokaal Duurzaam. Vooralsnog 

zijn de mogelijkheden nog te beperkt.

In 2008 hadden we geen goede ervaringen met een 

Drents collectief. Als één van de eerste gemeenten 

zochten en vonden we een nieuw collectief. Wel is 

er continu contact met Drentse gemeenten over de 

mogelijkheden van samen inkopen. 

Ongeveer 1,5 tot 2 jaar voordat de contracten eindigen 

zijn de eerste gesprekken met elkaar over een eventuele 

gezamenlijke nieuwe aanbesteding. Iedere gemeente 

of onderwijs instelling is vrij om mee te doen. Deelname 

is uiteraard niet verplicht. Stichting Baasis is sinds de 

verzelfstandiging al betrokken bij het collectief. De 

afgelopen aanbesteding is de gemeente Noordenveld ook 

aangehaakt bij het collectief.

De omvang van de contracten in m3, kWh en euros
Er is voor de laatste aanbesteding van elektriciteit voor 

de gemeente Tynaarlo een volume van 3.198.527 kWh 

opgeven (2013). Het gemiddelde jaarverbruik elektriciteit 

ligt inmiddels lager, vooral door afstoten van de 

gemeentelijk vastgoed en keuzes in openbare verlichting 

en komt tegenwoordig op ongeveer 2.972.000 kWh. Hier 

is in 2015 371.708 euro aan uitgegeven.

 

Het aanbestedingsvolume voor gas was bij de laatste 

aanbesteding 529.876 m3. Ook dit verbruik is inmiddels 

gedaald en ligt tegenwoordig gemiddeld op 330.000 

m3 (daling komt vooral vanwege het afstoten van de 

zwembaden en overig vastgoed). Hier is in 2015 182.254 

euro aan uitgegeven.

beschikbaar. Voor 2017 was weer 300.000 euro 

beschikbaar voor de zonnelening particulieren. Die was 

na het eerste kwartaal al op! In totaal zijn 57 leningen 

verstrekt.

Tussen 2015 en 2017 zijn er zo’n 600 installaties 

bijgekomen. Als je kijkt naar de toename van de 

installaties is het aantal deelnemers aan de zonnelening 

maar een vijfde van het totaal. Terechte vraag is of de 

lening nog een effectief middel is om zon te stimuleren. 

Blijkbaar investeren mensen toch wel in zon. Mogelijk 

werken de aandacht in media, het tijdsbeeld en de 

campagnes van Zon Zoekt Drent mee.

Project Energieslurper 
van de Hanzehogeschool 

In 2014 vond een experiment plaats in zowel Peize 

(Noordenveld) als in Yde/Donderen/Bunne (Tynaarlo). 

Vanuit de Hanzehogeschool ontstond het idee te testen 

hoe energiegedrag werkt in sociale setting. De opzet was 

een energiekoffer met meetstekkers rond te laten gaan in 

de buurt. Met stekkers meten hoeveel energie er verbruikt 

wordt. Wat ‘kost’ een wasbeurt? Wat zegt het label op mijn 

stofzuiger? Hoeveel gebruikt de waterkoker nu echt? 

Op een mistige winteravond in het café in Donderen 

bespraken inwoners de resultaten en metingen. Deze 

opzet wordt nu breed uitgerold in de provincie Drenthe, 

Groningen en bij bedrijven. 

Carina Wiekens, lector van de onderzoeksgroep 

Duurzaam gedrag over de pilot gedragsbeïnvloeding 

energie Yde/Bunne/Donderen: ‘Dit project was een van 

de eerste tests in het veld. Hoe✔werkt✔duurzaam✔gedrag✔

in✔een✔groep✔met✔bekenden?✔Heeft✔het✔invloed✔op✔

je✔gedrag✔wanneer✔zelf✔eerst✔testjes✔uitvoert?✔Als✔

je✔meer✔weet,✔neem✔je✔dan✔sneller✔stappen✔richting✔

Zonne-energie: sterke lijn 
omhoog!

Qua opwek zien we interessante verschuiving in Tynaarlo. 

Ongeveer 12% van de huishoudens in Tynaarlo beschikt 

over PV-panelen. Binnen deze categorie behoren alle PV-

installaties (zonnepanelen) bij een kleinverbruikaansluiting 

(KV tot 3x80 Ampère). Dit zijn hoofdzakelijk particulieren, 

maar kunnen ook winkels, scholen of andere kleinere 

bedrijven zijn. Dat is fors meer dan het landelijk 

gemiddelde van 1,28%. 

Zonnelening particulieren als 
stimulans?

Hernieuwbare energie stimuleren kan ook door 

particulieren meer mogelijkheden te verschaffen. In 

2015 en 2017 was er in Tynaarlo een zonnelening 

beschikbaar. Tegen een laag rentepercentage en 

aantrekkelijke voorwaarden kunnen inwoners geld lenen 

voor zonnepanelen.

SNN voerde de regeling voor ons uit. Voor 2015 

was 300.000 euro beschikbaar. In dat jaar zijn 64 

zonneleningen verstrekt. In 2016 was geen zonnelening 
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Persbericht:✔Inwoners✔uit✔Tynaarlo✔met✔een✔eigen✔woning✔investeren✔dit✔jaar✔massaal✔in✔
zonnepanelen✔met✔een✔zogeheten✔zonnelening

De 300.000 euro die de gemeente en de provincie Drenthe voor deze zonneleningen beschikbaar 
stelden is uitgeput. Sneller nog dan voorgaande jaren hebben inwoners een beroep gedaan op de 
lening.Woningeigenaren konden vanaf 1 januari een zonnelening aanvragen voor het opwekken van 
zonne-energie. Wethouder Henk Lammers is blij met het enthousiasme van inwoners voor de lening: 
“Inwoners hebben veel belangstelling om energiemaatregelen te treffen aan hun woning en zeker als 
het gaat om zonnepanelen. Dat het zo snel zou gaan met de zonnelening, overtreft de verwachtingen”. 

Start✔Expeditie✔met✔meer✔dan✔70✔partijen
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Energieneutrale sporthallen in 
Eelde en Tynaarlo

De gemeente heeft vanuit het accommodatie beleid voor 

Eelde-Paterswolde en Tynaarlo een nieuwbouwopgave 

van twee sportgebouwen, namelijk een dubbele sporthal 

in Eelde en een gymzaal bij de school in Tynaarlo. 

Vanuit de kerngedachte van de duurzaamheidsvisie 

(Tynaarlo werkt toe naar 18 zelfvoorzienende dorpen), is 

de ideale situatie dat je gebouwen energie leveren aan 

de omgeving. Het lukt nu een energieneutraal gebouw te 

plaatsen. 

Bij de nieuwbouw van de sporthallen zochten we intern 

de samenwerking tussen Vastgoed, projectontwikkeling 

en duurzaamheid en stelden voor het bouwbudget 

met ongeveer 15 % op te plussen om energie neutrale 

nieuwbouw mogelijk te maken. Te meer ook omdat 

dergelijke gebouwen voor de periode van 40 jaar 

neergezet worden. Dat is gelukt. Op dit moment wordt 

hard gewerkt aan de realisatie van twee energieneutrale 

gebouwen, met EPC waarde 0 (de waarden van RVO 

Nederland).

Tynaarlo doet bijvoorbeeld mee aan de✔Duurzame✔

Huizenroute. Eind 2017 hadden voor het eerst deelname 

van zeven particulieren aan de route met veel bezoekers. 

Mensen willen graag horen hoe de ervaringen van andere 

inwoners zijn op het gebied van verduurzaming van de 

woning.

Meer informatie: www.energieexpeditiedrenthe.nl

Visie van Tynaarlo op wonen
Begin 2018 is door de raad de Notitie Sociale 

Volkshuisvesting Tynaarlo 2017 definitief vastgesteld. 

Hierin worden de uitgangspunten en ambities van 

Tynaarlo beschreven voor de sociale volkshuisvesting 

in onze gemeente. Eén van de beleidsmatige 

speerpunten betreft de verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad. Dit geldt overigens voor zowel het 

particuliere als het sociale deel van de woningvoorraad. 

Ook in de gemaakte prestatieafspraken met corporaties 

en huurdersorganisaties geldt de verduurzaming van de 

woningvoorraad als één van de belangrijkste opgaven. 

Naast betaalbaarheid geven partijen prioriteit aan 

verduurzaming. Het streven van de woningcorporaties is 

dat alle huurwoningen in 2020 gemiddeld Energie Index 

1,25 hebben en in 2040 energieneutraal zijn. 

(Zonne)leningen mogelijk 
voor schoolbesturen en 

sportverenigingen
In 2016 besloot de raad geld vrij te maken voor 

energieleningen voor de basisscholen (500.000 euro) 

en sportverenigingen (62.000 euro) in Tynaarlo. Het 

college koos voor de uitvoering van de regeling een 

samenwerking aan te gaan met DEO, de Drentse Energie 

Organisatie. Daar ligt veel expertise op het gebied van 

leningen en mogelijkheden voor bedrijven en instellingen. 

Dit sluit goed aan bij de wensen van de scholen en 

verenigingen. Bovendien heeft DEO de mogelijkheid er 

voor de sportverenigingen 75% bij te leggen zodat een 

behoorlijk investeringsbedrag 

beschikbaar komt en 

kunnen zij 100% lenen. 

In de uitwerking van hun 

energieadvies en plannen 

worden zij ondersteund door 

Drenthe Sport Duurzaam via 

het Energieloket.

Voor scholen is sprake van maatwerk. Veel scholen zijn 

bezig met een (ver)nieuwbouwproces. Met de scholen 

wordt besproken wat de behoefte is aan zonnepanelen 

en andere energiebesparende maatregelen en wat de 

financieringsbehoefte is. Daarin blijkt veel vraag naar 

steun en ondersteuning. We onderzoeken of het aan de 

gemeente is die hulp te bieden. Het is ook een kans op 

verduurzaming van de schoolgebouwen. 

Ecodorp Noordeland als 
voorbeeld van off grid wonen

De afgelopen jaren zijn verschillende groepen met ons in 

gesprek geweest om te kijken of hun droom in Tynaarlo 

voet aan de grond kon krijgen. Tot nu toe zonder fysiek 

resultaat. Ecodorp Noordeland is zo’n initiatief. Zij willen 

een Ecodorp ontwikkelen in een landelijke omgeving. 

Ze werken aan een inspirerende woonvorm voor 50-

100 personen, met ecologische duurzame huizen en 

woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder 

bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische 

bedrijvigheid, tuinen en een voedselbos. Zo willen ze een 

bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die 

meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en 

houdbaar zijn voor de toekomst. 

De gesprekken scherpten wederzijds de beelden over 

het thema ‘toekomstbestendig wonen’ en het Dorp van 

de Toekomst. Ecodorp Noordeland heeft nu een locatie 

gevonden in de gemeente Westerwolde. 

Groepen komen bij Tynaarlo, omdat ze zich aangesproken 

voelen door de duurzaamheidsvisie. Welwillend gaan we 

in gesprek op zoek naar mogelijkheden. Leerpunt is dat 

er tot nu toe vanuit de grondexploitatie geen ruimte is om 

tegemoet te komen in de grondprijzen.

Voorbeeld Off grid wonen uit: Floortje naar het einde van 
de wereld, aflevering Californië (1 febr 2018)
Mike woont alleen op zijn eigen berg in Californië in een 

piepklein huisje, weg van alle luxe die hij gewend was. 

Mike: ‘Makkelijk zou ik het niet noemen. Het is hard 

werken om onafhankelijk te worden, off grid te leven. 

Maar het is ontzettend leuk. Je eigen haardhout kappen. 

Dat soort dingen, dat kost tijd. Het hoeft niet makkelijk te 

zijn. Het is fijn om een beetje te lijden. Dingen doen met je 

handen. Op eigen kracht in de natuur leven. Als je dat niet 

ligt, als je altijd meteen warm water wilt, dan is of the gridd 

een harde les. Een strijd. Maar wel een belangrijke strijd’.

Zwembaden
De zwembaden in Tynaarlo lenen  

900.000 euro via de gemeente voor de verduurzaming 

van het subtropisch zwembad in Zuidlaren en de 

buitenbaden in Vries en Eelde-Paterswolde. Ze worden 

voorzien van energiebesparende maatregelen en 

(nieuwe) zonnepanelen.

Artistimpression✔E-neutrale✔sporthal✔OBS✔Oelebred

Artistimpression✔E-neutrale✔MFA✔Groote✔Veen

Verduurzamen✔zwembaden

Plan✔ecodorp✔Noordeland



R
ap

po
rt

ag
e 

D
uu

rz
aa

m
he

id
sv

is
ie

 2
01

5
-2

02
5

D
or

p 
va

n 
de

 T
oe

ko
m

st
: j

un
i 2

01
5

 –
 d

ec
 2

01
7

16

R
ap

po
rt

ag
e 

D
uu

rz
aa

m
he

id
sv

is
ie

 2
01

5
-2

02
5

D
or

p 
va

n 
de

 T
oe

ko
m

st
: j

un
i 2

01
5

 –
 d

ec
 2

01
7

17

uiteindelijk de keuze voor het definitieve ontwerp en 

zo konden we van juli tot oktober 2017 bezig met de 

uitvoering. Nu moeten de puntjes op de i met hier en daar 

een likje verf en de grote opening moet nog plaatsvinden. 

Maar de route wordt nu al volop gebruikt.

Breedbandinitiatieven
Voor de leefbaarheid op het platteland 

en voor vitale dorpen is snel internet een essentiële 

voorwaarde. In 2014 organiseerde de gemeente met 

ondersteuning van onder meer stichting Verbind Drenthe 

een bijeenkomst over het onderwerp in Yders Hoes 

in Yde. Deze bijeenkomst was gericht op inwoners en 

dorpsbelangenverenigingen. Sindsdien zijn diverse 

bewonersinitiatieven opgestaan en aan de slag gegaan 

om snel internet door middel 

van glasvezel voor elkaar te 

krijgen. Inmiddels zijn de diverse 

initiatieven gebundeld binnen 

twee initiatieven, namelijk 

Drents Glasvezel Collectief en 

Coöperatie Glasvezel Noord. 

Beide initiatieven hebben 

inmiddels de behoefte aan 

de gemeente kenbaar 

gemaakt om aanvullende 

financiering voor de aanleg 

van glasvezel.

Kabelmaatschappijen hebben 

in het verleden al glasvezel aangelegd 

in de grote kernen van de gemeente Tynaarlo. De 

kleinere dorpen en het buitengebied werden toen 

echter overgeslagen. Die waren commercieel gezien 

niet interessant. Daarom bundelden inwoners in de 

buitengebieden hun krachten in glasvezelcoöperaties om 

zelf een netwerk aan te leggen. Zodra de initiatieven hun 

plannen zo ver hebben uitgewerkt dat ze precies weten 

hoe ze het gaan financieren, komt er een voorstel naar de 

gemeente.

Kern met Pit
Het project ‘Naar school gaan is leuk!’ uit 

Eelderwolde won de✔Drentse✔Kern✔met✔Pit✔trofee✔2017. 

Rondom de scholen werden de wandelpaden uitdagender 

gemaakt voor kinderen. Er zijn verschillende obstakels 

en spelletjes geplaatst om de kinderen in beweging te 

krijgen. Het project nodigt kinderen uit om lopend of met 

de fiets naar school te komen en minder vaak met de auto 

te gaan. 

Het leuke van dit project is vooral dat je het perspectief 

van kinderen in het gemeentehuis kunt krijgen. Ze denken 

zo creatief en dat maakt dat je niet op voorhand beperkt 

wordt door eisen van bijvoorbeeld haalbaarheid of 

onderhoud, dat volgt later. 

Het project kwam voort uit het programma in de 

mobiliteitsweek, twee scholen uit Eelderwolde deden daar 

al aan mee en het onderwerp om de route naar school 

aantrekkelijker te maken en heeft een vervolg gekregen. 

We hebben de aanvraag gedaan namens de twee 

scholen, die zagen er iets in, in het kader van gezondheid 

en bewegen en burgerschap. In september 2016 

presenteerden we het verhaal en in de winter 2016-2017 

zijn de kinderen de schetsen gaan maken voor de route. 

Het Stadslyceum Technasium werd gevraagd in het 

voorjaar deze tekeningen te verwerken tot maquettes en 

50 leerlingen presenteerden deze in juli aan 50 leerlingen 

die de tekeningen hadden gemaakt. De kinderen maakten 

actief programma aan, aan de 

basisscholen in de hele gemeente 

om kinderen te stimuleren op de  

fiets of lopend naar school 

te gaan. Omwille van de 

veiligheid rondom de school, 

verminderde CO2
 uitstoot en 

ter stimulans voor beweging! 

We ontwikkelden het✔

programma✔‘Naar✔school✔

gaan✔is✔leuk!’✔met een 

menukaart, zodat scholen 

hun eigen menu kunnen 

samenstellen. 

✔✔ Klimaatfietstocht

✔✔ Groene Voetstappen

✔✔ Freerunning

✔✔ Achtergrondinformatie ‘Naar school gaan is leuk’ 

over gezondheid, bewegen, veilige school en 

duurzaamheid. 

✔✔ ‘Ik neem de mooie route’ over de vaste, bekende 

wandelroutes. 

✔✔ Mountainbike

Meestal doen zo’n zes of zeven scholen mee. We 

bereiken daarmee vaak zo’n 500 kinderen per jaar.

Klimaatfietstochten
Samen met IVN Noord ontwikkelden we 

drie klimaatfietstochten voor kinderen (en hun (groot)

ouders). Voor elke hoofdkern één. Per dorp is een route 

uitgestippeld van ongeveer 7 km waar voorbeelden van 

klimaattoepassingen in de directe leefomgeving te zien 

zijn. Bij de onderdelen zijn educatieve toelichtingen 

en doe-opdrachten geplaatst. Zo zijn er opdrachten 

over zonnepanelen, waterberging, fairtrade en de 

wereldwinkel, windenergie, sedumdaken etc. De routes 

worden steeds in de mobiliteitsweken in september 

aangeboden en zijn al door vele kinderen gefietst.

Mobiliteitsweek
De Europese Week voor de Mobiliteit vindt 

jaarlijks plaats van 16 tot 22 september. Tynaarlo doet al 

enkele jaren mee met een eigen programma. Tynaarlo 

is een groene gemeente en een JOGG gemeente. We 

streven naar een energieneutrale samenleving waarin 

gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. 

Daarom organiseren we in september een jaarlijkse 

actieweek voor basisschoolleerlingen.

Vanuit duurzaamheid slaan we de handen ineen met 

de collega’s van sport en bewegen. We bieden een 

2

R
Klimaatfietstocht Zuidlaren

1  De klimaatfietstocht start op de Brink in Zuidlaren. Volg het fietspad langs 

de brink (Annerweg) richting Annen. 2  Steek voor de benzinepomp over 

(Ekkelkamp) en houd deze weg aan. 3  Ga naar rechts (Huzarenlaan). 

A  Aan beide kanten van de straat hebben verschillende huizen zonnepanelen. 

[Opdracht 1]

4  Vervolg de route en sla links af (Annerweg/Hogeweg). 5  Ga in Zuid Es links 

(Havezathelaan). 6  Neem de tweede straat rechts (De Klencke) en blijf op de 

Klencke (scherpe bocht naar rechts). B  [Opdracht 2] 

7  Vervolg de route over De Klencke en Bathinghe tot aan de Hogeweg. Sla hier 

rechts af. 8  Ga links af de Oude Tolweg op, steek bij de stoplichten over en 

volg het schelpenpad. 9  Aan het eind links af slaan. C  [Opdracht 3]

10  Vervolg de route en ga rechts (betonblokken fietspad, links zijn de ZFC-

voetbalvelden). 11  Sla voor het witte huis rechts af. Volg de weg en ga bij de 

twee kruispunten rechtdoor. Ga vervolgens met de bocht mee naar links en bij 

de volgende twee kruispunten rechtdoor. 12  Bij het daarop volgende kruispunt 

rechtsaf slaan. D  Links ligt De Enk. Steek de weg over. [Opdracht 4]

13  Vervolg de route. Ga aan het einde van de weg rechts (Stationsweg/N386). 14  

Steek bij de rotonde over en sla direct rechts af (Wilhelminalaan).  

E  [Opdracht 5]

15  Vervolg de route en ga rechts af richting zwembad Aqualaren. Volg deze straat 

tot de IVN vlindertuin. F  [Opdracht 6] 

Ga terug naar de Wilhelminalaan ( 15 ) en sla rechts af. 

16  Neem de eerste straat links (Veldakkerslaan/Zuiderlaan). 17  Steek bij de 

stoplichten de stationsweg over, ga naar rechts (Let op! Klein stukje in de 

tegengestelde richting) en ga vervolgens naar links (Koningstraat). 18  Neem de 

eerste straat rechts (Middenstraat). G  Aan bijna het eind van de straat is aan 

de linkerkant de Wereldwinkel. [Opdracht 7]

19  Vervolg de route en ga aan het eind van de straat linksaf (Brinkstraat). Volg de 

Brinkstraat, hou dus bij de Y-splitsing links aan. 20  Ga aan het einde van de 

De route
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straat naar rechts (Telefoonstraat). 21  Neem de tweede straat links (Esweg). 

22  Ga vervolgens rechts (Domineeskamp). 23  Neem de tweede straat links 

(Elingshof). 24  Ga de eerste straat rechts (Borgwallinge) en ga gelijk weer 

rechts (Wandeske). 25  Ga rechts (Groningerstaat) en 26  aan het einde van 

de straat links (Kerkbrink/N386). 27  Ga naar links (Havenstraat) en volg deze 

(rechts aanhouden) langs het water tot aan Molen De wachter. H  [Opdracht 8]

Ga terug langs de Havenstraat naar de Kerkbrink ( 27 ) en sla rechts af.

 

Blijf de weg volgen. Deze gaat over in De Millystraat en vervolgens in 

Stationsweg ( 1 ). Blijf staan bij Lilly’s. I  [Opdracht 9]

Einde van de route.

optionele route 
met extra 
opdracht

(zie pagina 
22,23 en 24)
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Start✔klimaatfietstocht✔Vries Voorbeeld✔routekaart✔met✔beschrijving✔(Zuidlaren)

Mooi zo'n klimaatakkoord in Parijs! Maar wat kun je zelf doen op jouw school? 

Mobiliteitsweek 
16 - 22 september 2017

Bijvoorbeeld een week 
lang op school aandacht 

geven aan het thema 
mobiliteit. De gemeente 

Tynaarlo biedt elke basis-
school een keuzemenu 

aan van verschillende ac-
tiviteiten. We vragen nu je 

aandacht om plannen te 
maken voor die week. Je 

kunt je eigen menu sa-
menstellen (zie instructies 

op de achterzijde). De rest 
is gemakkelijk, wij regelen 

het voor je! 

Mooi zo'n klimaatakkoord in Parijs! Maar wat kun je zelf doen op jouw school? 

Hoe krijg je dat met elkaar geregeld?!?

Internet is belangrijk in ons dagelijkse werk en leven. De hoeveelheid data die we via 

internet versturen neemt snel toe. Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw en onderwijs 

en bedrijfsleven stellen hoge eisen aan de netwerken. Maar hoe krijg je dat juist ook in de 

kleinere dorpen en het platteland van Tynaarlo geregeld? Deze avond inspireert en biedt 

handvatten om aan de slag te gaan.

w w w . v e r b i n d d r e n t h e . n l

Voor wie?Iedereen die  snel internet wil

Wat:Informatiemarkt Snel Internet 

Waar:Yders Hoes, 
Betmersweg 2, Yde

Wanneer:
woensdag 12 november 
2014, 19.30 - 21.30 uur 
(vrije inloop 19.00 uur)

Sprekers:Evert Blansjaar, 
breedband provincie Drenthe

Jan Visser, bewoners-
initiatief glasvezelproject Roderwolde

Rienus Ferwerda, voorzitter ECO 
Oostermoer, coöperatie verduurzaming leefomgeving

12 november 
Yde

Doel: 
Het passeren van obstakels om van A naar B te komen, dit op 

eigen manier/niveau. 

Organisatie: 
Er worden 6 onderdelen gekozen, er worden 3 routes gemaakt 

van 2 onderdelen (3 vakken). In 3 groepen worden de 

verschillende routes geoefend. 

Veiligheid:
 ✔ Organisatie in de gaten houden, of er niks verschoven is.

 ✔ Starten als het onderdeel voor je vrij is.

 ✔ Geen sprongen of oefeningen doen die je niet kunt. 

Differentiatie:
 ✔ De onderdelen samen voegen zodat het 1 route wordt. 

 ✔ De oefeningen op muziek doen.

Freerunning - instructie

Tynaarlo is een groene gemeente en een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). We streven naar een 
energieneutrale samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Daarom organiseren we een 
actieweek voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Tynaarlo.

Freerunningkaarten Opening✔ATB-route✔Mobiliteitsweek

Opening✔‘De mooie route’ door✔wethouder✔Berends

Leerlingen✔bekijken✔Maquettes✔van✔‘De mooie route’

cbs✔De✔Rietzanger✔en✔Technasium✔in✔gesprek
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totale voetafdruk te verkleinen. Ook kan de gemeente 

hier heel direct invloed op uitoefenen in haar beleid en 

uitvoering. Daarnaast geven inwoners zelf aan hier graag 

mee aan de slag te willen. Tot slot gaven de deelnemers 

ook aan meer voorlichting op alle thema’s belangrijk 

en interessant te vinden. Men wil graag voorlichting 

ontvangen over het verduurzamen van hun woning 

en over duurzaam leven. Dit kan bijvoorbeeld goed 

voortgezet worden door middel van de campagneavonden 

van het Drents Energieloket en via de gemeentepagina.

De voetafdruk van Tynaarlo: 
Ruim 10 voetbalvelden groot

In juli 2017 werd de Ecologische Voetafdruk van de 

gemeente Tynaarlo bekendgemaakt. Met een score van 

5,47 hectare (ruim 10 voetbalvelden) net iets onder het 

landelijke gemiddelde van 6,4 ha, maar ver boven het 

mondiaal beschikbare gemiddelde van 2,7 ha. Vooral 

woning- en vakantievoetafdruk scoorden hoog onder 

de leeftijdsgroep 55+. Daarentegen waren de scores op 

kleding- en productvoetafdruk opvallend laag.

Vanaf het voorjaar 2016 tot voorjaar 2017 heeft 

de gemeente Tynaarlo samen met de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe zoveel mogelijk deelnemers 

geworven om hun ecologische voetafdruk te meten. 

Hiermee wil de gemeente inwoners bewust maken van 

hun eigen bijdrage aan de duurzaamheidsopgave en input 

krijgen voor hun Duurzaamheidsvisie 2015-2025 ‘Het 

Dorp van de Toekomst’.

De voetafdruk van Tynaarlo
De test werd in totaal 395 keer ingevuld. Hiervan 

bleven 271 representatieve vragenlijsten over aan de 

hand waarvan de scores zijn berekend. Dat de score 

op woningen en vakantie zo hoog ligt, komt door de 

grootte van de woningen en hoe vaak en hoe ver men op 

vakantie gaat. Op basis van deze testresultaten wordt de 

grote voetafdruk dus vooral veroorzaakt door inwoners die 

een groot woonoppervlak/perceel hebben en vaak en ver 

op vakantie gaan. 

Voeding heeft de hoogste impact op de voetafdruk in 

totaal, dit geldt ook voor het landelijk gemiddelde. Waar 

een voetafdruk van 1,8 ha per persoon staat voor een 

duurzame levensstijl, staat een voedselvoetafdruk van 

0,9 ha voor een duurzaam voedingspatroon. In gemeente 

Tynaarlo ligt de voedselvoetafdruk ietsjes lager dan het 

landelijk gemiddelde, maar met een gemiddelde rond de 

1.71 hectare nog steeds ver boven het gewenste niveau. 

Op het gebied van voeding (minder dierlijke producten, 

meer lokaal eten) liggen dus kansen om de voetafdruk te 

verkleinen.

Tips voor de gemeente Tynaarlo
Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben we deelnemers 

ook gevraagd wat de gemeente zou kunnen doen om 

hen duurzamer te laten leven en wat ze zelf zouden 

kunnen doen. Hierop dragen de deelnemers vooral 

oplossingen aan op het gebied van afval en (openbaar) 

vervoer. De testresultaten laten op afval en vervoer geen 

grote afwijkingen zien ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde. Het zijn echter wel kansrijke thema’s om de 

Moestuinen: 
De Onlanderij, Arlo en Eelde

Een lapje grond en een groep mensen met groene vingers 

die aan de slag willen. Dat zijn de overeenkomsten 

tussen De Onlanderij, De Arlo en Eelde. Op drie plekken 

(Eelderwolde, Tynaarlo en Eelde) zijn de afgelopen 

drie jaar buurtmoestuinen gerealiseerd (Eelde in 

voorbereiding). De productie van lokaal en biologisch 

voedsel, de connectie met voedsel, de educatieve functie 

van het tuinwerk: het komt allemaal voorbij. Vanuit de 

gemeente ondersteunden we deze bewonersinitiatieven 

van harte met een startsubsidie, hulp bij het organiseren 

en verbinden tussen mensen. Ook de volkstuinvereniging 

toonde interesse voor het gedachtegoed van de 

duurzaamheidsvisie.

Afvalinzameling verandert!
In 2012 begonnen we met de huis-aan-

huisinzameling van plastic. Daarvoor scheidden we het 

plastic na inzameling. De afgelopen jaren betrekken we 

inwoners steeds meer bij het scheiden van het afval. 

Sinds 2016 konden de drankverpakkingen ook worden 

toegevoegd. Vanaf januari 2018 ook het blik. 

Beter afvalscheiden aan de bron leidt tot een uitgekiender 

grondstoffenbeleid. In september 2017 is het nieuwe 

afvalbeleid vastgesteld. De keuzes voor ‘afval is 

grondstof’ worden steeds explicieter. 

Buurtmoestuin✔De✔Onlanderij✔in✔Eelderwolde

Houtsnippers 
blijven lokaal 

In 2015 meldde een plaatselijke ondernemer zich met 

een verzoek om houtsnippers uit de gemeente. Hij had 

belangstelling voor alle vrijkomende biomassa uit de 

gemeentelijke houtwallen voor de biomassakachel van 

zijn bedrijf. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat 

de biomassa in 2015, 2016 en 2017verkocht is aan deze 

ondernemer. Dat was voor beide partijen aantrekkelijk.

✔✔ In het verleden verkochten wij de biomassa aan andere 

partijen, maar werd het veelal getransporteerd naar 

het buitenland. Nu houden we het in de gemeente 

Tynaarlo, dit heeft een positief effect op de uitstoot van 

CO2
;

✔✔ We versterken de lokale economie. Doordat de 

vrijkomende biomassa in een plaatselijke verbrandings-

oven verwerkt wordt, is er met name voor de 

ondernemer een voordeel in transport en logistiek;

✔✔ De prijzen zijn marktconform. De verkochte biomassa 

levert de gemeente Tynaarlo net zoveel op als wanneer 

wij deze zouden verkopen op de openbare markt.

Snipperen✔hout✔op✔de✔gemeentewerf

Quizavond✔Voetafdruk✔Tynaarlo✔(Eelde-Paterswolde)

Bekendmaking✔Voetafdruk✔van✔Tynaarlo✔(Zuidlaren)
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Lokale kracht
Eind 2015 is de Ondersteuningregeling lokale 

initiatieven verbreed tot het hele duurzame veld. Tot die 

tijd konden vooral energie-initiatieven (opwekking en 

besparing) gebruik maken van de regeling. Voorbeelden 

daarvan waren: EnergieRijk Zeijen, ECO-Oostermoer, 

Westlaren Besparen, Duurzaam Taarlo, Energie 

Coöperatie Drentse Aa (Eelde). 

Initiatieven kunnen beroep doen op een aanjaagsubsidie 

van maximaal 1.500 euro, te gebruiken voor de opstart-

kosten (zoals oprichtingskosten, website, flyers etc). Een 

beetje geld helpt! We hebben veel groepen mensen actief! 

Het past binnen de nieuwe overheid, de netwerkgedachte 

en Koers! Een paar initiatieven lichten we eruit.

Een overzicht van de huidige initiatieven:

✔✔ Buurkrachtteam Bloemenbuurt – energiebesparing, 

warmtescan, gezamenlijke inkoop, energiekoffers

✔✔ Buurkrachtteam De Fledders – energiebesparing, 

warmtescan, gezamenlijke inkoop, energiekoffers

✔✔ Buurkrachtteam Spierveen – energiebesparing, 

warmtescan, gezamenlijke inkoop, energiekoffers

✔✔ Buurkrachtteam Zuid-es – energiebesparing, 

warmtescan, gezamenlijke inkoop, energiekoffers

✔✔ Breedbandinitiatieven – glasvezel, breedband, 

collectief, coöperatie

✔✔ Energie coöperatie Drentse AA – ondersteuning 

buurtteams, projecten, energiebesparing, duurzame 

huizenroute

✔✔ Dorpstuin Vries – lokaal, voedsel, sociaal

✔✔ Buurtmoestuin De Onlanderij – VNN, 

Natuurmonumenten, lokaal voedsel, samen

✔✔ Arlo buurtmoestuin Tynaarlo – buurttuin, buren, 

moestuin, imker

✔✔ Buurtmoestuin Eelde - in ontwikkeling lokaal voedsel, 

biologisch, samen

✔✔ Energiecafe Bunne/Winde – in oprichting

✔✔ Dorp van de toekomst Taarlo – toekomstbestendig, vier 

pijlers, in ontwikkeling

✔✔ Energieparel Visio De Brink – verduurzaming , MVO, 

energieleverend worden, zelfvoorzienend.

In 2016 zochten we de samenwerking met IVN Eelde-

Paterswolde en organiseerden we een nachtwandeling 

door De Onlanden. Een professionele verhalenverteller 

vertelde buiten in veld het verhaal van De Nacht. Dit werd 

ondersteund door trombonemuziek. Voor deze activiteit 

waren zo’n 70 belangstellenden.

Koepeltjesfestival: 
lekker en gezond op weg 

Soms sluiten we aan bij bestaande evenementen om 

duurzaamheid op de kaart te zetten. Zo waren we op 

het Koepeltjesfestival 2017 met een smoothiefiets. De 

smoothiefiets is de gezondste fiets ter wereld. Je trapt je 

eigen smoothie in een paar minuutjes. Het wiel van de 

fiets drijft de smoothiemaker aan. Zo maak je op eigen 

kracht een gezonde smoothie.

Het gesprek gaat over energie: Hoeveel✔energie✔heb✔

je✔zelf?✔En✔hoeveel✔er✔nodig✔is✔om✔een✔elektrisch✔

apparaat✔in✔beweging✔te✔krijgen?✔Hoeveel✔energie✔

gebruik✔je✔thuis?✔Wat✔is✔er✔nodig✔in✔Tynaarlo?✔of✔om✔

de✔wereld✔in✔beweging✔te✔krijgen? Leuke manier om in 

gesprek te zijn over duurzaamheid met festivalbezoekers.

Met een 3Dprinter maakten de kinderen van groep 6, 7 

en 8 met hen nieuwe voorwerpen uit bestaand plastic 

en voerden ze zelf proefjes uit om te bezien of er plastic 

bolletjes (microbeads) in crèmes verwerkt zijn. Een 

leerzame middag!

Dag van de duurzaamheid 
2015, 2016 en 2017

Op 10 oktober is de jaarlijkse actiedag, waarbij Nederland 

zich van zijn groenste kant laat zien. 

Urgenda roept particulieren, bedrijven, 

overheden, scholen en organisaties op 

om aan allerlei actie mee te doen. Al 

acht jaar organiseert Urgenda de Dag 

van de Duurzaamheid en al die jaren doet Tynaarlo mee. 

In 2015, 2016 en 2017 deden we weer mee aan de 

voorleesactie op scholen. Dan gaat de wethouder in 

gesprek over duurzame thema’s met kinderen van 

basisscholen. We wisselen steeds af. In 2015 las 

wethouder Wijbenga bij groep 5/6 van cbs De Holtenhoek 

voor. In 2016 is het thema plastic soup en werd 

voorgelezen op de Zeijerhoogte. In 2017 las wethouder 

Lammers voor op de Menso Altingschool in Paterswolde.

Nacht van de nacht 2015 en 
2016

Het thema van licht en donker, van (onnodige) verlichting 

en energiebesparing zetten we bij het verzetten van 

de klok richting de wintertijd steeds op de agenda. 

We doen dit door publicaties op de gemeentepagina 

en social media en door kleinschalige activiteiten. 

In 2015 organiseerden we een boottocht over het 

schemerdonkere Paterswoldsemeer. Daarna was er 

een intiem diner bij kaarslicht, met zicht op de verlichte 

contouren van de stad Groningen.

Trintella4Green & Plastic 
soep op het gemeentehuis

Het thema van de Dag van de Duurzaamheid 2016 is de 

plastic soep. Wethouder Theun Wijbenga leest voor op 

de Zeijerhoogte in Zeijen en burgemeester Marcel Thijsen 

leest voor op obs De Vijverstee. Daarnaast is er een 

presentatie op het gemeentehuis van de Trintella4Green. 

Niels en Tjerk, twee afgestudeerde twintigers hebben een 

ideaal: met zon en wind de wereld rond. Sinds september 

2017 reizen zij met een volledig duurzaam zeilschip de 

wereld over met een educatieve missie over plastic. Zij 

doen onderzoek doen naar de stand van plastic afval in 

de wereldzeeën. 

Wethouder✔Wijbenga✔op✔cbs✔De✔Holtenhoek

Erwin✔Lasonder✔van✔obs✔de✔Vijverstee✔uit✔Vries✔met✔zijn✔
oplossing✔voor✔plastic✔soep

Wethouder✔Lammers✔praat✔met✔klas✔over✔plastic✔soep

Bemanning✔Trintella✔in✔de✔Cariben

Boottocht✔Paterswoldsemeer✔bij✔schemerdonker

Buurtmoestuin✔Arlo✔in✔TynaarloSmoothiefiets✔op✔het✔Koepeltjesfestival
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‘groenere’ leefstijl: gezonde en duurzame keuzen in 

voeding, hergebruik, energie en water. Regelmatig zijn 

er groenworkshops om de fijne kneepjes van het vak te 

leren van ‘oudere tuinvrienden’ en andere deskundigen. 

Er zijn open dagen, tuinfairs, workshops en natuurlijk de 

wekelijkse instructiemomenten voor de deelnemers en 

belangstellenden. In de Dorpstuin wordt gewerkt op vaste 

dagdelen.

Verduurzaming
Johan en Yvonne Westerhof, initiatiefnemers Plaats de 

Wereld: ‘Tijdens de jaren dat we professioneel betrokken 

waren bij kleinschalige ontwikkelingsprojecten in andere 

werelddelen, zagen we hoe mensen met weinig veel 

voor mekaar kregen. Zonder geld of goed, wisten kleine 

projecten het verschil in hun dorp of regio te maken. Vaak 

met veel plezier en tijd en oog voor relaties.

Hier komt de inspiratie en passie voor Plaats de Wereld 

vandaan: een werk- en pleisterplaats die is verbonden 

met initiatieven elders in de wereld, zodat we van elkaar 

kunnen leren en delen. Het is een voorrecht om op 

te trekken met een bont gezelschap aan vrijwilligers, 

deelnemers en bezoekers. Onze droom is inmiddels 

uitgegroeid tot een community-initiatief dat laat zien dat 

ook hier in Nederland verbinding en relaties belangrijker 

zijn dan geld. En dat we samen de wereld dichtbij én ver 

weg eerlijker en mooier kunnen maken. Zo ingewikkeld 

is dat niet, vraag maar aan de mensen die met ons 

meedoen’.

 

In 2017 werd het gebouw van Plaats de Wereld gekocht 

van de gemeente, zodat de stichting hier haar werk kan 

voortzetten. Het betekende de start van de verduurzaming 

van het pand. De nieuwe eigenaar die Plaats de Wereld 

een warm hart toedraagt liet vloeren en dak isoleren en 

er werden zonnepanelen geplaatst. Tevens werden grote 

ramen geplaatst om met meer lichtinval stroom te kunnen 

besparen. Ook werd een grote keuken geplaatst, zodat er 

dorpsdiners kunnen plaatsvinden: door samen koken en 

eten mensen uit dorp en omgeving met elkaar in contact 

brengen en sociaal isolement doorbreken. Ook worden 

er kookworkshops gegeven in gezond koken met groente 

geïnspireerd door de wereldkeukens.

Dorp van de Toekomst - Vries
Plaats de wereld

Plaats✔de✔Wereld is een maatschappelijk initiatief uit 

Vries. Het beweegt zich op het duurzame veld en in een 

internationale context. Initiatiefnemer Johan Westerhof 

voelt zich aangesproken door het beeld Dorp van de 

Toekomst uit de duurzaamheidsvisie. ‘Kunnen wij niet 

een van de dorpen van de toekomst zijn, zoals jullie 

voorstaan?’ vraagt hij terwijl hij ons rondleidt door het 

opgeknapte gebouw.

Plaats✔de✔Wereld begeleidt mensen richting actief 

burgerschap, wisselen kennis en ervaring uit en steunen 

kleinschalige ontwikkelingsprojecten in alle werelddelen. 

Centraal daarbij staan:

✔✔ Duurzaamheid en natuurlijke materialen: een 

milieubewuste bedrijfsvoering vanuit principe.

✔✔ Hergebruik: als tegenhanger voor de 

consumptiementaliteit, willen we dat wat ‘over’ 

is hergebruiken. Het hele erf is met hergebruikte 

materialen ingericht en opgeknapt.

✔✔ Natuurlijk & gezond: dat geldt zowel voor de wijze 

waarop we tuinieren als ook het culinaire aanbod 

waarin verse natuurlijk geteelde producten worden 

gebruikt.

✔✔ Christelijke identiteit. Dit betekent onder andere dat we 

respect hebben voor ieder mens, goede rentmeesters 

willen zijn voor onze planeet en waar dat in ons 

vermogen ligt praktisch willen bijdragen aan een 

eerlijker wereld.

✔✔ Wat betreft de inrichting van ons werelderf kiezen 

we ervoor om attributen, beelden of andere culturele 

uitingen te exposeren die aansluiten bij deze levens-

houding en die bijdragen aan welzijn van mensen.

Dorpstuin
Naast het gebouw van Plaats✔de✔wereld ligt de 

Dorpstuin: een tuin met eetbare gewassen gerund door 

een gemêleerde groep deelnemers. Een groot deel van 

de tuin, die circa 650 m2 beslaat, bestaat uit verhoogde 

moestuinbakken en is hierdoor rolstoeltoegankelijk. 

Iedereen kan meedoen, ook als je fysiek minder kunt.

Naast moestuinieren gaat de Dorpstuin ook over een 

procedures en vergunningaanvraag, de SDE-

subsidieaanvraag. Stuk voor stuk ingewikkelde zaken en 

er komt er veel bij kijken om zo’n zonnepark van de grond 

te krijgen.

Zeijen besloot samen te werken met een marktpartij Vrij 

op Naam. Een partij die geloof heeft in de lokale kracht 

van inwoners en lokale energieopwekking. 

Dit zonnepark is een prachtig voorbeeld van hoe 

inwoners, overheden, milieuorganisatie en bedrijfsleven 

samen kunnen werken en ieder hun steentje bijdragen om 

lokale duurzame energieprojecten van de grond te krijgen. 

Het zonnepark staat dan wel niet feitelijk in de gemeente 

Tynaarlo, maar het initiatief is geboren vanuit de inwoners 

van Zeijen en we voelen ons er zeer verbonden mee.’ 

Dorp van de toekomst - Zeijen
Eco-zonnepark

Op de voormalige stortplaats in Ubbena is in december 

2017 een zonnepark geopend van 2200 panelen. 

Een eco-zonnepark om precies te zijn. En dat is extra 

bijzonder: onder en tussen de panelen worden mengsels 

ingezaaid met inheemse bloemen en kruiden voor de 

bijen en de versterking van de biodiversiteit. 

Het zonnepark is het initiatief van Energierijk Zeijen, 

een bewonersinitiatief uit het dorp Zeijen. Als een van 

de eersten in Tynaarlo gingen zijn aan de slag om te 

inventariseren welke energieprojecten samen met 

inwoners konden worden opgepakt. Al snel bleek dat 

inwoners met zonnepanelen wilden beginnen, maar niet 

op eigen dak. Veel inwoners hebben een karakteristieke 

woning met een rieten dak. Liever zonnepark in de 

nabijheid waar inwoners kunnen participeren. 

De plek leek voor de hand te liggen: de voormalige 

stortplaats. Een vuilstort die zijn functie heeft verloren 

maar nu ruimte biedt om lokale duurzame energie op te 

wekken. Dat is een mooie transitie.

Wethouder Lammers: ‘Ik heb bewondering voor de 

inzet van de inwoners die als vrijwilligers de mouwen 

opstroopten om dit zonepark mogelijk te maken.’ De 

bewonersgroep voerde verkennende gesprekken met 

de gemeenten Assen en Tynaarlo en de Natuur- en 

Milieufederatie. Deze partijen konden meedenken en 

bewonersgroep op weg helpen. Aandachtspunten waren 

onder meer de toestemming van de provincie als bevoegd 

gezag om vuilstort te gebruiken, de planologische 

Gedeputeerde✔Tjisse✔Stelpstra,✔wethouder✔Harmke✔
Vlieg✔van✔Assen✔en✔wethouder✔Henk✔Lammers✔van✔
Tynaarlo✔plaatsen✔samen✔het✔laatste✔zonnepaneel✔op✔
het✔eco-zonnepark✔Zeijen

Plaats✔de✔Wereld✔vernieuwd

Overdracht✔Plaats✔de✔Wereld✔door✔wethouder✔Hofstra

Zonneklaar!✔De✔energietransitie✔doe✔je✔samen.✔2200✔
panelen✔zonne-energie!
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In juni 2015 stelde de raad de duurzaamheidsvisie vast. 

Geen concreet beleidsplan met uitgewerkte projecten, 

maar een visionair document met een stip op de 

horizon. Een richting om naar toe te werken, namelijk: 

een energieneutraal Tynaarlo in 2030. Een krachtige 

gemeente met 18 zelfvoorzienende dorpen. We willen 

dit de komende jaren realiseren samen met inwoners en 

ondernemers. 

De afgelopen 2,5 jaar is hard gewerkt aan de doelstelling. 

Op vier verschillende deelgebieden vonden veel projecten 

plaats. U leest hierover in dit verslag. Er is veel bereikt 

met weinig middelen en weinig capaciteit. 

Nog interessanter dan de realisatie van die projecten 

zijn de vele bewonersinitiatieven. De initiatieven die 

vanzelf of met een beetje ondersteuning vanuit de 

gemeente. Ze worden spontaan vanuit de samenleving 

opgepakt. Veel van die initiatieven bewegen zich op het 

duurzame veld: energiebesparingsteams, gezamenlijke 

inkoop van isolatiemaatregelen, een energiecoöperatie, 

buurtmoestuinen, breedbandinitiatieven. 

Wij stimuleren dergelijke initiatieven door het geven van 

een kleine startsubsidie. Alle initiatieven die gebruik 

maken van dit budget, blijken een langer leven beschoren 

en zeer actief te blijven. Soms zie je een verschuiving 

in onderwerp (bijvoorbeeld van energiebesparing naar 

opwekking (Zeijen), of van breedband naar energie 

(Bunne)). Al met al, een mooi resultaat. 

Het Drents Energieloket, een samenwerkingsverband 

met alle Drentse gemeenten, de provincie, de natuur-en 

milieufederatie, Bouwend Nederland en uneto-vni heeft 

zich goed ontwikkeld en is een vast aanspreekpunt voor 

onze inwoners, bedrijven en verenigingen voor alle vragen 

op het gebied van energie. Het loket wordt de komende 

jaren verder doorontwikkeld, waarbij we klanten verder 

gaan ondersteunen op de route naar energieneutraal 

wonen.

De samenwerking met andere Drentse gemeente is 

goed. Sommige projecten worden in gezamenlijkheid 

opgepakt. Nieuw zijn de verkenningen om te komen tot 

een gezamenlijke agenda als het gaat om verduurzaming, 

de zogenaamde Drentse Urgenda. Veel taken als het 

meten van energiedata en samen verkennen van kansen 

zouden prima samen opgepakt kunnen worden. Mogelijk 

dat de conferentie van 14 februari met Marjan Minnesma 

en Annelies Huygen een vervolgaanpak krijgt. 

Tot slot 
Als we serieuze stappen willen maken om de doelen 

uit de duurzaamheidsvisie te realiseren vraagt dat 

een Routekaart. Een planmatige aanpak van grote(re) 

projecten waar we forse slagen kunnen maken in 

energieopwek en CO
2
-reductie. Bij deze routekaart moet 

de benodigde inzet van middelen en personele capaciteit 

worden bepaald. 

Als we urgentie ervaren en lokaal een bijdrage willen 

leveren aan het klimaatakkoord van Parijs, is er geen tijd 

te verliezen om stappen te zetten om energieneutraal te 

worden. Dat betekent ook dat we moeten kijken hoe we 

vooruitlopend op de ruimtelijke kaders voor grootschalige 

duurzame energieopwekking toch al iets kunnen doen. 

De ruimtelijke kaders krijgen namelijk een plek in de 

gemeentelijke omgevingsvisie, maar het duurt nog wel 

een kleine twee jaar voordat de visie is vastgesteld.

Conclusie en doorkijk
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