
 

 

 

BESLUITVORMENDE NOTA 

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

No. 267856 

 

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 

Ruimtelijke Ontwikkeling  3 12 november  

2014 

dhr. P.M. Musters 
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Inleiding 

De gemeente beschikt met www.DuurzaamlnNoordoostpolder.nl sinds het voorjaar van 

2013 over een virtuele ontmoetingsplek voor duurzame initiatieven: het 

duurzaamheidsplatform. Op deze site zijn al meer dan 75 initiatieven van bedrijven en 

burgerinitiatieven in kaart gebracht en via dit platform worden ze ook voor iedereen 

zichtbaar gemaakt.  

Een vervolgstap is het creëren van een fysieke ontmoetingsplaats in de gemeente: een 

Duurzaamheidswinkel. Een plek, waar iedereen kan zien, voelen en beleven hoe we 

samen Noordoostpolder kunnen verduurzamen. De Natuur en Milieufederatie Flevoland 

(NMFF) heeft hiervoor bijgaande aanbieding ingediend (bijlage 1). Groot voordeel van 

hun aanbieding is dat zij 50% van de kosten willen cofinancieren. Ook sluit de 

Duurzaamheidswinkel goed aan bij de doelstellingen uit het Duurzaamheidsplan 2012-

2015. 

 

In meerdere netwerkbijeenkomsten hebben bedrijven uit Noordoostpolder aangegeven 

een Duurzaamheidswinkel een geschikte plek te vinden om hun duurzame producten te 

laten zien (bijvoorbeeld biologische, Fair Trade producten, zonnepanelen, 

isolatiemateriaal, e.d.1). Ook andere organisaties zoals de Pioniers van de Toekomst, 

Carrefour en ’t Goed hebben aangegeven gebruik te willen maken van de 

Duurzaamheidswinkel. Een overzicht van mogelijk andere deelnemers is opgenomen in 

bijlage 1 van de bijgevoegde aanbieding van de NMFF. 

 

Doelstelling 

Oprichten van een Duurzaamheidswinkel waar inwoners, bedrijven en instellingen elkaar 

ontmoeten voor informatie en kennisuitwisseling over duurzaamheid. 

 

Voorgesteld besluit 

 

1. De Natuur en Milieu Federatie Flevoland ondersteunen bij het oprichten van 
Duurzaamheidswinkel in Noordoostpolder. 

2. De Duurzaamheidswinkel vestigen in het pand aan de Noordzijde 5 te Emmeloord. 
3. Maximaal 3 jaar (2015 t/m 2017) cofinanciering van in totaal € 135.500 

beschikbaar stellen afkomstig uit bestaande milieubudgetten.  

 

Argumenten 

 

1.1  

Een Duurzaamheidswinkel draagt bij aan het behalen van doelstellingen uit het 

gemeentelijke duurzaamheidsplan. 

 

                                           
1 De Duurzaamheidswinkel verkoopt zelf niets om kannibalisering op bestaande winkels 

te voorkomen. 



- Bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van Noordoostpolder op het gebied van 

wonen en leven, werken. recreatie en natuur; 

- Betrekken van en samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen bij 

verduurzaming van de Noordoostpolder. Dit betekent onder andere samenwerken 

aan energiebesparing, minder gebruik van fossiele brandstoffen en meer gebruik 

van hernieuwbare brandstoffen, productie van duurzame energie, zuinig gebruik 

van grondstoffen, hergebruik van producten en bijdragen aan lokale 

milieukwaliteit in andere delen van de wereld (duurzaam inkopen: Fair Trade).  

     -    Via informatie, advies, producten en diensten verlaging van de hoogte van de 

          energierekening van bedrijven en huishoudens, waardoor energie wordt bespaard                

          wat ook een direct positief financieel effect  heeft; 

- Economische ontwikkeling door het stimuleren van nieuwe duurzame 

bedrijfsvormen en daarmee de creatie van banen; 

- Door 'groene' projecten te stimuleren en zo mogelijk te faciliteren, wordt de 

uitstraling van de gemeente en het leefklimaat aantrekkelijker voor de inwoners; 

- Via cocreatie en co-makership wordt de sociale cohesie in de gemeente versterkt. 

- Dichtbij en laagdrempelig voor de inwoners van de Noordoostpolder; 

- Promotie en stimulering lokaal bedrijfsleven; 

 

De Duurzaamheidswinkel wordt een ontmoetingsplaats voor iedereen die iets met 

duurzaamheid wil of kan. Daarmee ontstaat een directe bron van ideeën en kansen 

waarmee de gemeente het duurzaamheidsbeleid kan opstellen, verrijken en later waar 

nodig inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

 

1.2  

In Almere en Lelystad zijn er positieve ervaringen met de Duurzaamheidswinkel. 

 

In Lelystad en Almere is door NMFF in samenwerking met de gemeenten een 

Duurzaamheidswinkel ontwikkeld. De ervaringen met de Duurzaamheidswinkel zijn 

positief. Zo wordt de Duurzaamheidswinkel in Lelystad al bijna een jaar lang succesvol 

geëxploiteerd en zijn er tot nu toe ruim 5000 bezoekers geweest (bij een 4 daagse 

openstelling. Dit zijn gemiddeld 25 bezoekers per dag). Bijgevoegd treft u enkele foto’s 

aan van de locatie Lelystad. 

 

2.1  

Noordzijde 5 te Emmeloord is een geschikte locatie voor een Duurzaamheidswinkel2. 

 

Het pand Noordzijde 5 voldoet aan de locatiecriteria voor een Duurzaamheidswinkel, te 

weten: 

 

- het betreft een goed bereikbare en zichtbare locatie (oppervlakte winkel minimaal 

200 m2) in het centrum van Emmeloord; 

- er is ruimte voor evenementen en bijeenkomsten (ook op het buitenterrein); 

- het pand heeft veel glas (voor etalagefunctie); 

- het pand is betaalbaar (er hoeft geen huur te worden betaald);  

- het pand is minimaal beschikbaar voor 1 jaar. 

 

 

 

                                           
2 Er was nog een ander pand in beeld (leegstaande winkel Noordzijde 16-B). Echter het 

pand is minder markant, heeft minder mogelijkheden (geen uitbouwmodel van de winkel 

maar slechts een basiskern, geen buitenterrein, minder geschikt voor beoogt gebruik, 

valt minder op/minder in het zicht) en is niet vast te leggen voor minimaal 1 jaar gebruik 

(slechts opzegtermijn van 2 maanden). Qua (totaal) kosten (voor een periode van drie 

jaar) ontloopt dit pand nauwelijks de kosten van het pand Noordzijde 5. 



Hoewel het pand er momenteel wat vervallen bijstaat zijn er geen al te grote 

aanpassingen nodig om het pand gebruiksklaar te maken om als Duurzaamheidswinkel te 

gebruiken. Eigenaar Triade is bereid om een gedeelte van de kosten hiervan voor haar 

rekening te nemen.  

 

3.1  

Voor de Duurzaamheidswinkel hoeven geen extra middelen vrijgemaakt te worden.  

  

De begroting voor het eerste jaar laat een benodigd budget zien van  € 112.956. 

NMFF vraagt om 50% cofinanciering in het eerste jaar. Naast een gemeentelijke bijdrage 

in de  kosten voor inrichting en gebruiksklaar maken van het pand (€ 32.344 waarvan in 

2014 € 17.516 wordt betaald, na opdrachtverstrekking) bedraagt de 

cofinancieringsbijdrage van de gemeente € 40.306. Voor het tweede en derde jaar wordt 

een lagere cofinanciering gevraagd (respectievelijk 34.800  en 28.050 euro). 

 

NMFF legt zelf de resterende middelen in. De begroting voorziet in: 

- Servicekosten begane grond pand Noordzijde 5; 

- Fondsenwerver; 

- Bemensing winkel; 

- Maandelijks programma met activiteiten rond duurzaamheid en 

-  Inrichting van de winkel. 

 

De financiële ondersteuning van de duurzaamheidswinkel wordt gedekt uit nog 

voorhanden zijnde  SLOK (Stimulering LOkaal Klimaatbeleid) gelden (€ 39.949), uit het 

restantbudget van de Duurzaamheidsprogramma’s 2010-2014 (€ 78.558) en uit het 

milieuprogramma 2015 (€ 6.258). Het resterende bedrag (€ 10.735) uit het milieubudget 

2014. 

 

3.2   

Door fondsenwerving kan de Duurzaamheidswinkel uiteindelijk zonder financiële inbreng  

van de gemeente in bedrijf zijn. 

 

De gemeente stapt in de Duurzaamheidswinkel als aanjager en trekt zich na het derde 

jaar financieel terug. Het komende jaar zal door NMFF worden gebruikt partijen te vinden 

die willen investeren in de winkel en dan de kans krijgen hun duurzaamheidsboodschap 

in de winkel te presenteren. 

 

Kanttekeningen 

 

De kans bestaat dat de gewenste gebruiksduur van 3 jaar korter wordt doordat Triade 

deze tussentijds (na het eerste jaar, met een opzegtermijn van 4 maanden) wenst op te 

zeggen omdat zij een andere bestemming aan het pand wil geven. Afgesproken is dat 

dan naar rato het gemeentelijke deel van de ingebruiknamekosten (€ 15.000) wordt 

terugbetaald (zie restitutietabel bijlage 23). 

De gemeentelijke cofinanciering van dit project zal in dit geval ook worden opgeschort 

totdat er een vervangende geschikte locatie is gevonden.   

 

Planning/Uitvoering 

 

Nog dit jaar vinden de werkzaamheden plaats om het pand gebruiksklaar te maken zodat 

in het voorjaar van 2015 de opening van de Duurzaamheidswinkel kan plaatsvinden. 

Indien u akkoord gaat, zal aan NMFF opdracht worden gegeven om de 

Duurzaamheidswinkel in te richten en te exploiteren.  

 

                                           
3 Er wordt van een lagere gemeentelijke bijdrage (€ 15.000) uitgegaan omdat sommige 

kosten zijn vervallen omdat ze niet urgent zijn. 



Bijlagen 

- Aanbieding NMFF (inclusief bijlagen). 

- Restitutietabel ingebruiknamekosten pand Noordzijde 5 in Emmeloord. 

- Foto’s Duurzaamheidswinkel Lelystad. 

 

 

Algemeen directeur/loco-secretaris, 

 

 
 


