
Bijlage 1. Overzicht resultaten ambities en doelstellingen. 
 

 Thema Duurzaam wonen en leven  Uitgevoerde activiteiten 2012-2015 Belangrijkste ontwikkeling(en) 
 Ambitie voor 2030 

De gemeente streeft naar een leefomgeving die uitnodigt om in te wonen, te spelen 
en te recreëren. Deze omgeving is daartoe gezond, veilig, schoon, uitdagend en 
educatief. Bij inwoners zit duurzaamheid ‘tussen de oren’ en ze leven en handelen 
daardoor duurzaam. 
Binnen de gemeente Noordoostpolder wordt in 2030 voldoende duurzame energie 
opgewekt om daarmee energieneutraal te zijn. Woningen in Noordoostpolder zijn of 
worden duurzaam gebouwd, wat betekent dat ze op alle duurzaamheidsaspecten 
een GPR score van 10 halen. Uiterlijk in 2015 worden nieuwbouwwoningen in de 
gemeente Noordoostpolder potentieel energieneutraal gebouwd en bestaande bouw 
is in 2020 vergelijkbaar met nieuwbouw op het gebied van energieneutraliteit door 
energiebesparende maatregelen en toekenning van duurzame energieopwekking op 
gebiedsniveau aan bestaande bouw.  

  

 Doelstellingen 2012- 2015   

A. Duurzame samenleving   

A1 Voorlichting en Natuur- en MilieuEducatie projecten (NME) zorgen voor toename van 
kennis bij inwoners en bezoekers van Noordoostpolder over milieu, natuur en 
landschap in de gemeente Noordoostpolder. Zij zijn bekend met thema’s als 
duurzame consumptie, energie- en klimaatneutraliteit en weten voor welke opgave 
de gemeente staat om dit te bereiken. Daarnaast kennen zij de (financiële) 
voordelen van het terugdringen van energiegebruik en meer inzet van duurzame 
energie. 

Voorlichting door middel van: 
 
• Een jaarlijks duurzaamheidskrant/katern   
• De website DuurzaaminNoordoostpolder 
• De website Zonnekaart (zonne energie) 
• Voorlichtingsbijeenkomsten. Vanaf 2013 hebben 
de Pioniers  van de Toekomst (PvdT)  duurzaamheids- en 
voorlichtingsactviteiten voor de  gemeente uitgevoerd over de bij A1 genoemde 
thema’s : elk jaar een voorjaars- en  najaarsevenement rond de Dag van de 
Duurzaamheid,  bijdrage aan de  duurzaamheidskrant/katern, Duurzame 
Dinsdag/ideëen-award en Fairtrade actviteiten. 
 
Natuur- en milieueducatie: 
 

• Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) 
 speelt in op behoeften van en geeft  in samenwerking met met   
 basis- en voortgezet onderwijs  vorm aan natuur- en  
 milieuonderwijs. Zo  worden studenten betrokken bij  het  
 vernieuwen van leskisten en het ontwikkelen van educatief  
 materiaal voor de Flevolandse Energie Fabriek, een educatief  
 centrum waar scholen voor basis- en voortgezet onderwijs  
 kennis opdoen over duurzame energie.   
 
• IVN Flevland heeft in de planperiode voor gemiddeld 75%  
 van de  basisscholen (28  van de 40  basisscholen) het  
 leskistenprogramma uitgevoerd. De deelname is de afgelopen 
 jaren stabiel gebleven.  
 

• IVN Flevoland is betrokken bij de jaarlijkse uitvoering van  
de Boomfeestdag. 
 
 

Er is een toename te zien van burgerinitiatieven die bijdragen aan een 
duurzame samenleving. De gemeente wil deze ondersteunen 
Coalitieakkoord 2014-2018). Dit past in de lijn met actuele 
ontwkkelingen, waarin het gaat over een “Krachtig Noordoostpolder”, 
een “Energieke samenleving” en “Participatiesamenleving”.   

 
Burgers en bedrijven gaan steeds meer participeren in de 
energievoorziening en de ruimtelijke en economische effecten worden 
steeds meer zichtbaar 
 
 
NME speelt in toenemende mate een stimulerende rol  bij het leggen 
van verbindingen tussen natuur-, milieu- en techniek onderwijs. Vanaf 
2016 wordt wetenschap en technologie een verplicht vak. De Stichting 
Leerplanontwikkeling Nederland ontwikkelt er een leerlijn voor. De 
duurzame leerlijn die IVN Flevoland ontwikkelt sluit daarbij aan. 
Leerlingen maken zo op jonge leeftijd al kennis met het zoeken naar 
innovatie oplossingen voor milieuproblematiek. 

A2 
 

Vanuit burgers- of overige stakeholders zijn tenminste 10 duurzame initiatieven 
genomen. 

Er is een website DuurzaaminNoordoostpolder in samenwerking met Natuur – 
en Milieufederatie Flevoland gerealiseerd. Het betreft hier een digitale platform 
voor duurzaamheidsinitiatieven. 
 
Op de website staan momenteel 91 duurzame initiatieven op het gebied van 
Wonen en leven, Duurzaam ondernemen, Actief Groen en Natuur en Voedsel.  
 
 

Er is een toename te zien van burgerinitiatieven die bijdragen aan een 
duurzame samenleving. De gemeente wil deze ondersteunen. Dit past in 
delijn met actuele ontwkkelingen, waarin het gaat over een “Krachtig 
Noordoostpolder”, een “Energieke samenleving” en 
“Participatiesamenleving”.   
 
Groeiende deeleconomie (bron: ING). 
 
Een groeiende samenwerking  van de gemeente met initiatieven vanuit 
de samenleving, met name initiatieven van de Pioniers van de Toekomst 
en initiatieven voortkomend uit (toenemende) netwerkbijeenkomsten 
met onder meer het bedrijfsleven in het kader van het Energie Akkoord 
en duurzaam in Noordoostpolder.  
 

A3 Er is concrete invulling gegeven aan de Millenniumdoelstellingen. Noordoostpolder heeft zich gecommiteerd aan 2 van de 8 
Millenniumdoelstellingen 
- Afname kindersterfte 
- Meer mensen leven in een duurzaam milieu 
 
In Abreshia Ghana is in 2011 is met financiële hulp van de gemeente een 

In 2015 lopen de Millenniumdoelstellingen af. Er wordt gewerkt aan 17 
nieuwe doelstellingen. Hierin krijgt duurzame ontwikkeling meer 
aandacht in meerdere doelen. 
Daarnaast staan bestuurlijke vraagstukken, veiligheid en het smeden 
van partnerschappen om armoedevraagstukken centraal. Zodra er 
overeenstemming is over de nieuwe doelen, dan zullen deze vanaf 



gebouw gerealiseerd waar schoolkinderen dagelijks een warme maaltijd krijgen. 
Het gebouw voldoet aan de eisen van het School Feeding Program SIGN. 
 
Het Millenniumplatform Noordoostpolder en heeft zich ingezet voor: 
- Bewustwording; zichtbaarheid op festivals zoals Oord en het Pieperfestival, 

Wereldvoedseldag 
- Behalen status Fair Trade gemeente 
- Hungerproject 
- Extraordinary restaurant 
- Totstandkoming Pioniers van de Toekomst 

januari 2016 van kracht zijn en in 2030 aflopen. 
 

A4 De gemeente heeft de status van Fair Trade gemeente. Met ingang van  19 juni 2013 is de gemeente  Fairtrade Gemeente geworden. 
De Fairtrade en huisverkooproute is gelanceerd. 
Twee keer per jaar is er een Fairtrade evenement. 

Het aantal huishoudens dat Fair Trade producten koopt is de afgelopen 
jaren gestegen. Verwacht wordt dat de groei zich door zal zetten (bron 
Gfk, april 2015). 
 
De Fairtradegroep van de Pioniers van de Toekomst gaan voor 
uitbreiding van de fairtrade- en huisverkooproute in de Noordoostpolder. 
Ondernemingen en organisaties worden hier voor geworven. 
 

A5 Duurzaamheid heeft de voortdurende aandacht van het gemeentebestuur. De 
relevante gemeentelijke plannen bevatten daartoe een duurzaamheidsparagraaf, die 
de duurzaamheidsimpact van het betreffende plan beschrijft. 

Duurzaamheid wordt –indien relevant- integraal meegenomen in gemeentelijke 
plan- en besluitvorming. Voorbeelden hiervan zijn de ruimtelijke Structuurvisie, 

het BOR, het GVVP, de gemeentelijke bedrijfsvoering en de Recreatievisie. 
 

De gemeente vindt duurzaamheid belangrijk en dit moet terug te vinden 
zijn in al haar plannen. 
 
Intensivering van monitoring wordt belangrijker om inzicht in effecten te 
krijgen. 
 

B. Woningen   

B1 Bij stedenbouwkundige plannen en herstructurering is aan de hand van een 
instrument als GPR Stedenbouw een ambitie bepaald. Bij deze ambitie wordt 
uitgegaan van een actief, voorlopend niveau. 

Omdat grootschalige aanpak van bestaande woningbouw niet heeft 
plaatsgevonden in de planperiode kon de inzet van een instrument als GPR 
stedenbouw ook niet plaatsvinden.   

Het verduurzamen van (oudere) bestaande woningen. Hier liggen grote 
kansen met name vanwege de relatief oude woningvoorraad in 
Noordoostpolder. Bij een grootschalige (wijk/buurtgerichte) aanpak is 
het mogelijk een instrument als GPR stedenbouw in te zetten.   

B2 Stimuleren dat de energieprestatie van bestaande woningen tenminste wordt 
verhoogd naar label B (of minimaal twee labelstappen). 

• Communicatieactiviteiten, zoals het duurzaamheidskatern en de 
duurzaamheidsmarkt, om toepassing van isolatiemaatregelen en 
zonnepanelen te promoten. 

• De zonnekaart, een website die de mogelijkheden van zonneenergie 
voor een specifiek adres laat zien. 

• Prestatieafspraken met Mercatus onder andere op het gebied van 
duurzaamheid. 

• Er is een duurzaamheidslening beschikbaar waarmee inwoners van 
Noordoostpolder energiebesparende maatregelen aan hun wonng 
kunnen treffen. 

• Uitvoeren van activiteiten in het kader van het nationaal 
Energieakkoord. Onder andere in overleg en samenwerking met lokale 
bouwbedrijven een gemeenschappelijke communicatiecampagne 
opzetten. Eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in Ememloord-
West. Resultaat: meer dan 35 offertes zijn verzonden. Eerste 
maatregelen (vloerisolatie) is bij een woning in Emmeloord-West 
uitgevoerd. 

• Zie B1 
• Verdere uitvoering en concretisering van het energieakkoord 
• Verder stijgende energiekosten enerzijds, technologische 

ontwikkelingen die het verduurzamen van een woning steeds 
(financieel) aantrekkelijker maken anderzijds. 

B3 Voor nieuwbouw wordt als uitgangspunt een totaal GPR score van minimaal 7,5 
gehanteerd. 

Vanwege de ontwikkelingen op de huizenmarkt is aan deze doelstelling 
maar beperkt uitvoering gegeven:  
Nieuwbouw van woningen vond beperkt plaats en meestal in particulier 
opdrachtgeverschap. 

 
• Dit instrument is met name interessant om in te zetten bij afspraken 

tussen gemeente en projectontwikkelaars in het kader van 
(grootschalige) bouwpoejecten.  

• Bij particuliere bouw heeft de gemeente geen ‘dwingende’ 
beleidsinstrumenten om particuliere bouwers er toe aan te zetten GPR 
te gebruiken.   
 

• Een specifieke GPR-score is nog wel gebruikt als voorwaarde bij de een 
prijsvraag in het kader van actiepunt B4. Uiteindelijk is de prijsvraag 
niet ingezet maar op andere wijze ingevuld (zie hierna bij B4).   

 

• Een relatief beperkte hoeveelheid nieuwbouw (veelal in 
particulier opdrachtgeverschap maakt een (grootschalige) inzet 
van een instrument als GPR waarschijnlijk niet interessant. 
Andere opties zijn bijvoorbeeld een werkwijze als genoemd bij 
B4, en Communicatieactiveiten richting particuliere bouwers. 

B4 Minstens één voorbeeld van een woningbouwproject, bij voorkeur op 
passiefhuisniveau, is gerealiseerd.  

• Met verschillende bouwpartijen zijn gesprekken gevoerd wat 
resulteerde in een project van 9 energieneutrale woningen in 
Emmelhage. 

• Aangemeld bij en werkzaamheden opgestart in het kader van het 
landelijke project energiesprong met als doel het realiseren van 
gerenoveerde 0 op de meter woningen. Eerste 0 op de meter woning 
wordt in 2015 in Kraggenburg gerealiseerd. 

• Overleg met Mercatus over realisatie van een naar energieneutraal 
gerenoveerde voorbeeldwoning. 

Het verduurzamen van (oudere) bestaande woningen. Hier liggen grote 
kansen met name vanwege de relatief oude woningvoorraad in 
Noordoostpolder. 



B5 Minstens 10 % van de burgers heeft kennis van de financiële 
ondersteuningsmogelijkheden voor verduurzaming van de eigen woning. 

 
Meer dan 10% van de inwoners heeft informatie gekregen over  
de financiële ondersteuningsmogelijkheden voor verduurzaming van de eigen 
woning door onderstaande activiteiten. 
 

- De jaarlijks gehouden Duurzaamheidsmarkt (info over de 
duurzaamheidslening en de subsidieregeling Zonnepanelen). Aantal 
bezoekers Duurzaamheids 2012 t/m 2015: in totaal ongeveer 1500 

- De gemeentelijke website (subsidieregeling Zonnepanelen, 
Duurzaamheidslening) en de Zonnekaart (vanaf lancering website 
september 2013 tot juli 2015 hebben zo’n 3.400 huishoudens (van de 
ongeever 19.000 huishoudens) de site geraadpleegd.  Dit is zo’n 18 % 
van de huishoudens in de gemeente Noordoostpolder).  

- Via de website DuurzaaminNoordoostpolder (gemiddeld wordt de site 
per jaar 4500 keer geraadpleegd) 

- Via de jaarlijks te verschijnen Duurzaamheidskatern in het huis-aan-
huis blad De Noordoostpolder 

- Via gemeentelijke persberichten. 
 

 
Inwoners vinden het belangrijk voorlichting te krijgen over 
duurzaamheidsonderwerpen. 
 
Uit de in 2014 gehouden burgerpanel over duurzaamheid  is naar voren 
gekomen dat: 
 

- bijna 40% aangeeft dat ze graag hulp van de gemeente willen 
bij het bereiken van een (meer) duurzame levenswijze. 

- Iets meer dan de helft van de respondenten voorlichting en 
praktische tips hierover hoopt te krijgen 

- De meeste mensen (65%) zouden een duurzaamheidskatern 
willen in een huis-aan-huis-blad 

-  Informatie op de gemeentelijke website en informatie op de 
website DuurzaaminNoordoostpolder wordt met 56% van de 
respondenten ook gewaardeerd.  

 
Net als bij vorige peilingen blijkt dat jongeren ondervertegenwoordigd 
zijn. 
Het aantal respondenten (256) bleef achter van het gewenste aantal 
(500) als gevolg van de overgang naar nieuwe software en de 
bijbehorende perikelen. Het is de vraag of de resultaten daarmee 
representatief zijn, maar ze geven wel een (stevige) indicatie en laten 
wel duidelijk zien welke meninge, acties en ideeën mensen hebben. 
 

C. Huishoudelijk afval   

C1 De duurzame ambities uit het Afvalbeleidsplan zijn bekend in de organisatie en 
worden betrokken bij alle relevante besluiten over de uitvoering van het 
afvalbeheer. 

De ambities uit het afvalbeleidsplan worden betrokken bij relevante besluiten 
over afvalbeheer. Een voorbeeld hiervan is het besluit van college en raad over 
de nieuwe manier van afval inzamelen.  
 
Bewoners zijn betrokken bij het tot stand komen van het plan om afval op een 
nieuwe manier in te zamelen en de wensen van de raad zijn in het 
afvalbeleidsplan een leidraad geweest. 
 

Gemeenten moeten hun afval beter scheiden. Vanaf 2020 geldt een 
scheidingspercentage van 75 (nu is dit 65). 
 
Om aan de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen te voldoen besloot 
de gemeente  om de wijze van afvalinzameling de komende jaren te 
veranderen.  Elk huishouden krijgt 4 containers. Ook in het buitengebied 
gaan we gft inzamelen. Verwacht wordt dat ondanks de nieuwe wijze 
van inzamelen de landelijke doelstelling niet gehaald wordt. Wellicht  
zijn er nog andere aanvullende maatregelen nodig om deze te halen. 
 

C2 De afvalstoffenverordening is geactualiseerd om de uitvoering van het 
Afvalbeleidsplan zo effectief mogelijk te maken.  

De Afvalstoffenverordening is geactualiseerd.  

D.  (Afval)water   

D1 In de planperiode van het vGRP Noordoostpolder 2012-2016 worden kansen benut 
om voor zowel voor bestaande gemeentelijke rioleringsstelsels als bij nieuwe 
planontwikkelingen rekening te houden met de trits "schoonhouden-scheiden-
zuiveren".  

• De bestaande gemengde rioleringsstelsels in de Kruidenbuurt en 
Emmeloord Centrum Oost fase 1 zijn in de planperiode vervangen door 
een dubbelleidingstelsel. Het “schone” regenwater wordt in zoverre 
doelmatig  gescheiden van de bestaande afvalwaterstroom. De 
aanwezige verharding op openbaar terrein is 100% gescheiden en op 
particulier terrein hebben perceeleigenaren voor 90% ingestemd om 
het dak en de verharding aan de voorgevel eveneens aan te sluiten op 
het regenwaterriool. In Emmeloord worden deze werkzaamheden 
momenteel voortgezet in Emmeloord Centrum Oost fase 2 en De 
Zuidert (Genemuidenstraat, Zwartesluisstraat, Weteringstraat, 
Spakenburgstraat, Bunschotenlaan en Hulshorstpad).  

• In de dorpen zijn vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd in 
Luttelgeest (ten noorden Lange Brink), Marknesse (Breestraat, De 
Schakel en Laagzijde), Ens (Baan, Baanplein, Baanhoek en Waterkant) 
en Nagele (Tarwehof). 

• De doelstelling zoals in D.1 verwoord krijgt in de komende 
planperiode een verdere verbreding. Het vervangen van 
gemengde door gescheiden stelsels was in 2010 ingegeven 
door het gezamenlijk met het waterschap Zuiderzeeland 
optimaliseren van de bestaande afvalwaterketen. Aanleiding 
hiervoor lag onder meer in de wens het  transport van schoon 
regenwater tre verminderen, het voorkomen van vermenging 
van schoon (regen)water en vuil water en het  verminderen 
van de piekbelasting RWZI. 

• Met de verbreding wordt geanticipeerd op verwachte 
klimaatverschuivingen. Naast langere perioden van droogte en 
hogere temperaturen moet rekening worden gehouden met 
extremere buien dan waarmee tot op heden bij de 
gedimensioneerde rioleringsstelsels rekening is gehouden. Dit 
vraagt een ruimtelijke adaptatie om bij uitstek bij 
herstrurerings- en nieuwbouwplannen voldoende ruimte in het 
openbaar gebied te reserveren voor het (tijdelijk) bergen van 
regenwater. In het jongste Deltaprogramma 2015 (DP 2015) 
maakt ruimtelijke adaptatie (nieuwe en gerichte aanpak voor 
waterrobuuste en klimaatbestendige (her)ontwikkeling in 
bebouwd gebied) als één van de vijf beslissingen onderdeel uit 
van dit programma.  

• Om duurzaamheid en innovatie in de afvalwaterketen  
nadrukkelijker op de agenda te plaatsen en uitvoering te geven 
aan de daarvoor in 2012 door de VNG en UvW samen 
opgestelde “Routekaart Afvalwaterketen tot 2030”, is in de  
Stuurgroep regionale samenwerking in de afvalwaterketen 
Flevoland (een vertegenwoordiging van bestuurders van het 
waterschap Zuiderzeeland en alle Flevolandse gemeenten) de 
intentie uitgesproken om gezamenlijk jaarlijks circa € 500.000 
tot € 600.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van 
onderzoeken en innovatieve projecten.   



E. Groen   

E1 Er is een pilot uitgevoerd met beheer van openbaar groen door groepen bewoners, 
in samenwerking met de dorpsverenigingen. 

Er is geen pilot uitgevoerd. Bewoners mogen opverzoek het openbaar groen 
onderhouden. Bij omvorming naar gras legt de gemeente de bewoners de keus 
voor. Of gras of zelf onderhouden. 
 
Er zijn ongeveer 25 groepen bewoners die het openbare groen onderhouden 
 
Tijdens bewonersavonden wordt regelmatig aandacht besteed aan het 
groenonderhoud en worden de achtergronden toegelicht. Ook wordt de reden 
van groenonderhoud aan bewoners uitgelegd in brieven en publicaties die 
regelmatig plaatsvinden om werkzaamheden aan te kondigen.  
 
Openbaar groen is 1 keer in Emmeloord gebruikt als groentetuin. Binnen 2 jaar 
is dit gestopt. 

 
 

Toename hangt de komende jaren af of de gemeente meer openbaar 
groen gaat omvormen en of burgers dan zullen kiezen voor gras of het 
zelf willen onderhouden. 
 
 

E2 De inwoners van Noordoostpolder hebben kennis van de noodzaak en meerwaarde 
van groen(beheer) in de wijk.  

Bij plannen van de gemeente worden de inwoners hierover geïnformeerd.  
 

 
 

 Thema Duurzaam werken   
 Ambities voor 2030 

Bij bedrijven die in de gemeente werken en ondernemen is in 2030 maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) de norm. Zo worden bijvoorbeeld –in lijn met de 
woningbouw- bedrijfsgebouwen in 2015 energieneutraal gebouwd. Bestaande 
bedrijfsgebouwen benutten de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame 
energie opwekking optimaal. 
In 2030 zijn bestaande bedrijventerreinen duurzaam ontwikkeld of 
geherstructureerd zodat er sprake is van een optimaal (woon-) en werkklimaat.  
In de verkeer- en vervoersector is in 2030 het gebruik van fossiele brandstoffen flink 
beperkt. Er wordt meer gebruik gemaakt van duurzaam opgewekte energie 
(elektrisch vervoer). Noordoostpolder is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Ook in land- en tuinbouw is maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm. Het 
is een vitale landbouw, die economisch rendabel is en toch rekening houdt met 
natuur en biodiversiteit. Ook het buitengebied als geheel is vitaal en er zijn veel 
functies mogelijk naast landbouw zoals energie-opwekking, recreatie, natuur 
enzovoort. De lokale glastuinbouw is klimaatneutraal in 2020. In 2025 zijn alle 
kassen zelfs energieleverend. 
De gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld door maatschappelijk 
verantwoord ondernemen leidend te laten zijn en te streven naar energieneutraliteit 
in 2020. De gemeente beoordeelt haar projecten financieel op basis van 
exploitatiekosten (in de gebruiksfase) en niet alleen op basis van 
investeringskosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Doelstellingen 2012- 2015   

F. Duurzaam en verantwoord ondernemen   

F1 Bedrijven hebben voldoende kennis en informatie om hun eigen afweging te maken 
om maatregelen te nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, energiebesparing, duurzame energie, duurzaam inkopen, duurzame 
mobiliteit, duurzaam bouwen enzovoort.  

• In 2012 heeft een 2e ronde plaatgevonden van het project energie-
efficiencyscans in de MKB. Doelstelling van dit porject was om bij MKB 
bedrijven het energieverbruik met gemiddeld 2% per jaar terug te dringen.  
In totaal hebben 64 bedrijven meegedaan hetgeen resulteerde in een 
jaarlikese besparing van 2,5%.  

• De gemeente heeft bedrijven ondersteunt in het opdoen van kennis en 
informatie en het toepassen van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. 25 bedrijven (waarvan 2 buiten Noordoostpolder) hebben in 
2014 (10) en 2015 (15) MVO masterclasses gevolgd om inzicht te krijgen 
wat MVO inhoudt en hoe zij zich hierin kunnen verbeteren en profileren.  12 
bedrijven hebben in 2014 meegedaan met een MVO NOP Challenge. Berdi 
Sport & Groen heeft eind 2014 de eerste MVO-prijs Noordoostpolder 
gewonnen. 

 

• Wellicht dat een vervolg mogelijk is door aan te sluiten bij het 
project Energiebesparingsaanpak bedrijven van de 
Omgevingsdienst. 

• Er is de laatste jaren een toenemende belangstelling te zien vanuit 
het bedrijfsleven voor het thema duurzaamheid. 

• Zie ook doelstelling J4. 
 

 
 

F2 De wijze waarop het potentieel voor duurzame energie in Noordoostpolder kan 
worden ontsloten is in beeld gebracht en marktpartijen zijn benaderd. Zo mogelijk is 
gestart met het daadwerkelijk ontsluiten van kansrijke mogelijkheden 

• Het potentieel voor windenergie is in de planperiode ontsloten door 
ontwikkeling en realisatie van het nieuwe windpark.  

• Marktpartijen zien de groeimarkt en initiatieven worden door de gemeente 
gefaciliteerd (bijvoorbeeld plaatsen van  zonnepanelen op industrieterrein) 

• Het potentieel zonne-energie is in de planperiode opgepakt. Het aandeel 
zonne energie is relatief sterk gestegen. Zo maakt het agrarisch 
bedrijfsleven goed gebruik van de stimuleringsregeling “Asbest er af, 
zonnepanelen er op” en hebben woningeigenaren zonnepanelen 
aangeschaft. 

• In het vastgestelde Sociaal Economische Beleidsplan wordt onder meer  
ingezet op een biobased economie. Het betreft hier een overgang van een 
economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait 
op biomassa als grondstof. Daarnaast werkt de gemeente, binnen 

Duurzame energie is een groeimarkt.  
De eind 2015 te verschijnen Energievisie van het Ministerie en wellicht 
biedt wellicht  mogelijkheden voor bedrijfsleven, organisaties en 
inwoners van Noordoostpolder. Ditzelfde geldt voor het Energie Akkkord 
eind 2016. 



voornoemd beleidskader, mee aan toepassing van geothermie en 
biovergisting (zie ook doelstelling G1). 

 
G. Bedrijventerreinen   

G1 Bij herstructurering en nieuwbouw van bedrijven en (terreinen) wordt vanaf het 
begin van de planvorming concreet rekening gehouden met diverse 
duurzaamheidsthema’s als energie, mobiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte.  

Door de economische recessie heeft er in de afgelopen jaren niet veel 
nieuwbouw plaatsgevonden op de bedrijventerreinen in Noordoostpolder.  
 
De gemeente richt zich nadrukkelijk ook op het hergebruiken van leegstaande 
panden en terreinen. Via maatwerk wordt in concrete gevallen meegewerkt aan 
het planologisch mogelijk maken hiervan.  Dit heeft er in geresulteerd dat 
diverse leegstaande panden en ongebruikte terreinen nu weer ingevuld zijn. 
Meer efficient gebruik van bestaande terreinen en opvulling van leegstaande 
panden ipv aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen ligt in lijn met de 
uitvoering van het landelijke beleid voor duurzaamheid, de 
S(ociaal)E(conomische)R(aad)-Ladder. 
 
In nieuwe bestemmingsplannen c.q. algehele herzieningen van 
bestemmingsplannen wordt in randvoorwaardelijke sfeer zoveel mogelijk 
mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid, wanneer dit ruimtelijke 
gevolgen heeft (wellicht ruimere rooilijnen, grotere bouwhoogtes, situering ten 
opzichte van bezinning). 
 

De gemeente hanteert de landelijk geldende SER ladder bij 
herstructurering en nieuwbouw van bedrijven en (terreinen). 
 
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 
ruimtelijke ordening door een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Het Rijk wil met de introductie van 
de ladder vraaggerichte programmering 
bevorderen. De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij alle ruimtelijke 
en infrastructurele besluiten. De ladder is als procesvereiste opgenomen 
in het Bro. 
 

H. Duurzame landbouw   

H1 De Land- en tuinbouwsector en de gemeente stellen gezamenlijk een plan op voor 
bevordering van duurzame landbouw in de Noordoostpolder. Onderwerpen die 
daarbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: duurzame energie-opwekking 
(bijvoorbeeld asbestdaken zijn vervangen door daken met zonnepanelen), 
bevorderen biodiversiteit (agrobiodiversiteit) en verbreding van bedrijfsactiviteiten 
(vitaal platteland). 

Er is geen gezamenlijk plan opgesteld. De volgende onderwerpen hebben in de 
planperiode plaatsgevonden c.q.zijn in gang gezet: 

- Duurzame energie opwekking (Regeling “Asbest eraf zonnepanelen 
erop”). Bijna 40% van de agrarische ondernemers hebben 
zonnepanelen. 

- Ruimtelijke mogelijkheden (Structuurvisie, bestemmingsplannen) voor 
duurzame energie opwekking. 

- In het kader van de Agenda  Vitaal Platteland is duurzame landbouw 
een speerpunt. Zo is er aandacht voor bodemvruchtbaarheid , bergend 
vermogen, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid als voorwaarden 
voor een goede biodiversiteit en een duurzame economische vitaliteit 
en opwekking van duurzame energie als inkomensbron voor agrariers. 

- De gemeente is mede initiatiefnemer van het oprichten van het 
AgroFoodCluster (AFC). Deze doet o.a. onderzoek naar duurzamer 
bodemgebruik/bodemvruchtbaarheid. 

- De gemeente werkt, binnen beleidskaders, mee aan toepassing van 
zaken als geothermie en biovergisting. 

 

De wereldlandbouwproductie zal de komende decennia aanzienlijk 
moeten groeien om de groeiende wereldbevolking en zijn veranderende 
consumptie bij te houden. Om te komen tot een duurzame 
productieverhoging moet de druk op de natuurlijke hulpbronnen zoals 
water, land, biodiversiteit en fossiele brandstoffen en de uitstoot van 
broeikasgassen verminderen. 
 
Bedrijven in deze sector richten zicht steeds meer op Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) om met deze problemen en vanwege 
het toenemende besef dat meer duurzame voedsel- en landbouwketens 
geen luxe maar ook economisch noodzakelijk zijn (bron: SOMO). 

I. Duurzame mobiliteit   

I1 Er vindt meer elektrisch vervoer (E-auto’s en E-bikes) plaats en er zijn 
voorzieningen gerealiseerd om E-voertuigen op openbaar terrein op te laden. 

- Er zijn 4 openbare oplaadpunten voor E-auto’s geplaatst. Er is hiervan 
bijna 1000 keer gebruik gemaakt. Er is vanaf oktober 2012 t/m juli 
2015 voor  7580 kWh “getankt” ( Bron: Evnet, 27 juli 2015)  
2012: 16 kWh/3 keer getankt, 2013: 1626 kWh/180 keer getankt, 
2014: 4513 kWh/549 keer getankt, 2015 (t/m juli): 1425 kWh/214 
keer getankt. 
Dat tot nu toe ini 2015 (itt 2014) minder gebruik gemaakt is van de 
oplaadpunten zou te maken kunnen hebben met toenemende 
leveranciers van laadpalen en de privaataansluitingen. Steeds meer 
mensen hebben de beschikking over een lader thuis of op het werk 
waar ze gebruik van maken en wijken dan uit naar dergelijke 
laadpunten (bron: Evnet).  

- De gemeente heeft de aanleg van een particulier oplaadpunt 
gefaciliteerd. 

- Er is een elektrische dienstwagen aangeschaft (Kangoo Z.E.). 
- Eind 2015 realiseert de gemeente ihkv het Fietsplan een 

fietsoplaadpunt bij het gemeentehuis. 
- Beleidsplan oplaadpunten verschijnt eind 2015. 

 
 

Elektrisch rijden neemt de komende jaren toe. Accu’s worden steeds 
krachtiger en goedkoper, de actieradius wordt groter, de oplaadtijd 
wordt korter en er komen meer oplaadpunten.  Landelijk worden er 
momenteel sneloplaadpunten gerealisseerd langs snelwegen. 
Waterstof is op lange termijn kansrijk als brandstofcellen goedkoper 
worden en er een voldoende landelijk dekkend netwerk van tankstations 
komt (bron:  https://www.nuelektrisch.nl/over-elektrisch-rijden) 
 

I2 (Technologische) ontwikkelingen zijn gevolgd op het gebied van elektrisch vervoer, 
en hierop is vroegtijdig geanticipeerd. Hiertoe wordt een kennisuitwisselingstraject 
gevolgd. 

Regionaal vindt kennisuitwisseling plaats en worden ontwikkelingen  gevolgd. Green Deal Laadinfrastructuur is in 2015 ondertekend. Doel is: van 
6.000 oplaadpunten naar 14.000 oplaadpunten in 2018. Dit biedt 
mogelijk  kans om als flevolandse gemeenten gezamenlijk op te trekken 
om te komen tot uitbreiding van de laadinfrastructuur in Flevoland. 
 

I3 Er is een voortdurende lobby gaande bij de provincies Overijssel en Flevoland voor 
verbetering van het openbaar vervoer. 

Bij de concessieverlening is ingezet op zoveel mogelijk behoud van het huidige 
serviceniveau vanwege de toenemende bezuinigingen in het openbaar vervoer. 

De provincie Flevoland kiest in haar OV-visie voor economie en 
rendement. Het beschikbare geld word besteed voor levensvatbare 
vervoersdiensten. Keuzes worden bepaald door de vervoerbehoefte en 
kosteneffectiviteit. Een passende voorziening wordt geboden daar waar 



collectief vervoer geen optie is. Hier is een belangrijke rol weggelegd 
voor participatie uit de samenleving. 
 
De provincie start  in 2015 een verkenning naar hoogwaardig openbaar 
vervoer naar het noorden via Noordoostpolder. 
 
De SER-Noord Nederland en SER-Flevoland hebben de discussie rondom 
de Zuiderzeelijn opnieuw aangewakkerd. 
 

I4 CO2 uitstoot door autogebruik is verminderd door stimulering en facilitering van 
duurzamere alternatieven (bijvoorbeeld door gebruik van groengas) 

Er is/zijn:  
 
• Een nota Duurzame Mobiliteit opgesteld . Tbv aansluiting bij het Fietsplan 

is er 1 activiteit uitgevoerd om het gebruik van de fiets te stimuleren. Op 
Duurzaamheidsmarkten is informatie verstrekt over duurzame 
alternatieven (E-bikes, E-auto’s, E-scooters, deelauto. Bedrijven hebben 
hierover informatie verstrekt op de Duurzaamheidsmarkten. 

• Op de website DuurzaaminNoordoostpolder informatie verstrekt over deze 
alternatieven. 

• Een  Fietsplan opgesteld. Met het plan wordt het fietsgebruik 
gestimuleerd.Met de activiteiten wordt in het laatste kwartaal van 2015 
een start gemaakt (zie ook doelstelling I1) 

• 4 openbare oplaadpunten gerealiseerd en een particuliere oplaadpunt 
gefaciliteerd (zie ook doelstelling  I1). 

• Gestart met het opstellen van een Parkeerbeleidsplan. In dit plan wordt 
rekening gehouden met duurzame alternatieven voor autogebruik. 

• Ruchttbaarheid gegeven aan de mobliteitsvouchers waarbij bedrijven gratis 
kennis kunnen inhuren om het reisgedrag van hun werknemers te 

verduurzamen. 
• een groengaspomp in de gemeente. 
 

De verwachting is dat landelijk het autogebruik zal gaan toenemen tot 
2020. De mate waarin is gekoppeld aan het tempo waarin de economie 
zal groeien 
 
In Noordoostpolder  is men meer aangewezen op de auto. Autogebruik 
neemt naar verwachting dan ook toe in Noordoostpolder als gevolg van 
onder meer versobering OV en toename aantal huishoudens. 
 
Om te komen tot een vermindering van CO2 uitstoot door auogebruik 
zal de gemeente komende jaren verder moeten gaan  met het 
stimuleren en  faciliteren van duurzame alternatieven. 
 

J. Gemeentelijke bedrijfsvoering   

J1 Het huidige gemeentelijke energiegebruik is inzichtelijk gemaakt en uiterlijk in 2012 
zijn besparingsdoelstellingen opgenomen om te komen tot energieneutraliteit in 
2020. 

Er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden om het energiegebruik te 
verminderen. 
 
Zo is bij de verbouwing van het gemeentehuis gelet op energiebesparing (bijv. 
toepassen van LED verlichting) en zijn er op gemeentelijke gebouwen 
zonnepanelen geplaatst.  
Resultaat planperiode: ongeveer 6% van het totale elektriciteitsgebruik wordt 
duurzaam opgewekt. Voor zonnepanelen op het gemeentehuis en het 
afvalscheidingsstation is een SDE+ subsidietoewijzing ontvangen. Indien ook op 
deze gebouwen zonnepanelen komen dan wodt er ongeveer 12% van het 
electriciteitsgebruik duurzaam opgewekt.  
 
Een plan van aanpak om geen gebruik meer  te maken van aardgas is in 
voorbereiding.  
 

Fasegewijs wordt het energiegebruik van gemeentelijke gebouwen 
verder vermindert. Naar verwachting zal energieneutraliteit in 2020 nog 
niet bereikt zijn.  
 
De gemeente maakt inzichtelijk wat gedaan moet worden om te komen 
tot energieneutraliteit. 
Intensivering van monitoring wordt belangrijker om inzicht in de 
voortgang te verkrijgen. 
 

J2 Alle medewerkers van de gemeente zien de noodzaak in van het centraal stellen van 
duurzaamheid in hun werk en handelen daar naar. 

Het opstellen van een ambtelijke werkgroep onder de naam D team die 
adviseert en communiceert over de duurzaamheidsambities van de gemeente is 
tot nu toe nog niet van grond gekomen. 
Dit blijft een aandachtspunt, maar ondanks dat wil dat uiteraard niet zeggen dat 
in gemeentelijke (beleids)plannen en werkzaamheden geen aandacht is voor 
duurzaamheid. Over het algemeen is in relevante gemeentelijke beleidsplannen 
aandacht voor duurzaamheid.   
 

Om de gemeentelijke voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid 
en MVO intern en extern uit te dragen blijft het van belang dit op enige 
wijze organisatorisch goed te borgen. 
 

J3 75% van de gemeentelijke medewerkers maakt gebruik van carpoolen, komt met de 
fiets of OV naar het werk of doet aan telewerken. 

Een deel (niet vast te stellen hoeveel) van de medewerkers maakt gebruik van 
(incidenteel) carpoolen, komt met de fiets of OV naar het werk.  
Van de ca. 315 medewerkers maken 326 (dit is inclusief externe inhuur van 52 
medewerkers) gebruik van telewerken 
 

Gezien de invoering van Het Nieuwe Werken  is de verwachting dat het 
aantal medewekers dat gebruik maakt van telewerken alleen maar zal 
toenemen. 
 

J4 De gemeente geeft prioriteit aan de haar ten dienste staande (wettelijke) 
mogelijkheden haar inwoners en bedrijven te stimuleren duurzaam en energiezuinig 
te handelen.  

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek ziet toe en handhaaft namens 
onze gemeente (sinds 1 januari 2013) op de energieparagraaf (afdeling 2.6) 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor meldingsplichtige bedrijven (meer 
dan 95% van het totale bedrijvenbestand) bij reguliere controles. Voor 
milieuvergunningplichtige bedrijven gelden soortgelijke bepalingen in de 
vergunningvoorschriften waarop wordt toegezien en gehandhaafd.  
 
Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh en 25.000 m³ 
aardgasequivalenten aan brandstoffen moeten om te voldoen aan de 
energieparagraaf alle energiebesparende maatregelen nemen die een positieve 
netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.  

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek heeft mede namens 
onze gemeente het Projectplan energiebesparingsaanpak bedrijven 
opgesteld voor de periode 2015-2020. 
Dit plan  beschrijft concrete doelen en resultaten ten aanzien van 
energiebesparing bij bedrijven en levert daarmee een bijdrage aan de 
doelstellingen van het nationaal Energieakkoord. De inzet is een 
reductie van 7,5% binnen 5 jaar ten opzichte van 2013. 



 
Bij reguliere controles is energiebeheer de afgelopen meegenomen, maar had 
geen hoge prioriteit. Dit krijgt het nu wel. Zie daarvoor rechterkolom. MJA-
bedrijven hebben gerapporteerd over hun energiebesparingsmaatregelen. 
 

J5 Uiterlijk in 2015 wegen in elk inkoop- en aanbestedingstraject 
duurzaamheidaspecten mee, en koopt de gemeente voor 100% duurzaam in. De 
doelstelling 100% betekent dat een organisatie in alle publicaties van 
aanbestedingen en/of offerteaanvragen alle duurzaamheideisen opneemt, daarbij 
volgend http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/productgroepen en er daarmee 
voor zorgt dat het resultaat van de inkoop voldoet aan de eisen. De organisatie kan 
zich verantwoorden over uitzonderingen. Die inkopen in productgroepen waarvoor 
nog geen duurzaamheidseisen zijn geformuleerd tellen niet mee bij de beoordeling 
van 100 procent duurzaam. 

• Bij aanvang van elk inkooptraject worden de mogelijkheden tot 
duurzaam inkopen verkend; 

• duurzaamheid wordt waar mogelijk expliciet meegenomen bij de 
beoordeling van leveranciers en aanbiedingen, door dit op te nemen in 
de selectie- en gunningcriteria en in de programma’s van eisen worden 
duurzaamheidscriteria opgenomen, daarbij volgend:  
http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/productgroepen 

• duurzaamheidafspraken vormen onderdeel van de contractuele 
afspraken; 

• daar waar mogelijk wordt door de inkoopadviseur duurzaam inkopen 
intern onder de aandacht gebracht; 

• op verzoek heeft de inkoopadviseur presentaties verzorgd voor het 
bedrijfsleven over de mogelijkheden die de overheid heeft om 
duurzaam inkopen uit te vragen bij offertetrajecten en aanbestedingen. 

 
In tegenstelling tot voorgaande periode is er na 2010 geen 
Duurzaamheidsmeter meer uitgevoerd door Senter Novem/R.V.O.nl. 
 

Als professionele inkopende partij wordt van overheden verwacht dat zij 
producten, diensten of werken inkopen met een maximale duurzame 
waarde. Dat betekent dat naast de prijs ook de impact op mens en 
milieu wordt meegenomen het inkoopproces. Lag de nadruk in de 
afgelopen jaren vooral op milieucriteria, vindt momenteel een 
verschuiving plaats naar meer mens gerichte criteria. Dit onder de 
noemer Social Return en Internationale Sociale Waarden. 
 
Er is inmiddels een woud ontstaan van diverse duurzame keurmerken 
en certificaten. Het voorschrijven van keurmerken is populair, omdat dit 
overheidsinkopers verzekert dat producten duurzaam of kinderarbeidvrij 
zijn. Het uitvragen van bepaalde keurmerken is risicovol en kan niet 
zomaar worden toegepast bij inkopen. Hierbij is afstemming met de 
inkoopadviseur noodzakelijk. 

J6 Vanaf 2012 wordt bij bepaling van de haalbaarheid van gemeentelijke projecten 
binnen de gemeente Noordoostpolder in de eerste plaats gekeken naar de 
exploitatielasten gedurende de levensduur van een project of investering (Life Cycle 
Costing) en niet alleen naar de investeringskosten. 

Bij (duurzame) investeringen wordt het principe van Life Cycle Costing  
meegenomen. Zo is is dit ook gehanteerd bij de advisering over de aanschaf 
van bijna 800 zonnepanelen voor 13 gemeentelijke sportgebouwen 
(oorspronkelijk was er sprake van 965 panelen. Dit zijn er 795 geworden i.v.m. 
de grotere capaciteit van de panelen (255 Wp i.p.v. 245 Wp) en de minder 
benodigde capaciteit i.v.m. minder elektriciteitsverbruik de afgelopen jaren). 
 

 

 Thema Duurzame recreatie en natuur   
 Ambities voor 2030 

De toeristisch-recreatieve sector heeft zich versterkt en ontwikkeld tot een 
belangrijke economische pijler van Noordoostpolder. Deze ontwikkeling is natuurlijk 
mede afhankelijk van de kwaliteit van de natuur, het landschap en cultuurhistorische 
waarden en moet rekening houden met onze inwoners. De balans tussen People, 
Planet, Profit wordt daarbij in acht genomen. 
 
In samenwerking met andere terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en agrarische ondernemers is de huidige natuur beschermd en 
heeft nieuwe natuur zich ontwikkeld.  
De kern Emmeloord is verbonden met het Kuinderbos waarmee recreatieve 
uitloopmogelijkheden zijn vergroot. Bij het Kuinderbos is een meer extensieve vorm 
van recreatie gerealiseerd met nadruk op natuur, verblijfsrecreatie en landgoederen.  
Natuurgebieden aansluitend aan het Kuinderbos, het Voorsterbos en het gebied 
rondom Schokland zijn uitgebreid. De uitbreiding heeft plaatsgevonden in 
combinatie met recreatieve voorzieningen, verblijfsaccommodaties, woonvormen als 
landgoedwonen en landschapswonen en waterberging. 
Dorpsbossen hebben een minimale breedte van 100 meter gekregen waarbij 
aandacht is gegeven aan natuurontwikkeling en waar mogelijk is een combinatie 
met waterberging gemaakt. 
 
De lokale milieukwaliteit (water, bodem en lucht) voldoet blijvend aan de wettelijke 
normen. 

  

 Doelstellingen 2012- 2015   

K. Recreatie   

K1 Bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche en vergader- en congreslocaties in 
zijn in het bezit zijn van een duurzaamheidskeurmerk zoals Green Key en Blauwe 
vlag. Het streven is dat jaarlijks het aantal bedrijven dat een dergelijk keurmerk 
heeft met 5 % toeneemt. 

In Noordoostpolder zijn geen bedrijven met het Greenkey en Blauwe Vlag 
keurmerk. Wel zijn er een aantal locaties vermeld op zwemwater.nl: strand 
Zwolse Hoek, Strand Schokkerhaven en Netl Park. Deze locaties hebben een 
goede waterkwaliteit. 
Er is geen sprake van een toename van 5% per jaar. 

Er zijn een aantal bedrijven in Noordoostpolder zich aan het oriënteren 
om zich te laten certificeren voor een keurmerk. Het wel of niet inzetten 
op een keurmerk, is een afweging die de ondernemer zelf moet maken. 
Een keurmerk neemt enerzijds kosten met zich mee en anderzijds is het 
onduidelijk hoe de kosten en baten zich met elkaar verhouden. 

K2 Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de projectmatige uitwerking van de 
beleidsuitgangspunten in de Recreatievisie Noordoostpolder 2012-2016. Bij de 
relevante projecten uit het actieplan komt daartoe duurzaamheid aan de orde.  

Bij de ontwikkeling van projecten is aandacht voor behoud van natuur, het 
landschap en de cultuurhistorische waarden. Ook wel het 
duurzaamheidsprincipe genoemd. In inspiratiesessies is dit ook meegenomen. 

In juni 2015 is het nieuwe Sociaal-Economisch Beleid 2015-2018 
vastgesteld. Hierin is ook het beleid met betrekking tot recreatie en 
toerisme verwerkt. Eén van de trends die wordt gezien in deze sector is 
dat toeristen en recreanten steeds meer aandacht voor duurzaamheid 
hebben, onder andere in relatie tot streekproducten. Mogelijk wordt er 
een keurmerk ontwikkeld om duurzame lokale producten te vermarkten. 

L. Natuur   

L1 De landelijke opgave voor instandhouding en verbetering van de leefomgeving voor 
beschermde soorten en gebieden wordt op lokaal niveau afgestemd op de overige 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt een Flora- en faunaonderzoek 
uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek wegen mee in de besluitvorming 

- Nieuwe wetgeving voor natuur. 
- Decentralisatie bevoegdheden (van rijk naar provincie).  



ruimtelijke gebruiksfuncties. over het bestemmingsplan. 
L2 De gemeente hanteert een eigen visie op bescherming en ontwikkeling van natuur in 

de Noordoostpolder.  
Gemeente zoekt effectieve en efficiente manieren voor ontwikkeling en 
bescherming van natuur. Zoals het plan ‘Nieuwe natuur bij Schokland’ en het 
rugstreeppaddenconvenant. 

- Afloop convenant rugstreeppad. 

L3 Kansen zijn gezocht en benut voor herstel van de dorpsbossen en de erfsingels. Met subsidie van de RCE wordt een project uitgevoerd om eigenaren van 
erfsingels te stimuleren hun singel in stand te houden. 

- Minder dorpsuitbreidingen. 
- Meer vrijkomende agrarische erven. 

L4 Bij aanleg van nieuwe dorpsbossen en beheer van bestaande dorpsbossen wordt 
gestreefd naar een breedte van 100 meter, waarbij natuurontwikkeling eventueel in 
combinatie met waterberging wordt meegenomen. 

Er zijn in de planperiode geen nieuwe uitbreidingsplannen gemaakt. - Minder dorpsuitbreidingen. 

L5 Bij uitbreiding van natuurgebieden worden kansen voor natuur in relatie tot 
recreatie, water, cultuur en archeologische waarden gerealiseerd. 

Plan ontwikkeld voor Nieuwe natuur bij Schokland. - Mogelijk realisatie van het plan in de komende jaren. 

L6 De inwoners van Noordoostpolder hebben kennis van de noodzaak en meerwaarde 
van groen- en natuurbeheer.  

- Er vindt communicatie plaats over werkzaamheden aan gemeentelijk groen. 
- NME leskisten verstrekken kennis over groen- en natuurbeheer aan scholieren 
van basisscholen. 
- Scholieren maken kennis met groen- en natuurbeheer tijdens de jaarlijkse 
Boomfeestdag. 
- Zie ook doelstelling E1 en W2 

Inwoners nemen –steeds meer- initiatieven voor behoud van groen- en 
natuurbeheer. In Noordoostpolder zijn bijvoorbeeld initiatieven op het 
gebied van erfsingels en de “rondommetjes” (bijv. Creil en Oud-
Kragenburg) tot stand gekomen. 

L7 De gedragscode voor de Flora- en Faunawet wordt in ruimtelijke plannen en overige 
relevante gemeentelijke taken (groenbeheer) geïmplementeerd. 

Er wordt een handboek ‘Flora- en faunawet’ opgesteld. Nieuwe wetgeving voor natuur (Wet natuurbescherming. Verwacht 
maart 2016).  Met de nieuwe wet wordt bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning dan gelijk getoetst wat de gevolgen voor de 

natuur zijn. 
 
 
 
Groen: doelstelling gehaald 
Oranje : doelstelling grotendeels gehaald 
Rood: doelstelling niet gehaald 


