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1. Inleiding 
 

Dit jaar loopt het huidige Duurzaamheidsplan 2012-2015 ten einde. 

Reden om een beeld te hebben van de resultaten ervan. Door in beeld 

te brengen waar we nu staan als het gaat om duurzaamheid, kunnen 

we ook kijken naar het vervolg op het huidige Duurzaamheidsplan. In 

deze nota hebben we daarom de uitkomsten van een evaluatie naar de 

resultaten van het Duurzaamheidsplan weergegeven en wordt er een 

aanbeveling gedaan voor het beleid c.q. de koers waar de gemeente 

zich de komende jaren op moet richten. 

1.1 Werkwijze  
We hebben op drie verschillende manieren gekeken naar de resultaten van het 
huidige Duurzaamheidsplan: 
• Allereerst hebben we aan de hand van twee monitoringsinstrumenten 

inzichtelijk gemaakt hoe duurzaam de gemeente is en op welke terreinen 
dit nog verbeterd zou kunnen worden.  

• Daarnaast hebben we gekeken naar hoe de inwoners naar duurzaamheid in 
de Noordoostpolder kijken aan de hand van de resultaten van een 
burgerpanel. 

• Tenslotte hebben we beschreven in hoeverre de ambities en doelstellingen 
uit het Duurzaamheidsplan zijn gerealiseerd. Dit hebben we gedaan door de 
bij de uitvoering van het plan betrokkenen personen en instanties te vragen 
aan te geven wat er is bereikt.  

 
Om ook vooruit te kunnen kijken naar een nieuw Duurzaamheidsplan, hebben 
we gevraagd aan te geven wat de komende jaren de belangrijkste ontwikkeling 
is waar de gemeente mee te maken krijgt op het gebied van de betreffende 
ambities en doelstellingen.   
 

1.2 Leeswijzer 
Deze notitie is als volgt opgebouwd: 
• In hoofdstuk 2 is de duurzaamheidssituatie in de Noordoostpolder 

beschreven; 
• In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het huidige Duurzaamheidsplan 2012-

2015 beschreven; 
• In hoofdstuk 4 is een aantal trends en ontwikkelingen op het terrein van 

duurzaamheid beschreven; 
• In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste conclusies van deze evaluatie 

weergegeven en wordt een aanbeveling gedaan voor het beleid c.q. de 
koers waar de gemeente zich de komende jaren op zou moeten richten; 

• In hoofdstuk 6 wordt tenslotte het vervolgproces beschreven. 
 

Een uitgebreid overzicht van de evaluatieresultaten is als bijlage opgenomen 
(bijlage 1). 
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2. Duurzaamheidssituatie 
Noordoostpolder  

 

Voordat we de concrete ambities en doelstellingen van het huidige 

Duurzaamheidsplan evalueren, hebben we in dit hoofdstuk gekeken naar de 

feitelijke duurzaamheidssituatie in Noordoostpolder. Dat hebben we gedaan 

aan de hand van twee monitoringsinstrumenten: De Gemeentelijke 

Duurzaamheidsindex en de Lokale Duurzaamheidsmeter. Daarnaast hebben 

we onderzocht hoe duurzaamheid door onze inwoners wordt gezien aan de 

hand van een burgerpanelpeiling.  

 

2.1 Duurzaamheidsindicatoren 
Er zijn twee bruikbare indicatoren voorhanden om te meten hoe duurzaam de 
gemeente Noordoostpolder is, te weten de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex en de 
Lokale Duurzaamheidsmeter. De Lokale Duurzaamheidsmeter laat vooral zien op 
welke duurzaamheidspijlers (People, Planet en Profit) nog ontwikkelmogelijkheden 
liggen. Hierna wordt dit toegelicht. 
Bij de GDI tabellen dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat er relatief 
veel gebruik wordt gemaakt van cijfermateriaal dat enkele jaren achter loopt op het 
GDI jaartal. Zo stamt het merendeel van het cijfermateriaal voor de GDI 2015 uit 
2013 en de jaren daarvoor (betreft 17 van de 24 indicatoren). 
De Lokale Duurzaamheidsmeter houdt rekening met meer recentere gegevens. 
 

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) 
Deze begin 2014 voor het eerst gepresenteerde index meet voor alle 393 gemeenten 
hoe duurzaam elke gemeente is aan de hand van 24 indicatoren (c.q. onderdelen). In 
tabel 1 zijn de wijzigingen in de indicatoren weergegeven van 2015 ten opzichte van 
2014. In tabel 2 is de milieusituatie in 2015 van Noordoostpolder weergeven ten 
opzichte van de gemiddelde scores van alle gemeenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 5 van 22 
 
 

Tabel 1 Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2015 t.o.v. 2014 
 

 
 
 
De in tabel 1 weergegeven achteruitgang is in lijn met de constatering door de  GDI 
organisatie dat er sprake is van een landelijke achteruitgang. Echter de achteruitgang 
van de gemeente Noordoostpolder is beperkt te noemen. Het merendeel van de 
indicatoren van de gemeente Noordoostpolder is nagenoeg gelijk gebleven: 18 
indicatoren zijn tussen de -0,4 en + 0,4 (op de schaal van 1 t/m 10) gebleven. 
 
Tussen 2010 en 2012 is er een flinke energiebesparing geweest (hoogstwaarschijnlijk 
als gevolg de economische crisis) en van 2012 op 2013 is het energiegebruik weer 
toegenomen (begin economische opleving). 
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Tabel 2 Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2015 

 

 
 

 
Wat opvalt bij de vergelijking van de GDI scores 2015 van Noordoostpolder 
vergeleken met het landelijk gemiddelde (tabel 2) is dat: 
 

1. de gemeente  beduidend beter dan gemiddeld scoort op het gebied 
hernieuwbare energie (en iets minder voorop loopt op energiegebruik en –
besparing), en beter op lucht en veiligheid;   
 

2. de gemeente voor iets minder dan de helft van aantal indicatoren nagenoeg in 
de pas loopt met het landelijke gemiddelde. 

 
3. de gemeente ten opzichte van het gemiddelde achterloopt op enkele 

indicatoren (gezondheid, huishoudelijk afval, vervoerswijze, CO2 uitstoot 
wegverkeer, natuur en (jeugd)werkloosheid). 
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Lokale Duurzaamheidmeter 
Er nemen 119 gemeenten deel aan dit monitoringsinstrument. Aan de hand van drie 
vragenlijsten wordt inzichtelijk hoe een deelnemende gemeente scoort op het gebied 
van duurzaamheid. De Lokale Duurzaamheidsmeter wordt iedere vier jaar 
geactualiseerd in het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste 
editie is ontwikkeld in 2013.  
 
De Lokale Duurzaamheidsmeter volgt de drie pijlers van duurzaamheid, te weten 
People, Planet en Profit. De drie vragenlijsten zijn vervolgens onderverdeeld in drie 
thema's (zie figuur 1). 
 
Figuur 1. De drie pijlers van duurzaamheid met elk drie thema´s 

 
 
 
Om inzichtelijk te maken hoe de gemeente momenteel scoort, hebben we de 
vragenlijsten opnieuw doorgelopen. De geactualiseerde gegevens zijn opnieuw 
aangeleverd en verwerkt in de Lokale Duurzaamheidsmeter. Resultaat is dat de 
gemeente nu meer punten scoort op deze index.  
Met dit hogere puntenaantal (en bij gelijkblijvende scores van de andere gemeenten) 
zou de gemeente Noordoostpolder nu op plek 51 uitkomen.  
 
De veranderingen en kansen op hoofdlijnen:  
 

People 
De score op deze pijler was in 2013 het hoogst (65%). De score is onveranderd 
gebleven omdat er geen activiteiten gerelateerd aan de vragen zijn uitgevoerd. Er 
liggen nog kansen op het gebied van verankering (voorbeeldfunctie) 
 

Planet  
De score was hier in 2013 het laagst (59%). Vooral in 2014 en 2015 is ingezet op 
energiebesparing en -opwekking en afval en vervuiling (intensivering afvalinzameling). 
De score komt nu uit op 67%. Activiteiten die nog verder opgepakt en/of 
geïntensiveerd kunnen worden liggen op het gebied van (CO2-)monitoring, 
klimaatneutraliteit en klimaatadaptatie. 
 

Profit  
De score op deze pijler was in 2013 63%. Deze bedraagt nu 67%. De laatste jaren is 
vooral enige groei bereikt op het gebied van Duurzame mobiliteit en MVO/Duurzaam 
Ondernemen.  
 

2.2 Beleving inwoners 
Naast voornoemde indices hebben we halverwege 2014 in een burgerpanel gepeild 
welke ideeën en wensen er leven bij inwoners over duurzaamheid.   
In figuur 2 staan de categorieën waar de respondenten ideeën over hebben geuit. Het 
motiveren dan wel demotiveren van mensen om bepaald gedrag te stimuleren is de 
grootste groep, gevolgd door verschillende vormen van voorlichting. Bij de groep 
‘vervoer’ gaat het bijvoorbeeld om stimuleren van fietsgebruik, stimuleren van 
elektrische auto’s en een roep om beter openbaar vervoer. 
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De categorie zonne-energie is paars afgebeeld, omdat deze bij verschillende 
categorieën veelvuldig genoemd werd. Het is kennelijk een onderwerp dat veel leeft 
onder inwoners. 
 
Figuur 2. Aangedragen duurzame ideeën en wensen inwoners (Burgerpanel 2014) 
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3. Evaluatie ambities en 
doelstellingen 

 
Het Duurzaamheidsplan 2012-2015 beschrijft onze ambities voor 2030 aan 

de hand van drie thema’s (Duurzaam Wonen en Leven, Duurzaam Werken en 

Duurzame Recreatie en Natuur). De ambities zijn verder geconcretiseerd naar 

doelstellingen voor de planperiode. In dit hoofdstuk hebben we deze ambities 

en doelstellingen tegen het licht gehouden en bekeken in hoeverre ze zijn 

gerealiseerd. Een volledig overzicht van de resultaten is opgenomen in 

bijlage 1  

 

3.1 Algemeen 
Er zijn 38 doelstellingen geformuleerd, waarvan de resultaten samengevat zijn 
weergegeven in figuur 3. De evaluatie laat zien dat het merendeel hiervan gehaald is 
(31), drie doelstellingen zijn deels gehaald en vier doelstellingen zijn niet gehaald of 
zijn niet binnen de gestelde termijn te realiseren (figuur 3), maar hiervoor zijn in de 
planperiode wel activiteiten uitgevoerd. 
 
Figuur 3. Resultaten doelstellingen Duurzaamheidsplan 2012-2015 

 
 
 
De drie doelstellingen die deels gehaald zijn betreffen: 
B3 Voor nieuwbouw wordt als uitgangspunt een totaal GPR score van minimaal 7,5 

gehanteerd. 
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). 

J2 Alle medewerkers van de gemeente zien de noodzaak in van het centraal stellen 
van duurzaamheid in hun werk en handelen daar naar. 
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De vier doelstellingen die niet (binnen de gestelde termijn) gehaald zijn 
betreffen: 
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. 

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

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  

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. 

 
In de volgende paragraaf gaan we nader in op de resultaten per thema.  
 

3.2 Thema Duurzaam wonen en leven 
 

Ambities 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. 

 

Resultaten Ambities 
Ontwikkelingen op de woningmarkt en de economische crisis hebben in het begin van 
de planperiode een vertragend effect gehad op de ambitie om energieneutraliteit in 
2030 te realiseren. Mede door een stimuleringsregeling voor zonnepanelen, de 
duurzaamheidslening en een grootschalig windenergieproject is de productie van 
duurzame energie in de gemeente desondanks de laatste twee jaar flink toegenomen 
en is het de verwachting dat dit de komende jaren verder zal toenemen. Het is echter 
niet exact aan te geven waar de gemeente nu staat en wat er nog nodig is om 
energieneutraliteit in 2030 te halen. Om de exacte stand van zaken beter in beeld te 
brengen, herzien we in 2015 de Energievisie. Daarbij actualiseren we ook de gegevens 
uit 2007-2009. 
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Figuur 4. Totaal geïnstalleerd vermogen aan PV panelen Noordoostpolder 

 
 
 

Resultaten Doelstellingen 2012-2015 
Er zijn doelstellingen voor de periode 2012-2015 op het gebied van dit thema 
geformuleerd voor de onderwerpen:  
• Duurzame samenleving 
• Woningen 
• Huishoudelijk afval 
• (Afval)water  
• Groen  
 
De doelstellingen voor de planperiode 2012-2015 zijn grotendeels gerealiseerd. De 
volgende doelstellingen zijn (deels) niet gehaald: 
 
B1 Bij stedenbouwkundige plannen en herstructurering is aan de hand van 

een instrument als GPR Stedenbouw1 een ambitie bepaald. Bij deze 

ambitie wordt uitgegaan van een actief, voorlopend niveau. 

Aan deze doelstelling is deels uitvoering gegeven. Echter, vanwege de 
ontwikkelingen op de woningmarkt heeft grootschalige aanpak van bestaande 
woningbouw in de planperiode niet plaatsgevonden. Daardoor hebben we het 
instrument GPR Stedenbouw niet kunnen gebruiken. Met het GPR 
rekeninstrument wordt de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en 
grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw gemeten.  

 
B3 Voor nieuwbouw wordt als uitgangspunt een totaal GPR score van 

minimaal 7,5 gehanteerd. 
Vanwege de beperkte omvang van nieuwbouwprojecten in de planperiode, 
hebben we aan deze doelstelling beperkt uitvoering gegeven. Het GPR-
instrument is vooral interessant om in te zetten bij afspraken tussen gemeente 
en projectontwikkelaars in het kader van (grootschalige) bouwprojecten. Bij 
particuliere bouw heeft de gemeente geen ‘dwingende’ beleidsinstrumenten om 
er toe aan te zetten GPR te gebruiken. Wel is een specifieke GPR-score gebruikt 
als voorwaarde bij de een prijsvraag in het kader van een voorbeeld 
woningproject op passiefhuisniveau.  

                                           
1 GPR is een rekeninstrument dat het duurzaamheidsgehalte van een woning bepaalt, 
uitmondend in een rapportcijfer. Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid van 
bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw 
gemeten. Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en 
renovatie. 
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3.3 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. 

 

Resultaten ambities 
In de planperiode hebben we verschillende projecten uitgevoerd om aan de ambities 
vorm te geven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het 
stimuleren van elektrisch vervoer en het verduurzamen van de gemeentelijke 
organisatie. Duurzaam ondernemen is daarmee steeds meer ingeburgerd geraakt in 
de Noordoostpolder.  
 

Resultaten 2012-2015 
Er zijn doelstellingen voor de periode 2012-2015 op het gebied van dit thema 
geformuleerd voor de onderwerpen:  
• Duurzaam en verantwoord ondernemen 
• Bedrijventerreinen 
• Duurzame Landbouw 
• Duurzame mobiliteit 
• Gemeentelijke bedrijfsvoering 
 
De doelstellingen voor het Thema Duurzaam werken zijn grotendeels gerealiseerd. De 
volgende doelstellingen zijn (deels) niet gehaald: 
 
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). 
Deze doelstelling is op een andere manier ingevuld. We hebben er voor gekozen 
aansluiting te zoeken op een aantal al lopende ontwikkelingen en activiteiten, te 
weten: 
• Via de provinciale regeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is duurzame 

energieopwekking bij agrarisch ondernemers gestimuleerd. Bijna 40% van 
de agrarische ondernemers heeft zonnepanelen. 
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• Via de structuurvisie en bestemmingsplannen bieden we mogelijkheden 
voor duurzame energieopwekking. 

• 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 agrariërs. 

• De gemeente is mede initiatiefnemer van het AgroFoodCluster (AFC). AFC 
doet onder andere onderzoek naar duurzamer bodemgebruik/bodemvrucht-
baarheid. 

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

 
J1 Het huidige gemeentelijke energiegebruik is inzichtelijk gemaakt en 

uiterlijk in 2012 zijn besparingsdoelstellingen opgenomen om te komen 

tot energieneutraliteit in 2020. 
Ondanks de inspanningen op dit gebied (installatie PV panelen, maatregelen in 
het verbouwde gemeentehuis en het fasegewijs verminderen van het 
energiegebruik) is het de verwachting dat we deze doelstelling niet halen. Tot nu 
toe wordt wekken we ongeveer 6% van het (elektrisch) energieverbruik 
duurzaam op. Dit percentage wordt 12% als we zonnepanelen plaatsen op het 
gemeentehuis en het afvalscheidingsstation. Verdergaand onderzoek naar 
mogelijke besparingen in gemeentelijke gebouwen vergt de nodige inspanning 
en maatregelen zullen de nodige investeringskosten met zich meebrengen. 
 

J2 Alle medewerkers van de gemeente zien de noodzaak in van het centraal 

stellen van duurzaamheid in hun werk en handelen daar naar. 
Over het algemeen is in 
relevante gemeentelijke 
beleidsplannen 
aandacht voor 
duurzaamheid. Ook zijn 
er diverse activiteiten 
geweest om 
medewerkers zich 
bewust te laten zijn van 
hun “duurzaam gedrag” 
(onder andere Energy 
Battle en deelname aan 
Warme Truiendag). Het 
instellen van een 
ambtelijk ”D-team” dat 
adviseert en 
communiceert over de 
duurzaamheidsambities 
van de gemeente is tot 
nu toe nog niet van 
grond gekomen. 
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3.4 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 landgoed 
wonen en landschap wonen 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. 

 

Resultaten ambities 
Ambities op het gebied van de toeristisch-recreatieve sector en natuur zijn nog 
actueel. Er is een groeiende aandacht voor het thema duurzaamheid in de toeristisch-
recreatieve sector gerealiseerd onder andere in relatie tot promotie van 
streekproducten. Bij de ontwikkeling van projecten is aandacht voor behoud van 
natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarden. Als gevolg van het 
achterwege blijven van dorpsuitbreidingen zijn uitbreidingen van dorpsbossen 
achterwege gebleven. 
 

Resultaten 2012-2015 
Er zijn doelstellingen voor de periode 2012-2015 op het gebied van dit thema 
geformuleerd voor de onderwerpen:  
• Recreatie 
• Natuur 
 
De doelstellingen voor het Thema Duurzame Recreatie en Natuur zijn grotendeels 
gerealiseerd. Zo is er een subsidie verkregen van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed 
voor het plan Nieuwe Natuur bij Schokland. Uitvoering van dit plan draagt bij aan het 
behalen van de doelstelling om bij uitbreiding van natuurgebieden kansen te benutten 
in relatie tot recreatie, water, cultuur en archeologische waarden.  
 
De volgende doelstellingen zijn (deels) niet gehaald: 
 
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 is 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. 
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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. 

Deze doelstelling is niet gehaald vanwege het achterwege blijven van 
dorpsuitbreidingen.  
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4. Trends en ontwikkelingen  
 
Voor het formuleren en actualiseren van ambities en doelstellingen is het van 

belang om inzicht te hebben in de trends en ontwikkelingen waar de 

gemeente mee te maken krijgt en wat de gevolgen daarvan eventueel zijn. 

We hebben daarom die vraag gesteld aan de bij de uitvoering van het 

Duurzaamheidsplan betrokken medewerkers en externe partijen. Hierna 

worden deze globaal per thema nader toegelicht. Een uitgebreid overzicht is 

opgenomen in bijlage 1. 
 

4.1 Thema Duurzaam wonen en leven 
 

Duurzame samenleving 
• Het aantal duurzame burgerinitiatieven neemt toe. Aandachtspunt is het 

gegeven dat er vaak sprake is van organisaties die afhankelijk zijn van de inzet 
van vrijwilligers. 

• Er is sprake van een groeiende deeleconomie. Variërend van het ruilen, gratis 
delen, lenen of helpen tot betaald beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld Greenwheels, 
Snappcar, Airbnb, wat meer lokale initiatieven zoals een kledingbibliotheek.  

• Natuur- en milieueducatie spelen in toenemende mate een stimulerende rol bij 
het leggen van verbindingen tussen natuur-, milieu- en techniekonderwijs. 

• Er wordt gewerkt aan 17 nieuwe millenniumdoelstellingen. Hierin krijgt 
duurzame ontwikkeling meer aandacht. Daarnaast staan bestuurlijke 
vraagstukken, veiligheid en het smeden van partnerschappen om 
armoedevraagstukken centraal. Zodra er overeenstemming is over de nieuwe 
doelen, zullen deze vanaf januari 2016 van kracht zijn en in 2030 aflopen. 

• Het aantal huishoudens dat Fair Trade producten koopt is de afgelopen jaren 
gestegen. 

 

Woningen 
• Gelet op de relatief oude woningvoorraad in Noordoostpolder, toekomstige 

verwachte stijgende energiekosten en technische ontwikkelingen liggen er grote 
kansen in het verduurzamen van deze woningen.  

• Bij de verdere uitvoering en concretisering van het energieakkoord en het 
verschijnen van de landelijke Energievisie eind 2015 liggen kansen voor 
gemeente, inwoners en bedrijfsleven. 

  

Huishoudelijk afval 
• Gemeenten moeten de komende jaren hun afval beter scheiden. Vanaf 2020 

geldt een scheidingspercentage van 75 (nu is dit 65). Op grond hiervan heeft de 
gemeente besloten de wijze van afvalinzameling de komende jaren te veranderen. 
Omdat verwacht wordt dat ondanks de nieuwe wijze van inzamelen de landelijke 
doelstelling niet gehaald wordt zijn er wellicht nog andere aanvullende 
maatregelen nodig om deze te halen. 

 

(Afval)water 
• Er vindt een verbreding van de doelstelling voor het (afval)water plaats 

vanwege de wens het transport van schoon regenwater te verminderen, het 
voorkomen van vermenging van schoon (regen)water en vuil water, het 
verminderen van de piekbelasting RWZI en de te verwachte 
klimaatverschuivingen (extreme buien in relatie tot dimensionering 
rioolstelsels).  
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Groen 
• Een toename van het beheer van openbaar groen door inwoners hangt de 

komende jaren af van de vraag of de gemeente meer openbaar groen gaat 
omvormen en of burgers dan zullen kiezen voor gras of het zelf willen 
onderhouden. Gebruik als groentetuin is niet succesvol gebleken. 
 

4.2 Thema Duurzaam werken 
 

Duurzaam en verantwoord ondernemen 
• Er is  de laatste jaren een toenemende belangstelling te zien vanuit het 

bedrijfsleven voor  het thema duurzaamheid.   
• Duurzame energie is een groeimarkt. De eind 2015 te verschijnen Energievisie 

van het Ministerie biedt misschien mogelijkheden voor bedrijfsleven, organisaties 
en inwoners van Noordoostpolder. Ditzelfde geldt voor de evaluatie van het 
Energieakkoord eind 2016. 
 

Bedrijventerreinen 
• 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 Besluit ruimtelijke ordening. 
 

Duurzame landbouw 
• Een stijging van de wereldwijde vraag naar ‘food’, vooral gezond en duurzaam. 
• De schaalvergroting zet langzaam door, het aantal agrarische bedrijven 

(akkerbouwbedrijven, maar ook veehouderijen en tuinders) neemt af.  
• De sector verduurzaamt snel, met toepassing van moderne technieken als GPS 

en GIS. 
 

Mobiliteit 
• 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 gerealiseerd 
langs snelwegen. 

• Het autogebruik zal naar verwachting toenemen tot 2020. De mate waarin is 
gekoppeld aan het tempo waarin de economie zal groeien. 

• De provincie Flevoland kiest in haar OV-visie voor economie en rendement. Het 
beschikbare geld wordt 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. 

• In Noordoostpolder is men meer aangewezen op de auto. Autogebruik neemt 
naar verwachting dan ook toe in Noordoostpolder onder andere als gevolg van 
versobering OV en toename aantal huishoudens. 

 

Gemeentelijke bedrijfsvoering 
• Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van thuiswerken zal als gevolg van 

Het Nieuwe Werken naar verwachting toenemen. Het HNW levert 
duurzaamheidsvoordelen op: afname van CO2 uitstoot door minder reizen, minder 
energiegebruik in het gebouw.  

• 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, 
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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. 

 

4.3 Thema Duurzame recreatie en natuur 
 

Recreatie 
• Enkele recreatiebedrijven oriënteren zich op certificering voor een 

duurzaamheidskeurmerk (Greenkey of Blauwe Vlag).  
• Toeristen en recreanten krijgen steeds meer aandacht voor duurzaamheid, onder 

andere in relatie tot streekproducten. 
 

Natuur 
• In 2016 treedt naar verwachting nieuwe wetgeving voor natuur inwerking (Wet 

natuurbescherming). Met de nieuwe wet wordt bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning dan gelijk getoetst wat de gevolgen voor de natuur zijn. Ook 
zal de provincie een grotere rol als gevolg van decentralisatie van het natuurbeleid 
krijgen. 

• Mogelijke realisatie van het plan Nieuwe Natuur bij Schokland.  
• Inwoners nemen –steeds meer- initiatieven op het gebied van groen- en 

natuurbeheer. 
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5. Conclusies en aanbeveling 
 
 

5.1 Conclusies 
 
 

Duurzaamheidssituatie Noordoostpolder 
In de planperiode is veel inzet gepleegd op het onderdeel Hernieuwbare Energie. Dit 
gegeven is goed terug te zien in de scores van de recente GDI 2015 en de Lokale 
Duurzaamheidsmeter. Zo scoort de gemeente beduidend beter ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde op dit onderdeel. Dit geldt ook voor de scores op het gebied van 
lucht en veiligheid. 
Voor veel onderdelen (iets minder dan de 24 GDI indicatoren) loopt de gemeente 
nagenoeg in de pas met het landelijk gemiddelde en op enkele onderdelen loopt zij 
iets achter (gezondheid, huishoudelijk afval, vervoerswijze, CO2 uitstoot wegverkeer, 
natuur en (jeugd)werkloosheid). 
 

Doelstellingen 
De gemeente heeft destijds gekozen voor hoge duurzaamheidsambities. Er is gekozen 
voor een brede inzet op het gebied van duurzaamheid en er is de afgelopen jaren veel 
bereikt. Bijna alle doelstellingen zijn gehaald. Van de doelstellingen zijn 31 gehaald, 3 
deels gehaald en 4 niet gehaald of kunnen niet binnen de gestelde termijn worden 
gerealiseerd 
 

Ontwikkelingen 
De belangrijkste (innovatieve) duurzame ontwikkelingen voor de komende jaren doen 
zich voor op het gebied van de gebouwde omgeving, verdere 
vergroening/verduurzaming van de economie en mobiliteit. Hierbij valt concreet te 
denken aan toenemende verduurzaming van bestaande woningen, toenemende 
belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, een verdere groei van 
de deeleconomie, de groei van het elektrisch vervoer en een toenemende 
belangstelling voor de transitie van fossiele energie naar het gebruik van duurzame 
energie. 
 
 

5.2 Aanbeveling: Focus+ 
 
Afgezien van het onderdeel Hernieuwbare Energie onderscheidt de gemeente zich op 
veel onderdelen niet van andere gemeenten. Op sommige onderdelen loopt zij achter. 
De verklaring voor dit laatste is dat dat deze onderdelen soms moeilijk te beïnvloeden 
zijn of te maken hebben met gebieds- en sociale kenmerken. 
 
Gelet hierop wordt aanbevolen de komende jaren (2016-2020) focus aan te brengen 
in het beleid c.q. de koers waar de gemeente zich de komende jaren op moet richten, 
waarbij tevens aandacht is voor inlopen van achterstanden op enkele beïnvloedbare 
onderdelen en het gebruik maken van mogelijke combinaties. 
 
Deze zogenaamde Focus+ koers wordt hierna toegelicht. 
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1. Focus op één onderdeel  

Focus op één onderdeel waar de gemeente beter scoort ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde (Hernieuwbare Energie in combinatie met de onderdelen Energiegebruik 
en Energiebesparing).  
 
Voordelen hiervan zijn: 

- Het sluit aan op belangrijke komende ontwikkelingen op het gebied van 
verdere vergroening/verduurzaming van de economie; 

- de gemeente kan zich blijvend beter onderscheiden ten opzichte van andere 
gemeenten en  

- beschikbare middelen worden gerichter ingezet in tegenstelling tot de inzet bij 
een brede aanpak zoals afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. 

 
2. Aandacht voor inlopen achterstand van nog enigszins beïnvloedbare onderdelen 

Daar waar mogelijk en in samenwerking met andere partijen activiteiten ontplooien 
ten aanzien van enkele onderdelen waar de gemeente nog wat achter loopt en die nog 
enigszins beïnvloedbaar zijn. Het betreft hier de onderdelen op het gebied van 
duurzame mobiliteit (vervoerswijze in combinatie met CO2 uitstoot wegverkeer) en 
huishoudelijk afval  
 
Voordeel hiervan is de gemeente de komende jaren  wat meer in de pas gaat lopen 
met het landelijk gemiddelde.  
 

3. Aandacht voor combinaties 
Bij de inzet op de onderdelen genoemd onder 1 en 2 rekening houden met de bijdrage 
die dit oplevert voor andere onderdelen. Bijvoorbeeld het stimuleren van het gebruik 
van duurzame vervoerswijzen heeft ook invloed op het onderdeel Gezondheid. 
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6.  Vervolgproces 
 
De volgende stap in het evaluatieproces van het huidige duurzaamheidsplan is het 
resultaat ervan, deze evaluatienota, voor te leggen aan de raad. De raad kan zich   
uitspreken over de aanbevolen koers (zie aanbeveling in paragraaf 5.2) voor de 
komende jaren. Dit wordt vervolgens vertaald in een koersdocument.  
 
Vervolgens kunnen inwoners, bedrijven en instellingen inspirerende ideeën leveren 
voor uitvoering van het koersdocument. Door middel van een of meerdere 
inspiratiesessies worden ideeën opgehaald.  
Doel van deze inspiratiesessie(s) is bedrijven, instellingen en inwoners actief te 
betrekken bij verder inhoud geven van het koersdocument (Welke bijdrage zou u 
willen leveren?) waarbij rekening wordt gehouden met eventueel door de raad 
meegegeven kaders. 
 
De uitkomsten van de inspiratiesessies worden vertaald naar een uitvoeringsagenda 
2016-2020.  
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Bijlage 1 Overzicht resultaten 
ambities en doelstellingen 


