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Emmeloord, 23 april 2019.
Onderwerp
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 vaststellen.
Inleiding
Op 23 januari 2017 stelde uw raad de visienota “Noordoostpolder Energieneutraal”
vastgesteld. Aan deze vaststelling koppelde u de voorwaarde dat het college jaarlijks een
uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan de raad voorlegt.
In maart 2018 stelde het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (hierna: het netwerk)
een manifest op met projecten. Het netwerk is een samenwerkingsverband van burgers,
bedrijven en onderwijsinstellingen uit Noordoostpolder. Binnen vijf themagroepen
(Landbouw, Glastuinbouw, Gebouwde omgeving, Duurzame mobiliteit en Grootschalige
Opwek) wordt samen gewerkt aan projecten met als doel het energieneutraal maken van
de polder.
Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van de gemeente en projecten uit het manifest zijn
nu verwerkt in één gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat
een activiteitenoverzicht. De activiteiten waar de gemeente trekker/verantwoordelijk
voor is beginnen met een nummer. De activiteiten, waar het netwerk primair
verantwoordelijk voor is, beginnen met een letter.
Doelstelling
Het uitvoeringsprogramma 2019 geeft aan op welke wijze de gemeente Noordoostpolder,
in samenwerking met het netwerk, uitvoering geeft aan haar duurzaamheidsbeleid.
Argumenten
1a. We willen samenwerken met het maatschappelijke middenveld om in 2030
energieneutraal te zijn.
Door het uitvoeringsprogramma van de gemeente en het manifest van het netwerk
samen te voegen, wordt samen gewerkt aan de doelstelling uit de visienota om in 2030
energieneutraal te zijn.
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1b. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de activiteiten die de gemeente en het netwerk
uitvoeren in het kader van haar duurzaamheidsbeleid.
Verdeeld over vijf thema’s (Landbouw, Glastuinbouw, Gebouwde omgeving, Duurzame
mobiliteit en Grootschalige Opwek) zijn in het uitvoeringsprogramma activiteiten
opgenomen, die gemeente en het netwerk (gaan) uitvoeren. Ook is een kolom
opgenomen met de verwachte resultaten van de diverse activiteiten.
De thema’s komen overeen met de indeling in themagroepen, die het netwerk hanteert.
Waterstof
Eén van de activiteiten opgenomen bij het thema Grootschalige opwek/opslag betreft het
verder onderzoeken van de mogelijkheden van waterstof. De provincie heeft samen met
de gemeenten alle initiatieven op het gebied van waterstof in Flevoland bij elkaar
gebracht. Doel is om de kansen voor waterstof in de provincie in kaart te brengen en
samenwerking tot stand te brengen. Daarnaast is door de gemeente een inventarisatie
gedaan naar de kansen voor waterstof in Noordoostpolder. Hieruit blijkt dat de
basisinfrastructuur voor waterstof in de polder goed is, maar ook dat de
(productie)kosten hoog zijn. Als gemeente blijven we, in samenwerking met de provincie,
initiatieven van ondernemers faciliteren daar waar mogelijk.
Gemeentelijke zonneweide
Met een motie verzocht PvdA/Groenlinks in 2016 aan het college om een studie uit te
voeren naar de haalbaarheid van de aanleg van een gemeentelijke zonneweide. In het
uitvoeringsprogramma komt in het hoofdstuk gemeentelijke organisatie bij actiepunt 1
het onderzoek aan de orde. Uit het onderzoek blijkt dat een dergelijke zonneweide
financieel niet haalbaar is. Daarnaast speelt ook de aanleg van de rotonde (met
aftakking) bij de Munt een negatieve rol en is een dergelijke ontwikkeling niet in lijn met
het in april 2019 door uw raad vastgestelde gemeentelijk beleid voor zonneweides.
Het haalbaarheidsonderzoek, een update daarvan en een toelichting op het onderzoek
zijn als bijlage toegevoegd.
1c. Regie nemen waar het moet, faciliteren daar waar het kan.
Uitgangspunt van het uitvoeringsprogramma is dat de gemeente regie neemt op de
wettelijke taken. Het gaat dan om de Regionale Energiestrategie en het opstellen
van de warmtetransitievisie die in 2021 gereed moet zijn. Daarnaast faciliteert de
gemeente ontwikkelingen, die vanuit burgers, onderwijs en bedrijven komen, om
de ambitie te realiseren in 2030 energieneutraal te zijn en vanaf 2050 geen CO2 emissie
meer. Zo faciliteert de gemeente het netwerk en ook de ontwikkelingen in Nagele
in het kader van aardgasvrije wijken. Ook zijn er lokaal verschillende partijen
die (economische) kansen zien voor het gebruik van (groene) waterstof.
Kanttekeningen
1a. Belangen tussen gemeente en het netwerk kunnen wel eens botsen.
Ondanks dat gemeente en het netwerk samen werken aan de doelstellingen die zijn
geformuleerd in de visienota “Noordoostpolder Energieneutraal”, kunnen onderlinge
belangen wel eens botsen. Hierbij kan vooral gedacht worden aan (de snelheid van)
ruimtelijke- en vergunningstechnische processen. Als dit zich voordoet moet per project
worden gekeken naar een context gedreven oplossing.
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1b. Er komen grote ontwikkelingen op de gemeente af.
In de themabijeenkomst van 12 februari 2019 is de commissie woonomgeving
geïnformeerd over landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen op het gebied van de
energietransitie. Omdat het landelijke klimaatakkoord nog steeds niet is getekend en ook
de voorwaarden van de warmtetransitievisie nog niet bekend zijn, is het nog onduidelijk
hoe deze ontwikkelingen er precies uit komen te zien.
Als bijlage is de Informatienota Energietransitie Noordoostpolder bijgevoegd. Hierin staan
de belangrijkste ontwikkelingen beschreven.
Planning / Uitvoering
Jaarlijks monitoren we de uitvoering van maatregelen en acties en stellen die waar nodig
bij. Om vanuit de gemeenteraad en het college bij te sturen rapporteert het college over
de doelen en uitgevoerde activiteiten.
In het uitvoeringsprogramma is daarom bij een aantal onderwerpen een stand van zaken
opgenomen en staat in de uitvoeringstabellen ook een terugblik naar 2018.
Bijlagen:
1. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019
2. Informatienota Energietransitie Noordoostpolder.
3. Onderzoek ‘Opzet van een waterstofhub in de Noordoostpolder’
4. Haalbaarheidsonderzoek zonnepark NOP
5. Update haalbaarheidsonderzoek Zonnepark De munt deel 1
6. Update haalbaarheidsonderzoek Zonnepark De munt deel 2
7. Update haalbaarheidsonderzoek Zonnepark De munt deel 3
8. Toelichting Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijke zonneweide
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder :
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Steller
: de heer M.J. Ribbink; 06 13 32 95 92;
m.ribbink@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2019,
no. 19.0000816;
gelet op artikel 21.1 Wet milieubeheer
B E S L U I T:
het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 3 juni 2019.
De griffier,
de voorzitter,

