
 

 
 
 
 

MEMO 
 
 
Aan : de gemeenteraad 
Van : M. Ribbink 
Datum : 23 mei 2017 
Onderwerp : Toezegging commissie woonomgeving: monitoring 
  Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
 

 
In de RTG cie Woonomgeving van 15 mei jl is het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
2017 besproken. Tijdens de bespreking zegde wethouder Poppe toe bij de raadsstukken 
een toelichting te voegen, die beschrijft op welke wijze het uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid gemonitord zal worden.  
Hierna is daartoe een overzicht opgenomen van de voorgenomen wijze van monitoring.   
 

 

MONITORING UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAAMHEID 2017 

 
0-situatie 

De startpositie (0-situatie) van de gemeente is in kaart gebracht met de evaluatie 
(rapport van 25 november 2015) van het Duurzaamheidsplan 2012-2015. Deze evaluatie 
lag ook ten grondslag aan de keuze voor de Focus+ koers.  
Verder geeft de ‘Visienota Noordoostpolder energieneutraal’ op hoofdlijnen per thema de 
huidige stand van zaken weer. Onder andere komen hier de mate van verduurzaming 
van de energievoorziening in Noordoostpolder, het huidige energiegebruik, de 
hoeveelheid opgewekte zonnestroom, het energiegebruik door mobiliteit en 
inzamelgegevens over (rest)afval aan de orde.   
 
Doelstellingen en ambities 

Wat we uiteindelijk willen bereiken met het duurzaamheidsbeleid staat ook in de 
Visienota. Met de focus op energie zijn de belangrijkste doelstellingen: energieneutraal in 
2030 en vanaf 2050 geen CO2 emissie meer.   
 
Monitoringsinstrumentarium 

De duurzaamheidssituatie van  Noordoostpolder is in beeld gebracht met de 
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex en de Lokale Duurzaamheidsmeter. Daarnaast is 
informatie gebruikt uit de gemeentelijke energievisie uit 2015. 
In 2017 en de komende jaren maken we ook gebruik van deze instrumenten, aangevuld 
met informatie uit de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat en de daarop gebaseerde 
lokale energie etalage van VNG.  
 
Te monitoren activiteiten 

Met het hiervoor geschetste monitoringsinstrumentarium monitoren we de komende 
jaren hoe ver we staan in het behalen van de doelstellingen en ambities uit de visienota. 
 
Van de activiteiten die in het uitvoeringsprogramma staan, houden we bij in hoeverre het 
resultaat, genoemd in de kolom resultaat ook daadwerkelijk is behaald. In een aantal 
gevallen is het resultaat concreet, in andere gevallen zal het resultaat bijvoorbeeld een 
beleidsdocument zijn. Pas bij de uitvoering van dat beleidsdocument zal daadwerkelijk op 
resultaten gemonitord kunnen worden. Hierna volgt een gedetailleerdere uitwerking. De 
nummering en de onderwerpen komen overeen met het uitvoeringsprogramma.    
   



 Onderwerp Resultaat/monitoring 
   
Energie   

1. Aardgasvrije woonwijk • Opdoen ervaring en kennis 
• Emmelhage fase 2 aardgasvrij 
• Warmteplan: Daadwerkelijke monitoring is pas 

mogelijk op het moment dat het warmteplan 
gedetailleerd is uitgewerkt. Dan is duidelijk 
wanneer, welke wijk ‘van het gas’ gaat. Kunt dan 
de voortgang monitoren hoeveel woningen van 
het gas zijn en wat dit in CO2 reductie betekent. 

2. Gemeentelijke zonneweide Een raadsvoorstel voor realisatie van een gemeentelijke 
zonneweide in 2017. Bij daadwerkelijke realisatie wordt 
bijgehouden hoeveel elektriciteit de zonneweide jaarlijks 
opwekt en hoeveel CO2 daarmee is vermeden. 

3. Afspraken met lokale partijen Een lokaal energieakkoord. : Daadwerkelijke monitoring is 
pas mogelijk op het moment dat het akkoord gedetailleerd 
is uitgewerkt. Uit het akkoord komen concrete activiteiten 
voort, waarvan de resultaten gemonitord worden, bijv. in 
de vorm van vermeden CO2. 

4. Coördinator energietransitie Is inmiddels aangetrokken 

5. PV op bedrijfsdaken Van dit project wordt bijgehouden hoeveel bedrijven mee 
doen, hoeveel zonnepanelen worden geïnstalleerd en 
hoeveel CO2 hiermee is vermeden 

6. communicatie Invloed van communicatie is altijd moeilijk te meten. 
Bijgehouden wordt wat er aan communicatie is gedaan. 
Hoeveel mensen bereikt zijn met communicatie-uitingen, 
hoeveel mensen de aanboden websites, facebookpagina’s 
hebben bezocht.   

7. Provinciaal duurzaamheidsbeleid Moet nog verder worden uitgewerkt in concrete 
activiteiten. Bij uitvoering van de activiteiten vanaf 2018 
monitoren de deelnemende partijen de resultaten. 

8. Prestatieafspraken Mercatus Jaarlijks evalueren gemeente en Mercatus de afspraken en 
maken nieuwe afspraken. 

9. Duurzaamheidslening De duurzaamheidsmaatregelen, die woningeigenaren met 
behulp van de duurzaamheidslening  treffen, worden 
bijgehouden.  

10. Gemeentelijke gebouwen Na vaststelling van het Duurzaam Meerjaren 
Onderhoudsprogramma in 2017  start de uitvoering er 
van.  Van het onderhoudsprogramma wordt bijgehouden 
hoeveel het bijdraagt aan de ambitie om als gemeentelijke 
organisatie in 2025 energieneutraal te zijn. 

11. Stimulering Stimulerings- en 
voorlichtingsprogramma 
energie neutrale en –leverende 
concepten in de bestaande 
woningbouw 

De duurzaamheidsmaatregelen, die woningeigenaren met 
behulp van dit programma  treffen, worden bijgehouden. 

12. Innovatieve initiatieven 
energietransitie 

Dit pilotproject levert informatie op in hoeverre de 
gebruikte innovatieve batterij praktisch toepasbaar is. 

13. Aanpassen/wijzigen gemeentelijke 
regelgeving 

De gemeente houdt bij welke regelgeving is aangepast en 
welke duurzame projecten hierdoor mogelijk zijn 
geworden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Onderwerp Resultaat/monitoring 
Nieuwe 
mobiliteit 

  

1. Gemeentelijk wagenpark Het onderzoek levert uiteindelijk een investeringsvoorstel 
op voor gedeeltelijke vervanging van het gemeentelijk 
wagenpark. 

2. Openbaar vervoer Een objectief beeld van het gebruik van voorzieningen per 
type inwoner, de bereikbaarheid van de voorzieningen, de 
relatie tussen bereikbaarheid en gebruik. Daarnaast een 
objectief beeld van de verplaatsingsbehoefte en het –
gedrag en de rol van openbaar vervoer daarbij. Tot slot de 
ontwikkelingen op voorgaande punten. Dit resultaat biedt 
concrete handvatten voor een mobiliteitsvisie. Bronnen 
zijn: al dan niet openbare databronnen (zoals CBS, OViN, 
Leefbaarometer, etc), modellen, eventueel aangevuld met 
een enquête. 

3. Pilot vraagafhankelijk vervoer Vooraf en achteraf wordt er geënquêteerd.  Tussentijds 
wordt via het webplatform gemeten hoeveel er van de 
dienst gebruik gemaakt wordt. 

4. Stimulering elektrisch vervoer Beleidsregel  over het toestaan van laadpalen in openbaar 
gebied. De ontwikkeling van het aantal laadpalen wordt 
bijgehouden aan de hand van (landelijk) beschikbare 
informatie. 

5. Innovatie bij infrastructuur 
/autonoom rijden 

Een lijst van infrastructurele projecten op het gebied van 
realisatie en onderhoud en daarnaast een lijst met 
mogelijk innovatieve oplossingen. 

6. Stimulering fietsgebruik 5-jaars data over het fietsgebruik per gemeente in 
Nederland (bron: Mobiliteitsonderzoek Nederland).  

 
 Onderwerp Resultaat/monitoring 

   
Circulaire 
economie  

  

1. Voorlichting Rapportages (maandelijks, per kwartaal en jaarlijks) van 
HVC geven inzicht in de mate van afvalscheiding door 
huishoudens en de aangeboden hoeveelheden. 

2. Voedsel Een eerste project heeft plaatsgevonden (Eten in de Kas).  
Voorlichting aan huishoudens met bijvoorbeeld aandacht 
voor ‘op maat kopen en koken’ en ‘slim bewaren’ moet 
resulteren in minder voedselverspilling. Dit is te meten 
aan de hand van vermindering van het aangeboden rest of 
GFT afval (zie 1). 

3. Circulaire ec. initiatieven Initiatief moet nog plaatsvinden. Van het initiatief wordt 
bijgehouden wat het resultaat is voor de circulaire 
economie. 

 
 Onderwerp Resultaat/monitoring 
   

Overig   
1. Natuur- en milieueducatie Bijgehouden wordt hoeveel scholen gebruik maken van 

het aangeboden lesmateriaal 
2. Initiatieven samenleving Een belangrijke partij hierin is de Pioniers van de 

toekomst. Met deze partij zijn resultaatsafspraken 
gemaakt over het organiseren van evenementen rondom 
voedsel, Fair Trade en duurzaamheid.  

3. Fair trade gemeente 
Betrekken scholen 

Vijf scholen zijn geworven als deelnemer aan fair trade. 
Hiervan is ten minste één school geworven als ‘fair trade 
school’. 

 
 
 
 
 


