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Conclusies & aanbevelingen 

 
Achtergrond 

 
Om bij te dragen aan de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse 

vertaling daarvan heeft de gemeente Noordoostpolder de hoge ambitie uitgesproken om in 

2030 energieneutraal te zijn. De gemeentelijke Rekenkamercommissie wil nagaan of het 

beleid om deze ambitie te realiseren logisch, helder en doeltreffend is en welke rol de raad 

hierbij heeft gespeeld. Dit onderzoek betreft zowel een terugblik op de totstandkoming en 

uitvoering van het beleid in de afgelopen jaren (periode 2017-juni 2019), als een vooruitblik 

op te verwachten resultaten en mogelijke verbeterpunten in de komende jaren. 

 
Energietransitie is een breed begrip dat zeer uiteenlopende aspecten omvat. Het gaat om 

energiebesparing, opwekking van duurzame energie en betere afstemming tussen 

energievraag en -aanbod, inclusief tussentijdse opslag. Daarnaast behelst het minder en 

beter gebruik van grondstoffen en materialen, hergebruik van reststromen en meer schone 

bedrijfsprocessen en mobiliteit. Tevens gaat de laatste jaren steeds meer aandacht uit naar 

het tegengaan van de oorzaken en effecten van klimaatverandering door vermindering van 

de uitstoot van broeikasgassen. Energietransitie vormt een complex en dynamisch 

beleidsveld: complex omdat sprake is van een scala aan energievormen, toepassingen, 

partijen en effecten; dynamisch omdat ontwikkelingen zoals technologische innovaties en 

beleidskeuzes elkaar snel opvolgen. Dit maakt de opgave ingewikkeld en onvoorspelbaar en 

vergt samenwerking tussen tal van partijen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, 

waaronder dat van een gemeente. 

 
In haar visie Noordoostpolder Energieneutraal kiest de gemeente voor een focus op schone 

energie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie. Naast eigen inspanningen is een 

belangrijke rol weggelegd voor het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal, dat in juli 2017 

door een aantal maatschappelijke organisaties is opgericht en streeft naar het sneller, meer 

en beter benutten van kansen voor energietransitie binnen de thema’s landbouw, 

glastuinbouw, grootschalige opwek en opslag van energie, bebouwd gebied en mobiliteit. 

 
In 2015 is via een zgn. ‘stresstest light’ een eerste indruk van de stand van zaken rond 

klimaatadaptatie verkregen. Droogte en vochtigheid blijken al goed beheersbaar en het 

wateropvangsysteem in de gebouwde omgeving is goed. Het thema klimaatadaptatie is voor 

de gemeentelijke organisatie weliswaar belangrijk, maar heeft niet de hoogste prioriteit. 
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Conclusies 

 
1 Gemeentelijk beleid en ambities zijn tamelijk goed uitgewerkt 

 
Met de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, legt de gemeente de lat hoog. De 

interventiefilosofie van de gemeente voor het aanjagen van de energietransitie is op 

hoofdlijnen goed uitgewerkt. 

 
De gemeente hanteert een heldere rolopvatting: sturen waar het kan, faciliteren waar het 

moet. De gemeente stuurt direct door het energieverbruik binnen de eigen organisatie te 

verduurzamen en – voor zover wettelijk mogelijk – het verbruik van anderen te beïnvloeden. 

Indirect stimuleert de gemeente de energietransitie door initiatieven vanuit de samenleving 

te bevorderen en faciliteren. 

 
Van de vier thema’s waar de gemeente zich bij energietransitie op focust (schone energie, 

nieuwe mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie) is vooral de strategie voor schone 

energie goed uitgewerkt. Er is een duidelijke samenhang tussen de geformuleerde ambities 

en doelen, de input en activiteiten van gemeente en samenwerkingspartners, en de beoogde 

resultaten. Bij het thema circulaire economie richt de gemeente zich vooral op afvalreductie, 

-scheiding en hergebruik, maar krijgen andere vormen van grondstoffen- en 

materialenverbruik minder expliciet aandacht. Ook de subdoelen en acties voor nieuwe 

mobiliteit zijn minder concreet geformuleerd (stimulering OV, fietsgebruik, elektrisch vervoer 

en innovatieve infrastructuur) en het beleid gericht op klimaatadaptatie is nog beperkt 

uitgewerkt, hier wordt momenteel aan gewerkt.. 

 
Ook in vergelijking met benchmarkgemeenten die actief bezig zijn met energietransitie komt 

het beleid van de gemeente Noordoostpolder overwegend positief uit de bus. 

 
 

2 Noordoostpolder is doeltreffend in opwekking van duurzame energie en 

afvalverwerking, maar de doeltreffendheid is niet duidelijk bij schone 

mobiliteit en klimaatadaptatie 

 
Op het terrein van schone energie noemt gemeente Noordoostpolder zich met recht een 

koploper binnen Nederland: het aandeel duurzaam opgewekte energie is toegenomen tot 

42% van het totale energieverbruik (tegenover 6,6% in Nederland als geheel), vele ‘bottom- 

up’ initiatieven vanuit de samenleving zijn gefaciliteerd en de verduurzaming van het 

energiegebruik van de eigen organisatie wordt actief opgepakt. Met 4000 TJ duurzame 

energie in 2017 zit de Noordoostpolder op de helft van het beoogde doel van 8000 TJ in 

2030. Op de mate van energiebesparing buiten de eigen organisatie bestaat evenwel weinig 

zicht. De afgelopen jaren zijn belangrijke successen geboekt, maar de komende jaren zijn 

nog forse inspanningen nodig om ook de resterende helft te realiseren. 

 
De inzet bij nieuwe mobiliteit richt zich vooral op vergroening van het eigen wagenpark en 

stimulering van laadpalen. De rest van de maatregelen (o.a. bevordering van fietsgebruik en 

‘mobility as a service’) is minder ver geoperationaliseerd en de resultaten zijn onduidelijk. 
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Op het vlak van circulaire economie richt de gemeente zich vooral op terugdringing van 

restafval en meer gescheiden afvalinzameling, maar nauwelijks op bijvoorbeeld meer 

circulaire bedrijfsprocessen. 

 
Uit een in 2015 uitgevoerde ‘stresstest light’ blijkt dat de Noordoostpolder er op het gebied 

van klimaatadaptatie goed voorstaat. Momenteel wordt bekeken welke aanvullende 

maatregelen nodig zijn om de Noordoostpolder voor 2050 volledig klimaatbestendig en water 

robuust in te richten. 

 
Over het algemeen wordt door stakeholders de samenwerking met de gemeente (bottom- 

up) als positief ervaren. Wel bestaat bij hen behoefte aan een duidelijk en samenhangend 

gemeentelijk kader (top-down) waarbinnen zij kunnen opereren, inclusief een stappenplan 

waarin de route en mijlpalen voor de energietransitie tot 2030 verder zijn geconcretiseerd. 

 
 

3 Doelmatigheid gemeentelijke inzet moeilijk te bepalen 

 
De financiële inzet in de periode 2017 t/m 2019 kan als volgt worden samengevat: 

 

 

 
Voor een gemeente van deze omvang investeert Noordoostpolder substantieel in schone 

energie. De financiële inzet voor nieuwe mobiliteit en circulaire economie is echter beperkt. 
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Aangezien de opbrengst van veel acties in termen van milieuwinst niet concreet bekend is, 

is de doelmatigheid van de gemeentelijke inzet niet vast te stellen. Wel kan worden 

geconstateerd dat de gemeente veel maatschappelijke initiatieven heeft gefaciliteerd en dat 

mede als gevolg daarvan forse investeringen in duurzame opwek zijn uitgelokt. 

 
 

4 De gemeenteraad stuurt op detail en mist de hoofdlijnen om goed regie te 

voeren 

 
De gemeenteraad stelt kaders via vaststelling van visies, uitvoeringsprogramma’s en 

budgetten, inclusief moties en amendementen. Hij controleert op basis van 

voortgangsrapportages, presentaties over individuele projecten en via de planning- en control 

cyclus. Mede op basis van vele vragen uit de Raad zijn de rapportages tamelijk gedetailleerd. 

Op deze wijze is de gemeenteraad goed in staat geweest haar kaderstellende en 

controlerende rol te spelen. Het nadeel van de gedetailleerde verslaglegging en bespreking 

is wel dat de hoofdlijnen uit het zicht kunnen raken en de werklast voor de organisatie groot 

is. Bij de kennisname van de startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) in september 

2019 heeft de raad ingestemd met het voorstel dat niet langer jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma opgesteld hoeft te worden. 

 
 

Aanbevelingen 

 
Op basis van de bevindingen en conclusies worden de volgende aanbevelingen aan de 

gemeenteraad gedaan: 

 
 

Rol raad 

 
Voor een meer consistente en robuuste energietransitie wordt de Raad het volgende 

aanbevolen: 

 
1 Binnen haar kaderstellende taak sterker te sturen op hoofdlijnen, via een meer integraal 

kader en lange termijn stappenplan met mijlpalen en planning (zie punt 5). 

2 Bij haar controlerende taak de voortgang meer op hoofdlijnen te monitoren, op basis van 

een beperkt aantal kernindicatoren die indicatief zijn voor de totale voortgang van de 

energietransitie, gebaseerd zijn op de subdoelen en relatief eenvoudig zijn te achterhalen 

(bij voorkeur uit bestaande bronnen). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: 

a Energietransitie: # reductie energiegebruik in de Noordoostpolder, # duurzaam 

opgewekte energie. 

b Schone mobiliteit: toename aantal elektrische laadpalen en het gebruik daarvan. 

c Circulaire economie: % afvalscheiding. 

d Klimaatadaptatie: € gemeente uitgaven aan groen in openbare ruimte. 

e Sectoraal: € bijdrage vanuit de landbouw en industrie aan projecten gericht op 

verduurzaming. 
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3 Binnen de toekomstige kaderstelling en planuitwerking expliciet aandacht te besteden 

aan de volgende randvoorwaarden c.q. prioriteiten: 

a Verhogen van de netwerk- en energieopslag capaciteit. 

b Reserveren van voldoende personele capaciteit en middelen binnen de gemeente 

om maatschappelijke initiatieven te blijven stimuleren en faciliteren, alsmede om 

optimaal gebruik te maken van de publieke en private fondsen en programma’s die 

de komende jaren op provinciaal, nationaal en Europees niveau beschikbaar komen. 

4 Om de noodzakelijke vervolgstappen tot 2030 te optimaliseren, is het van belang niet 

alleen te kijken naar beleid en resultaten van de eigen gemeente, maar ook te (blijven) 

leren van anderen, zoals de benchmarkgemeenten. Een nevendoel van dit soort 

(continue) benchmarking is ook de eigen inzet en resultaten meer te waarderen (trots) 

en positioneren (zowel richting eigen bevolking als andere samenwerkingspartners en 

financiers). 

 
 

Beleidsinhoudelijk 

 
5 Het College te verzoeken om samen met maatschappelijke partners en medeoverheden 

een meer integraal kader voor het bereiken van de beoogde energietransitie richting 

2030 te ontwikkelen, inclusief doelen, benodigde financiën mijlpalen en tijdpad. De Raad 

stelt het geactualiseerde kader vast. Onderdeel van dit kader is ook de ontwikkeling van 

een samenhangende aanpak voor de thema’s die momenteel minder uitgewerkt zijn: 

a Schone mobiliteit, o.a. langzaam verkeer, OV en duurzame brandstoffen. 

b Circulaire economie, naast afvalscheiding en reductie van restafval ook andere 

vormen van materiaalreductie en sluiting van kringlopen stimuleren. 

c Klimaatadaptatie, zowel gericht op wateroverlast als hitte en droogte binnen 

bebouwd gebied als in het buitengebied, met aandacht voor bewustwording. 

6 Daarnaast het College te verzoeken om samen met maatschappelijke partijen en 

medeoverheden na te gaan of extra energie- en/of milieuwinst te behalen valt, via 

maatregelen op het vlak van: 

a Opschaling van pilots binnen de warmtevisie. 

b Energietransitie binnen de land- en tuinbouw. 

c Versnelling van de energietransitie op bedrijventerreinen. 
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Hoofdstuk 1 Opzet van het onderzoek 

 
1.1 Aanleiding 

 
Eind november 2018 heeft de Rekenkamercommissie Noordoostpolder alle fracties bezocht 

om onderwerpen voor 2019 op te halen. Fracties hebben de energietransitie genoemd als 

actueel thema met een belangrijke financiële en maatschappelijke component. De gemeente 

Noordoostpolder heeft op het vlak van de energietransitie voor de komende jaren een 

ambitieuze doelstelling geformuleerd. Aangezien de energietransitie een lange adem en 

grote investeringen vergt en fors ingrijpt op het leven van burgers en bedrijven, is het 

belangrijk om de aanpak democratisch goed te legitimeren. Dit onderzoek is bedoeld om na 

te gaan hoe het beleid en de rol van de Raad daarbij tot nu toe zijn ingevuld (terugblik) en 

om de Raad handvatten te bieden om haar kaderstellende en controlerende rol in de 

toekomst goed te kunnen oppakken (vooruitblik). 

 
 
 

1.2 Context 

 
Tijdens de internationale klimaattop van Parijs in december 2015 hebben 195 landen een 

akkoord gesloten om de opwarming van de aarde te beperken door de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen. Als uitwerking daarvan heeft het Kabinet samen met 

maatschappelijke partners in 2018 een ontwerp nationaal klimaatakkoord ontwikkeld met als 

doelstelling om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te reduceren ten opzichte van die in 1990. 

Een deel van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord wordt via zogenaamde Regionale 

Energie Strategieën (RES) uitgewerkt voor 30 regio’s in Nederland. Ook voor de regio 

Flevoland wordt door de 6 gemeenten, de provincie en het Waterschap een RES opgesteld, 

waarvan het concept voor de zomer van 2020 aan het Rijk moet worden aangeboden. Op 

provinciaal niveau worden de ambities voor energietransitie geborgd in de Omgevingsvisie 

van provincie Flevoland. 

 
In het coalitieakkoord ‘Noordoostpolder daagt uit!’ (mei 2018) staat de ambitie om als 

Noordoostpolder in 2030 energieneutraal te zijn. “De focus ligt op schone energie, mobiliteit 

en circulaire economie. De raad trekt hierin samen op met inwoners, instellingen en 

ondernemers. Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal vervult een belangrijke rol, we 

ondersteunen de verdere opbouw van het netwerk. De landelijk ingezette energietransitie 

biedt mogelijkheden om onze koploperspositie op het gebied van duurzaamheid verder uit te 

bouwen” (p. 16). De doelstelling van de gemeente Noordoostpolder gaat hiermee verder dan 

de nationale ambitie en is in lijn met de provinciale ambitie. 



Buck Consultants International 8 
 

 
 

Qua hernieuwbare opwekking zet Noordoostpolder al jaren in op windenergie. De 

Noordoostpolder levert een belangrijke bijdrage aan het feit dat de provincie Flevoland meer 

dan een derde van de nationale energieproductie uit wind verzorgd (CBS, 2017). Daarnaast 

wil de gemeente een rol vervullen in de opwekking van zonne-energie. Hierbij wordt gesteld 

dat dit niet ten koste mag gaan van landbouwgrond. Ook staat de gemeente positief 

tegenover innovatieve initiatieven zoals geothermie en energieopslag op eigen terrein. 

 
 
 

1.3 Onderzoeksdoel en -vragen 

 
De Rekenkamercommissie Noordoostpolder wil via dit onderzoek zicht krijgen op de doelen, 

uitvoering en resultaten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van energietransitie. 

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de organisatie, uitvoering en regievoering door de 

gemeente, de rol van de Raad, en verbetermogelijkheden hierin. 

 
De Rekenkamercommissie wenst antwoord op de volgende hoofd- en deelvragen: 

 
1 Interventiefilosofie: wat zijn de doelen, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en gewenste 

resultaten van het beleid? 

a Welk beleid en welke doelen heeft de gemeente Noordoostpolder inclusief het 

buitengebied als het gaat om energietransitie en hoe verhouden deze zich tot de 

verplichtingen die zij met de provincie, het Rijk of anderszins bij de (markt)partijen zijn 

aangegaan? 

b Welke rollen, instrumenten en maatregelen zet de gemeente daarbij in en welke 

(markt)partijen betrekt de gemeente daarbij? 

c Welke onderbouwing ten aanzien van de werking van de rol(len) en instrument(en) is 

beschikbaar? 

d Welke andere beleidsthema’s worden ingezet ten behoeve van de doelen op het 

gebied van energietransitie? 

e Wat is de omvang van de inzet op energietransitie in structurele en incidentele 

middelen / budgetten (inclusief fondsen/ subsidies)? 

f Welke indicatoren worden gehanteerd voor de monitoring en evaluatie? En zijn die 

voor de raad beschikbaar? 

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal: inspiratie en innovatie 
Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is in juli 2017 van start gegaan met de ambitie om Noordoostpolder 

in 2030 energieneutraal te maken. Twaalf partijen zetten hun handtekening onder de intentieverklaring: Bedrijven 

Actief Noordoostpolder (Ban), Ondernemersvereniging Groendorpen, Ronop, Rabobank Noordoostpolder-Urk, 

woningbouwcorporatie Mercatus, Stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland, LTO Noord, Glaskracht, 

Samenwerkingsverband Tegengas, Stichting Pioniers van de Toekomst, Gemeente Noordoostpolder en 

Waterschap Zuiderzeeland. Later zijn nog andere partners tot het netwerk toegetreden, zodat net netwerk nu 

bestaat uit een twintigtal partijen. Gemeente Noordoostpolder ondersteunt het netwerk financieel en personeel. 

Daarnaast bieden netbeheerder Alliander en het 10-dorpenoverleg ondersteuning. 

Elektriciteit wordt de ruggengraat van de energievoorziening en dat betekent een grote omslag voor de regio. 

Gekozen wordt voor ‘sneller, meer en beter’ benutten van kansen, via projecten binnen 5 thema’s: landbouw, 

glastuinbouw, grootschalige opwek en opslag, bebouwd gebied (buurten, dorpen en huizen), en mobiliteit. Het 

komende jaar wordt gewerkt aan een warmteplan, waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat er voor nodig is om in 

2030 energieneutraal te zijn. De pioniersgeest van de Noordoostpolder biedt volop mogelijkheden! 
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2 Doeltreffendheid: 

a Welke resultaten (prestaties en effecten) zijn inmiddels geboekt en bij de gemeente 

bekend? 

b In hoeverre ligt men op schema ten opzichte van de doelen? 

c Hoe effectief zijn de maatregelen en de inzet van instrumenten? Waar liggen kansen, 

dan wel mogelijkheden? 

3 Aansturing door de gemeenteraad: 

a Hoe stuurt de Raad op de energietransitie? 

b Welke informatie ontvangt de raad en is de bestaande informatievoorziening 

toereikend voor de raad om de voortuitgang in de energietransitie goed te volgen? 

4 Verbetermogelijkheden: 

a Hoe kan de doeltreffendheid van het beleid worden vergroot? 

b Welke lessen zijn daarbij te trekken uit het beleid van andere gemeenten? 

 

 

1.4 Aanpak 

 
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 

 
• Analyse van het beleid van de gemeente Noordoostpolder op basis van beleids- en 

raadsdocumenten1. 

• Interviews met betrokkenen vanuit de gemeente en externe partijen2. 

• Vergelijking van het beleid van gemeente Noordoostpolder met vijf benchmark- 

gemeenten3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 In een apart bijlagenboek zijn de geraadpleegde bronnen (bijlage 1), de daaruit voortkomende beschrijving van 

het huidige beleid (bijlage 2) en de resultaten voor de periode 2017-2019 (bijlage 3) weergegeven. 
2 In het bijlagenboek zijn de gehanteerde vragenlijsten (bijlage 5) en een samenvatting van de resultaten van de 

interviews (bijlage 6) opgenomen. 
3 Iedere gemeenten heeft zijn eigen karakteristieken en wat mogelijk is kan flink verschillen. Dit vraagt om 

maatwerk als het gaat om beleid. In dit onderzoek wordt een inzicht gegeven over deze karakteristieken om het 

debat te voeden. Een verdere toelichting op de selectie van de benchmarkgemeenten is te vinden in bijlage 6. 
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 Doel Methode 

Beleids- 

analyse 

Inzicht in de ambitie en doelen 

voor energietransitie, de mate van 

uitvoering, de bijdrage aan het 

behalen van de doelen en de rol 

van de raad daarbinnen. 

Gestructureerde analyse van: 

• Beleidsvisies en -uitvoeringsprogramma’s 

• Beleidsevaluaties en monitors 

• Raadsvragen en beantwoording 

Interviews Beeld van de achterliggende 

overwegingen, inzichten en 

ambities vanuit betrokken partijen. 

(Groeps)interviews met: 

• De ambtelijke en bestuurlijke organisatie 

van gemeente Noordoostpolder (11) 

• Raadsleden 

• Medeoverheden, maatschappelijke 

organisaties en burgerinitiatieven, 

onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven 

(14). 

Benchmark 

gemeenten 

Vergelijking van beleidsinzet en 

resultaten voor inzicht in 

inspanningen van vergelijkbare 

gemeenten en lessen uit goede 

voorbeelden. 

Score van vijf benchmarkgemeenten op: 

• Organisatie (visie, beleid en monitoring) 

• Uitvoering (behaalde resultaten, mate van 

realisatie van beleidsdoelen) 

• Regievoering (kaders stellen, faciliteren, 

samenwerken, initiëren, rol gemeenteraad) 
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Hoofdstuk 2 Energietransitie beleid 

gemeente Noordoostpolder 

 
2.1 Beleid energietransitie 

 
In de Visienota Noordoostpolder Energieneutraal4, de Perspectiefnota 2019-20225, het 

Coalitieakkoord 2018-20226 en het uitvoeringsprogramma voor energietransitie 

“Noordoostpolder Energieneutraal”7 zijn de gemeentelijke ambities en beleidsinzet voor 

energietransitie vastgelegd. Hoofddoel van de gemeente is een energieneutrale 

Noordoostpolder in 2030. De gemeente focust hierbij op de thema’s schone energie, nieuwe 

mobiliteit en circulaire economie8. Het thema klimaatadaptatie is separaat via het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie, een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en 

Rijk, onder de aandacht gekomen. 

De manier waarop de gemeente haar doelen wil bereiken (de zgn. interventiefilosofie) is 

samengevat in figuur 2.1. In dit figuur wordt onderscheid gemaakt in de achterliggende 

analyse van de opgaven en verplichtingen (context- en kansen analyse, blok 1), de op basis 

van deze analyse geformuleerde ambities en doelen (blok 2), de strategie en organisatie om 

deze ambities en doelen te realiseren, onderscheiden naar inzet van middelen (blok 3), 

gemeentelijke rollen en activiteiten (throughput, blok 4) en resultaten (output, blok 5). Naast 

de inzet van de gemeente zelf is bij het stimuleren van de energietransitie ook de 

samenwerking met maatschappelijke partners, medeoverheden en uitvoeringsorganisaties 

(blok 6) van belang. Het beleid moet uiteindelijk leiden tot concrete effecten op het vlak van 

schone energie, nieuwe mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie op korte termijn 

(blok 7) en structurele impact richting energieneutraliteit, materiaalgebruik, mobiliteit en 

klimaatbeheersing op lange termijn (blok 8). Idealiter is de hele interventiefilosofie (blok 1 t/m 

8) logisch en consistent. Bij de uitwerking van het beleid voor de komende jaren moeten, 

naast de lessen uit de afgelopen jaren (en uit de benchmark van andere gemeenten), ook 

relevante externe ontwikkelingen (blok 9) en veranderingen in beleidscontext (blok 10) 

worden meegenomen 

Met een V, ! en ? is in figuur 2.1 aangegeven of de beleidsinzet gerealiseerd (V), voor 

verbetering vatbaar (!) of onbekend (?) is. De analyse van het gemeentelijk beleid in de 

periode 2017 tot en met juni 2019 laat zien, dat de geformuleerde ambities en doelen (blok 

2), input (blok 3), activiteiten (blok 4) en samenwerking (blok 6) tamelijk goed op elkaar 

aansluiten. Op de uitgangssituatie (blok 1) bestaat evenwel beperkt zicht, mede omdat een 

omvattende nulmeting van de stand van zaken op het vlak van schone energie, nieuwe 

mobiliteit, circulaire economie en klimaat in Noordoostpolder ontbreekt. 
 

4 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 januari 2017 
5 Vastgesteld door de gemeenteraad op 12 juni 2018 
6 Gepresenteerd door de Coalitie in mei 2019 
7 Vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juni 2019 
8 Bron: Noordoostpolder Energieneutraal: Uitvoeringsprogramma 2018 
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9 Externe ontwikkelingen 

 
• Macro-economische groei 

• Toenemende belasting 
energienetwerk 

• Groeiende behoefte 
energieopslag 

• Technologische mogelijkheden 

• Natuurlijke omstandigheden 

10 Beleidsmatige keuzes 

 
• EU (Green Deal) 

• Rijk (Klimaatakkoord, NOVI) 

• Provincie (Energie- 
transitiebeleid/RES) 

• Samenwerkingspartners 
(professionalisering NETwerk, 
regie uitbouw netwerken voor 
nieuwe energiesystemen) 

 
Figuur 2.1 Hoofddoelen en subdoelen voor energietransitie in de NOP 

 
 

Doelmatigheid 
 

Strategie/organisatie 

Terugblik 
2017 - 2019 

 
1 Context- en 
kansen analyse 

 
Opgaven energie- 
transitie 

Schone energie 

Circulaire economie 

Schone mobiliteit 
 

Verplichtingen hogere 
overheden en (markt) 
partijen 

• Energietransitie 

Klimaatadaptatie 

Omgevingsbeleid 

 

2 Ambities en 
doelen 

 
Strategisch 

Energieneutraal 
2030 

Afvalreductie 30 
kg p.p. in 2030 
Rol gemeente: 
vraaggestuurd en 
te beïnvloeden 

 

Tactisch 

Projectdoelen 
interne acties 

• Projectdoelen 
externe projecten 

 

3 Input 
(middelen) 

 
Menskracht 
- Gemeente: 1 fte 

+ 12 deels 
flankerend 

- Netwerk- 
partners 

Financiën 
- 200K eigen org. 
- 590K duurzaam- 

heidsleningen 
- 50-60K coörd 
- Ruim 70K basis 
- Incidentele 

projectgelden 

• Inzet netwerken 
bewoners / be- 

 

4 Throughput 
(rollen/activiteiten) 

 
Eigen verbruik 
en beheer 
Initiëren/ 
ondersteunen 
acties schone 
energie, slimme 
mobliteit en 
circulaire 
economie 
anderen 

• Matchmaking 

partijen 
Communicatie 
Lobby/afstem- 
ming overheden 

 

5 Output 
(resultaten) 

 
• Project- 

uitkomsten 
Planuitwerking: 
warmtevisie, 
inpassing wind 
en zon, etc. 

• Aantal/aard 
deelnemers 
Samenwerkings 
verbanden 

• Uitgelokte 
investeringen 

• Communicatie- 
uitingen 

 

7 Effecten 
 

• Energiebesparing: 
Opgewekte 
duurzame 
energie: 4000TJ 

• Circulaire 
bedrijfsmodellen 

• Minder 
autokilometers 

• Profilering 
Noordoostpolder 
als koploper 

 

8 Impact 
 

Noordoostpoldere 
nergieneutraal 
2030 

• X% materiaal 
stromen circulair 

• Y% schonere 
mobiliteit 

 

 

Doeltreffendheid 
 

Vooruitblik 

2019-2030 

6 Netwerk/samenwerking 

� Netwerk Noordoostpolder 
Energieneutraal, Energiepioniers 

� Mede-overheden RES/RCE 

� Uitvoeringsorganisaties: 
netwerkbeheerder, woningcorporatie 
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Ook over de output van de gemeentelijke inspanningen (blok 5) is de informatie beperkt. 

Bovendien zijn de doelen en ambities (blok 2) niet vertaald in concreet beoogde effecten (blok 

7) en impact (kolom 8). 

 
De hoofddoelstellingen en subdoelen zoals die zijn verwoord in de genoemde beleidsstukken 

staan weergegeven in het onderstaande figuur 2.2. 

 
Figuur 2.2 Hoofddoelen en subdoelen voor energietransitie in de NOP 
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Bevindingen 

 
De bevindingen ten aanzien van doelen, monitoring, instrumentarium en rol van de raad 

kunnen als volgt worden samengevat: 

 
Doelen • De doelen ten aanzien van energietransitie zijn gericht op schone energie en 

energiebesparing, verduurzaming van mobiliteit en CO2-reductie, en vermindering 

van verbruik van grondstoffen met circulaire economie. De doelen op het gebied van 

klimaatadaptatie worden momenteel uitgewerkt. 

• Behalve in het beleid voor duurzaamheid en energietransitie komt het thema 

energietransitie ook terug in het beleid voor de gebouwde omgeving, mobiliteit, 

economie (o.a. land- en tuinbouw) en werklocaties. 

• Uit de gehouden interviews blijkt dat algemeen wordt erkend dat de gemeente 

Noordoostpolder met haar ambities een koploper wil zijn in de energietransitie. De 

samenwerking met de gemeente wordt door de geïnterviewde maatschappelijke 

partners en medeoverheden als prettig ervaren. Een verdieping van de huidige 

ambitie (energieneutraal in 2030) met een kader hoe de toekomst als energieneutrale 

polder eruit ziet, een doorvertaling daarvan naar concrete acties, bijbehorende 

mijlpalen en tijdsplanning, zijn suggesties voor verbetering van het beleid die 

meerdere malen in de gesprekken met externe stakeholders zijn teruggekomen. 

Monitoring • Voor monitoring van de voortgang van de energietransitie in de Noordoostpolder 

worden het energieverbruik in verschillende sectoren, de opwekking van duurzame 

energie (in TJ en MW), het energieverbruik en de besparing in de gemeentelijke 

organisatie (in mWh en m3) en de omvang van restafval en gescheiden huishoudelijk 

afval bijgehouden. Dit sluit aan op de doelen A1, A2 en C2 uit figuur 2.2. 

Instrumentarium • De gemeente zet financiering in de vorm van procesmiddelen voor onderzoek en 

organisatie in. Daarnaast stimuleert de gemeente de transitie via verduurzaming van 

de eigen organisatie, het eigen inkoopbeleid en investeringen in openbare ruimte. 

Bovendien is er inzet via personele capaciteit en financiële middelen. Ook vervult de 

gemeente een rol via informatievoorziening, zowel via eigen communicatie als via 

een regionaal energieloket dat door de Natuur- en Milieufederatie Flevoland is 

opgezet. De gemeente stimuleert energieneutraliteit met visies, via samenwerking 

met partijen en afspraken in lokale en regionale energie akkoorden en agenda`s. Tot 

slot maakt de gemeente gebruik van ruimtelijke instrumenten (bijvoorbeeld voor 

ruimtelijke inpassing) en regelgeving. 

Financiële middelen • Als het gaat om financiële middelen dan is het grootste budget aangetrokken vanuit 

het Rijk voor een specifieke pilot voor aardgasvrije wijken in Nagele (4,2 mln.). 

• De grootste gemeentebudgetten voor energietransitie bestaan uit de jaarlijkse 

reservering van 200.000,- voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en 

de stortingen in het fonds voor duurzaamheidsleningen, ter waarde van in totaal 

590.000,- in de periode 2017-2019. 

• Kleinere reserveringen waren er voor basisuitgaven (jaarlijks ruim 60.000,- voor 

projectuitvoering en ondersteuning van lokale initiatieven plus 11.500,- voor natuur- 

en milieueducatie) en incidenteel voor o.a. de Energiecoördinator (50.000-60.000,-) 

en projectvoorbereiding (bijvoorbeeld 24.500 voor uitwerking Proeftuin Nagele). 

• De budgetten voor schone mobiliteit en circulaire economie zijn beperkt tot enkele 

duizenden euro’s en voor de uitwerking van het beleid op het gebied van 

klimaatadaptatie is in 2019 50.000 euro vrijgemaakt. 

Rol van de raad • De gemeenteraad heeft verschillende kaders meegegeven als het gaat om 

energietransitie: 
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2.2 Uitvoering en realisatie 

 
De mate waarin acties zijn uitgevoerd, komt terug in de jaarlijkse voortgangrapportages. In 

onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de acties die de gemeente 

Noordoostpolder in de periode 2017 – 2019 wil realiseren en de mate waarin deze zijn 

gerealiseerd. Voor de overzichtelijkheid zijn de acties gebundeld in samenhangende 

categorieën. 

 

Jaar Voorgenomen acties Mate van realisatie 

 
 
 
 
 
 
 

 
20179

 

1 Duurzaam handelen door 

bedrijven, inwoners en 

gemeente. 

• Vaststelling uitvoeringsprogramma duurzaamheid 

• Onderzoek naar verdere verduurzaming van gemeentelijke 

gebouwen afgerond 

• Voorstel om duurzaamheidsleningen revolverend te maken 

 
 
 

2 Effectieve en duurzame 

inzameling van 

huishoudelijk afval. 

• Daling restafval met 37% (eerste kwartaal 2017 t.o.v. het eerste 

kwartaal 2016). 

• De ingezamelde hoeveelheden gft (+8%) oud papier (+17%) en 

plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) (+195%) zijn 

flink gestegen. 

• Positief resultaat proef met uitsorteren van afval uit 

prullenbakken 

• Inzet HVC om kostbare grondstoffen uit restafval te halen 

• Proef bij nieuwbouwcomplex ‘Jura’ m.b.t. ondergrondse 

container t.b.v. inzicht in effect extra ondergrondse containers 

3 Het gebruik van 

hernieuwbare energie 

voor gemeentelijke 

voorzieningen verhogen 

naar 15% (t.o.v. 11,2 % 

in 2016) 

• Aanvraag SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energie- 

productie) subsidie voor zonnepanelen op Bosbadhal en Bosbad 

• Overige geschikte daken meegenomen in de verduurzaming van 

de betreffende gebouwen als onderdeel van “Voorzien in 

Vastgoed” of de motie aardgasvrij 

• Doelstelling 15% hernieuwbare energie gerealiseerd in latere 

jaren 

201810,11
 

 
4 Focus op schone energie 

• Aanstelling Coördinator Netwerk Noordoostpolder Energie 

neutraal voor 3 jaar (doelen omtrent professionaliseren van het 

netwerk, partijen met elkaar verbinden, kansrijke initiatieven 

 

 
9 Bron: Voorjaarsrapportage 2017 
10 Bron: https://noordoostpolder2018.voorjaarsnota.nl/p1655/noordoostpolder-energieneutraal 
11 Bron: https://noordoostpolder.jaarverslag-2018.nl/p3141/speerpunten 

− Inhoudelijk over schone energie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie als 

geheel en specifiek voor o.a. zonneweides, energiebesparing, circulaire 

economie, zwerfafval, biodiversiteit en aardgasvrije gebouwen. 

− Procesmatig over SMART-uitvoeringsprogramma’s en het aantrekken van 

externe middelen. 

• De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het beleid via rapportage over 

doelen en uitgevoerde activiteiten en via het vaststellen van de jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma’s. 

• Tussentijds zijn in de periode 2017 en 2019 verschillende raadsvragen gesteld en 

moties aangenomen over energietransitie die alle zijn beantwoord (inhoudelijk of 

procesmatig). 
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Jaar Voorgenomen acties Mate van realisatie 

  faciliteren en in samenwerking met de partners in het netwerk 

financiering zoeken voor deze kansrijke initiatieven) 

• Opdrachtverlening voor zonnepanelen op de Bosbadhal 

• Onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden gemeentelijk 

zonnepanelenpark 

• Plaatsing LED verlichting in straatverlichting bij vervanging en 

uitbreiding. 

 

5 

 

Bevorderen van nieuwe 

en schone mobiliteit 

• Gemeente maakt beleid voor elektrische laadpalen 

• Gemeentelijke inzet op bevordering fietsgebruik 

• Start themagroep Duurzame mobiliteit (aandacht voor waterstof 

als alternatieve brandstof) 

• Aanbesteding van 25 elektrische voertuigen incl. laadfaciliteiten 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Meer gescheiden afval 

inzamelen 

• Inzet afvalcoaches HVC om burgers te informeren over 

afvalscheiding 

• Actie op milieustraat t.b.v. motivatie grofvuil afgifte 

• Plaatsing extra (glas)containers 

• Plaatsing 4 bovengrondse PMD afvalcontainers (plastic 

verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) 

• In gesprek met basisscholen omtrent afvalscheiding 

• Gestart met voorbereiding nieuwe plannen om restafval te 

verminderen 

• Toename afvalafgifte op milieustraat 1.200 ton meer dan 

voorgaande jaren 

• In 2018 geen daling restafval t.o.v. 2017 

• Minder PMD ingezameld dan verwacht 

 
 
 
 
 
 

201912
 

7 Ondersteunen ‘Netwerk 

Noordoostpolder 

Energieneutraal 

• In uitvoeringsprogramma 

opgenomen 

ook activiteiten van netwerk 

 

8 

 

Bestaande wijken 

aardgasloos maken 

• ‘Verkenning transitievisie warmte’ opgesteld (verdere uitwerking 

komende jaren) 

• Decentrale uitkering “proeftuinen aardgasvrije wijken” ontvangen 

om woningen in Nagele aardgasvrij te maken (verdere uitwerking 

in komende jaren) 

 
9 Verduurzamen 

gemeentelijke gebouwen 

en installaties 

• Zonnepanelen Bosbadhal in gebruik 

• Aanpassing onderhoudsplannen t.b.v. verduurzaming 17 

gemeentelijke gebouwen 

• Pilot gestart om met een accu energie van de zonnepanelen op 

te slaan (in progress) 

 
10 Bevorderen nieuwe en 

schone mobiliteit 

• Bij de herinrichting van de Deel wordt een aantal oplaadpunten 

gerealiseerd. 

• 9 elektrische voertuigen geleverd 

• Nieuwe uitvraag voor 9 elektrische auto`s 

 
 

Bevindingen 

 
De bevindingen ten aanzien van de uitvoering en resultaten van het gemeentelijk beleid op 

het vlak van energietransitie kunnen als volgt worden samengevat: 
 
 
 

12 Bron: https://noordoostpolder2019.voorjaarsnota.nl/p3248/ambitie-1-energieneutraal-en-klaar-voor- 

klimaatverandering 
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Uitvoering • Van 2017 tot en met 2019 is gerapporteerd over de mate van realisatie van tien acties: 

Duurzaam handelen door bedrijven, inwoners en gemeente; Effectieve en duurzame 

inzameling van huishoudelijk afval; Het gebruik van hernieuwbare energie voor 

gemeentelijke voorzieningen verhogen naar 15% (2017). Focus op schone energie; 

Bevorderen van nieuwe en schone mobiliteit; Meer gescheiden afval inzamelen (2018). 

Ondersteunen van het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal; Bestaande wijken 

aardgasvrij maken; Verduurzamen gemeentelijke gebouwen en installaties; Bevorderen 

nieuwe en schone mobiliteit (2019). 

• Uit de rapportages valt op de maken dat alle voorgenomen acties zijn uitgevoerd. 

Realisatie • Uit de gegevens over inzameling van restafval (reductie van ongeveer 33% tussen 2016 

en 2019), aandeel hernieuwbare energie t.o.v. gebruikte energie (in 2016 33,8% en in 

2018 ongeveer 42% t.o.v. 6,6% van Nederland als geheel) en cijfers over 

energiebesparing en -opwekking in gemeentelijke gebouwen, kan opgemaakt worden dat 

er in de gemeente Noordoostpolder aanzienlijke voortuitgang is geboekt. 

• Uit gegevens over stichtingen en netwerken in de NOP zoals het Netwerk 

Noordoostpolder Energieneutraal en Pioniers van de Toekomst en de interviews met 

externe stakeholders valt op te maken dat er in de gemeente tal van stakeholders zijn die 

initiatief nemen en door de gemeente worden gefaciliteerd. 

 
 

 

2.3 Beantwoording deelvragen 

 
De antwoorden op de eerste 9 deelvragen kunnen als volgt worden samengevat (de 10e 

deelvraag (verbetermogelijkheden) komt in hoofdstuk 5 aan de orde). 
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Hoofdstuk 3 Benchmark gemeenten en 

best practices 

 
3.1 Vergelijking met benchmarkgemeenten 

 
Onderdeel van deze beleidsevaluatie is een vergelijking van het beleid van de gemeente 

Noordoostpolder ten opzichte van vijf andere gemeenten. Hiermee kunnen beleid en 

resultaten worden vergeleken, toegespitst op organisatie, uitvoering en regievoering. 

Daarnaast levert de vergelijking ‘best practices’ op waarvan de Noordoostpolder kan leren. 

Een selectie van relevante benchmarkgemeenten is gemaakt op basis van een combinatie 

van de volgende kenmerken: 

 
• Ambitie energietransitie: pioniers/erkende voorlopers in de energietransitie, die 

beschikken over een (integraal) beleidsplan voor tenminste twee jaar. 

• Vergelijkbare ruimtelijke structuren: zoals de aanwezigheid van kustgebied en/of veel lan- 

delijk gebied in combinatie met één of enkele stedelijke gebieden en dorpskernen. 

• Vergelijkbaar oppervlakte en/of inwoneraantal. 

 
Onderstaande tabel 3.1 toont de kenmerken van de benchmarkgemeenten in vergelijking met 

de Noordoostpolder. 

 
Tabel 3.1 Overzicht inwonersaantal, oppervlakte en start beleid energietransitie benchmark gemeenten 

 

 Aantal 

inwoners13
 

Oppervlakte gemeente 

(excl. water) (ha)14
 

Start beleid 

energietransitie 

1 De Wolden 24.110 22.455 2017 

2 Goeree Overflakkee 49.611 26.048 2016 

3 Hollands Kroon 47.681 35.734 2015 

4 Tytsjerksteradiel 31.780 14.886 2008 

5 Westerwolde 25.199 27.567 2017 

Noordoostpolder 46.862 45.981 2017 

 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de mate waarin de benchmarkgemeenten en 

Noordoostpolder scoren als het gaat om organisatie, uitvoering en regievoering in de 

afgelopen periode van het gevoerde beleid.15
 

 
 
 
 

13     Bron: CBS 2018 (aantal inwoners eind 2018) 
14     Bron CBS 2015 (oppervlakte exclusief water) 
15 Bron: BCI 2019 o.b.v. openbare informatie gemeenten 
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Tabel 3.2 Resultaten benchmark 
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Organisatie Visievorming +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

 Beleidvorming ++ +++ ++ + +++ ++ 

 Monitoring + +++ + ++ ++ +++ 

Uitvoering Behaalde indicatoren + ++++ + + + +++ 

 Mate van realisatie doelstellingen + ++++ 0/+ 0/+ +++ +++ 

Regievoering Kaderstellend +++ +++ + + ++ ++ 

 Faciliterend +++ +++ + + +++ ++ 

 Samenwerkend +++ ++++ + ++ ++++ +++ 

 Initiërend ++ +++ + 0/+ +++ ++ 

 Rol gemeenteraad +++ + 0/+ + + ++ 

 

 
Organisatie 

 
Organisatie gaat over de mate waarin een gemeente een visie heeft op energietransitie, 

beleid hierop voert en acties monitort. De Noordoostpolder kent een gemiddelde score hierop. 

Met name de gemeente Goeree-Overflakkee scoort hoog op dit vlak, dankzij de vele 

initiatieven, de breedte van thema`s die worden meegenomen (integraal beleid) en het 

beschikbare budget (€ 300.000, - in 2018) voor duurzaamheidsontwikkeling. Noordoostpolder 

scoort bovengemiddeld op monitoring, de gemeente heeft dit de afgelopen jaren goed in 

beeld gebracht. Diverse andere gemeenten monitoren niet of in mindere mate. 

 
 

Uitvoering 

 
Bij uitvoering is gekeken naar de mate waarop de doelen zijn behaald. Waar concrete doelen 

zijn geformuleerd, worden deze in de Noordoostpolder vrijwel allemaal behaald. Enkel 

Goeree-Overflakkee kent een hogere score op uitvoering. In die gemeente worden veel 

activiteiten uitgevoerd en loopt men zelfs voor op het realiseren van de doelen. De andere 

benchmarkgemeenten kennen een lagere score dan de Noordoostpolder, omdat daar de 

doelen vaak in mindere mate worden gemonitord en de realisatie alleen wordt vergeleken 

met het Nederlandse gemiddelden (en niet wordt keken naar de gemeentelijke 

ontwikkelingen in verhouding tot het potentieel over de jaren heen). 
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Regievoering 

 
Regievoering gaat over de rol die gemeenten nemen in de opgave van energietransitie. De 

gemeente Noordoostpolder werkt - net als andere gemeenten - veel samen met 

maatschappelijke partijen en medeoverheden op de thema’s energietransitie en 

verduurzaming. Ze faciliteert initiatieven en betrekt bewoners en andere stakeholders daarbij. 

Met name de gemeenten De Wolden, Goeree-Overflakkee en Westerwolde scoren op dit vlak 

net iets beter. In die gemeenten worden tal van informatieavonden en netwerkevents 

georganiseerd om burgers en stakeholders te betrekken bij verschillende thema`s en ze ook 

te laten meedenken bij de totstandkoming van beleid en visies. 

 
 
 

3.2 Best practices 

 
In de benchmark zijn diverse ‘best practices’ geïdentificeerd, waarvan de gemeente 

Noordoostpolder kan leren. 

 
 

Organisatie 
Monitoring 

uitvoering 
Regievoering 

D
e

 W
o

ld
e

n
 

• Specifiek actieplan klimaat en energie 

• Structurele financiering energieopgave 

en energiescans 

• Tussentijdse enquêtes onder o.a. 

inwoners en verenigingen over voortgang 

actieplan 

• Alleen verge- 

lijking met Ne- 

derlands ge- 

middelden 

• Organisatie 4 actieve bijeenkomsten 

• Energiedialoog burgers en bedrijven met 

als resultaat 5 speerpunten gemeentelijk 

beleid 

• Raad kiest bewust voor scenario energie, 

duurzaam gas en meervoudige landbouw 

G
o

e
re

e
 -

O
v
e

rf
la

k
k
e

e
 • Acties gemeente t.b.v. opschaling 

aardgasvrije wijken 

• Samenwerking marktpartijen t.a.v. 

nationaal programma waterstof 

• Veel brede projecten: o.a. gebouwde 

omgeving, verduurzaming scheepvaart 

en de landbouw. 

• Jaarlijkse mo- 

nitoring ge- 

meentelijke 

indicatoren en 

doelen 

• Brede samenwerking voor verduurzaming 

landbouw 

• Hogescholen en universiteiten worden 

betrokken bij onderzoeksvragen 

energietransitie 

• Facilitering collectieve opwek, livinglabs 

en showcases t.b.v. energietransitie 

H
o

lla
n
d

s
 K

ro
o

n
 

• Specifieke aandacht voor bedrijven 

(terreinen) binnen programma 

duurzaamheid 

• Aandacht voor particuliere initiatieven en 

energiecoöperaties en wat zij nodig 

hebben 

• Via specifieke gebiedsplannen komen tot 

combinaties landbouw/agri en energie 

• Geen KPI, er 

wordt ge- 

wacht op regi- 

onale strate- 

gie en pro- 

gramma 

• Faciliteren van initiatieven op het snijvlak 

duurzaamheid - agribusiness - recreatie & 

toerisme 

T
y
ts

je
rk

s
te

ra
d

ie
l • Gemeentelijke duurzaamheidsagenda 

met extra aandacht voor energietransitie 

• Evaluatie 

duurzaam- 

heidsbeleid 

• Duurzaamheidsagenda vormgegeven 

door gesprekken met dorpsbelangen, 

ondernemersverenigingen en de lokale 

energiecoöperaties 

• Transitievisie warmte i.s.m. bijvoorbeeld, 

een burgertop, enquête, bijeenkomsten, 

etc. 
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Organisatie 

Monitoring 

uitvoering 
Regievoering 

W
e

s
te

rw
o

ld
e
 

• Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan 

(RWLP) t.b.v. verduurzamen van 

woningen 

• Faciliteert inkoopacties van 

duurzaamheidsmaatregelen met het 

Energieloket 

• Pilot gasloos wonen 

• Aandacht voor duurzame 

landbouwsector en samenwerking met 

sector 

• Vergelijking 

beleidsindica- 

toren met Ne- 

derlands ge- 

middelde 

• Betrekken burgers bij totstandkoming 

warmtevisie 

• Online ideeënbus voor duurzame ideeën 

• Energiespel met burgers over duurzame 

energie 

• Kennissessie en netwerkbijeenkomsten 

• Gebruik opbrengsten zon- en windparken 

voor investering in duurzame oplossingen 

 
 

 

3.3 Bevindingen benchmark 

 
In vergelijking met de benchmarkgemeenten scoort de gemeente Noordoostpolder goed op 

organisatie en uitvoering. De gemeente Noordoostpolder voert hier integraal beleid op, maar 

sommige benchmark gemeenten gaan daarin net een slag dieper. Bijvoorbeeld gemeente 

Hollands Kroon faciliteert verschillende initiatieven op het snijvlak van duurzaamheid, 

agribusiness en recreatie & toerisme. In Goeree-Overflakkee wordt ingezet op brede 

samenwerking voor verduurzaming van de landbouw. De Noordoostpolder kan hier nog een 

verdiepingsslag in maken. Door een bredere aanpak wordt energietransitie niet alleen 

aangevlogen vanuit het thema zelf, maar worden binnen gerelateerde sectoren (zoals 

landbouw en agribusiness) sneller slagen gemaakt en kunnen thema`s aan elkaar worden 

gekoppeld. Bij de uitvoering vindt in de Noordoostpolder concrete monitoring plaats, wat niet 

voor iedere benchmarkgemeente geldt. Op het vlak van regievoering scoren enkele andere 

gemeenten hoger: in die gemeenten worden burgers, bedrijven en andere stakeholders 

intensiever betrokken bij de vormgeving van beleid en acties. 
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Hoofdstuk 4 De blik vooruit: koers voor 

de aankomende periode 

 
4.1 Aandachtsvelden 

 
Tijdens de interviews met betrokkenen in de Noordoostpolder zijn diverse aandachtspunten 

genoemd voor de komende periode, die als volgt kunnen worden samengevat: 

 
Ambities/ 

doelen 
• Over het algemeen wordt ervaren dat de gemeente Noordoostpolder met haar 

ambities en beleidsinzet een koploper wil zijn in de energietransitie. 

• De stakeholders hebben wel behoefte aan een verdere verdieping van de huidige 

ambitie (2030 energieneutraal), met een visie op de toekomst als energie neutrale 

polder en een doorvertaling naar de benodigde aanpak, mijlpalen en planning die 

daarbij horen. 

Rollen/ 

instrumenten 

• In de komende periode zijn integrale afwegingen nodig en het ruimtelijk beleid biedt 

(via NOVI) kansen om dit te organiseren. 

• Regievoering is nodig in de ontwikkeling van nieuwe energiesystemen om ook het 

rendement van energietransitie te laten landen in de Noordoostpolder en voor de 

brede maatschappij. 

Samenwerking • De huidige samenwerking tussen gemeente en maatschappelijke organisaties 

resp. medeoverheden wordt wederzijds als prettig ervaren. 

• Stakeholders die initiatief willen nemen, hebben behoefte aan regie en 

ondersteuning vanuit de gemeente. 

Beschikbare 

middelen 

• Bij de ambities voor energietransitie hoort ook voldoende financiële en personele 

capaciteit. 

• De inzet van structurele en incidentele financiële middelen is de afgelopen jaren 

min of meer op peil gebleven, aangevuld met pilot-gelden van het Rijk. 

• De beschikbare personele capaciteit (Coördinator Energietransitie, 12-tal deeltijd 

medewerkers in uiteenlopende beleidsdomeinen) wordt zowel binnen de gemeente 

als door externe stakeholders als te beperkt ervaren in verhouding tot de hoge 

ambities en vele initiatieven die op de gemeente afkomen. 

Rol Raad • Energietransitie vormt een complex en dynamisch beleidsveld en de rol van de raad 

binnen dit speelveld is om op basis van een omvattend perspectief op de situatie 

anno 2030 integrale afwegingen en keuzes op hoofdlijnen te maken over de acties, 

mijlpalen en investeringen die noodzakelijk zijn om als polder in 2030 

energieneutraal te zijn. 

• Hiervoor is het belangrijk de raad (in samenspraak met maatschappelijke partijen) 

vanaf het begin van trajecten actief te betrekken en te voorzien van de 

noodzakelijke informatie en kennis. 
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Op basis van een analyse van externe ontwikkelingen en interne factoren van de 

Noordoostpolder16 en de uitkomsten van de interviews komen de volgende inhoudelijke 

aandachtsvelden voor de komende jaren naar voren: 

 
Hoofdthema’s 

1 Energie-infrastructuur: blijvend zware inzet plegen op vergroting van de capaciteit. 

2 Warmtevisie: van een nulmeting komen tot concrete initiatieven en opschaling. 

3 Energieopslag en waterstof: op de juiste manier aanjagen, realistisch ambitieus. 

4 Landbouw: energietransitie voor deze sector concreet vorm geven. 

5 Uitwerking lange termijn kader: vertaling van de ambitie naar consequenties voor de NOP, 

mijlpalen en inzet van middelen. 

 
Aanvullende thema’s 

6 Circulaire economie: verdere reductie van restafval en verwaarding van reststromen. 

7 Energieopwekking: uitwerking van wat er nog bij zou moeten om aan doelstelling van 

energie-neutraal in 2030 te voldoen en regievoering op de realisatie in de 

Noordoostpolder. 

8 Klimaatadaptatie: Openbare ruimte met het oog op de voortgaande klimaatverandering 

naar 2050 zodanig inrichten dat deze voldoende klimaatbestendig en water robuust is. 

9 Communicatie: actieve communicatie van de gemeentelijke inzet en resultaten 

(Noordoostpolder als koploper in energietransitie), zowel voor het creëren van draagvlak 

bij de bevolking als het mobiliseren en binden van relevante samenwerkingspartners. 

 
 
 

4.2 Prioriteiten voor de aankomende periode 

 
Op basis van de analyse van de ambities, huidige beleidsinzet (middelen, rollen en 

resultaten) en de aandachtsvelden uit de voorgaande paragraaf worden de volgende 

prioriteiten voor de aankomende periode meegegeven: 

 

Deeldoelstelling A: Energiegebruik in de NOP reduceren tot 8000TJ in 2030 

1 Warmtetransitievisie � 

2 Verhogen bewustwording van noodzaak tot reductie van energiegebruik (via 

andere partijen en pilots) en met afvalbeleid 

� 

3 Uitvoering proeftuin aardgasvrije wijk in Nagele � 

4 Opschaling van pilots gebouwde omgeving � 

 

 
 
 
 
 
 
 

16 Zie bijlage 8 in het aparte bijlagenboek 
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Deeldoelstelling B: Energieopwekking naar 8000 TJ in de NOP in 2030 

1 Regie op ruimtelijke inpassing van windturbines en zonneweides � 

2 Opwek duurzame capaciteit organiseren via de RES, inclusief maatschappelijk 

rendement voor de eigen bevolking 

 

 

3 Netwerkcapaciteit uitbreiden 
 

 

4 Energieopslag zodat overcapaciteit ook wordt gebruikt (hier leren van elders en 

starten met kleine schaal en daarna uitrol) 

� 

 
Deeldoelstelling C: Inzet op schone mobiliteit, circulaire economie en klimaat- 

adaptatie 

1 Mobiliteit: naar een nieuw schoon mobiliteitssysteem  

 • OV concept ‘Mobility as a Service’ (MaaS) � 

 • Laadinfrastructuur ontwikkeling 
 

 

 • Demonstratie via inkoopbeleid 
 

 

2 Circulaire economie: reductie afval  

 • Vermindering en bewustwording van afval � 

 • Verdere doorvoering systeem voor reductie restafval 
 

 

3 Klimaatadaptatie  

 • Regulatie van vocht en droogte in het gebied � 

 • Bewustwording van belang 
 

 

 • Ruimte voor klimaatadaptatie � 

 

Deeldoelstelling D: Eigen bedrijfsvoering energieneutraal 2025 

1 Energiebesparing � 

2 Opwekking duurzame energie � 

3 Optreden als launching customer voor nieuwe energiesystemen � 

 
Legenda: 

� Actie is ingezet en op de goede koers 
 

 Behoeft extra aandacht 

� Nog geen zichtbare actie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20191166 
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