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1 Waarom dit programma
Het klimaat verandert, we willen af van fossiele energiebronnen en onze grondstoffen
worden schaarser. Dit heeft een sociaal maatschappelijke én een economische impact.
Het is hard nodig om als samenleving te verduurzamen.
We zetten in op ‘duurzaamheid’ in brede zin:
 Energietransitie: de verandering van de huidige fossiele brandstoffen naar
duurzame energie (bijvoorbeeld geothermie, zon en wind).
 Klimaatadaptatie: aanpassing aan het veranderende klimaat, om goed voorbereid
te zijn op extreem weer (hitte, droogte, clusterbuien).
 Biodiversiteit: omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen en hun
omgeving.
 Circulaire Economie: het maximaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen door
bij de productie al rekening te houden met afval.
De ontwikkelingen in de techniek, betaalbaarheid, consumentengedrag,
bedrijfsinvesteringen, wet en regelgeving etcetera gaan snel. Door deze veranderingen
ontstaan onzekerheden, maar ook kansen om af te wijken van regels en te
experimenteren. Dit vraagt om een flexibele aanpak.
We hebben ook een lange adem nodig: verduurzaming kan alleen succesvol zijn als we er
langdurig consequent op inzetten. De ambities voor 2050 geven richting aan de strategie
voor 2030 en concrete doelen voor 2022.
De visie en strategie voor de langere termijn (2030 en 2050) zijn de komende jaren
leidend voor de programma’s die we uitvoeren. De visie en strategie vergen naar
verwachting weinig bijsturing, terwijl het programma voor de komende vier jaar juist een
flexibel karakter heeft. In deze jaren hebben en houden we ruimte om samen met de
gemeenteraad, inwoners en bedrijven slim te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen
rondom duurzaamheid, bij te sturen waar nodig en nieuwe wet- en regelgeving kunnen
inpassen.
Dit programma beschrijft eerst de samenhangende duurzaamheidsambities en
vervolgens de uitwerking voor de thema’s energietransitie, circulaire economie
biodiversiteit en klimaatadaptatie, samen met de randvoorwaarden.
Leestip:
Heeft u even geen tijd het hele programma door te nemen? Lees dan de los toegevoegde
poster Duurzaamheidsprogramma samen met de investeringsopgave in paragraaf 7.8.
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2 Visie
2.1

Visie en ambitie

Onze visie
Duurzaamheid ontstaat als er balans is tussen mens, milieu en economie. In
Heerenveen willen we duurzaam leven, wonen en werken en we zetten ons in voor álle
onderdelen die zich in balans kunnen ontwikkelen. We werken samen aan een
basiskwaliteit van leven voor iedereen in Heerenveen, tegelijkertijd willen we de
ecologische grenzen van onze samenleving niet overschrijden. In onze optiek is het
noodzakelijk de klimaatuitdagingen integraal te benaderen, waarbij we waar mogelijk
meekoppelkansen met het sociaal domein benutten.
Onze ambitie
Onze ambitie is kort maar krachtig: Heerenveen klimaatneutraal in 2050. Dat doen
we samen, sociaal en sportief met voldoende speelruimte, iedereen kan meedoen!
We zetten in op de relevante thema’s:
1.
Energietransitie: We zijn energieneutraal (95% CO2-reductie) en voorkomen
energie-armoede;
2.
Circulaire economie: We leven in een circulaire economie, waar afvalstoffen weer
als grondstof worden ingezet;
3.
Biodiversiteit: We leven in een gemeente met een optimale diversiteit aan
inheemse dieren en plantensoorten;
4.
Klimaatadaptatie: We zijn klimaat robuust, dit betekent klaar voor extremer weer
zoals droogte, hitte en clusterbuien.
2.2
In




Van ambitie via strategie naar doelen

dit duurzaamheidsprogramma hanteren wij drie termijnen, namelijk:
2050 (ambitie op de lange termijn);
2030 (wenkend perspectief);
2022 (uitvoering van het college- en raadsprogramma).

Onze ambities voor de lange termijn (2030 - 2050) zijn gebaseerd op:
 (Landelijke) Kaders:
- De bekende landelijke doelstellingen, zoals uit het Interbestuurlijk programma,
Grondstoffenagenda, Klimaatakkoord (in ontwikkeling), Rijksprogramma Circulaire
economie.
 Koppeling met eigenheid en ambities:
- Uitkomsten van de bijeenkomsten en gesprekken die wij hebben gehad met
experts, inwoners en bedrijven;
- De Global Goals (kijkrichting 2030);
- De kwaliteiten/accenten van Heerenveen;
- Meerwaarde voor aanpalende beleidsterreinen (sociaal, omgevingswet).
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Prioriteiten tot 2022
De ambities voor 2030-2050 kunnen we niet in één keer realiseren. Daarom is het van
belang gewogen keuzes te maken: wat doen we wel en wat niet (of later). De prioritering
van maatregelen en projecten heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria:
Kaders:
 Wettelijke verplichting;
 Urgentie, timing, momentum;
 No regret maatregelen.
Koppeling met eigenheid en ambities:
 Passend bij de ambitie van college en raad;
 Koppeling met de Global Goals;
 Koppeling met bovengemeentelijke initiatieven (Vereniging Circulair Fryslân, Regionale
Energiestrategie, etc.);
 Passend bij initiatieven en plannen van inwoners en lokale bedrijven/organisaties.
Impact:
Economische impact:
 Werkgelegenheid;
 Balans tussen kosten en effect.
Slimme combinatie met sociaal domein:
 Minder armoede, meer (vrijwilligers)werk;
 Meer sociale cohesie;
 Meer kansen voor kinderen.

Flexibel voortbouwen
In onze strategie en uitvoering beginnen we niet bij nul. Het is goed om voort te bouwen
op bestaande ervaringen en samenwerkingsverbanden en te versnellen waar mogelijk.
De prioritering geeft focus, maar is niet in beton gegoten. Onze visie en strategie voor de
langere termijn wijzigen niet. Wel zijn en blijven we flexibel; bijsturen op activiteiten en
inzet van middelen is altijd mogelijk.
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2.3

Lokale kwaliteiten voor een duurzaam Heerenveen

Samenwerking met onze inwoners, bedrijven en
andere organisaties is een belangrijk middel om
onze duurzaamheidsdoelen te bepalen en te
halen. Samen met hen hebben we gekeken naar
de kwaliteiten die Heerenveen in huis heeft, om
zo grip te krijgen hoe de ambities gerealiseerd
kunnen worden en welke unieke kansen er
bestaan in de lokale context van Heerenveen om
te verduurzamen.
Er kwam o.a. naar voren dat de bedrijven en inwoners behoefte hebben aan
“speelruimte”: de mogelijkheid om soms af te wijken van regels en bestaande systemen
om te kunnen experimenteren. Er zijn raakvlakken tussen Sportief & Duurzaamheid en
iedereen onderkent het belang van samen aan de slag gaan. Hieronder hebben we
beschreven hoe mensen onze lokale kwaliteiten en accenten zien die van waarde zijn
voor dit programma. Deze uitkomsten hebben we opgenomen in onze ambitie voor 2050.

We hebben gevraagd wat mensen, bedrijven
en organisaties van ons nodig hebben om
hun ambities en plannen te realiseren. De
suggesties hebben we verwerkt in het
programma. Een aantal van de relevante
partijen zijn weergegeven in de figuur
hiernaast.
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Doelgroepen
Iedere doelgroep is anders en kan een eigen bijdrage leveren aan het verduurzamen van
Heerenveen. De relatie met bedrijven is anders dan met inwoners of andere overheden.
De gebouwde omgeving vraagt een andere aanpak dan de industrie.
We richten zich daarom op drie doelgroepen:
1) inwoners;
2) bedrijfsleven en (maatschappelijke) organisaties;
3) onze eigen organisatie.
Integratie tussen de sporen is goed mogelijk. Met het derde spoor geven we het goede
voorbeeld. Denk hierbij aan openbare verlichting en zonnepanelen op eigen gebouwen.
Voor de projecten met de samenleving gaan we vooral faciliteren, stimuleren en
aanjagen.
Rol gemeente
We hebben verschillende petten op: van beleidsmaker, tot vergunningverlener en
handhaver. Onze rol verschilt per project. In dit duurzaamheidsprogramma geven wij per
concreet project duidelijk aan welke rol we hebben of nemen. Hierbij hanteren we de
volgende indeling:
Rol

Instrumenten

Reguleren




Regisseren






Initiëren

Stimuleren










Doel

Bestemmingsplan, gronduitgifte
Lokale wet- en regelgeving
(verordeningen, verboden,
ontheffingen, etc.)
Vergunningen en handhaving
Procesbegeleiding &
loketfunctie
Informatie opvragen, toezicht,
monitoren van de voortgang
Afwegen van belangen
(politiek)
Investeringsbudgetten
Projectmanagement
Eigen gronden en andere
‘assets’
Aanbestedingen / inkopen
Launching customer
Subsidies, risico’s afdekken en
vrijstelling van leges
Campagnes
Bijeenkomsten en participatie

De gemeente maakt spelregels, kiest voor
dwingende afspraken en geeft duidelijke
signalen af die direct invloed hebben op
keuzes en gedrag van anderen
De gemeente pakt de regie door vooral het
overzicht te bewaken, op te treden als een
‘makelaar’ tussen verschillende partijen en
coördineert initiatieven van derden
De gemeente neemt de leiding door zelf
met projecten te starten waarin zij
mogelijk ook andere partijen betrekt, maar
wel eigenaar blijft van de ontwikkeling en
het resultaat
De gemeente geeft (financiële) prikkels
aan inwoners en bedrijven om aan de slag
te gaan met duurzaamheid en jaagt
bewustwording aan met eigen maatregelen

Faciliteren





Experimenteerruimte bieden
Versoepeling van regelgeving
Beschikbaar stellen van
(eenvoudige) middelen

De gemeente creëert de randvoorwaarden
voor anderen om duurzaamheidsprojecten
mogelijk te maken en ondersteunt waar
nodig in de uitvoering

Loslaten



Communicatie en
samenwerking
Eigen taken overdragen naar
andere partijen waar mogelijk
(bijv. toestaan van zelfbeheer)

De gemeente biedt ruimte voor de markt
en het maatschappelijk initiatief en neemt
zelf geen controle over de koers en
voortgang hiervan, maar kan wel optreden
als een partner
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4 Energietransitie
4.1

Ambitie, strategie en gewenste resultaten

Ambitie 2050:
We zijn energieneutraal (95% CO2-reductie)
Heerenveen heeft vanuit het verveningsverleden een sterke relatie met energie. Er is
veel veranderd door het afgraven van veen. Ook nu zal er veel veranderen, door de
transitie van fossiele energie naar schone, hernieuwbare energie. Het nieuwe
energielandschap wordt er een die overal zichtbaar is en niet langer ‘verstopt’ is onder de
grond en met slechts op enkele plekken energiecentrales.
De maatschappelijke urgentie voor de energietransitie is er en de ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn is een belangrijke stip op de horizon. Hoewel we nog maar aan
het begin van de transitie staan (Heerenveen heeft 4% duurzame energie), is de
ontwikkeling duidelijk: we gaan van denken naar doen!
Om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen en om op het gebied van
energie zelfvoorzienend te worden, zal de samenleving fors moeten investeren. De
samenleving, dat zijn de overheden, bedrijven en burgers naar draagkracht. Deze
investeringen bieden ook nieuwe kansen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid en
synergie.
We vinden het belangrijk om als overheid het goede voorbeeld te geven en willen onze
eigen organisatie ook energieneutraal maken.
We willen in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we zoveel mogelijk binnen de
gemeentegrenzen voldoende duurzame energie opwekken om in onze energiebehoefte te
voorzien. Deze ambitie klinkt nog ver weg, en hoe we dit moeten realiseren is nog
onbekend. Daarom hebben we voor 2030 de volgende strategische doelen geformuleerd:

Strategie 2030:
We hebben 40% duurzame energie en 49% CO2 reductie bereikt
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardgasvrij: 1 op de 5 wijken & dorpen is aardgasvrij waarbij we energie-armoede voorkomen.
Elke wijk en elk dorp heeft een eigen energie coöperatie.
Er is op grote schaal energie bespaard.
Er wordt op grote schaal energie opgewekt, met in ieder geval zon op dak én zonneparken.
Bedrijven in Heerenveen hebben een schoon wagenpark (alle nieuwe voertuigen vanaf 2030),
maken gebruik van groene stroom en besparen energie.
Eigen organisatie kent een volledig schoon wagenpark.
50% van de eigen gebouwen is energieneutraal.
We werken samen met andere overheden en partners aan de omschakeling van fossiel naar
duurzame energie.
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De energietransitie vraagt vaak om grote investeringen. Niet iedereen heeft de financiële
ruimte om dat te doen. Juist voor mensen met een smalle beurs willen we kijken hoe ze
actief onderdeel kunnen uitmaken van de energietransitie en hoe zij daarvan kunnen
profiteren. We houden daarom bij het ‘aardgasvrij’ maken van wijken rekening met
sociale (on)mogelijkheden. Door op die manier te kijken, kan de keuze voor de eerste
wijken die aan de beurt zijn anders uitpakken dan door te kiezen voor de ‘early adopters’
of rijkere inwoners. In dit programma willen we inzetten op constructies waar mensen
echt mee geholpen zijn. Geen lease- of abonnementen die de woonlasten kunnen
verhogen, liever de mogelijkheid om juist zelf geld te verdienen.
Voor de huidige collegeperiode tot medio 2022 hebben we de strategische doelen
vertaald naar gewenste resultaten. We willen samen met onze inwoners, organisaties,
bedrijven, scholen en andere (kennis-)instellingen de volgende doelen hebben
gerealiseerd:

Resultaat 2022:
We maken meters met de energietransitie:
1. Het plan van aanpak Aardgasvrij Heerenveen is klaar, we zijn gestart met de eerste
pilotgebieden.
2. Inwoners, energiecoöperaties en lokale initiatieven ontwikkelen plannen en voeren deze uit.
3. Inwoners, bedrijven en gemeente hebben meer kennis over energietransitie.
4. Sportclubs, buurthuizen en andere maatschappelijke voorzieningen besparen energie.
5. We wekken duurzame energie zoveel mogelijk lokaal op, waaronder 75 ha zonnepark.
6. MKB bedrijven besparen energie en wekken duurzame energie op.
7. De gemeente geeft het goede voorbeeld.

4.2

Energieopgave in cijfers

4.2.1 Huidig energieverbruik
Energiegebruik per sector 2015 (TJ/jaar)

De figuur hiernaast geeft het energiegebruik
weer in 2015 binnen de gemeente
Heerenveen. In deze grafiek is het
energieverbruik (gas en elektriciteit)
opgesplitst per sector, gebaseerd op de data
van CBS, klimaatmonitor en de gemeente.
Het energieverbruik voor
transport(brandstoffen) is hieraan
toegevoegd.
Het jaarlijkse energieverbruik binnen de
gemeente Heerenveen bedraagt ruimt 5.000
TJ waarvan ruim 2.000 TJ gebruikt wordt
voor transport, ca. 1.280 TJ door
particulieren en 1.900 TJ voor het
bedrijfsleven.

8

Duurzaamheidsprogramma 2019-2022
Van het energieverbruik van het bedrijfsleven en particulieren wordt het grootste deel
gebruikt voor het verwarmen van huizen, gebouwen en processen (70%). De overige
30% betreft de elektriciteitsbehoefte. De figuur hieronder geeft de huidige productie van
duurzame energie weer. Het aandeel hernieuwbare energie is 4,3% in de huidige
energiemix.

Huidige energiemix

Herkomst huidige hernieuwbare energie

De figuur hierboven geeft een uitsplitsing van deze hernieuwbare energieproductie
binnen de gemeente voor het jaar 2015. Te zien is dat gewone houtkachels in woningen
op dit moment het grootste aandeel hernieuwbare energie voor hun rekening nemen.
Hernieuwbare elektriciteit wordt binnen de gemeente voornamelijk geproduceerd door
windenergie en zonnepanelen. Biobrandstoffen worden bijgemengd aan
vervoerbrandstoffen om deze te verduurzamen. De in dit overzicht meegenomen
9
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hoeveelheid wordt echter niet in de gemeente geproduceerd, maar geïmporteerd.
Overige geïmporteerde hernieuwbare energie van buiten de gemeente, zoals windstoom
van zonneparken op zee is in het figuur niet opgenomen.
Huidige productie Omrin
Op Ecopark de Wierde wordt organisch materiaal uit de restafvalinzameling vergist tot biogas.
In 2016 is bij Omrin een opwerkinstallatie in gebruik genomen waarbij ca. 13 miljoen m³ groengas wordt
ingevoed in het aardgasnet. Daarnaast wordt ca. 1 miljoen m³ gas gebruikt voor het eigen wagenpark.
Deze hoeveelheid duurzame energie (490 TJ) is in deze overzichten niet meegenomen. Vrijwel alle Friese
gemeenten laat de inzameling van afval door Omrin uitvoeren/

4.2.2 Opgave 49% CO2 reductie 2030
Naar verwachting wordt in de
eerste helft 2019 het Nationaal
Klimaatakkoord ondertekend. Dit is
de Nederlandse uitwerking van de
internationale klimaatafspraken van
Partij. In deze klimaatafspraken is
een CO2 reductie afgesproken van
49% ten opzichte van het
referentiejaar 1990.
Het klimaatakkoord is ontstaan uit
onderlinge afspraken en voorstellen
vanuit een vijftal sectortafels;
Elektriciteit, Mobiliteit, Industrie,
Landbouw en Gebouwde omgeving.
Gezamenlijk is het doel om bijna 49
Mton minder CO2 (equivalent) aan
broeikasgassen uit te stoten.
De opgaven van de sectoren Elektriciteit en Gebouwde
omgeving worden uitgewerkt in Regionale Energie
Strategieën (RES).
Er hebben zich 30 regio’s gevormd bij wie het initiatief
ligt om een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van
hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen
en bijbehorende infrastructuur te maken.
De gemeente Heerenveen valt in de regio ‘Friesland’
waarin alle gemeenten, de provincie Fryslân, het
Wetterskip en Liander samenwerken.

RES-opgaven
De opgave voor grootschalige opwek van elektriciteit is voor alle regio’s gezamenlijk
vastgesteld op 35 TWh. Deze opgave blijft over als de besparingsdoelstelling halen en na
incalculatie van de toekomstige energieproductie van wind-op-zee. ‘Zon op dak’ wordt
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gezien als een autonome ontwikkeling en mag niet meegeteld worden, tenzij het in totaal
in Nederland meer dan 7 TWh opwekt (1 TWh komt overeen met ca. 1.000 ha.
zonnepark).
De nationale doelstelling voor de gebouwde omgeving is dat voor 2050 zeven miljoen
huizen en één miljoen gebouwen goed geïsoleerd worden en van duurzame warmte en
schone elektriciteit worden voorzien.
Elke regio geeft aan welke bijdrage ze aan deze doelstelling kan leveren. Daartoe maakt
elke regio een Regionale Structuur Warmte, met daarin:
- De beschikbare (grootschalige) warmtebronnen binnen de regio, de warmtebehoefte,
en de bestaande en geprojecteerde warmte-infrastructuur in de regio;
- Betrokkenheid relevante stakeholders (voor warmtetransport, productie en afname);
- Een procesvoorstel hoe de regio beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur
logisch efficiënt en betaalbaar wil gaan koppelen.
De Regionale Structuur Warmte vormt de basis voor de gemeentelijke transitievisie
warmte en plan van aanpak aardgasvrij spelen een belangrijke rol in de opgave in de
gebouwde omgeving.
De verwachte ontwikkeling van de energievraag in Heerenveen is weergegeven in de
figuur hieronder. Hierbij wordt uitgegaan van een reductie van 26% van de totale
energievraag.

De RES is voor de andere klimaattafels (sectoren) van het klimaatakkoord deels relevant:
 Mobiliteit: de elektriciteitsproductie voor verduurzaming van mobiliteit moet landen in
de RES;
 Landbouw/Landgebruik: besparing agrarische gebouwen, de opwekking van
duurzame elektriciteit op agrarische gebouwen en in het landschap;
 Industrie: niet relevant voor de RES.
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De rest van de ontwikkelingen in deze drie sectoren hebben ook invloed op het
gemeentelijke grondgebied, waarvoor niet uit te sluiten is dat de gemeente
verantwoordelijkheden krijgt voor (een deel van) de opgaven van deze tafels,
bijvoorbeeld de veenweide.
RES-proces
De verdeling van de nationale opgave van de RES is niet cijfermatig vertaald naar de
regio’s. De regio’s kunnen zelf in een concept hun RES aangeven welke bijdrage zij
kunnen leveren en hoe dat op een zorgvuldige wijze ruimtelijk ingepast kan worden. De
RES-regio’s geven met hun bod dus ook hun ambitieniveau aan.
De Friese Regiegroep RES werkt aan een startnotitie die voorgelegd wordt aan de
gemeenteraden van alle gemeenten in de provincie Fryslân.
Na het definitief ondertekenen van het klimaatakkoord moet elke regio binnen 6
maanden het eerste concept-RES aanbieden. Het rijk checkt dan of de optelsom van alle
RES-sen in totaal leidt tot 35 TWh. Als dat niet lukt vanuit de regio’s, kan het rijk
‘overprogrammering’ aan regio’s opleggen. Weer 6 maanden later moet elke regio hun
RES 1.0 aanbieden en daarna kan de uitvoering starten.
Het RES-proces is adaptief en iteratief met elke twee jaar een herijking van de aanpak.
Zo kunnen we elke 2 jaar bepalen hoe we de klimaatdoelen het best kunnen realiseren
o.b.v. innovaties.

4.2.3 Opgave energieneutraal in 2050
In de Friese Energiestrategie voor 2050 is uitgegaan van een scenario van de Raad van
de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) in 2015. Hieronder is weergegeven hoe de
energiemix van Heerenveen zich dient te ontwikkelen.

Toekomstige energiemix (TJ/jaar)
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De figuur laat zien dat er een “elektrificatie” optreedt en sprake is van een ambitieuze
(verwachte) energiebesparing van 42%.
De resterende vraag (Friese Energiestrategie):
•
1470 TJ duurzame Elektriciteit;
•
1300 TJ duurzame warmte;
•
200 TJ duurzame brandstof.
Ter illustratie: zonneparken
Op basis van de huidige energiemix (2015) zou:
 75 ha zonneparken ongeveer 5% van de toekomstige energiemix dekken (incl.
mobiliteit);
 100 ha zonneparken ongeveer 7% van de toekomstige energiemix dekken (incl.
mobiliteit).
Scenario’s voor een energieneutraal Heerenveen in 2050
Wat er op hoofdlijnen nodig om in 2050 met alleen hernieuwbare energiebronnen te
voorzien in de energiebehoefte in Heerenveen?
Er zijn diverse combinaties van investeringen mogelijk. We hebben verschillende
varianten verkend met behulp van een rekenmodel van RoyalHaskoningDHV, dat de
effecten per investering toont. Daaruit blijkt dat er veel voor nodig is om ons doel te
bereiken.
Het basisscenario zet sterk in op energiebesparing in diverse sectoren en zon-op-dak.
Aanvullend is ook de grootschalige opwek van duurzame energie nodig om in de
resterende energiebehoefte te kunnen voorzien. Zonder grootschalige energieprojecten
halen we de energiedoelen niet, ook niet wanneer volledig wordt ingezet op het treffen
van maatregelen op gebouwniveau (isolatie, zonnepanelen, etc.).
We hebben daarom in het basisscenario (los van politieke keuzes) windenergie,
zonneparken, biogas en geothermie ook opgenomen in het scenario. Vervolgens hebben
we de consequenties verkend van varianten met en zonder windenergie, biomassa of
geothermie.
De volgende uitgangspunten zijn in de scenario’s gehanteerd:
 Alle hernieuwbare energie moet binnen de gemeente Heerenveen opgewekt worden.
In de praktijk kan echter ook duurzame energie geïmporteerd worden vanuit b.v. de
Noordzee en het buitenland.
 De huidige productie van Omrin is niet meegenomen in de overzichten.
 Energiebesparing, hoewel zeker niet minder belangrijk, is niet in detail uitgewerkt in
deze verkenning, omdat dit al onderdeel is van het scenario van Raad van de
Leefomgeving.
 De huidige stand van de techniek. Technologische vooruitgang, zoals b.v. de
rendementstoename van zonnecellen is dus niet meegenomen. Ook technologieën die
nu nog (bijna) niet toegepast worden en waarvan moeilijk te voorspellen is wat hun
bijdrage zal zijn aan de energietransitie zijn geen onderdeel. Denk aan technologische
disrupties, die onvoorspelbaar zijn en het energiesysteem radicaal kunnen
veranderen (bijv. waterstof).
 Tot slot is niet in detail gekeken welke maatregelen nodig zijn aan de netwerken van
het energiesysteem (hoeveel warmtenetten, waar is verzwaring nodig van het
elektriciteitsnet) en de opslag van energie.
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De maatregelen hebben betrekking op drie domeinen:
a) Particulier (bij mensen thuis; zoals zonnepanelen of een warmtepomp);
b) Zakelijk (bij bedrijven; zoals zonnepanelen bij de boer of WKO-installatie bij
kantoren);
c) Centrale projecten (grote projecten als windmolens, een mestvergister, geothermie,
warmtenetten en grootschalige energieopslag).

100% hernieuwbare energie in Heerenveen
In het basisscenario waarbij in 2050 100% hernieuwbare energie wordt opgewekt in de
gemeente Heerenveen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

ENERGIE BESPARING

OPWEK DUURZAME ENERGIE

In totaal 42% energiebesparing op finale
energiegebruik in 2050 t.o.v. 2015

In totaal 2.771 TJ in 2050
In totaal +2.607 TJ t.o.v. 2015

Woningen
Grootschalige en ingrijpende isolatie van
woningen (44% besparing op warmte)
50% van de woningen met zonnepanelen én
zonneboiler (140.000 panelen)
50% van de woningen met een warmtepomp of
hybride warmtepomp (12.000 woningen)
10% extra woningen met een houtpellet Cvketel óf biomassakachel (2.400 woningen)
Bedrijven
Vergaande besparing in het bedrijfsleven en
industrie
25% van de bedrijven plaats grootschalig
zonnepanelen
10% van de bedrijven plaats zonthermie
panelen
Grootschalige projecten
25 grote windmolens (4 MW per stuk)
110 ha zonnevelden (121 MWe)
1 Geothermiedoublet (12 MWth)
45 extra open WKO-netwerken in gebouwde
omgeving
4 MW aan biomassaketels (50% van
beschikbare houtige biomassa in de gemeente)
4 mestcovergisters voor de productie van 10
mln. m³ groen gas
Hernieuwbare elektriciteitsproductie op de RWZI
uit biogas
Transport
Grootschalige elektrificatie van vervoer
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De verwachte verdeling van de energiebehoefte over de energiedragers is weergegeven
in de linker taartdiagram. De rechter diagram laat zien welke vormen van
energieproductie (o.b.v. basisscenario) samen kunnen voorzien in die toekomstige
energievraag.

Energiebehoefte 2050

Mogelijke energieproductie 2050

Grote windmolens zijn op dit moment niet toegestaan in de provincie Fryslân. Wel wordt
er in de provinciale politiek gesproken over het mogelijk maken van kleine windturbines
(ashoogte 15m). Ter vervanging van de 25 grote windmolens zijn ruim 7.000 kleine
windmolens nodig. Wanneer windenergie helemaal weggelaten wordt zou dit vervangen
kunnen worden voor 210 hectare zonnepark aanvullend op de 110 hectare die reeds
opgenomen is.

4.3

Energietransitie in 2019

In allerlei sectoren wordt gewerkt aan energiebesparing, eigen opwekking (zon-op-dak,
windmolens, geothermie, warmte-uitwisseling, etcetera) en slimmer gebruik van energie.
Heerenveen kent grote industriële en logistieke bedrijven. Dit zijn deels
grootverbruikers die zich via Meerjarenafspraken (met het rijk) en via energie-efficiency
richtlijnen verbinden aan het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. De nieuwe
duurzame energievoorziening biedt veel kansen voor alle ondernemers. De opzet en
uitvoering leidt tot nieuwe ‘business’ voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid.
De plaats Heerenveen ligt aan een wegenknooppunt in Noord-Nederland en dat maakt de
gemeente aantrekkelijk voor logistieke bedrijven om zich te vestigen. In de logistieke
sector kan waterstof een oplossing worden voor het zwaardere vervoer. We kunnen de
ontwikkeling van een waterstoftankstation helpen stimuleren. In noordelijk verband
werken overheden en bedrijven samen aan een waterstofeconomie, gebaseerd op
waterstof als chemische grondstof, als brandstof voor (vracht)vervoer en als middel voor
opslag en balancering van duurzame energie.
Duurzame mobiliteit is ook onderdeel van de energietransitie. Minder, slimmer en
schoner vervoer draagt bij aan schonere lucht, energiebesparing en CO2-reductie. In lijn
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met landelijke ontwikkeling is de verwachting dat de vraag naar elektrisch vervoer sterk
zal toenemen, op korte termijn in ieder geval voor het personenvervoer.
Tegelijkertijd raakt mobiliteit ook sterk aan de inrichting van de openbare ruimte. Per
gebied kan een oplossing worden bedacht om deze bereikbaar te houden, zonder dat dit
ten koste gaat van de leefbaarheid en het mooie karakter van het gebied. In diverse
dorpen van de gemeente wordt al nagedacht over het inrichten van autoluwe zones.
In de gebouwde omgeving is veel winst te behalen. Inwoners zijn inmiddels niet alleen
een consument, maar ook een producent. Sommige woningen zijn zelfs zelfvoorzienend
geworden dankzij hun isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.
De energietransitie omvat ook grootschalige projecten voor opwek van duurzame
energie die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Het gaat om windmolens,
zonneparken en geothermie. Zulke projecten kennen een flinke impact.
Denk daarbij aan de ruimtelijke inpassing en aanpassing van infrastructuur (aardgasvrij).
Een technische uitdaging is het balanceren en bufferen van de geproduceerde duurzame
energie. De samenleving staat aan de vooravond van nieuwe doorbraaktechnologie, o.a.
op het gebied van toepassing van waterstoftechnologie, batterijen en IT.
Omrin produceert biogas waar deels ook de eigen voertuigen op rijden dankzij een
gerealiseerde “groengas hub”. Deze groengashub vervangt de
warmtekrachtkoppelcentrale die biogas maakt uit het afval.
In sportstad Heerenveen kunnen plekken als Abe Lenstra stadion en Thialf als
inspirerende voorbeelden dienen.
Door optimalisatie van onze inzameling en transport van stedelijk afvalwater verlagen
wij het energieverbruik van zowel de rioolgemalen als de rioolwaterzuivering. Dat doen
we door minder regenwater te verpompen naar de rioolwaterzuivering en door het
rendement van de pompen te verhogen.
De landbouw speelt een belangrijke rol ten aanzien van het klimaat en dit is een zeer
actueel (landelijk) onderwerp van discussie. Zo biedt het veenweidegebied in
Heerenveen en omgeving grote kansen voor het tegengaan van CO2-uitstoot. Het gaat
over een duurzamer beheer van landbouwbodems. Het
regeerakkoord geeft aan dat in 2030 1,5 Mton
klimaatwinst moet worden behaald door slimmer
landgebruik. Denk aan het tegengaan van
bodemdaling, het verminderen van CO2-uitstoot, het
terugdringen van kunstmest, meer biodiversiteit door
natuurinclusieve landbouw, hergebruik van biomassa,
waterberging en het verkennen van alternatieve, natte
teeltsystemen, waarbij een ander beheer van het
waterpeil mogelijk is.
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4.4

Mogelijke projecten 2019-2022

In deze paragraaf lichten we mogelijke projecten en processen toe, die we tussen nu en
2022 kunnen uitvoeren. De energietransitie is een grote opgave, maar we konden en
kunnen niet overal tegelijk aan de slag. We hebben afgelopen jaren al het nodige
gedaan, waar we een vervolg aan kunnen geven. Andere opgaven zijn nieuw.
a. Gebouwde omgeving aardgasvrij:
We werken sinds 2011 aan diverse projecten om zoveel mogelijk
bestaande particuliere woningen te verduurzamen en
toekomstbestendig te maken onder de naam Smûk & Sunich,
duurzaam wonen in Heerenveen. We enthousiasmeren de doelgroep
via bijeenkomsten in wijk en dorp, het inzetten van energiecoaches
en subsidies.
Het duurzaam bouwloket www.duurzaambouwloket.nl werkt hierbij
ondersteunend, dit is een gezamenlijk initiatief van de Friese
overheden.
We werken samen met woningcorporaties om de sociale huurwoningen te
verduurzamen. De jaarlijkse prestatieafspraken zijn daarin bepalend. Vanuit
woningcorporaties zelf bestaat de ambitie om voor de woningvoorraad in 2022
gemiddeld label B te hebben, om vervolgens in 2050 CO2-neutraal te zijn.
Leren van elkaars ervaringen is wenselijk. Zo zijn energiecoaches goed bevallen,
want gedrag in de woning bleek een groot verschil te kunnen maken. De
woningcorporaties kunnen het echter niet alleen. De corporaties kunnen zo’n 70%
zelf doen, maar voor de restopgave van 30% zijn ze afhankelijk van de duurzame
energiebronnen in de gemeente en de bijhorende energie-infrastructuur. Zij willen
daarom op de hoogte zijn van de keuzes die gemeente maakt, die moet regie
behouden.
Provinciebreed is door CE Delft een warmtekansenkaart ontwikkeld;
www.fryslan.frl/warmte, een praatplaat om mee te starten in wijk en dorp.
Wij hebben in 2022 met een Plan van Aanpak Aardgasvrij per dorp en wijk in
Heerenveen gereed. Het moet duidelijkheid scheppen over de benodigde
aanpassingen in de infrastructuur. Dit plan zal maatwerk bieden op wijk- en
buurtniveau voor koop- en huurwoningen. We ontwikkelen het plan samen met
stakeholders zoals bewoners, eigenaren, woningcorporaties, Liander en de
bouwkolom. Zowel technische kenmerken (ouderdom gasnet) als sociale aspecten
(aandeel woningbouw-corporatiebezit en betaalbaarheid) zijn uitgangspunten voor de
aanpak. De investering in deze infrastructuur zal betaald worden door meerdere
partijen, waaronder de gemeente, de netbeheerder, de woningcorporaties en de
inwoners en bedrijven. Uiteindelijk gaat het om de optimale oplossingsmix waarbij de
maatschappelijke kosten het laagst zijn.
b. Energietransitie vanuit wijk en dorp
Door samen met de inwoners plannen te maken voor de directe leefomgeving, voelen
mensen zich betrokken en verantwoordelijk. Vaak zijn er ideeën om de wijk te
vergroenen, die bijdragen aan een mooiere, gezondere en duurzame omgeving. Door
wijkbewoners met elkaar in contact te brengen, kan er ook een ‘spin-of’ bestaan,
zoals samenwerking voor energietransitie. Denk daarbij aan het oprichten van lokale
energiecoöperaties die gezamenlijk zonnepanelen inkopen en ideeën verzamelen over
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hoe de wijk of het dorp aardgasvrij kan worden. In Akkrum, Aldeboarn, Jubbega en
Tjalleberd e.o. gebeurt dit al.
We blijven inzetten op het meedenken en faciliteren in processen ter verduurzaming
van woningen en Nul-op-de-Meter woningprojecten van inwoners en lokale
initiatieven die zelf aan de slag gaan.
c. Regionale Energiestrategie
In de eerste helft van 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord
gesloten. Nederland is binnen dit klimaatakkoord opgedeeld in 30 energie-regio’s. Wij
werken binnen de energie-regio Friesland samen met alle Friese gemeenten, de
Provincie en het Wetterskip aan de Regionale Energiestrategie(RES). De RES is een
instrument om gezamenlijk tot keuzes te komen voor de opwekking van duurzame
elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde
opslag en energie infrastructuur. Na vaststellen van het Klimaatakkoord gaat de regio
aan de slag met het bepalen van doelstellingen en strategie. Na een half jaar moet
het eerste bod bij het Rijk worden ingediend.
d. Onderzoek naar kleine windmolens (Streekagenda)
Provincie Fryslân, gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland,
Smallingerland, Heerenveen en Wetterskip Fryslân hebben een onderzoek uitgevoerd
naar kleine windmolens. Dit onderzoek laat zien waar verschillende type kleine
windmolens ruimtelijk ingepast zouden kunnen worden. Met kleinschalige ruimtelijke
invulling op boerenerven en bij bedrijven of in aansluiting op bestaande ruimtelijke
structuren (bijvoorbeeld opgaande bebouwing of beplanting) kan een beperkt aantal
kleine windmolens waarschijnlijk goed ingepast worden
Met deze eerste verkenning blijft de regio op de hoogte van mogelijkheden, mede in
het licht van de te ontwikkelen Regionale Energiestrategie.
We houden het veranderende politieke klimaat (provinciaal en lokaal) nauwlettend in
de gaten en haken in op kansen.
e. Grootschalige energie-opwekking: zonneparken
We hebben in 2016 het beleidskader Zonneparken
vastgesteld om op verantwoorde wijze de
ontwikkeling van zonneparken mogelijk maken.
Diverse projecten zijn al opgestart. Vaak betreft
het projecten van private ontwikkelaars. In
sommige zonprojecten zijn wijzelf aan zet. Als
initiatiefnemer werken we aan projecten bij de
Zandwinput Haskerveen en Klaverblad Noordoost.
Een aandachtspunt is de landschappelijke
inpassing van grootschalige energieproductie, die
zorgvuldig moet plaatsvinden. We blijven inzetten
op onze regisserende rol bij deze ontwikkelingen.
Zoals eerder aangegeven is grootschalige windenergie momenteel geen optie. Op de
wat langere termijn zou dit wel het geval kunnen zijn, mede afhankelijk van de
uitkomsten van de RES in Friesland.
Op basis van de huidige inzichten is het niet vanzelfsprekend om het tempo van
zonneparken automatisch voort te zetten na 2022, gelet op het relatief grote
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ruimtebeslag vergeleken met windenergie en mogelijk nieuwe technieken in de
toekomst.
f.

Duurzame mobiliteit: elektrisch rijden en fietsen
We stimuleren duurzame mobiliteit. Daarom is in januari 2018 besloten om volledig
elektrische auto’s te belonen door gratis parkeermogelijkheid in het centrum. Om
particuliere elektrisch rijders te faciliteren, is een goed dekkend netwerk van
laadpalen nodig. Oplaadpunten zijn nodig dicht bij huis en bij
bezoekerslocaties (winkelcentrum, ziekenhuis, sportpark etc.).
We houden andere ontwikkelingen zoals waterstof ook in de
gaten.
We doen mee met de Freonen Fan Fossyl Frij Fryslân en maken
daarin de koppeling met het verduurzamen van ons eigen
wagenpark door over te gaan op schone brandstoffen.
Ook fietsen blijft belangrijk. We hebben veel geïnvesteerd in fietspaden en
voorzieningen en werken eraan om de titel "Fietsstad" te mogen ontvangen. Concreet
gaan we aan de slag met beleid duurzame mobiliteit. Dit beleid vormt een van de
bouwstenen voor een fossielvrije leefomgeving.

g. Energiewinning uit riool & restwarmte
In onze gemeente zijn diverse locaties waarin energiewinning uit afvalwater en
restwarmte mogelijk is. Een goed voorbeeld hiervan is de biogasfabriek die
Wetterskip Fryslân gaat realiseren bij haar waterzuiveringsinstallatie in Heerenveen.
Daarnaast is een riothermiesysteem aangebracht op het IBF-bedrijventerrein. Wij
hebben hier zelf een rol in het vermarkten van dit systeem.
h. Thermische energie uit oppervlaktewater(TEO)
Oppervlaktewater is in potentie een grote bron van duurzame warmte en koude. De
gemeente heeft meerdere wateren die mogelijk geschikt zijn voor de toepassing van
TEO. Het heidemeer, de zandwinplas Haskerveen en diverse grote vaarwegen. De
zandwinplas is aangewezen als interessante locatie. De praktijk laat zien dat de
koppeling tussen vraag en aanbod weerbarstig is. We blijven koppelkansen
identificeren en betrekken TEO in de nog te vormen warmteplannen.
i.

Openbare verlichting
Sinds 2014 werken we volgens het Lichtbeleid 2014 – 2020 met het principe:
“Donker waar het kan, licht waar het moet.” Dit beleid leidt ertoe dat we minder
verlichting toepassen en daarmee het energieverbruik hebben verlaagd en verder
verlagen. Onnodige openbare verlichting wordt uitgeschakeld en we willen de
komende tijd onderzoeken of we versneld LED-verlichting kunnen gaan toepassen.

j.

Verduurzamen eigen panden
Het verduurzamen van de eigen panden is een verplichting waar wij als organisatie
mee aan de slag moeten. Er zijn verschillende gradaties (en bijhorende
investeringen) mogelijk. Het verbeteren van energieprestatie van panden zal gedaan
worden op basis van de eerdere onderzoeken die zijn uitgevoerd. Deze gebouw
gebonden aanpassingen hangen nauw samen met het correct inregelen van
installaties en de bewustwording van gebruikers. We willen graag het goede
voorbeeld geven en om die reden een energie neutrale organisatie hebben. Het is
verstandig zijn om dit gefaseerd te doen, waarin de ruimte ontstaat om het
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bestaande energiesysteem af te schrijven (en er dus zo min mogelijk
kapitaalvernietiging optreedt).
k. Eigen organisatie: inkopen groenere stroom
Op dit moment kopen we al groene stroom in vanuit de coöperatie OV Fryslân. Dit
laaghangend fruit is al geplukt, maar hoe groen is groen en hoe groen willen we dat
het is? Nu worden er nu vooral certificaten ingekocht. Het ambitieniveau van de
gemeente is hoger. Niet uit te sluiten valt, dat energie daardoor duurder wordt.

4.5

Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2019-2020

Het uitvoeringsprogramma (tabel hieronder) beschrijft met welke inzet we projecten
gaan uitvoeren waarmee we onze ambities waarmaken.
Projectnaam

Aardgasvrije wijken in
Heerenveen

Energiemix voor en
door wijk en dorp

Duurzaamheidsfonds
(raadsmotie eind
2018)

Pilot Aanpak straat of
wijk (Raadsakkoord)

Kennisfunctie
Energietransitie
(Raadsakkoord)
Natuur en
duurzaamheid in
basisonderwijs (NDE)

Meekoppelkansen andere
beleidsterreinen
Koppeling met bijv. de biogasfabriek
van het Wetterskip, groen gas van
Omrin en zonneparken. Verder
In 2021 hebben we voor iedere wijk willen we naast technische aspecten
in Heerenveen een Plan van Aanpak ook sociale aspecten mee laten
Aardgasvrij. Daarnaast willen we
wegen bij de prioritering en te
ook zijn gestart met enkele
maken keuzes. De inzet van
pilotwijken.
wijkmanagers (RO),
gebiedsregisseurs (MO) en
maatschappelijke partners is
belangrijk.
Draagt bij aan sociale
Ondersteunen van lokale energieduurzaamheid, het wijkgericht
initiatieven door het aanbieden van
werken (o.a. aardgasvrij), het
een tool 'energiemix' en daarmee
stimuleren van eigen initiatief en het
het creëren van meer draagvlak,
beter betrekken van inwoners bij
inzicht, enthousiasme
(grootschalige) energieprojecten.
Naast een bijdrage aan de
duurzaamheidsdoelstellingen
Ontwikkelen en vanaf 2021 langjarig
kunnen initiatieven extra scoren op
inwerking hebben van een
participatie. Een goed voorbeeld
duurzaamheidsfonds voor lokale
waarbij participatie essentieel is bij
initiatieven. Doel is het realiseren
fondsprojecten is www.ededoet.nl
van lokale projecten op het gebied
In deze aanpak kan het project of
van Energietransitie,
initiatief geld uit een fonds
Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en
ontvangen via de inwoners van de
Circulaire Economie.
gemeente (ieder huishouden
ontvangt een voucher).
Ontwikkelen van een
Draagt bij aan sociale
afwegingskader op basis waarvan de
duurzaamheid, het wijkgericht
raad transparant en volgbaar
werken en de regie bij onze
experimenten met de
inwoners.
energietransitie kan faciliteren.
Onderzoek naar de toegevoegde
waarde van een lokale kennisfunctie
over energietransitie voor inwoners
en ondernemers in Heerenveen.
Uitrollen van NDE (natuur &
Door het betrekken van alle
duurzaamheidseducatie) voor
schooltypen en hele schoolklassen
basisonderwijs en peuters in
bereikt NDE een brede doorsnede
Heerenveen.
van de samenleving.
Doel/aanpak

2019

2020

€ 75.000

€ 350.000

€ 30.000

€ 30.000

€0

€0

€ 30.000

PM

€ 20.000

PM

€ 15.000

€ 15.000
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Projectnaam

Doel/aanpak

Meekoppelkansen andere
beleidsterreinen

Verduurzamen
maatschappelijk
vastgoed

2019 Sportverenigingen met eigen
accommodatie een gratis
energiescan aanbieden. In 2020
uitbreiden naar al het
maatschappelijk vastgoed zoals
dorpshuizen, wijkcentra en scholen.

Draagt bij aan de leefbaarheid van
wijken en dorpen; energiebesparing
is ook kostenbesparing dat gunstig
uitpakt voor de exploitatie.
De lokale energieopwekking van
zonneparken sluit aan bij het plan
om wijken aardgasvrij te maken en
lokale energiecoöperaties op te
richten. Het gebiedsgericht werken
vraagt om een integrale benadering
van deze drie projecten en biedt de
mogelijkheid voor inwoners om ook
(financieel) mee te doen in de
projectontwikkeling.
Doordat bedrijven met
energiebesparing aan de slag gaan,
komen ook medewerkers op een
natuurlijke manier in aanraking met
het thema.
Het beleid sluit aan bij het plan om
wijken en dorpen aardgasvrij te
maken, waarbij het streven is:
overal binnen onze gemeente een
laadpaal binnen een x aantal meters

2019

2020

€ 15.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 10.000

€0

Realisatie
(grootschalige)
duurzame opwek
energie

Vergroten aandeel van duurzame
energie in de totale mix, aangezien
de gemeente in 2050
energieneutraal wil zijn. 75 hectare
zonnepark in 2022. Kleine
windturbines mogelijk maken.

Energie voor MKB:
besparen en
opwekken

Bedrijven op weg helpen met
energiebesparing en –opwekking,
via voorlichting, maatwerkadvies en
kennis over gebouw en proces

Beleid duurzame
mobiliteit

Beleid ontwikkelen over duurzame
mobiliteit met onderwerpen
waterstof, elektrisch (laadpalen),
etc.

Regionale
Energiestrategie

Provinciebreed project. In de RES
gaan we voor het Friese
grondgebied drie thema’s
uitwerken: 1. opwek duurzame
Elektriciteit: (hoeveel en waar)
2. regionale strategie warmte: een
voorstel voor de regionale verdeling
van warmte.
3. Overzicht van beschikbare
warmtebronnen.

zie project aardgasvrije wijken

€ 25.000

€ 25.000

Openbare verlichting
op LED

Doel energieakkoord: Openbare
verlichting 40% energiezuinige OVL
in 2020. In 2019 plan van aanpak
realiseren met als doel het versneld
omzetten naar LED. Naast besparing
in CO2, € en onderhoud zijn extra
voordelen: geen lichtvervuiling of
verblinding, betere lichtbeleving.

Het vernieuwen van verlichting in
de bebouwde kom biedt
mogelijkheden voor social returnn
en verbeteren sociale veiligheid.

€ 30.000

PM

€ 30.000

PM

PM

PM

€ 35.000

PM

Eigen gebouwen
energieneutraal

Eigen wagenpark op
duurzame brandstof
Zon op dak eigen
gebouwen

In 2019 moet de gemeente een plan
van aanpak gereed hebben voor alle
gebouwen (verplichting). In 2023 wil
de gemeente voor ieder pand
minimaal energielabel C hebben
behaald.
In vervolge op de Elfwegentocht
2018 het eigen wagenpark op
duurzame brandstof zoals blauwe
diesel.
Waar mogelijk zon op dak
gemeentelijke gebouwen.
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5 Circulaire economie
5.1

Ambitie, strategie en gewenste resultaten

Ambitie 2050:
We leven in een circulaire economie

In onze economie worden veel grondstoffen geproduceerd en gebruikt. De manier
waarop we nu in de samenleving omgaan met grondstoffen is niet duurzaam. Op dit
moment kennen we vooral een lineaire economie: “take – make – waste’ (pak-gebruikgooi weg). Dat leidt tot een enorme belasting van het milieu, een groeiende afvalberg en
uitputting van grondstoffen.

In de circulaire economie die we gaan nastreven, weten we de kringlopen wel te sluiten
en is afval juist een grondstof voor een nieuwe keten of product. In een circulaire
economie spreken we niet meer over afval maar uitsluitend grondstoffen.
In onze gemeente bestaat in 2050 niet of nauwelijks afval. Reststoffen worden opnieuw
ingezet als grondstof waarbij het bedrijfsleven een belangrijke rol vervult. Dit wenkend
perspectief klinkt nog ver weg. Daarom hebben we voor 2030 de volgende strategische
doelen geformuleerd:

Strategie 2030:
Heerenveen heeft een Circular Valley:
•
•
•
•
•

In 2025 jaarlijks nog 30 kg per inwoner te verbranden huishoudelijk afval in onze gemeente.
Circular Valley is de centrale plek in de regio waar experimenteerruimte bestaat voor nieuwe
toepassingen van grondstoffen en reststromen.
Bedrijven benutten alle biomassa uit de landbouw circulair.
Het gemeentehuis is ‘afvalvrij’ en geeft hiermee het goede voorbeeld.
Waar mogelijk zijn onze inkopen en aanbestedingen is circulair (minimaal 50%).

We willen optimaal inzetten op samenwerking tussen de verschillende bedrijven uit de
diverse sectoren. Een afval- c.q. reststroom van een bedrijf uit een bepaalde sector kan
een grondstof zijn voor een bedrijf actief in een andere sector. Deze kansen zijn vaak
nog niet goed in beeld en vragen om afstemming tussen bedrijven onderling en met de
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Duurzaamheidsprogramma 2019-2022
gemeente. Gezamenlijk afstemmen van o.a. de grondstofbehoefte en circulair inkopen
zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Dit kan leiden tot de ontdekking van nieuwe
verdienmodellen, waarbij zuiniger en slimmer gehandeld wordt.
Het streven is erop gericht om de grondstoffen, rest- en afvalstromen zoveel mogelijk
binnen de lokale economie van Heerenveen aan te wenden. Afval- en reststromen mogen
in de eindvorm alleen de lokale economie verlaten als is aangetoond dat nuttige
aanwending lokaal niet mogelijk is. Er liggen kansen om 'Circular Valley' in Heerenveen
te ontwikkelen, doordat op bedrijventerrein Haskerveen veel koppelkansen tussen
bedrijven ontstaan.
De circulaire economie kan concreet vorm krijgen door in de praktijk drie sporen te
onderscheiden:
 Duurzame producten en materialen (in)kopen (producent, inkoper/consument);
 Circulaire initiatieven en verdienmodellen (vanuit bedrijfsleven);
 Terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk afval (vanuit de gemeente en Omrin).
Voor de huidige collegeperiode tot medio 2022 hebben we de strategische doelen
vertaald naar gewenste resultaten. We willen samen met onze inwoners, organisaties,
bedrijven, scholen en andere (kennis-)instellingen de volgende doelen hebben
gerealiseerd:

Resultaten 2022:
We maken Heerenveen hotspot circulaire innovatie:
1. Inwoners en maatschappelijke organisaties bedenken initiatieven en voeren deze uit.
2. Inwoners, organisaties en gemeente hebben meer kennis over het principe van circulair.
3. De hoeveelheid te verbranden huishoudelijk afval is afgenomen tot 100 kg in 2020 (per
huishouden per jaar, VANG wet).
4. Circular Valley krijgt vorm; de eerste kansrijke projecten zijn gestart.
5. MKB bedrijven passen circulaire producten en materialen toe in de bedrijfsvoering.
6. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
Op landelijk niveau (het programma Van Afval naar Grondstof, VANG) en provinciaal
niveau (het jaarplan Circulaire Economie) zijn al veel doelstellingen geformuleerd.
Wij hebben de ambitie om het te verbranden huishoudelijk afval terug te dringen naar
100 kilo per inwoner in 2020. Dit is in lijn met VANG. Uit een eerste verkenning blijkt dat
bij perfecte bronscheiding 60 kg mogelijk is (zie de grafiek op de volgende pagina).
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60 kg

Afval in Heerenveen in gemiddeld aantal kg per huishouden bij perfecte bronscheiding.

5.2

Circulair in 2019

De circulaire economie richt zich voornamelijk op het verbinden van regionale
grondstofstromen. Om te kunnen bepalen waar kansen liggen, is het belangrijk te weten
welke sectoren in onze regio gevestigd zijn. De gemeente Heerenveen kent een aantal
goed vertegenwoordigde sectoren:
1) Verhuur van en handel in onroerend goed;
2) Vervoer en opslag;
3) Industrie;
4) Winning en distributie van water; afval en afvalwaterbeheer en sanering;
5) Gezondheids- en welzijnszorg.
In Zuidoost-Friesland werken ca. 85.000 mensen waarbij de meeste mensen in de zorg
en industrie werken. Daarnaast is Zuidoost-Friesland gespecialiseerd in werkzaamheden
in de landbouw, bosbouw en visserij. Met name de sectoren 3 en 4 zijn relevant voor de
ontwikkeling van de circulaire economie in Heerenveen en omgeving omdat dit sectoren
zijn waar grote volumes grondstoffen rondgaan.
In onze gemeente zijn er nu al verschillende bedrijven actief met diverse circulaire
initiatieven. Deze organisaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat producten langer in
gebruik blijven, de vraag naar primaire grondstoffen daalt en kringlopen worden
gesloten. Sinds 2015 is het ingezamelde huishoudelijk afval van de gemeente
Heerenveen met 17% gedaald (140 kg/inw/jr. in 2017). Hiermee behoort Heerenveen tot
de kopgroep van de provincie; provinciaal ligt het gemiddelde op 197 kg/inw/jr.
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140 kg

Afval in Heerenveen, gemiddeld aantal kg per inwoner in periode 2015-2017.

In 2015 is een pilotproject in Zuid Oost Friesland (Streekagenda) uitgevoerd waarin is
onderzocht welke kansen, op gebied van Biobased economy er liggen en hoe
ondernemers hierop in kunnen spelen. Sinds de pilot is de aandacht voor Biobased
Economie en Circulaire Economie fors toegenomen.
Meerdere bedrijven/organisaties in Heerenveen werken in de praktijk aan het creëren
van een meer circulaire economie. Netwerk en kennisdelen zijn hierbij essentieel. Vanuit
die optiek zijn we lid van de Vereniging Circulair Fryslân.
In onze gemeente zijn initiatieven die zich richten op het winnen van energie uit
biomassa. De recente vestiging van plastic recycling fabriek is een mooi voorbeeld van
vergroenen van de kunststofkringloop. In de regio is ook circulaire groothandel
aanwezig die een bijdrage levert aan het verduurzamen van de bouw. Voor individuele
bedrijven kan behoud van concurrentiepositie ook een reden zijn om meer en nieuwe
circulaire producten te ontwikkelen.
We hanteren voor huishoudelijk afval een Diftar+-systeem met het principe: ‘de
ontdoener betaalt’ (op basis van aantal aanbiedingen van de Sortibak). Onlangs is
Diftar+ ingevoerd, waarbij de ontdoener betaalt naar het aangeboden gewicht in de
Sortibak. Door het huishoudelijk afval te laten nascheiden bij Omrin wordt 42% van het
restafval gerecycled. De overige 58% wordt in de REC te Harlingen verbrand met
energieterugwinning. Met het Biobakje van Omrin wordt het scheiden van gft-afval
vereenvoudigd.
De Ondernemers Kring Heerenveen (OKH) is gestart met een aparte werkgroep circulaire
economie om de vele bekende initiatieven (o.a. repair cafés en kringloopwinkels) te
ondersteunen en nieuwe projecten aan te jagen.
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5.3

Mogelijke projecten 2019-2022

In deze paragraaf lichten we mogelijke projecten en processen toe, die we tussen nu en
2022 kunnen uitvoeren. Voor de periode 2019-2020 hebben we concrete keuzes gemaakt.
Deze zijn opgenomen in de volgende paragraaf.
a) Faciliteren van circulaire initiatieven
We willen inwoners en organisaties lokaal de ruimte geven eigen initiatieven te
ontplooien rond hergebruik van afval en het sluiten van kringlopen. Daarbij willen we
inzetten op voorlichting en stimuleren, waarbij uitvoering bij de initiatiefnemer ligt. Dit
vraagt om een heldere communicatie, o.a. over goede voorbeelden, en de
mogelijkheden om zelf het initiatief te nemen.
b) Circular Valley
We hebben binnen onze gemeentegrenzen een mix van grote en kleine bedrijven die
van betekenis kunnen zijn voor de circulaire economie. Onder meer de
bedrijfsactiviteiten van Omrin en de omliggende bedrijvigheid, heeft veel potentieel om
uit te groeien tot “Circular Valley”: een aantrekkelijke plek waar ruimte is om met
allerlei circulaire innovaties te experimenteren en op zoek te gaan naar nieuwe
verdienmodellen en werkgelegenheid. De recent vastgelegde komst van het Nationaal
Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) naar Heerenveen biedt een belangrijke impuls
voor verbetering van de kunststofketen middels meer kennis, samenwerking en
innovatie. Het NTCP gaat actief werken aan het verbeteren van de technieken voor
sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Daarnaast krijgt het NTCP ook een
publieksfunctie waarbij kennis over plastics, circulariteit en hergebruik op een levendige
manier wordt overgedragen aan jong en oud. We willen er volledig op inzetten om de
ontwikkeling van Circular Valley mede mogelijk te maken, waarbij we vanuit de
gemeente een ondersteunende rol hebben.
c) Kansen in kaart brengen in samenwerking met de provincie, Circulair Fryslân
en Ondernemers Kring Heerenveen (OKH)
We willen samen met onze partners, waaronder de provincie, Circulair Fryslân en OKH,
een beter zicht krijgen op de potentie van afvalstromen en grondstoffen die aanwezig
zijn in de regio. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar samenwerkingen tussen
bedrijven en nieuwe verdienmodellen, juist ook over de gemeentegrenzen heen. Op
basis van beschikbare data van de provincie hebben we een eerste analyse gemaakt.
Door het inzetten van een grondstoffenmakelaar kan verder inzicht worden geboden
in de verschillende stromen en in mogelijke kansen voor verbinding en verwaarding
daarvan. De samenwerking met de provincie willen we voortzetten, ook gelet op de
gezamenlijke wens om het MKB extra aandacht te geven. Zie daarvoor bijvoorbeeld
het jaarplan circulaire economie van de provincie.
d) Circulair inkopen / launching customer
We zijn als organisatie een grote opdrachtgever en hebben daarom ook een zekere
invloed om een verandering van het systeem aan te jagen. Door zelf anders in te kopen,
geven we het goede voorbeeld en nemen we een aanjager-rol op ons. Dit kunnen we
doen in allerlei productgroepen, o.a. in de GWW-sector. Daar worden regelmatige grote
aanbestedingen gedaan. We zetten ons al actief in op het gebied van duurzaam
inkopen. Daarin zijn vele smaken mogelijk, qua thema’s, ambitieniveaus en
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werkwijzen. We kiezen tot nu toe voor circulair inkopen en social return. Dit maakt
onderdeel uit van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).
e) Verminderen restafval huishoudens, bedrijven en eigen organisatie
Belangrijk voor de circulaire economie is het verminderen van restafval. We hebben
een zorgplicht voor het huishoudelijk afval. Bedrijven dienen zelf hun bedrijfsafval te
laten inzamelen. We hebben onlangs gekozen voor Diftar-plus, wat betekent dat
huishoudelijk restafval op basis van gewicht wordt afgerekend, volgens het principe ‘de
ontdoener betaalt’. Ook andere initiatieven kunnen hierbij helpen. Onlangs heeft de
gemeenteraad een motie aangenomen om mee te doen aan de statiegeldalliantie.
Daarnaast zijn moties aangenomen om pilots te doen met wasbare kinderluiers en
Biobakken bij basisscholen.
f) Synergie
We willen inzetten op het stimuleren van synergie tussen bedrijven. Zij kunnen door
samen te werken schaalvoordeel behalen in de gescheiden afvalinzameling, wat ook
een kostenbesparing kan opleveren. Tot slot blijven we inzetten op bewustwording en
anders denken: “Delen is het nieuwe hebben.” Nieuwe, circulaire producten en
verdienmodellen kunnen voor zowel voor de consument als bedrijf interessant zijn. Hier
willen we aandacht aan geven.
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5.4

Uitvoeringsprogramma Circulair 2019-2020

Het uitvoeringsprogramma (tabel hieronder) beschrijft met welke inzet we projecten gaan
uitvoeren waarmee we onze ambities waarmaken.

Projectnaam

Resultaat

Verminderen restafval
huishoudens; Diftar +

Verminderen van restafval
huishoudens

Duurzaamheidsfonds

Himmeldei, Educatie

Evenementen circulair

(H)Eerlijk Heerenveen
faciliteren en
ondersteunen

Visie Circular Valley

Grondstoffenbank

100 duurzame
bedrijven: pilot
projecten CE met MKB
Structureel strategisch
overleg met partners

voor uitwerking: zie programma
Energie Transitie
Jaarlijks meedoen aan
Himmeldei, thema afval in
onderwijs aanbieden. Voor
uitwerking NDE: zie programma
Energietransitie
uitwerken stappenplan om
evenementen meer circulair te
laten organiseren
((on)mogelijkheden, rol
gemeente, ...)
Professionalisering via
structurele aanpak. Bouwen aan
vergroting bewustwording en
veranderend (in)koop en
gebruiksgedrag, intensivering
naar sport en onderwijs.
Samen met stakeholders
startnotitie opstellen en starten
met uitvoeren. Doel: wat
hebben we nu, waar kunnen we
op inzetten, welke kansrijke
projecten, rol gemeente. Leren,
groeien, delen
Inventarisatie grote stromen
grond en reststromen gereed en
uitvoeringsplan opgesteld. Het
liefst pakken we dit regionaal
aan, afhankelijk van de grootste
stromen.
Samen met MKB projecten
definiëren op basis van
jaarprogramma CE provincie, en
meerwaarde gemeente
concretiseren
voor uitwerking: zie
Randvoorwaarden

Circulair inkopen

Pva circulair inkopen met
haalbaarheid, criteria

Gemeentehuis Afvalvrij

Plan van aanpak gemeentehuis
‘afvalvrij’ opstellen, na 2020

Budget
2019

2020

€ 200.000

€ 200.000

€ 5.000

PM

Heerlijk Heerenveen kan een
verdiepingsslag maken door het
aankoppelen van eerlijke handel
dichtbij. Dit heeft een sterk
lokaal karakter.

€ 5.000

€ 5.000

Onderdeel van duurzaam
accountmanagement bedrijven
en het ondersteunen van het
MKB in circulaire initiatieven. In
de keten van grondstoffen
bestaat een sterke relatie met
de afvalinzameling.

€ 50.000

€ 20.000

koppelingen zien we op het
gebied van social return en
klimaatadaptatie

€ 20.000

€ 20.000

Ja, zie ook projectvoorstel voor
het besparen en opwekken van
energie bij MKB. Gezamenlijk
optrekken (duurzaam
accountmanagement) gewenst.

€ 5.000

€ 5.000

Belangrijke koppeling met social
return, energietransitie en
klimaatadaptatie

€ 30.000

PM

€0

€0

Meekoppelkansen
Dit project staat redelijk op
zichzelf, omdat afvalinzameling
in gemeenten apart geregeld is.
Er zijn wel meekoppelkansen in
de communicatie en campagnes
richting inwoners.
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6 Klimaatadaptatie & biodiversiteit
6.1

Ambitie, strategie en gewenste resultaten

Ambitie 2050:
We zijn klimaat robuust met een optimale biodiversiteit

Klimaatadaptatie gaat over de wijze waarop wij ons aanpassen aan de klimaatverandering.
Het klimaat verandert sneller dan verwacht. Het gaat om hogere temperaturen, droogte
en hevige regen in korte tijd. Biodiversiteit is van belang voor onze voedselproductie,
grondstoffen
voor
medicijnen/bouwmaterialen/kleding,
voor
onze
gezondheid,
leefbaarheid enz. Afname van biodiversiteit treft daarom iedereen.
De aandacht voor deze klimaatproblemen en afname van biodiversiteit neemt sterk toe,
blijkt wel uit de hoeveelheid krantenartikelen (zie een selectie hieronder).

Hittestress, grote droogte en wateroverlast zijn o.a. de effecten, en dat heeft directe
gevolgen voor de economie (denk aan landbouwopbrengst), gezondheid (denk aan
kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met hooikoorts) en wonen.
Hittestress treedt voornamelijk op in oudere woonwijken, bedrijventerreinen en
stadscentra met publieke voorzieningen (bijvoorbeeld ziekenhuizen) waar mensen wonen
en verblijven. Om die reden heeft het juist ook een sterk sociale component. De uitdaging
van de overheid is daarbij om een veilige leefomgeving te creëren en te bieden voor de
inwoners en bedrijven.
Biodiversiteit is van belang voor een schone en gezonde wereld. Hoe diverser, hoe
stabieler het leven op aarde is. Hoe meer variatie, hoe meer de natuur in evenwicht is. Dat
is van belang voor de natuur, onze leefomgeving, onze toekomst maar ook om bijvoorbeeld
(planten-)ziektes en dierplagen te voorkomen en bestrijden.
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Voor vergroting van biodiversiteit moet de leefomgeving van zowel mens, plant en dier
verbeteren. Flora en Fauna moeten zich kunnen verplaatsen, voortplanten, leven,
foerageren enz. Daarvoor is een geschikte leefomgeving nodig en bij voorkeur
verbindingen tussen die leefgebiedjes. Dat noemen we een natuurnetwerk.
In 2050 zijn we klaar voor het ‘nieuwe weer’ in een natuur-rijke (biodiverse) leefomgeving.
Dit wenkend perspectief klinkt nog ver weg. Daarom hebben we voor 2030 de volgende
strategische doelen geformuleerd:

Strategie 2030:
We zijn klimaatactief en versterken biodiversiteit:
•
•
•
•

Inwoners, bedrijven en gemeente werken samen aan een klimaatadaptieve en biodiverse
inrichting en beheer van de leefomgeving.
De meest urgente knelpunten qua klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn opgelost.
Bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud wordt de (openbare) ruimte op basis van de
klimaatadaptieve & biodiverse ontwerprichtlijnen ingericht, met het centrum als ‘showcase’.
Een sterk natuurnetwerk binnen onze gemeente, met als resultaat een vergroting van de
biodiversiteit.

Heerenveen kan klimaatadaptief worden met een sterke biodiversiteit door de bestaande
groene en blauwe structuren verder te ontwikkelen en hierin te investeren. Daarmee
verkleinen we risico’s zoals schade aan woningen, infrastructuur, waterkwaliteit,
gezondheid en biodiversiteit.
Vergroening heeft een belangrijke functie in het temperen van hitte, extreme neerslag en
droogte en kent een bredere bijdrage aan de leefbaarheid. Een paar voorbeelden:
 Groen vermindert de kans op wateroverlast;
 Groen verkoelt de stad in de zomer;
 Groen draagt bij aan een betere gezondheid en een hoger welzijn;
 Groen draagt bij aan sociale cohesie;
 Groen trekt bedrijven;
 Groen zorgt voor biodiversiteit en;
 Groen verhoogt de waarde van huizen en kantoren.
Het is nodig om in de inrichting van de buitenruimte en projecten in de infrastructuur en
bouw (meer) rekening te houden met klimaatverandering. Ook op particuliere en
bedrijfspercelen is verandering nodig. We willen ernaartoe dat groen niet een onderdeel is
tussen de verharding, maar dat verharding een onderdeel is tussen het groen. Ons motto
is: “groen waar het kan, grijs waar het moet”. Dat doen we samen met de samenleving.
Meer groen is gunstig voor de biodiversiteit. Maar voor de vergroting van biodiversiteit is
meer nodig. We zetten in op het creëren van een natuurnetwerk. Een netwerk dat zowel
het landelijk gebied, bebouwde omgeving, particuliere tuinen en bedrijventerreinen beslaat
en zorgt voor de onderlinge verbinding. De basis daarvoor is aanwezig, het netwerk zal
vorm krijgen door de ontbrekende schakels in te vullen. Klimaatadaptatie en biodiversiteit
gaan daarbij hand in hand.
Om ons gemeentelijk gebied klimaatadaptief in te richten en biodiversiteit te vergroten zijn
heldere ontwerprichtlijnen nodig en kennis over de knelpunten in Heerenveen (plekken
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waar relatief veel wateroverlast en hittestress optreedt) en zicht op de ontbrekende
schakels in het natuurnetwerk.
Voor de huidige collegeperiode tot medio 2022 hebben we de strategische doelen vertaald
naar gewenste resultaten. We willen samen met onze inwoners, organisaties, bedrijven,
scholen en andere (kennis-)instellingen de volgende doelen hebben gerealiseerd:

Resultaat 2022:
We handelen klimaatbestendig & vergroten biodiversiteit:
1. De eerste projecten klimaatadaptatie zijn in uitvoering, samen met inwoners, bedrijven en
organisaties.
2. Inwoners, bedrijven en gemeente hebben meer kennis over het klimaat (verandering en
adaptatie) en biodiversiteit.
3. Knelpunten voor hitte en water zijn bekend en we hebben inzicht in oplossingen.
4. Er zijn pilots met natuurinclusieve landbouw.
5. We weten welke schakels in ons natuurnetwerk ontbreken en de eerste acties zijn in
uitvoering.
6. Het centrum van Heerenveen is een showcase voor vergroening in stedelijk gebied.
7. Onze buitenruimte verandert naar klimaatbestendig en biodivers.
8. De gemeente geeft het goede voorbeeld.

6.2

Klimaatadaptatie en biodiversiteit in 2019

Klimaatverandering heeft effect op ons welzijn. Algemeen geldt dat extreme(re) hitte leidt
tot meer voortijdige sterfte en verminderd welzijn van kwetsbare doelgroepen. Negatieve
effecten zijn:
 Door een warmer klimaat neemt de kans toe op (te) hoge temperatuur. Dit geldt
voor woningen en kantoren, maar ook kwetsbare functies als ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen en cruciale nutsvoorzieningen. Dit speelt vooral in de openbare
ruimte en dan met name in stedelijk gebied waar weinig groen is. Dat noemen we
“hotspots”. De verwachting is dat hierdoor steeds meer mensen uit de steden verhuizen
naar een groenere (koelere) omgeving.
 Er valt meer regen in kortere tijd. Deze regenval kan niet altijd meer worden
verwerkt door onze afvoersystemen. Tunnels kunnen onder water \ lopen en straten
komen vaker blank te staan, vitale functies kunnen uitvallen.
 Vier miljoen Nederlanders hebben last van pollen en hooikoorts. Door het
veranderende klimaat wordt het groeiseizoen van diverse bomen en planten langer en
is er sprake van een toename van het aantal zeer allergene plantensoorten.
 Het aantal mensen met huidkanker stijgt.
 Blauwalg en botulisme treden steeds vaker op.
 Door een langer groeiseizoen zijn teken langer actief. Tegelijkertijd zijn mensen, door
het warmere weer vaker buiten en lopen ze meer kans op een tekenbeet.
 De verwachting is dat drinkwaterleidingen in de grond gaan opwarmen waardoor
ook het water warmer wordt en de kans op legionella toeneemt.
 We krijgen meer te maken met invasieve soorten. Deze zijn lastig te bestrijding en
geven op sommige plaatsen hinder en/of overlast.
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De effecten zijn met name merkbaar in het stedelijk gebied. Bedrijventerreinen, centra
en oude(re) woonwijken kennen een hoge mate van verstening en daarmee opwarming
en hinder/overlast bij hevige regenval. Tegelijkertijd heeft dit als neveneffect een
verlaagde biodiversiteit.
Om te bepalen in welke mate wij klimaatadaptief zijn hebben wij Friesland breed een
klimaatstresstest uitgevoerd. Die stresstest biedt inzicht in het optreden van
wateroverlast en hittestress.
Wateroverlast doet zich met name voor in gebieden, straten, wijken en dorpen waar veel
verharding aanwezig is. Ook tunnels zijn gevoelig voor wateroverlast. De zogeheten
hotspots ontstaan op plekken met veel verharding en gebouwen en weinig groen. De
hittestresstest geeft een beeld van de gevoelstemperatuur ten opzichte van het
buitengebied. Hierin is te zien dat op bepaalde plekken in het bebouwde gebied, denk
aan bedrijventerreinen of centra, het veel tot heel veel warmer wordt in 2050.
De biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit en ook de noodzaak om verdere
achteruitgang te voorkomen heeft wereldwijd de aandacht. Deze achteruitgang is wel
zichtbaar maar lastiger meetbaar Uitgaande van de wereldwijde en regionale trend zien
we hierin een reden om ook in Heerenveen voor de achteruitgang te stoppen en de
biodiversiteit te vergroten.
Biodiversiteit is van belang voor een schone en gezonde wereld. Hoe diverser, hoe
stabieler het leven op aarde is. Hoe meer variatie, hoe meer de natuur in evenwicht is.
Dat is van belang voor de natuur, onze leefomgeving, onze toekomst maar ook om
bijvoorbeeld (planten-)ziektes en dierplagen te voorkomen en bestrijden.
Ook in Nederland gaat de biodiversiteit achteruit, dit heeft gevolgen voor weidevogels,
insectenstand, specifiek de wilde bij en heeft een toename van boomziekten en
dierplagen zoals eikenprocessierups tot gevolg. In Friesland, bij uitstek een
weidevogelprovincie, is duidelijk zichtbaar dat de weidevogelstand afneemt.
6.3

Mogelijke projecten 2019-2022

In deze paragraaf lichten we mogelijke projecten en processen toe, die we tussen nu en
2022 kunnen uitvoeren. Diverse maatregelen zijn mogelijk, het vergroenen van de
openbare ruimte (minimaliseren verhard oppervlak, toevoegen van bomen) en creëren
van een natuurnetwerk staat daarbij bovenaan het lijstje. Dit draagt bij aan de
ecologische balans en biodiversiteit in Heerenveen. Het afkoppelen van regenwater en
lokaal bergen of afvoeren biedt ook kansen voor het ontzien van het bestaande
rioleringssysteem.
a) Afkoppelen
We hebben tot op heden al flink ingezet op het afkoppelen van regenwater en het
afvoeren op het oppervlaktewater, wat vaak mogelijk is nadat de “first flush” (eerste
hoeveelheid regen) is weggepompt. Bij nieuwbouw (in- en uitbreidingsgebieden)
wordt dit standaard toegepast. Bij renovatie van straten en wijken worden
klimaatadaptieve maatregelen genomen door de aanleg van regenwaterriolen.
Voorbeelden hiervan zijn delen van de Akkers en de Greiden, Túntsjes en
Sinnebuorren en het Tellegebied.
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b) Klimaatrobuuste inrichting
Klimaatrobuuste inrichting van woongebieden heeft tot nu toe vooral plaatsgevonden
bij nieuwe wijken, zoals Skoatterwâld. Deze wijk is ten opzichte van andere wijken
van Heerenveen veel groener ingericht wat leidt tot minder opwarming. Verder is hier
qua waterhuishouding het principe vasthouden – bergen – afvoeren gehanteerd.
Hierdoor ontstaan minder snel problemen met droogte en wordt overlast door
voldoende berging beperkt.
c) Aanpakken van bestaande hotspots
Een aanpak op hotspots is er nog niet bewust geweest. De hotspots zijn op basis van
de stresstest vooral de bedrijventerreinen, oude wijken en centra. Daar is meestal
weinig ruimte om grootschalige klimaatmaatregelen te treffen, door bijvoorbeeld te
vergroenen. Een strategie kan dan zijn dat er gekeken wordt naar het creëren van
koele plekken in de directe nabijheid op redelijke loopafstand.
d) Samenwerking met waterschap en bedrijven
Samen met het waterschap en andere actoren wordt samen opgetrokken en gekeken
hoe klimaatadapatief kan worden ingericht. Als de gemeente of het waterschap aan
de slag gaan is het goed om dat de ander te laten weten en samen te kijken of er ook
een slag te maken is op het gebied van duurzaamheid. Zie ook de Klimaatagenda van
het waterschap, waarin staat: “Met onze kennis en andere instrumenten helpen we
gemeenten, bedrijven en inwoners bij het klimaatbestendig inrichten van het stedelijk
en landelijk gebied, van bedrijfsterreinen en van particuliere eigendommen.” Als
gemeente willen we bewuster kiezen voor groen bij herinrichting/
bestemmingsplannen en hier ook geld voor reserveren.
e) Bewustwording en verleiding bij inwoners leidt tot eigen initiatief
We willen inwoners bewust maken van de voordelen die een groene, biodiverse en
klimaatvriendelijke tuin hebben. Daarbij willen we inzetten op het verleiden en
ondersteunen in de uitvoering. Een goed voorbeeld hiervan is operatie Steenbreek,
waar we aan wil gaan deelnemen. Een groene gevel of dak, waterdoorlaatbare
parkeerplekken en een regenton is ook mogelijk. Dit vraagt om meer communicatie,
o.a. over het vergroten van de biodiversiteit, het effect op de gezondheid en de
mogelijkheden om samen met je buren het initiatief te nemen.
f) Heldere kaders vanuit de gemeente
We willen ervoor zorgen dat bij ruimtelijke plannen klimaatadaptatie en vergroting
van biodiversiteit hoger op de agenda komt te staan bij belangenafwegingen en
afspraken met projectontwikkelaars. Hiervoor willen zelf ook goede ontwerprichtlijnen
opstellen, die aansluiten bij wat we als samenleving acceptabel vinden qua hinder van
te veel en te weinig water.
g) Natuurlijk groenbeheer = basis natuurnetwerk
Heerenveen is een groene gemeente. Openbaar groen dooradert alle wijken en
dorpen, er is vrijwel geen straat zonder groen of bomen. Natuurlijk groenbeheer
maakt sinds 25 jaar deel uit van het groenbeheer, ook in stedelijke omgeving.
Voorbeelden zijn: begrazing met schapen, natuurlijk beheer van bermen en
watergangen, laten liggen van hout in bossen, inzaaien bloemenweides en –bermen,
natuurlijke oevers, gebruik inheemse plantensoorten. Er worden al meer dan 30 jaar
geen chemische bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen gebruikt.
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Er zijn in Nederland talloze projecten gericht op de (wilde) bij, insecten- of
bijennetwerken, en (weide-)vogels. Heerenveen doet mee aan enkele landelijke
projecten zoals Idylle van Vlinderstichting/Landelijke Bijenvereniging, aanleg van
enkele bloemenweides via Fryslân Zoemt, deelname aan een bijeenkomst Natuurlijk
Akkrum. Als gevolg van dit natuurlijk beheer is de basis voor een natuurnetwerk
aanwezig in Heerenveen.
h) Natuurnetwerk en ontbrekende schakels
Voor vergroting van biodiversiteit moet de leefomgeving van zowel mens, plant en
dier verbeteren. Flora en Fauna moeten zich kunnen verplaatsen, voortplanten, leven,
foerageren enz. Daarvoor is een geschikte leefomgeving nodig en bij voorkeur
verbindingen en stapstenen tussen die leefgebiedjes. Dat noemen we een
natuurnetwerk.
We gaan het natuurnetwerk en de ontbrekende schakels/gewenste verbindingen met
natuurgebieden in beeld brengen op een natuurnetwerkkaart. Deze kaart zal de basis
van het beleid zijn en het kader vormen voor de keuze en toetsing van beheer,
(inrichtings-)projecten en bewonersinitiatieven. Initiatieven dienen een bijdrage te
leveren aan het netwerk en bij voorkeur ontbrekende schakels in te vullen of
stapstenen te vormen. Initiatieven kunnen zo ook gemotiveerd niet ondersteund
worden indien ze geen bijdrage aan het netwerk leveren.
i) Bewustwording en gezamenlijke aanpak
Biodiversiteit vergroten kunnen we niet alleen als gemeente. Hiervoor moeten we
samenwerken met bedrijven, bewoners, agrariërs, natuur beherende instanties,
gemeenten en provincie. Als we bewoners van de gemeente bewust kunnen maken
van de natuurwaarden in hun omgeving en de noodzaak om biodiversiteit te
behouden en vergroten, ontstaat waardering en draagvlak om zelf ook iets te doen.
Natuur moet daarbij beleefbaarder en herkenbaar worden.
We willen vier sporen volgen in bewustwording en samenwerking:
 Bewustwording en stimuleren biodiversiteit in eigen tuin of erf
 Ondersteunen particuliere/bewonersinitiatieven ter bevordering van biodiversiteit
in dorp en wijk’’
 Uitbreiding natuurnetwerk in de openbare ruimte door de gemeente
 Stimuleren natuurinclusieve landbouw’.
Rode draad is het ontwikkelen van een sterk natuurnetwerk en vergroting van
biodiversiteit.
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6.4

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en biodiversiteit 2019-2020

Het uitvoeringsprogramma (tabel hieronder) beschrijft met welke inzet we projecten
gaan uitvoeren waarmee we onze ambities waarmaken.

Klimaatadaptatie

Kosten

Projectnaam

Doel

Dialoog over
Klimaatstresstest in
knelpuntgebieden

Bepalen locaties met grootste
consequenties en samen met
inwoners inventariseren van
benodigde maatregelen
wateroverlast en hittestress.

Uitvoeren van
initiatieven met
inwoners om te
vergroenen

Realisatie van bewonersinitiatieven
die de gemeente
klimaatadaptiever/meer biodivers
maken met groter bewustzijn van
het veranderende klimaat. Bijv.
groene daken, operatie steenbreek,
regenton, bomen planten,
bovengrondse afvoer).

Vergroenen
bedrijfspercelen

Plan om samen met bedrijfsleven
grijs eruit, groen erin op
bedrijfsterreinen.

Plan van aanpak
Klimaatrobuuste
gemeentelijke
gebouwen

Plan van aanpak voor eigen
gebouwen klimaatadaptatief,
bijvoorbeeld een groene gevel,
klimaatadaptatieve materialen, of
zonwering. Ook de impact van de
gebouwen op de directe omgeving,
bijvoorbeeld het langer vast houden
van regenwater en het geven van
verkoeling.

Meekoppelkansen

2019
€ 10.000

Ja, vooral met sociale
duurzaamheid. Naast je eigen
tuin, kun je ook aan de slag
met jouw straat, samen met
de buren. Hierdoor ontstaat
meer sociale cohesie in de
buurt. Met de juiste
ondersteuning, bijvoorbeeld
opbouwwerkers, kunnen
nieuwe vrijwilligers gevonden
worden.
Nieuw beleid ten aanzien van
ontwikkelen van
bedrijvenparken en
vestigingsbeleid moet ervoor
zorgen dat er geen Hotspots
meer kunnen ontstaan.
Koppelingen met de thema's
Energie en Circulair, onder de
noemer ‘100 duurzame
bedrijven’.

€ 50.000

€ 75.000

€ 10.000

€ 50.000

De relatie met project
Energieprestatie van eigen
gebouwen verbeteren. Voor
alle gebouwen kan een
groeiladder gemaakt worden
met energieprestatie,
klimaatadaptatie en circulair.
Dit kan inspiratie bieden voor
inwoners en bedrijven om zelf
aan de slag te gaan.

€ 20.000

Klimaatadaptatie & biodiversiteit

Kosten

Projectnaam

Doel

2019

Kansenkaart
klimaatrobuust &
biodivers Centrum

Inzicht in de kansen en
mogelijkheden voor
klimaatadaptieve en biodiverse
maatregelen.

Natuurinclusieve
landbouw op
Klaverblad Noordoost
en andere pilots

Zie project Duurzaam Ontwikkelen
Klaverblad Noordoost

Ontwerprichtlijnen
buitenruimte tbv
klimaatadaptatie en
biodiversiteit

Een heldere set aan
ontwerprichtlijnen voor de
buitenruimte, die goed toepasbaar
is in ruimtelijke projecten.

2020

€ 20.000

Ja, vooral met sociale
duurzaamheid, gelet op het
creëren van prettigere
verblijfplekken in de openbare
ruimte die ook de gezondheid
van inwoners (o.a. kwetsbare
groepen) ten goede komt.

2020
€0

€ 25.000
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Biodiversiteit
Projectnaam
Lokaal Natuurnetwerk
ontwikkelen
Pilot bermbeheer de
Deelen

Kosten
Doel
Inventarisatie van de ontbrekende
schakels in ons lokale
natuurnetwerk en deze invullen.
Samen met agrariërs en andere
partijen afspraken maken over
extensief beheer van bermen in het
buitengebied.

2019

2020

€ 10.000

€ 50.000

€ 20.000

€ 20.000
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7 Randvoorwaarden
Tijdens de totstandkoming van het duurzaamheidsprogramma is gekeken naar welke
randvoorwaarden we moeten organiseren om tot een succesvolle uitvoering en borging
van dit duurzaamheidsprogramma te komen. Ieder onderdeel en aspect van de
organisatie draagt daaraan bij. Hieronder is kort uiteengezet wat nodig is.
In de volgende paragraaf zijn de randvoorwaarden beschreven. Deels liggen deze binnen
ons invloedsgebied en koppelen we acties aan de randvoorwaarden. Deels hebben we
echter niet of nauwelijks invloed en is het belangrijk flexibel bij te sturen waar nodig
7.1

Toetsen en meekoppelen sociale duurzaamheid

Duurzaamheid – de energietransitie, klimaatbestendig handelen en circulaire economie –
is niet alleen van een bepaalde groep mensen, maar van en voor iedereen. Het heeft de
potentie om verbindend te zijn, bijvoorbeeld door energiecoöperaties. Maar door
“klimaatarmoede” kun je ook buitenspel staan, bijvoorbeeld omdat koken op inductie en
de bijbehorende pannenset te duur zijn.
We willen er voor zorgen dat de potentie van duurzaamheid benut wordt en voorkomen
dat dat de positie van kwetsbare mensen verslechtert. Samen duurzaam in Heerenveen.
Dat gaat niet vanzelf, daar is sturing en facilitering van de overheid voor nodig.
We willen slimme combinaties maken, zodat we met onze projecten positief effect
hebben op meerdere thema’s. Vervolgens gaan we in de uitvoering projecten doorlopend
beoordelen op sociale criteria. We noemen dit toetsen en meekoppelen. We zien dit als
een grote figuurlijke plus op onze werkzaamheden.
Bij het uitvoeren van dit programma wordt veel samengewerkt met inwoners.
Bijvoorbeeld bij de aanpak van aardgasvrije wijken en dorpen en inwonersinitiatieven
zoals ‘steenbreek’ stimuleren. Daarbij benutten we de kennis van gebieds- en
opbouwgericht werken met inwoners van wijkmanagers, gebiedsregisseurs en
opbouwwerkers.
Door duurzaamheid van en voor iedereen willen we de maatschappelijke acceptatie
(vanuit de markt, samenleving en politiek) en het draagvlak vergroten.
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Voorbeelden toetsen en meekoppelen van sociale criteria bij duurzame thema’s:
Toetsen:
 Bij projecten, zoals bij de realisatie van opwekking van energie, wordt social return zo
veel mogelijk toegepast. Bijvoorbeeld het creëren van plekken voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
 Welke investering vraag ik van de bewoners in deze ‘aardgasvrije’ wijk en is dat
proportioneel voor ze? Welke wijk doen we eerst?
Meekoppelkansen:
 Educatie rondom CE bedrijvigheid opstarten.
 Maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen, wijkcentra en scholen, met een
energiescan faciliteren in energiebesparing en daarmee vitale exploitatie.
 Bij ontwerprichtlijnen buitenruimte ten behoeve van klimaatadaptatie en biodiversiteit
ook ontmoeting en een gezonde leefomgeving: : schaduwrijk, water en groen
ingericht en bijdragend aan een gezonde leefomgeving.
 Duurzaamheidsfonds instellen dat de baten van energieprojecten laat terugvloeien
naar de Mienskip.
 Veel bewonersinititatieven zijn al goed bezig. De koplopers zijn echter niet altijd een
dwarsdoorsnede van de bewoners.
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7.2

Global Goals

We hebben in het Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 gekozen om relevante doelen van de
Global Goals van de Verenigde Naties (VN) te hanteren. Deze doelen zijn er voor
wereldwijde duurzame ontwikkeling van de economie en de samenleving. De structuur
behoudt ruimte voor nieuwe maatschappelijke, creatieve, aanvullende ideeën en
initiatieven.
Het doel “11 veilige en duurzame steden” staat centraal. Dit is een goal met een brede
reikwijdte waar bovendien de gemeentelijke beleidsbeïnvloeding relatief groot is. Vanuit
die ambitie en bedoeling willen we werken. Dat doen we Samen met onze Inwoners (roze
ring in de figuur), één van de thema’s in het Hoofdlijnenakkoord. De overige thema’s uit
het Hoofdlijnenakkoord dragen daar allemaal aan bij. In de figuur is dit grafisch
weergegeven.
De thema’s in het duurzaamheidsprogramma hebben directe raakvlakken met tweederde
van de gekozen global goals. Maar in hoeverre hebben onze activiteiten ook invloed op
de global goals? De monitor www.waarstaatjegemeente.nl laat zien hoe gemeentes
presteren. Deze monitor meet echter gemeentebreed en niet specifiek voor gemeentelijk
beleid. We willen nader onderzoeken welke toetsingscriteria wèl beïnvloed worden door
ons beleid, en de mogelijkheid onderzoeken of we deze toetsingscriteria vervolgens als
kritische succesfactoren (KSF) kunnen inzetten. Het duurzaamheidsprogramma en het
nieuwe Economisch Beleid zijn goede thema’s om hiermee te experimenteren.
Onderstaand overzicht geeft een indruk van wat we al doen.
39

Duurzaamheidsprogramma 2019-2022
Wat doen we bijvoorbeeld al?

11 Duurzame steden
& gemeenschappen

Via Maak Het! geven we ruimte aan initiatieven van inwoners. We
laten de maatschappelijke en ecologische waarde zwaar
meewegen (omgevingsvisie).
Bij het project ‘de Opstapper’ is het een doel om meer inclusiviteit
in woonvisie- en plannen te krijgen. Stedenbouwkundig ontwerp
richt zich op leefbaarheid. Er zijn verschillende voorbeelden van
inbreiding en multifunctioneel ruimtegebruik.
Bij monumenten bieden we ruimte af te wijken van het
bestemmingsplan om een goede invulling te vinden en om
monumenten te kunnen behouden.
Heerenveens model; dat uitgaat van veiligheid en gezondheid.
G-1000 top, green deals (waterketen).
Schuldpreventie jeugd via lespakketten, aanvraag minimaregelingen versimpelen, Meitinkers, sociaal ondernemerschap
stimuleren, werkgroep (H)eerlijk Heerenveen (Fairtrade).
Voedselbank ontvangt subsidie. Kwijtschelding rioolheffing en
afvalstoffenheffing.
Certificaat Gezonde School en de JOGG-aanpak,
drinkwaterpunten, collectieve zorgverzekering voor kwetsbare
groepen, seniorennetwerk, preventieteams, mantelzorg als
onderdeel WMO-beleid. De gemeente creëert
ontmoetingsplekken.
Veiligheid via o.a. de wijk GGD’er. Interactieve beleidsvorming
doormiddel van aansluiten bij energie coöperaties en lokale
initiatieven. Ruimte geven aan burgerinitiatieven door Maak het!
En stakeholders betrekken bij start en hele ontwerpproces.

Overkoepelend

Global Goals

Zorg & Welzijn

01 Geen armoede

03 Goede gezondheid
en welzijn

16 Vrede veiligheid en
sterke publieke
diensten

Toekomstbestendig
& Duurzaam

Werken & Ondernemen

08 Waardig werk en
economische groei

09 Innovatie en
infrastructuur

12 Verantwoorde
consumptie en
productie

07 Betaalbare en
duurzame energie
13 Klimaatactie
15 Leven op het land
(behoud
biodiversiteit)

Actief verbindingen leggen tussen bedrijven en sectoren via
ondernemersnetwerken, individuele verbindingen en platform
onderwijs-markt. We hebben een ondernemersloket en
ondersteunen sociaal ondernemerschap en startups.
Werkgeversbenadering voor het potentieel te benutten van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toepassen
criterium 5%(=2%) social return bij aanbesteding. We hebben
een Fairtrade inkoopbeleid.
Duurzaam bouwloket (virtueel), deelname circulair Fryslân.
Verbonden aan Innovatiepact Fryslân (IPF), regionale
samenwerking (waaronder Ynbusiness), meer laadpalen, bouw
circulair (sluiten betonketen).
Deelnemer circulair Fryslân, Reuzedei Akkrum. Deelname warme
truien dag, earth hour, duurzame huizenroute o.a. We belonen
koplopers met een Duurzame Duim. Omrin werkt met
afvalcoaches. Duurzaamheidscertificering voor horeca en
recreatie locaties. Aangenomen motie statiegeldalliantie.
Een actieve rol bij de energie coöperaties. Mogelijk samen met
inwoners realiseren van een zonnepark. We weten welke energie
labels onze gebouwen hebben.
Project Sinnebuorren, NME, herinrichting openbare ruimte; meer
groen, minder stenen.
Ecologisch bermbeheer, landschapbeleidsplan, flora- en
faunaprotocollen. Natuur- en milieueducatie voor scholen is in
voorbereiding. Pilots natuur inclusieve landbouw.
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7.3

Kennis delen en samenwerken

Landelijk samenwerken
Zoals eerder genoemd zijn de opgaven groot. Vanuit het Rijk komen taken en
verplichtingen op ons af die we niet solitair kunnen realiseren. In de eerdere
onderhandelingen met het Rijk hebben VNG, IPO en UvW aangegeven dat de opgaven
alleen gerealiseerd kunnen worden wanneer er middelen beschikbaar komen. Met
middelen bedoelen we niet alleen geld. Ook delen van kennis, opbouwen van netwerken
en aandragen van maatwerkoplossingen voor relatief kleine gemeenten zoals
Heerenveen (op landelijke schaal bekeken) zijn randvoorwaarden voor het goed kunnen
invullen van de opgaven die voor ons liggen.
De VNG heeft in dat kader in de Buitengewone ALV van 30 november 2018
randvoorwaarden vastgesteld die van belang zijn en gebruikt worden als toetskader voor
de uitvoerbaarheid van de gemeentelijke taken binnen het Klimaatakkoord:
1. Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen is afhankelijk
van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de
samenleving.
2. Een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten.
3. Gemeenten krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te
kunnen uitvoeren.
Personele inzet voor de energietransitie volgens de VNG en de landelijke
Klimaattafel van Diederik Samsom
De VNG claimt bij het rijk 5 fte basisinzet voor de warmtetransitieplannen, plus 1
fte extra voor elke 10.000 aardgasaansluitingen. Dat geeft gemiddeld weer wat er
in NL nodig is voor het maken van de warmtetransitieplannen en om de roadmap
tot 2030 uit te voeren.

Een concreet voorbeeld is de opgave voor het maken van ‘plannen van aanpak
Aardgasvrij’ voor elke wijk en dorp in elke gemeente. De opgave vanuit het Rijk is
bekend en ook de termijn waarin we dit gereed moeten hebben, samen met een
prioritering. Vanuit het Rijk komt echter op zijn vroegst eind 2019 een leidraad voor de
aanpak. Hierop wachten betekent kostbaar tijdsverlies.
Een tweede voorbeeld is de benodigde personele inzet. Deze is aanzienlijk en betekent
voor alle gemeenten een behoorlijke uitbreiding van mensen. Of dit in de praktijk
haalbaar is, is de vraag omdat de druk op deze specifieke arbeidsmarkt enorm zal
toenemen. Ook hierin is regie nodig, samen met strategische oplossingen.
Regionale samenwerking
We blijven de samenwerking en afstemming met provincie en regio opzoeken, want veel
uitdagingen stoppen niet bij de gemeentegrens. Ook is daar mogelijk kennis en subsidie
beschikbaar en hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Met name op het vlak
van de energietransitie en circulaire economie is die aansluiting een “must”. Dit is met
name van belang voor de woningcorporaties, die ook in andere nabijgelegen gemeenten
actief zijn. Het is bijvoorbeeld gewenst om samen ‘aardgasvrij’ te worden. Concrete
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samenwerkingsverbanden waarin we een actieve rol spelen zijn: Streekagenda Zuidoost
Friesland en Regiegroep RES. Daarnaast kijken we de komende periode ook expliciet
naar samenwerking op F4 niveau ten behoeve van thema’s zoals geothermie of circulaire
economie.
Structureel strategisch overleg met partners
Diverse partners van de gemeente, waaronder grote bedrijven, de netbeheerder,
woningcorporaties, financiële instellingen en andere maatschappelijke partners en
platforms hebben aangegeven behoefte te hebben aan een strategisch overleg waarin zij
de duurzaamheidsstrategie in de komende jaren samen kunnen vormgeven, van de
hoogte kunnen zijn van elkaars plannen en na kunnen gaan hoe ze elkaar kunnen
versterken. Wij zouden dit in eerste instantie moeten initiëren en een regierol nemen.
We willen op professionele en integrale wijze het gesprek aangaan met bedrijven over
duurzaamheid. Dat betekent dat we niet (verkokerd) voor ieder thema apart langs zou
moeten gaan. Vanuit de afdeling economie is er accountmanagement. Dit is een goed
aangrijppunt om duurzaam accountmanagement te ontwikkelen.

7.4

Communicatie

Het is belangrijk een strategisch communicatieplan te ontwikkelen en uit te rollen. Doel
van deze communicatie is het samen met onze inwoners, bedrijven en organisaties aan
de slag met duurzame thema’s. Er zijn veel processen, projecten en ontwikkelingen die
simultaan verlopen of zelfs dwars door elkaar. Voor Heerenveen is herkenbaarheid
daarom essentieel; welke projecten en processen dragen bij aan verduurzaming van
onze gemeente? De communicatiestrategie moet op die wijze worden uitgewerkt dat ook
helder is wie de afzender is. Een goed voorbeeld is de campagne van de Freonen fan
Fossyl Frij Fryslân; alle duurzame projecten die individuele bedrijven en organisaties
ondernemen, worden gepositioneerd als een ‘project van de Freon Fan Fossyl Frij
Fryslân’.
Onderdelen van het strategisch communicatieplan:
 Voortdurende algemene communicatie (‘draaggolfcampagne’) om de energietransitie,
klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie onder de aandacht te brengen
via bestaande middelen.
 2050 klinkt ver weg, maar we hebben grote opgaven waarvoor nu al flink tempo
gemaakt moet worden. Veel meer tempo dan nu het geval is. Duidelijk in de
communicatie moet zijn dat er bijvoorbeeld geen aardgas in 2050 is en dat je er wel
over na moet denken/ maatregelen moet nemen en welke betaalmogelijkheden er
zijn of komen.
 Verbinding en connectie zoeken met klimaatsceptici en klimaatontkenners. In de
huidige samenleving zien we meer polarisatie ontstaan; naast de early adopers laten
steeds meer mensen kritische geluiden horen, met opmerkingen als
‘klimaatverandering is onzin’ en ‘investeringen zijn zonde van het geld’. In het
strategisch communicatieplan geven we aandacht aan hoe om te gaan met
‘tegengeluiden’.


Verbinding tonen met regionaal en landelijk beleid. Benutten van landelijke
communicatie (kennisdelen, onafhankelijke websites en onderzoeken, bijvoorbeeld
hittestresstest, Milieucentraal, onze eigen website optimaliseren)
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Informeren over wat mensen zelf kunnen doen. Aangeven van voordeel: waarde
creatie expliciet benoemen, het levert wat op (meer groen bij biodiversiteit, comfort
bij huis isoleren, minder afval bij hergebruik etc.).



Het delen van goede lokale voorbeelden en het waarderen van ambassadeurs, door
het uitreiken van de Sinnestriel (bedrijven/organisaties) en Duurzame Duim
(inwoners).
Voor mensen die (samen) aan de slag willen: gezamenlijke inkoopacties en regelingen/
leningen etc. die voorradig zijn communiceren en het faciliteren van acties (Duurzaam
Bouwloket, Energiewerkplaats, buurttuin, Actie Steenbreek, …).



7.5

Omgevingsvisie

De opgaven die we in het duurzaamheidsprogramma hebben beschreven, hebben invloed
op andere beleidsterreinen binnen de gemeente en vice versa. Een belangrijke
ontwikkeling is de nieuw vorm te geven omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een
strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De
omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur,
landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, cultureel erfgoed en welzijn. Binnen de
gemeente Heerenveen zijn we in 2018 gestart met de voorbereidingen voor deze
omgevingsvisie. We verwachten de visie eind 2020 vast te kunnen stellen.
Opgave
De planning voor de omgevingsvisie staat los van de planning van de diverse opgaven uit
het duurzaamheidsprogramma. Een aantal opgaven uit het duurzaamheidsprogramma
heeft rechtstreeks invloed op de omgevingsvisie, zoals bijvoorbeeld de Regionale
Energiestrategie, de plannen van aanpak Aardgasvrij, de Ontwerprichtlijnen voor de
buitenruimte (klimaatadaptatie en biodiversiteit) en het Lokale Natuurnetwerk. Als de
uitwerking van deze onderwerpen niet tijdig gereed is, worden deze later in de
Omgevingsvisie geïntegreerd. Het is daarom erg belangrijk voortdurend te zoeken naar
goede aansluiting over en weer.
Kaders en keuzes
Dit vraagt nadrukkelijke wisselwerking tussen de verschillende trajecten
(Omgevingsvisie, duurzaamheidsprogramma en RES). De ambities uit het
duurzaamheidsprogramma vormen een vertrekpunt voor de Omgevingsvisie. Omgekeerd
kunnen in de omgevingsvisie kaders worden opgenomen die als uitgangspunten voor het
RES-proces gelden. In de startnotitie RES zal een aantal procesmatige en inhoudelijke
uitgangspunten worden opgenomen. In de RES zelf wordt uiteindelijk de energieopgave
uitgekristalliseerd en worden locaties aangewezen. Deze uitkomsten werken door in de
Omgevingsvisie.
Het is onze uitdaging synergie in deze processen te vinden, zodat ze elkaar versterken.
In de Nota van Uitgangspunten voor de Omgevingsvisie (dec 2019) kunnen
bijvoorbeeld de volgende keuzes aan de orde komen:
 Woningbouwopgave in relatie tot klimaatadaptatie: wanneer we kiezen voor een sterk
accent op bouwen binnen bestaand bebouwd gebied staat dit op gespannen voet met
het uitgangspunt om binnen bestaand bebouwd gebied meer groen en water mogelijk
te maken;
 Woningbouwopgave in relatie tot energietransitie: een keuze voor bouwen binnen
bestaand bebouwd gebied en wijkvernieuwing kan een flinke katalysator zijn voor de
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7.6

energietransitie en is misschien zelfs wel noodzakelijk voor het realiseren van een
geothermieproject;
Energietransitie: ligt de prioriteit voor energieopwekking bij kleinschalige projecten of
grootschalige projecten? Het is duidelijk dat beide zijn nodig om aan de opgave te
voldoen. Op dit moment is het zonneparkenbeleid leidend, maar is niet toereikend in
relatie tot de opgave vanuit de RES. Het bepalen van een voorkeur geeft een
beleidsmatige basis om in de toekomst te faciliteren via ruimtelijk beleid, financiën,
etc.
Energietransitie: waar en op welke manier moet de opwekking van duurzame energie
ingepast worden in ons landschap en leefomgeving? Kan daarbij onderscheid worden
gemaakt in de ‘eigen’ regionale (of zelfs gemeentelijke) taakstelling, en de te
verwachten over-programmering voor andere regio’s? Wat krijgen we terug voor deze
eventuele over-programmering?
Klimaatadaptatie: kiezen we vooral voor het vergroten voor de wateraanvoer en –
afvoer (grotere riolen en gemalen) of zetten we vol in op water vasthouden en bergen
(ruimtelijke oplossingen). In andere woorden: moet al het water zo snel mogelijk uit
zicht zijn (klimaatadaptatie) of mag er ook sprake zijn van enige overlast
(klimaatacceptatie);
Groene structuren: ligt het accent op kwantiteit of kwaliteit? Meer openbaar groen
betekent ook dat het beheerbudget moet worden vergroot of uitgespreid over een
groter oppervlak. Misschien verdient het wel de voorkeur om te kiezen voor een
aantal grotere groenstructuren met meerdere functies. Bijvoorbeeld het inrichten van
aantrekkelijke speelplaatsen en tegelijk meer inzet op biodiversiteit in plaats van veel
kleine veldjes met een wipkip;
Groene structuren: op welke plekken is er maximale inzet op biodiversiteit en
klimaatadaptatie en op welke plekken ligt het accent op spelen, sporten en recreatie.

Interne organisatie

Programmateam
Aansturing in de organisatie op duurzaamheid is van groot belang voor het bereiken van
de doelen. Het is een breed onderwerp dat allerlei werkvelden, sectoren en
samenwerkingsverbanden raakt. Daarom is aansturing in de praktijk heel complex en
vraagt om een heldere organisatie en korte lijnen tussen betrokkenen. In de afgelopen
tijd is gewerkt met een programmateam waarin diverse afdelingen waren
vertegenwoordigd. Dit heeft ertoe geleid dat het een breed gedragen, integraal
programma is in de organisatie. Teamleden maken deze bewuste keuze, het is niet
vanzelfsprekend.
We willen dit in meer formele lijn continueren via:
 Een lange-termijn programma met eigen middelen, ondersteuning en communicatie;
 Verantwoordelijkheden beleggen in het programmateam, zodat iedereen weet wat
van hem of haar wordt verwacht en niet dingen dubbel doet of er dingen worden
vergeten;
 Het maken van verbindingen gedurende de uitvoering: hoe kun je elkaars projecten
sterker maken?
Programmatisch werken aan duurzaamheid betekent een formele organisatiestructuur,
waar continuïteit langdurig geborgd is. Onderstaand organisatieschema geeft een opzet
voor dit programmatisch werken.
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De Programmaraad kan hierbij het gremium zijn waar (vertegenwoordiging van) de Raad wordt
betrokken in het programma en het programma aansluiting vindt bij het raadsakkoord.

We hebben hierin de volgende uitgangspunten:
 Verbinden en afstemmen van afdelingen en disciplines: weet van elkaar waar je mee
bezig bent en hoe dat elkaar kan versterken.
 Duurzaamheidskennis goed vindbaar maken in de organisatie, en tegelijk kunnen
integreren bij zoveel mogelijk collega’s in hun dagelijks werk.
Met het instellen van het programmateam is echter niet meer dan de basis qua inzet
voor de komende jaren. We weten dat de inzet op de duurzame thema’s, en dan met
name Energie, de komend jaren een vlucht zal nemen. Onze taak is om in 2021 een plan
van aanpak gereed te hebben voor al onze wijken en dorpen; hoe gaat de transitie naar
aardgasvrij er uitzien? Met het afronden van dit proces, begint fase 2 die langjarig zal
duren: de uitrol in onze gemeente. Hier zullen we mogelijk een initiërende, regisserende
en faciliterende rol gaan spelen. Het is op redelijk korte termijn al belangrijk te bepalen
of we de kennis inkopen via adviesbureaus of kennis in huis halen door uitbreiding van
het team.
Stimuleren initiatieven medewerkers
We vinden het belangrijk ook binnen onze organisatie het goede voorbeeld te geven en
medewerkers ruimte te geven initiatieven te ontplooien. In de gesprekken hierover zijn
veel suggesties gedaan, zoals:
 Op de (elektrische) fiets of met OV i.p.v. auto;
 Stenen eruit/ groen erin (ook thuis);
 Minder eten weggooien / duurzamer eten: minder of geen vlees (ook thuis);
 Restafval duurzaam scheiden/ marktplaats voor afval/ maak het leuk!
 Elkaar informeren/stimuleren (lopende duurzaamheidsprojecten en ideeën
bespreken).
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Vanuit deze bewustwording kunnen we werken aan een gevoel van eigenaarschap:
collega’s voelen zich er mede-verantwoordelijk voor dat de eigen organisatie zo
duurzaam mogelijk is. Herkenbaarheid geven aan het duurzaamheidsprogramma kan
hierbij helpen. We kunnen hierbij ambassadeurs inzetten, opleiden en in staat stellen om
binnen de organisatie dingen voor elkaar te krijgen.
7.7

Monitoren en bijsturen

Monitoring maakt het mogelijk om verantwoording af te leggen en bij te sturen indien
nodig. Er zijn verschillende manieren en instrumenten beschikbaar om te monitoren. We
sturen op de voortgang en het succes van de projecten, de ervaringen van inwoners en
bedrijven zijn daarin onmisbaar. Voor het registeren van hoe de gemeente er als geheel
voorstaat, sluiten we zoveel mogelijk aan bij landelijke instrumenten, waaronder de
monitor energietransitie van de provincie Friesland, de duurzaamheidsmeter,
waarstaatjegemeente.nl en CBS-data.
De rapportering van de monitoringsresultaten kan ook op verschillende manieren. We
beschikken al over bijvoorbeeld een P&C-cyclus via de BERAP’s en V&P nota en een
gemeentelijk handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarnaast is een duurzaamheidsjaarverslag (met daarin output/resultaten, successen, geld, en beargumenteerd
aanpassingen programma) een waardevolle toevoeging. Dit ijkmoment is tegelijk een
goed medium om het programma bij te sturen, inclusief de daarbij horende financiële
consequenties.

7.8

Uitvoeringsprogramma randvoorwaarden 2019-2020

Randvoorwaarden
Project

Doel

Communicatiestrategie incl.
bewustwordingscampagne
voor inwoners en bedrijven

Maken en uitvoeren strategisch
communicatieplan: Doel is het samen met onze
inwoners, bedrijven en organisaties aan de slag
met duurzame thema’s.

2019

2020

€ 50.000

€ 50.000

Bewust gedrag stimuleren onder medewerkers. De

Interne ambassadeurs
aanstellen

Monitoren

Seizoensbijeenkomst
duurzaamheid (4x per jaar)

Programmateam
organiseren en formaliseren

gemeente geeft het goede voorbeeld en gaat met
haar medewerkers aan de slag binnen het eigen
invloedsgebied.
Duurzaamheidsjaarverslag opstellen met als doel
monitoren, evalueren, successen vieren,
doorontwikkelen en bijsturen
Bedrijven, de netbeheerder, woningcorporaties,
financiële instellingen en andere maatschappelijke
partners hebben behoefte aan een netwerkplek
waarin zij de duurzaamheidsstrategie samen met
partners en de gemeente kunnen vormgeven, op
de hoogte blijven van plannen en elkaar kunnen
versterken. De gemeente initieert dit en neemt de
regierol op zich.
Organisatieschema invullen en operationeel
maken

€ 25.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 125.000
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7.9

Investeringsopgave 2019-2020

Duurzaamheid is niet alleen maar ambitie; sommige dingen moeten gewoon (wettelijk
verplicht), het is niet altijd extra (bijvoorbeeld onderhoud) en dingen kun je soms ook
slimmer of op een toekomstbestendigere manier doen. Klimaatmaatregelen zullen hoe
dan ook wel extra geld gaan kosten. Maar als we niets doen zal klimaatverandering zeker
tot extra, veel hogere kosten leiden.
Budget voor uitvoering van de projectvoorstellen
We hebben flink budget nodig om de resultaten van de projectvoorstellen te behalen.
Soms betreft het fysieke investeringen, soms subsidie, soms procesgeld en soms een
deel externe inhuur van kennis en begeleiding. Het budget heeft zo zijn verloop in de
tijd.
Het budget is nodig om het duurzaamheidsprogramma succesvol vorm te geven.
Daarnaast moeten we op termijn structureel budget organiseren om voortgang in de tijd
te borgen.
In de uitvoeringsprogramma’s per thema is een overzicht van kosten opgenomen. Voor
een deel van deze kosten is reeds budget beschikbaar. Alle gegevens samen genereert
het volgende totaalbedrag:

Totaaloverzicht kosten &
dekking

2019

2020

2021

2022

Totaal

€ 910.000

€ 1.250.000

€ 533.000+PM

€ 133.000+PM

Beschikbare dekking

€ 620.000

€ 545.000

€0

€0

Benodigd budget

€ 290.000

€ 705.000

PM

PM

Voor het benodigd budget voor 2019 is een uitzetting in de begroting nodig. Het
benodigd budget in 2020 hebben we opgenomen in de perspectiefnota 2020 die in juni
2019 aan de raad wordt aangeboden. Voor sommige projecten wordt ook aanspraak
gedaan op andere budgetten voor grootschalige fysieke investeringen. Denk daarbij aan
de investeringen in de eigen organisatie (gebouwen, verlichting, groenonderhoud, etc.),
maar ook aan grote infrastructurele investeringen, zoals de benodigde ingrepen in de
gebouwde omgeving om aardgasvrij te worden.
Echter: van een aantal activiteiten en projecten is op dit moment niet bekend wat het zal
kosten en wie welke investeringen op zich zal nemen. Deze te verwachten kosten zijn
voor de betreffende projecten vooralsnog als PM post opgenomen. Dit is ook de reden
waarom de benodigde budgetten voor 2021 en 2022 nog niet in kaart zijn gebracht,
uitgezonderd het Duurzaamheidsfonds (€ 400.000) en NDE (educatie, € 8.000) en
projectorganisatie (structureel € 125.000). We verwachten dit in 2020 inzichtelijk te
hebben.
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Een uitwerking per thema van de kosten voor 2019 en 2020, dekking en benodigd budget
is opgenomen in onderstaand overzicht:
Energietransitie

2019

Aardgasvrije wijken in Heerenveen

€ 75.000

Energiemix voor en door wijk en dorp

€ 30.000

Duurzaamheidsfonds (raadsmotie eind 2018)

€0

2020 toelichting
€ 350.000 nieuw
€ 30.000 2019: Streekagenda
€ 0 nieuw: € 400.000 in 2021

Pilot Aanpak straat of wijk (Raadsproject)

€ 30.000

PM 2019: bestaand budget

Kennisfunctie Energietransitie (Raadsproject)

€ 20.000

PM 2019: bestaand budget

Natuur en duurzaamheid in basisonderwijs (NDE)

€ 15.000

€ 15.000 nieuw

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

€ 15.000

€ 30.000 2019: bestaand budget

Realisatie (grootschalige) duurzame opwek energie

€ 40.000

€ 50.000 2019: bestaand budget

Energie voor MKB: besparen en opwekken

€ 20.000

€ 30.000 2019: Streekagenda

Beleid duurzame mobiliteit

€ 10.000

Regionale Energiestrategie

€ 25.000

€ 25.000 nieuw

Openbare verlichting op LED

€ 30.000

PM nieuw

Eigen gebouwen energieneutraal

€ 30.000

PM nieuw

Eigen wagenpark op duurzame brandstof
Zon op dak eigen gebouwen

€0
€ 35.000

€0

PM
PM nieuw

Totaal Energietransitie

€ 375.000

€ 530.000

Dekking (collegeakkoord, Streekagenda, bestaande
budgetten)

€ 250.000

€ 125.000

Benodigd budget

€ 125.000

€ 405.000

2019

2020

€ 200.000

€ 200.000

Circulaire economie
Verminderen restafval huishoudens; Diftar +

regulier budget
afvalstoffenheffing

Duurzaamheidsfonds

zie Energietransitie

Himmeldei, Educatie

zie NDE Energietransitie

Evenementen circulair

€ 5.000

PM nieuw

(H)Eerlijk Heerenveen faciliteren en ondersteunen

€ 5.000

€ 5.000 nieuw

Visie Circular Valley

€ 50.000

€ 20.000 nieuw

Grondstoffenbank

€ 20.000

€ 20.000 nieuw

€ 5.000

€ 5.000 nieuw

€ 30.000

PM nieuw

100 duurzame bedrijven: pilot projecten CE met MKB
Structureel strategisch overleg met partners
Circulair inkopen
Gemeentehuis Afvalvrij

zie Randvoorwaarden
€0

€0

Totaal circulaire economie

€ 315.000

€ 250.000

Dekking (collegeakkoord, afvalstoffenheffing)

€ 250.000

€ 200.000

Benodigd budget

€ 65.000

€ 50.000

Klimaatadaptatie

2019

2020

Dialoog over Klimaatstresstest in knelpuntgebieden

€ 10.000

Uitvoeren initiatieven met inwoners om te vergroenen

€ 50.000

Vergroenen bedrijfspercelen

€ 10.000

nieuw

Natuurinclusieve landbouw op Klaverblad Noordoost en
andere pilots

deels nieuw, deels
rioolheffing
deels nieuw, deels
€ 50.000
rioolheffing
grondbedrijf project
Duurzaam ontwikkelen KNO

Plan van aanpak Klimaatrobuuste gemeentelijke gebouwen

€ 20.000 nieuw

€ 75.000
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Klimaatadaptatie & biodiversiteit
Kansenkaart klimaatrobuust & biodivers Centrum

2019
€ 20.000

Ontwerprichtlijnen buitenruimte tbv klimaatadaptatie en
biodiversiteit
Biodiversiteit

2020
€ 0 nieuw
€ 25.000 nieuw

2019

2020

Lokaal Natuurnetwerk ontwikkelen

€ 10.000

€ 50.000 nieuw

Pilot bermbeheer de Deelen

€ 20.000

€ 20.000 nieuw

Totaal Klimaatadaptatie & biodiversiteit

€ 120.000

€ 240.000

Dekking (collegeakkoord, bestaande budgetten)

€ 120.000

€ 220.000

€0

€ 20.000

2019

2020

Benodigd budget
Randvoorwaarden
Communicatiestrategie incl. bewustwordingscampagne
voor inwoners en bedrijven

€ 50.000

Interne ambassadeurs aanstellen

€ 50.000 nieuw
€ 25.000 nieuw

Monitoren
Seizoensbijeenkomst duurzaamheid (4x per jaar)
Programmateam organiseren en formaliseren
Totaal Randvoorwaarden

€ 50.000
€ 100.000

Dekking (collegeakkoord, bestaande budgetten)
Benodigd budget

€ 30.000 nieuw
€ 125.000 nieuw
€ 230.000

€0

€0

€ 100.000

€ 230.000
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