
De vijf pijlers naar duurzaamheid 

Hernieuwbare energie  
In 2030 willen we in de gemeente 745 - 1090 TJ duur-
zame energie opwekken. Dat is 50% van de energie die 
alleinwoners samen verbruiken voor wonen en leven. 
Een mix van energiebronnen zoals zon- en wind, is 
daarvoor nodig. We sluiten op voorhand geen energie-
bronnen uit. Wel vinden het belangrijk dat dit proces 
voor iedereen zo acceptabel mogelijk verloopt. En dat 
inwoners profiteren van de (economische) kansen.  
Dat kan bijvoorbeeld door opbrengsten van energie-
projecten beschikbaar te stellen voor lokale projecten.  

Woningen en gebouwen  
In 2030 willen we dat de eerste woonwijken van het 
aardgas zijn en duurzaam worden verwarmd. Hoe we 
dat doen, wordt vastgelegd in de Transitievisie Warmte 
en in de wijkuitvoeringsplannen. Daarin beschrijven we 
op wijkniveau wanneer welke wijk van het aardgas af 
gaat en op welke alternatieve warmtebron wordt over-
gestapt. Als het gaat om de gemeentelijke gebouwen, 
geven we het goede voorbeeld.   

Mobiliteit  
Een groot deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt 
door verkeer. Als gemeente willen we daar iets aan 
doen door het stimuleren van duurzame alternatieven 
zoals het openbaar vervoer, de fiets en gedeeld ver-
voer. Om die reden werken we mee aan de initiatieven 
zoals de doorfietsroute. Ook zorgen we voor vol-
doende laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. 
In 2030 maakt het wagenpark van de gemeente  
Tynaarlo geen gebruik meer van fossiele brandstoffen.  

Circulaire economie  
Een circulaire economie is erop gericht om grondstof-
fen en afval zoveel mogelijk te hergebruiken. In 2030 
willen we in onze gemeente minimaal vier projecten  
of experimenten hebben uitgevoerd met circulair  
bouwen. Op dit moment worden onze sporthal De 
Marsch en de Kooi circulair gesloopt. Dat wil zeggen 
dat zoveel mogelijk materialen weer worden herge-
bruikt. Ook producten en diensten willen we circulair 
gaan inkopen.   

Natuur & milieu  
Het klimaat verandert en dat vraagt om natuurgebie-
den, dorpen en wijken die in staat zijn zich aan te pas-
sen aan veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld 
grote hoeveelheden neerslag of lange periodes van 
droogte. Onze nieuwbouwprojecten worden klimaat-
bestendig ingericht. Maar in 2030 willen we ook maat-
regelen hebben getroffen om bestaande wijken, 
schoolpleinen en de openbare ruimte zo in te richten 
dat ze bestand zijn tegen wisselende omstandigheden.  
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Stelt u zich eens voor: Tynaarlo in 2050. Een gemeente met achttien duurzame 
dorpen en kernen. Waar we onze energie opwekken met schone energiebronnen. 
Waar we onszelf op  milieuvriendelijke wijze vervoeren. Een gemeente met een 
bloeiende economie waar we afval niet weggooien, maar  hergebruiken. En waar 
we onze leefomgeving hebben  aangepast aan het veranderende klimaat. 

Te mooi om waar te zijn? “Helemaal niet”, zegt Oetra Gopal, wet-
houder duurzaamheid. “Zeker niet als je ziet hoeveel initiatief er in 
onze Tynaarlose samenleving zit. Er zit veel kennis, betrokkenheid 
en creativiteit bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke or-
ganisatie. Dat heeft al geleid tot veel initiatieven, klein en groot. 
Ook onze gemeenteraad is heel ambitieus op dit punt. Als wethou-
der wil ik die ambitie omarmen en ruimte geven. Want we moeten 
het samen doen.   
Dinsdag 22 september praat ze met de gemeenteraad over het pro-
gramma duurzaamheid. Daarin wordt beschreven wat de gemeente 
de komende jaren doet om Tynaarlo duurzamer te maken.  
 
Broeikasgassen 
Het belangrijkste doel in het programma duurzaamheid is het ver-
minderen van de uitstoot van CO2. In 2030 met 49 procent ten op-
zichte van 1990. In 2050 zelfs 95 procent minder. Dat is vastgelegd 
in het Nationaal Klimaatakkoord. Broeikasgassen zoals CO2 zorgen 
ervoor dat de aarde opwarmt en dat heeft grote gevolgen voor het 
klimaat. “Bij alle activiteiten vragen we ons dus af welke CO2- 
effecten het heeft”, aldus Gopal.  
 
2022-2030-2050 
Het programma duurzaamheid is opgebouwd uit vijf pijlers. Samen 
zorgen ze ervoor dat Tynaarlo verder verduurzaamt. Voor iedere 
pijler is een ambitie geformuleerd voor 2030 en 2050 met daaraan 
gekoppeld een activiteitenplan voor de komende twee jaar. Gopal: 

“Op deze manier hebben we het grote, ingewikkelde klimaatvraagstuk vertaald naar Tynaarlose situatie. Met een ambitie op 
de lange termijn, maar ook realistische en haalbare doelen op de korte termijn.” 
 
Flexibel zijn 
Maatschappelijke- en technische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Ook verandert er veel in de wet- en regelgeving. 
Gopal: “Dit brengt onzekerheden met zich mee. Maar we kunnen niet wachten tot we alles weten, want dat moment komt niet. 
Dus moeten we flexibel zijn. Onze ambitie blijft steeds hetzelfde, de manier waarop we onze doelen bereiken groeit mee met 
de tijd.” 
 
Kleine dingen, grote verschillen 
Gopal begrijpt dat het voor inwoners niet makkelijk is om alle ontwikkelingen bij te houden. Toch kun je als individu veel 
verschil maken, benadrukt de wethouder. “De aandacht gaat vaak uit naar grote projecten zoals de aanleg van zonnevelden of 
windparken. Maar ook de kleine dingen maken verschil. Een regenton in de tuin, je huis isoleren of een deelauto gebruiken. Al 
die kleine stapjes, vormen samen een grote stap. Zo kunnen we allemaal bijdragen. En je kunt er morgen mee beginnen.” 
 
Durven loslaten 
Wat is dan nog de rol van de gemeente? Gopal: "Als je ziet hoeveel energie en daadkracht al in onze samenleving aanwezig is, 
dan vind ik het onze taak om lokale initiatieven zoveel mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Dat kan financieel zijn, maar 
ook praktisch door partijen samen te brengen, kennis te delen of faciliteiten beschikbaar te stellen. Daar willen we de als gemeente 
de komende jaren stappen in maken. Dat vraagt van ons om maatwerk te bieden. Soms nemen we de regie, maar heel vaak 
moeten we juist loslaten. En vertrouwen op de eigen kracht van inwoners. Daar ligt de sleutel naar een duurzaam Tynaarlo.” 

Oetra Gopal 
wethouder duurzaamheid

”De komende jaren  
verduurzamen wij onze  
gemeentelijke gebouwen. 
Dat doen we onder andere 
door de isolatie te verbe-
teren, zonnepanelen te 
plaatsen of bijvoorbeeld 
de cv-ketel te vervangen 
voor een warmtepomp. Per gebouw hebben daarvoor 
een plan gemaakt. In 2021 gaan we al onze gebouwen 
volledig voorzien van ledverlichting. Op het gemeente-
huis is dat al gebeurd. Waar we nieuw bouwen doen we 
dat zoveel mogelijk energieneutraal, zoals bijvoorbeeld 
de sporthal in Groote Veen Van gebouwen die we slopen 
wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. 
 
 

Wethouder 
Hans de Graaf 

 “We geven als 
gemeente het 

goede voorbeeld”

“Om ons aan te passen aan  
het veranderende klimaat 
hebben we het natuurge-
bied Tusschenwater bij  
De Groeve heringericht. Het gebied houdt water vast in 
droge periodes en vangt water op in tijden van veel 
neerslag. Natuurgebied De Onlanden bij Eelderwolde is 
daar ook een voorbeeld van. Natuurontwikkeling en  
klimaatadaptie gaan zo hand in hand. Er gebeuren ook 
mooie dingen op het gebied van wind- en zonne-energie. 
Zoals de zonneparken die bij GAE en op de zandwinplas 
in Tynaarlo. Tel je de opbrengst van beide bij elkaar op 
dan kunnen hiervan zo’n 3000 huishoudens van groene 
stroom worden voorzien. Ook mogen boeren sinds vorig 
jaar kleine windmolens op hun erf plaatsen. De eerste 
staat inmiddels in Zeijen.  
 
 

Wethouder 
René Kraaijenbrink 

“Er gebeuren 
mooie dingen 
op het gebied 
van wind- en 

zonne-energie”

“Met woningcorporaties 
hebben we afspraken  
gemaakt met over het  
verduurzamen van hun  
woningaanbod. En met projectontwikkelaars over 
energiezuinig- en aardgasloos bouwen. Daarnaast stimu-
leren we inwoners zelf aan de slag te gaan. Dat doen we 
bijvoorbeeld door leningen en subsidies onder de aan-
dacht te brengen, waarmee inwoners hun huis kunnen 
verduurzamen. 
 
De ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en  
energie hebben gevolgen voor de manier waarop wij 
onze omgeving inrichten. We willen gebruik maken van 
de kennis en ideeën van onze inwoners. Dit doen we  
momenteel door bijeenkomsten te organiseren, waar  
inwoners de kans krijgen om mee te praten over de  
omgevingsvisie. Hierin beschrijft de gemeente hoe zij 
aankijkt tegen allerlei onderwerpen die te maken 
hebben met de leef- en woonomgeving in de gemeente. 
Deze visie gaat een grote rol spelen in ons toekomstige 
beleid. Daarom is het belangrijk dat de visie goed bij de 
inwoners van Tynaarlo past.” 
 
 
 

Wethouder 
Pepijn Vemer

“We willen 
gebruik maken 

van de kennis en 
ideeën van onze 

inwoners.”

“Waar nieuwe riolering aangelegd wordt, kiezen we voor een gescheiden  
rioolstelsel. Regenwater gaat hierdoor niet naar de zuivering, maar komt  
terecht in de bodem en in sloten en vijvers. Naast het voordeel voor de  
natuur, zorgt het gescheiden stelsel ervoor dat bij extremere buien water- 
overlast wordt voorkomen. Hetzelfde geldt voor de wadi’s die we hebben aangelegd  
op verschillende plekken in de gemeente. 

Wethouder 
Hanneke Wiersema

'Complimenten 
voor onze 
inwoners'

“Vertrouwen op de kracht van de samenleving 
is de sleutel naar een duurzaam Tynaarlo”

Biodiversiteit staat bij ons  hoog in het vaandel. Het zorgt voor schoon water, vruchtbare grond  
en een stabiel klimaat. Om die reden planten we jaarlijks zo’n 150 bomen, leggen we bijenbossen  
en voedselbossen aan en zaaien we onze bermen in met bloemenmengsels. Vorig jaar zijn we ge- 
start met een nieuwe manier van afval ophalen. Plastic en groenafval worden niet meer belast en  
restafval weggooien is juist duurder geworden. Alle inwoners hebben een PMD-container gekregen.  Met 70 kilo restafval per  
persoon zitten we ver onder het gemiddelde van de Drentse gemeenten. Ook wordt het afval grotendeels op de juiste manier 
gescheiden, waardoor het geschikt is voor recycling. Mijn complimenten voor alle inwoners!” 


