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Algemeen 
Monitoren  
Duurzaamheids 
Beleid 

VTD: Benistant 
PFH: Beintema 

Monitoring 
duurzaamheidsbeleid  

       

    themasessie commissie grondgebied, 
openbaar voor raad, incl. Ambassadeurs, 
Fairtrade & Afval.  

Heeft plaatsgevonden op 24/1 2017.  
Presentatie: 17INT02596 

    B&W memo rapportage ambassadeurs 
duurzaamheid (16INT04117) 

 

Naar commissie GGB 24/1/ 2017  
ter kennisname. 

Beleid VTD: Benistant 
PFH: Beintema 

Update nota 
Samenwerken aan een 
duurzaam Hellendoorn 
2013-2016 

    Update van de in 2013 vastgestelde nota 
“Samen werken aan een duurzaam 
Hellendoorn”   

Opzetten i.c.m. op te richten DZH platform met 
inwoners 
Zal opgesteld worden in het eerste kwartaal van 
2018. 

Communicatie 
(intern) 

VTD: Benistant 
PFH: Beintema 

Communicatie intern n.a.v. 
gezette stappen DZH 

    Bewustwording medewerkers intern 

 

Elke vrijdag blog over duurzaamheid op intranet. 
Blog wordt niet meer bijgehouden sinds 23 januari 
2017. Mogelijkheden bekijken extern informeren & 
meer communicatie intern 

Communicatie PFH: Beintema, 
Raven 

Millenniumgemeente     Toekomst Millenniumgemeente bekijken 

 

Millenniumdoelen zijn verlopen eind 2015. Deze 
zijn opgevolgd door de VN Global Goals. 
Millenniumgemeente heeft daardoor geen actieve 
betekenis meer. De VNG biedt nu de mogelijkheid 
om Global Goals gemeente te worden. In de 
actualisatie in 2018 kan dit als nieuw actiepunt 
worden opgenomen. 



17INT02665 Monitoring Jaarplan 2017 Uitvoering Duurzaamheidsbeleid gemeente Hellendoorn (bijgewerkt 26-09-2017)     

2 
 

Duurzame gemeentelijke organisatie 

Energie  
 

VTD (trekkers Punt, 
Poortinga i.s.m. 
Kosters, Grolleman, 
Bergboer, Nahuis  
PFH: Walder, Coes, 
Beintema 

Uitwerken 
Initiatiefvoorstel 15 % 
Energiebesparing in de 
gemeentelijke organisatie 
en monitoren 
verduurzaming openbare 
verlichting, 
gebouwen/installaties, 
riolering en wagenpark 
 

    Er is in 2016 geadviseerd en besloten over 
geplande en mogelijke maatregelen om tot 
15% gemeentelijke energiebesparing te 
komen (gebouwen, riolering, openbare 
verlichting en wagenpark), over een 
revolverend fonds en 
financieringsmaatregelen. Tevens monitoring 
van verduurzaming van genoemde 
onderdelen. Oorspronkelijk actieplan 
(energiemonitor): 16INT01898. 

 

Er is een lijst met energiebesparende maatregelen 
(energiemonitor) opgesteld. De lijst is een actief 
bestand dat continu wordt bijgewerkt. Het bestand 
rekent automatisch de actuele gemeentelijke 
besparing uit ten opzichte van 2013.  Voortdurend 
wordt aan de hand van de ontwikkelingen de lijst 
bijgesteld en geactualiseerd. 
  
In juni 2017 is de stand van de besparing 7,6% 
Een groot aantal nog te nemen maatregelen zitten 
in de uitvoeringsfase, de verwachting voor maart 
2018 is dat de 15% besparing wordt gehaald. 
Opgemerkt moet worden dat energiebesparing is 
gericht op het primaire energiegebruik van de 
gemeentelijke organisatie. Externe gebruikers (Bv 
ijsbaan Dunantplein) zijn buiten beschouwing 
gelaten, hierop hebben we geen invloed. 

I&F: Kosters 
PFH: Walder 
 
Acutus 
 
Sport: Hofstede 
PFH: Coes 

Energiebesparing 
gemeentelijke 
organisatie: vastgoed 

    Energiebesparende maatregelen treffen in het 
gemeentelijk vastgoed. De te nemen 
maatregelen worden genoemd in de actuele 
lijst 15% energiebesparing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energiebesparende maatregelen treffen in het 
gemeentelijk vastgoed. De te nemen maatregelen 
worden genoemd in de actuele lijst 15% 
energiebesparing. Het realiseren van de 
maatregelen ligt goed op schema. Acutus voert 
monitoring uit van het gemeentelijk 
energieverbruik en doet aanbevelingen met 
betrekking tot het bereiken van de 15% 
energiebesparing. Ook geven zij aanbevelingen 
voor de lange termijn. 
 
Zonnepanelen op HvC&B worden op dit moment 
(oktober 2017) gerealiseerd, evenals 
zonnepanelen op sporthal de Voordam.  Bij een 
drietal gebouwen (sporthal Kruidenwijk, gymlokaal 
Portlandweg en de gemeentewerf) zijn we 
overgestapt van een traditioneel naar een slim 
gebouwbeheerssysteem (Loxone). Hierbij wordt de 
klimaatinstallatie aangestuurd door slimme 
detectoren/melders (ook te bedienen via een app). 
De eerste resultaten bij gymlokaal Portlandweg 
zijn veelbelovend en laten een gasbesparing zien 
van ca. 20%. Wij zijn met de uitrol van Loxone bij 
sport- en utiliteitsgebouwen een voorloper in de 
markt.  
 
Waarschijnlijk zal binnenkort een lucht/water-
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warmtepomp geïnstalleerd worden op HvC&B. 
Hiermee zal de 15% besparing bereikt kunnen 
worden. Uit een inventarisatie van Acutus blijkt dat 
er nog veel meer kansen tot verduurzaming liggen 
en dat we in de toekomst nog verder kunnen gaan 
dan 15% besparing. 
 
Eventueel benodigde communicatie met 
gebruikers van betreffende gemeentelijke 
sportaccommodaties verloopt via team sport. 
Voorgesteld in het kader van de 
meerjarenbegroting 2018-2021: 
haalbaarheidsonderzoek realisatie LED-
sportveldverlichting ter vervanging van huidige 
conventionele verlichting (team I&F en Sport) 

OW: Grolleman 
PFH: Beintema 

Energiebesparing 
gemeentelijke 
organisatie: openbare 
verlichting 

    Vervangen openbare verlichting door LED 
verlichting, niet-noodzakelijke lichtmasten 
verwijderen.  

Dit najaar worden alle hoofdwegen voorzien van 
LED verlichting inclusief de Bloemenwijk. De 
komende jaren wordt de verlichting in de wijken 
stapsgewijs vervangen op basis van ouderdom. 
Waar mogelijk worden lichtmasten verwijderd. 
LED-lampen worden gecontroleerd gedimd. De 
verwachting is dat de 15% energiebesparing op 
het gebied van openbare verlichting ruim gehaald 
gaat worden vóór het einde van de collegeperiode. 
Ook moeten de doelen gesteld door het Rijk in 
ogenschouw worden genomen (o.a. 20% 
besparing in 2020). 

RO: Bergboer 
PFH: Beintema 

Energiebesparing 
gemeentelijke 
organisatie: riolering. 

    Monitoren uitvoering GRP op gebied 
duurzaamheid/energie. 

 

Dit is een lopend proces. Bij vervanging pompen 
wordt gekozen voor efficiëntere motoren. Er wordt 
tegenwoordig een flexibele werking van het 
gemaal toegepast. Ook wordt geprobeerd het 
aantal storingen te drukken (minder 
onderhoudsbewegingen). Het blijkt lastig om het 
energiegebruik van de installaties precies te 
monitoren. Bovendien is het energieverbruik sterk 
afhankelijk van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. 
Ook draagt het watertransport slechts 5% bij aan 
het totale energieverbruik in de waterketen. De 
vraag is dan ook hoe zinvol het is om het verbruik 
precies te monitoren. Het is beter om nadruk te 
leggen op andere duurzaamheidsaspecten (zie 
leefomgeving).  
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OW: Mark Jan Smit 
PFH: Beintema 

Energiebesparing 
gemeentelijke 
organisatie: Track & 
Trace. 

    Invoeren van een Track & Trace systeem voor 
het gemeentelijk wagenpark. 

 

Er ligt een voorstel met een protocol (met 
aandacht voor privacy). Dit voorstel zal binnenkort 
naar DT, daarna naar de ondernemingsraad en 
daarna naar het college gaan.  Het offertetraject 
gaat dit najaar lopen met als doel om vanaf 1 
januari 2018 Track&Trace in te voeren. Ervaring 
leert dat een dergelijk systeem circa 7% besparing 
op kan leveren. 

OW: Bennie Nahuis 
PFH: Beintema 

Verduurzaming 
wagenpark 

    Onderzoeken mogelijkheden verduurzamen 
wagenpark. Waar mogelijk meenemen in 15% 
energiebesparing.  

 
 
 
 
 

 

Sinds 1 juli 2017 wordt gebruik gemaakt van Shell 
GTL als vervanger van diesel. De brandstoftank op 
de werf wordt gevuld met GTL. GTL is aanzienlijk 
beter voor o.a. de luchtkwaliteit en levert 
bovendien een CO2-verlaging op van 4 a 5%. 
 
Het is lastig om de energiebesparing van de 
voertuigen te monitoren, omdat het 
brandstofverbruik sterk afhankelijk is van 
bijvoorbeeld weersomstandigheden 
(gladheidsbestrijding). Wel is het belangrijk dat 
ontwikkeling op het gebied van duurzame 
voertuigen op de voet gevolgd worden. 
Mogelijkheid tot elektrische huisvuilwagens is 
bijvoorbeeld in opkomst. 

I&F: Kosters 
PFH: Walder  
 

Onderzoek naar Energy 
Service Company 
(ESCO)  

    Onderzoek doen naar mogelijke ESCO 
constructies voor gemeentelijke gebouwen ook 
samen met andere gemeenten en de Stichting 
Pioneering 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCo’s zijn aantrekkelijk gezien de expertise 
waarover derden beschikken. Noodzaak voor 
ESCo’s is minder sinds de komst van het 
gemeentelijk revolverend fonds. De gemeente kan 
momenteel zeer goedkoop geld lenen in 
tegenstelling tot een ESCo. Dit maakt ESCo’s op 
dit moment financieel minder aantrekkelijk.  
 
Mogelijk worden ESCo’s, door subsidie provincie, 
in de toekomst interessant voor de gemeente. 
Provincie is van plan politiek uitleg te geven over 
P-ESCo’s (publieke ESCo’s) aan gemeenten om 
interesse weer aant te wakkeren. 

 I&F: Kosters 
PFH: Walder  
 

Onderzoek naar 
warmtelevering Ben & 
Jerry’s 

    Onderzoeken of onbenutte warmte Ben & 
Jerry’s nuttig kan worden gebruikt bij onder 
andere omliggende zorginstellingen, sporthal 
de Voordam en Hellendoorn Noord. 

 

Onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door 
Acutus. De gemeente wordt betrokken bij 
gesprekken en speelt waar mogelijk een 
faciliterende rol.  
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Afval I&F: Smeitink 
PFH: Beintema 

Afval scheiden intern     Afval scheiden binnen de gemeentelijke 
organisatie  

 

Een pilot afval scheiden loopt. Op drie locaties in 
HvC&B zijn speciale afvalbakken geplaatst. 
Papieren bekertjes, plastic en papier worden apart 
ingezameld. Eind 2017 zijn de resultaten bekend. 
Daarna besluiten of gescheiden inzamelen binnen 
de gehele organisatie kan worden ingevoerd. 

Fairtrade I&F: Smeitink / 
Benistant 
PFH: Raven 

Voldoen aan criteria 
Fairtradegemeente 

    Voldoen aan criteria Fairtrade gemeente. De 
Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn zet 
zich in om aan de voorwaarden voor Fairtrade 
gemeente te blijven voldoen. 
  

 
 
 

 
 

 

Sinds 2014 worden fairtrade producten gebruikt in 
de koffie automaten (koffie, thee en cacao FT). 
 
Op World Fair Trade Day 2017 (13 mei) is de titel 
Fairtrade gemeente uitgereikt. 
 
Stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn blijft 
zich inzetten om de titel te behouden.  Coördinator 
DZ Hellendoorn heeft zitting in werkgroep FTG 
Hellendoorn. 

MVO 
 

I&F: Hooge Venterink 
PFH: Raven 

Doorontwikkelen 
duurzaam inkoopbeleid 

    Op dit moment worden voor alle inkopen 
waarvoor een document Milieucriteria is 
vastgesteld, de minimumeisen uit dat 
document gehanteerd en eventueel ook de 
gunningscriteria. 
 
Verder ontwikkelen van duurzaam inkopen op 
het gebied van monitoring (wat is het 
maatschappelijk effect van duurzaam inkopen) 
en vaststellen wegingscriteria (kosten versus 
duurzaamheideisen)  
MVI brief ter vervanging van inkoopmanifest 
Inkoop komt terug in DZH nota 2017-2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bij inkoop en aanbesteden worden voor alle 
producten waarvoor duurzaamheidscriteria zijn 
vastgesteld (Pianoo), de minimumeisen van 
toepassing verklaard en in eventuele gevallen, als 
de werkgroep daartoe besluit, ook een of 
meerdere gunningscriteria op gebied van 
duurzaamheid. E.e.a. op basis van het in 2015 
ondertekende Manifest Professioneel Duurzaam 
Inkopen.  
 
Manifest MVI is nog niet ondertekend. Plan is om 
deze samen te ondertekenen met de 14 Twentse 
gemeenten.  
 
Opzetten tenderboard. Ambtelijke Tafel Duurzaam 
Inkopen vervangen in een veel bredere informatie 
sessie over inkoop aan alle betreffende 
medewerkers in 2017.  
Kwartaal 3 inventarisatie mogelijke trajecten 
Kwartaal 4 2017 brede uitleg inkoop 

VTD: trekker 
Benistant werkgroep 
PFH: Beintema 

Brede aandacht voor 
duurzaamheid in de 
organisatie. 

    Meer aandacht voor duurzaamheid bij interne 
organisatie met circa 15 medewerkers 
voortgang / thema’s / info duurzaamheid 
worden besproken  

 

Enkele duurzaamheidslunches hebben 
plaatsgevonden. Ligt nu stil vanwege afwezigheid 
programmamanager. 

Leefomgeving 
 

VTD: Punt, Bieleman 
PFH: Beintema 

Asbestverwijdering daken     2024: Algemeen asbestverbod daken in 
Nederland (voor asbest dat aan verwering 
onderhevig is). 
 
Aanpakken in volgorde van afnemende 
prioriteit: niet-agrarische bedrijven, agrarische 
bedrijven, particulieren. Actie ondernemen in 

 

Inventarisatie asbest op (bedrijfs)daken en heeft 
plaatsgevonden. Inventarisatie maatschappelijk 
vastgoed (inclusief gemeentelijk vastgoed) moet 
nog plaatsvinden. Op de gemeentelijke website is 
informatie geplaatst over asbestverwijdering. De 
provincie heeft een Plan van Aanpak opgesteld. 
De gemeente zoekt uit wat er gedaan kan worden. 
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overleg met provincie. Overleg met bedrijven vindt al plaats. 

RO: van Sermondt 
PFH: Walder 

Duurzaam bouwen 
Duurzaamheid opnemen 
in woonafspraken 
provincie en 
prestatieafspraken 
Woningcorporatie. 

    Duurzaamheid opnemen in prestatieafspraken 
met Woningcorporatie en monitoren uitwerking 
(o.a. pilot “Nul op de meter”)  

Woonafspraken met Provincie zijn ondertekend. In 
de gemeentelijke prestatieafspraken met 
Woningbouwcorporatie zijn afspraken gemaakt 
over verduurzaming woningareaal. Streven om op 
1 januari 2020 de sociale woningvoorraad 
gemiddeld op label B te hebben met een 
ondergrens van label C. Ook lag er een plan om in 
de periode 2016-2017 50 nul-op-de-
meterwoningen te realiseren. In de Rivierenbuurt 
zijn nu bij wijze van proef in twee woonblokken 
nul-op-de-meterwoningen gerealiseerd 
(Vechtstraat / Maasstraat). Vervolg moet nog 
worden bezien. 

Leefomgeving 

 
RO: Bergboer 
PFH: Beintema 

Uitvoering Gemeentelijke 
Rioleringsplan (GRP4) 
2016-2020 

    Meenemen duurzaamheidsaspecten in GRP, 
voortkomend uit Klimaatprogramma Water. 
Thema’s: tegengaan en omgaan met 
wateroverlast, duurzame afvoer, beperking 
verontreinig. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Het Klimaatprogramma Water is opgesteld. Het 
Klimaatprogramma is doorgevoerd in het GRP4 
2016-2020.  
 
Jaarlijks wordt er 23.000 m3 zuiveringsslib van de 
rwzi Nijverdal vergist op de rwzi Hengelo. Uit deze 
hoeveelheid slib wordt 300.000 Nm3 biogas 
geproduceerd, dat in wkk’s wordt omgezet in 
750.000 kWh elektriciteit op jaarbasis. Dit komt 
ongeveer overeen met 215 huishoudens. 
 
We ondersteunen klimaatadaptieve maatregelen 
voor vergroening schoolpleinen in de gemeente, 
het een en ander wordt samen opgepakt met het 
CNME. Er zijn verder nog veel kansen tot 
verduurzamingen op het gebied van riolering en 
waterbeheer. Ontwikkelingen blijven volgen, 
bijvoorbeeld terugwinnen van fosfaast en het 
opvangen van medicijnresten. 

RO: van Os 
PFH: Walder 

Uitvoering Groenbeleid 
2015-2019  

    Monitoren uitvoering groenbeleidsplan op 
gebied duurzaam groenbeheer. (zie 
uitvoeringsprogramma behorend bij 
Groenbeleidsplan, kenmerk 15int00888). 
 

 

Continu proces. Vergroening van o.a. Lochter I en 
II vindt plaats. Biodiversiteit gemeente wordt 
vergroot door aanbrengen van een 
verscheidenheid aan inheemse planten. 
Insektenhotels zijn geplaatst op begraafplaats. 
Elektrisch snoeigereedschap is aangeschaft. 
Gemeentelijk groenafval wordt verwerkt door 
Bruins en Kwast, welke tevens leverancier is van 
houtsnippers voor het Ravijn (circulaire economie). 
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OW: Erik Teunis 
PFH: Walder 

Organisatie 
Boomfeestdag 

    Organiseren boomfeestdag: vinden 
aanplantlocatie, scholen interesseren en 
activiteiten op het gebied van groen 
organiseren. Met de boomfeestdag brengen 
we het belang van groen onder aandacht 
onder de leerlingen. De Nationale 
boomfeestdag vindt doorgaans op de tweede 
woensdag van maart plaats. We organiseren 
zelf een puzzeltocht als aanvulling op de 
nationale boomfeestdag, waarbij de 
opdrachten betrekking op het groen rondom 
de school hebben. De wethouder deelt een 
prijs uit voor puzzeltocht.  

 
 
 
 
 

 

Boomfeestdag 2017 heeft succesvol 
plaatsgevonden op 22 maart. Dit jaar hebben we 
voor de 46

e
 keer meegedaan. Ieder jaar geven we 

via een regulier project invulling aan de Nationale 
boomfeestdag. 
 
Organisatie boomfeestdag 2018 zal eind 2017 
beginnen. Jarenlange ervaring leert dat 
organisatie goed zal verlopen. 

VTD: ten Hove 
PFH: Walder 

Omgevingswet     Inspelen en voorbereiden op nieuwe 
omgevingswet algemeen en in het bijzonder 
duurzaamheidsaspecten. Focus op sturen van 
ontwikkelingen die we graag willen. 

 

Opstellen Omgevingswet is uitgesteld. 
Verwachting is nu 2020/2021 klaar. Projectgroep 
en stuurgroep zijn actief. Plan van aanpak is 
opgesteld (17INT01085). 
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Duurzame Samenleving 

Communicatie/ 
ondersteunen 

I&F: 
Goudberg 
PFH: 
Beintema 

Subsidiemogelijkheden 
duurzame activiteiten 

    De samenleving faciliteren (informeren en 
ondersteunen) op het gebied van 
subsidiemogelijkheden voor duurzame 
activiteiten. 

 

Begin 2017 is er aan de gemeentelijke 
website een subsidieportal gekoppeld waarop 
inwoners en verenigingen zelf kunnen zoeken 
naar subsidiemogelijkheden voor hun duurzame 
activiteiten en/of projecten. Dit portal is 
voortgekomen uit een samenwerkingsverband van 
WT4. Verenigingen/inwoners worden doorlopend 
geïnformeerd over subsidiemogelijkheden als ze 
daar om vragen. 

Communicatie 
 

VTD: Benistant 
PFH: Beintema  

Website 
duurzaamhellendoorn.nl 

    Onderhouden website, bekijken welke rol de 
website kan spelen in informatievoorziening. 
Inzetten als platform voor 
duurzaamheidsambassadeurs. 

 

Facebookpagina duurzaamheid bestaat sinds 
begin 2016. Website duurzaamhellendoorn.nl 
gelanceerd in oktober 2016. 

 VTD: Benistant 
PFH: Beintema 

Duurzaamheidsprijs     Ontwikkelen van duurzaamheidsprijs voor het 
duurzaamste initiatief van 2017 (Held van 
Hellendoorn). Samenleving bepaalt kandidaten 
en stemt (kan nu ook digitaal). Uitreiken in de 
week van de duurzaamheid  

 

Loopt. Dit is waarschijnlijk het laatste jaar met 
format Held van Hellendoorn. Nadenken over 
vervolg Duurzaamsheidsprijs in overleg met op te 
richten Duurzaamheidsplatform. 

VTD: Poortinga, 
Benistant 

Organiseert week van de 
Duurzaamheid (10 t/m 14 
oktober) 

    Organiseren van aantrekkelijk programma met 
diverse activiteiten in samenwerking met 
diverse organisaties uit de samenleving. 
Gemeente in faciliterende rol. 

 

Programma communicatie dit jaar is beter 
verspreid, handboek is gemaakt voor wie wat 
wanneer waar waarom. 

Enexis (OW: 
Grolleman) 
PFH: Beintema 

Nacht van de nacht.      Organiseren van en communiceren over 
activiteiten op de landelijke nacht van de nacht 
(28 oktober 2017)  

Wethouder verspreid info onder bedrijven. Enexis 
is verantwoordelijk voor uitschakelen openbare 
verlichting. 

Energie 
 

VTD: Nijhuis, 
Poortinga 
PFH: Walder 
 

Energiebesparing bij 
bedrijven 

    Er heeft een opleidingstraject EED 
plaatsgevonden voor toezichthouders. De door 
het bedrijfsleven aan te leveren energie-audits 
kunnen vanaf nu beoordeeld worden. Binnen 
platform duurzaamheid RUD Twente is een 
kerngroep gevormd die audits gaat 
beoordelen. Ook heeft er een tweedaagse 
cursus Duurzame Technieken vanuit RUD 
plaatsgevonden voor toezichthouders. 

 

Milieutoezicht gaat zich onder meer richten op 
energiebesparing voor het bedrijfsleven (midden- 
en kleinbedrijf). Ook wordt de EPK-tool ingezet 
waar je de energiebesparing mee kan toetsen 
Gebruik EPK-tool bevindt zich nog in kinderfase. 
Er loopt ook een pilot met de MKB energy check-
up. Vooralsnog weinig interesse van bedrijven. 
Daarom zal in de toekomst wellicht meer 
handhaving moeten plaatsvinden om aan 
regelgeving te voldoen. 

VTD: Punt, Poortinga  
PFH: Walder 

Uitvoering Energieloket 
2.1 

    Subsidieaanvraag voor de jaren 2016-2019 
aan provincie is eind 2016 gehonoreerd.  

 

Overeenkomst met Reggestroom is per 30 juni 
2017 opgezegd vanwege achterstallig onderhoud. 
Het energieloket is nu ondergebracht bij Duurzaam 
(t)huis Twente. Het fysiek loket is ondergebracht 
bij het gemeentelijk loket BMO. Communiceren 
over toekomst met DTT en andere gemeenten. 

VTD: Punt, Poortinga  
PFH: Walder 

Duurzaam (t)huis Twente     Participeren in regionale aanpak 
energiebesparing eigen woningen in project 
Duurzaam (T)huis Twente. Financieel  

Loopt. Wooncoaches zijn aangesteld en aan het 
werk, communicatie loopt. 
Ondersteuningsprogramma VNG loopt eind dit jaar 
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ondersteund door VNG en Provincie. DTT is 
op 25 oktober 2015 gelanceerd. 

af. Ook de provincie wil DTT niet langer 
financieren. DTT is in overleg met alle Twentse 
gemeenten. Mogelijkheid: meer  energieloketten 
onderbrengen bij DTT voor hogere efficiëntie en 
lagere kosten. 

VTD: Punt, Poortinga 
PFH: Walder 

Zonnekaart     De samenleving blijvend faciliteren met 
zonnekaart. 

 

Zonnekaart Hellendoorn is beschikbaar via internet 
voor de inwoners van de gemeente Hellendoorn. 

VTD: Punt, Poortinga 
PFH: Walder 

Website 
www.energiebesparenhell
endoorn.nl 

    Deze website is sinds eind 2016 in beheer bij 
Reggestroom. 

 

Website wordt niet meer onderhouden. De de site 
verwijst automatisch door naar 
www.duurzaamthuistwente.nl/hellendoorn. De 
gemeente betaalt nog wel voor de hosting van de 
website. 

VTD: Punt, Poortinga 
PFH: Walder 

Digitaal Netwerk Energiek 
Hellendoorn ondersteunen 

    Gemeente levert informatie aan het door 
Reggestroom opgezette digitale Netwerk 
Energiek Hellendoorn voor lokale 
duurzaamheidsinitiatieven. 

 

De betreffende website laat zeer weinig 
ontwikkeling zien. Nieuwe gemeentelijke 
activiteiten kunnen toegevoegd/gemeld worden. 
De vraag kan gesteld worden hoe zinvol dit is. 

Sport: 
Hofstede 
PFH: Coes 

Verduurzaming van 
sportaccommodaties 
sportverenigingen  

    Sportclubs met eigen accommodatie 
ondersteunen en faciliteren bij het 
verduurzamen daarvan mede in verband met 
mogelijkheden voor verkrijgen van subsidie 
van het Rijk.  

 

Blijvend informeren over subsidieregeleningen: 
project Groene Euro’s Scoren, EDS, SDE+. EDS 
loopt van 2016-2020. Subsidiebudget komt 
jaarlijks beschikbaar. 
 

Energie 
Toegevoegd na 
besluitvorming 
Raad 21 juni 
2016 

VTD: Kuiper 
PFH: Walder 

Duurzame Energievisie 
Hellendoorn 

    N.a.v. windmolens: motie in de raad 
aangenomen om te zoeken na alternatieve 
energiemaatregelen.  

Eerste versie Energievisie is op 4 april 2017 
goedgekeurd door college. Op 17 mei 2017 
besproken in commissievergadering GGB.  De in 
de commissievergadering gemaakte 
opmerkingen/suggesties zullen worden betrokken 
bij het opstellen van de definitieve energievisie. 
Ook is toegezegd het door de fractie van 
GroenLinks aangeboden rapport in relatie met de 
conceptvisie door een derde deskundige te laten 
toetsen. De verwachting is dat de ‘Duurzame 
Energievisie Hellendoorn’ in de collegevergadering 
van 31 oktober 2017 vastgesteld wordt 

Participatie 
 

VTD: Punt 
MO: Bert Protzman 
PFH: Walder, van 
den Dolder 

Participatie in 
duurzaamheid van 
mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt 

    Onderzoek naar de mogelijkheden om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in te 
zetten als energiecoach (of andere inzet op 
gebied van duurzaamheid) 

 

Verplichten kan niet op basis van wet- en 
regelgeving. Waarschijnlijk toch meer zoeken in de 
inzet van vrijwilligers. Echter, 
duurzaamheidscoördinator zal concrete 
opdrachten moeten voordragen op het gebied van 
duurzaamheid die aangeboden kunnen worden 
aan vrijwilligers. Wooncoaches worden nu al 
uitgevoerd door Duurzaam (t)huis Twente. 

VTD: Benistant, Oonk 
PFH: Beintema 

Duurzaamheids- 
ambassadeurs 

    Ondersteunen en faciliteren de verenigingen 
(voormalige papierinzamelaars) bij hun 
activiteiten. Elke jaar maken de verenigingen 
een plan en een jaarverslag. 

 

In komende periode richten we ons op begeleiding 
en ondersteuning om de prestaties in evenwicht te 
brengen met de verkregen vergoeding. 
Rapportage duurzaamheidsambassadeurs is 
opgesteld (16INT04287) 
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VTD: Benistant, 
Bieleman, Kuiper  
PFH: Beintema, van 
den Dolder (duur-
zaam Dorp/ scholen) 
en Coes (sport) 

Platform Duurzaamheid     Vormgeven van platform Duurzaamheid. 
Duurzaamheidstafels organiseren Duurzame 
Sport, Duurzaam Bedrijf, Duurzaam Dorp 
Daarle en Duurzame School. 
 

 

Op 21 juni 2016 is een motie aangenomen om 
concreet uitvoering te geven aan een platform 
Duurzaamheid. Het college heeft inmiddels een 
besluit genomen zodat concrete stappen kunnen 
worden  gezet om begin 2018 daadwerkelijk een 
platform te lanceren. 

Leefomgeving 
 

John Brand 
PFH: Walder 

Tijdelijke invulling 
bedrijven Lochter III 

    Afstudeeropdracht Tom Bouwhuis (Saxion): 
Tijdelijk grondgebruik op braakliggende 
bedrijventerreinen, juni 2016, 16INK09881  

Naar aanleiding van dit verslag is besloten geen 
verdere actie te ondernemen met betrekking tot 
een duurzame invulling vanwege te hoge 
grondexploitatiekosten. 

John Brand 
PFH: Walder 

Initiatief Windmolens 
Lochter III 

    Ondersteunen particulier initiatief voor 
plaatsing van een aantal windmolens op het 
Lochter III. (volgen proces businesscase, 
juridische en planologische aspecten en 
bestuurlijke besluitvorming) 

 

Na het B&W besluit zijn verschillende 
bijeenkomsten (commissie GGB)gehouden.  21 
juni 2016 in de gemeenteraad. Traject afgerond. 
Gaat door in punt ‘opstellen energievisie’ 

RO: Regtuijt 
PFH: Beintema 

Elektrisch vervoer     Ondersteuning en promoten elektrisch vervoer 
vooral door facilitering plaatsing laadpalen.  
 
In 2016 is subsidie vanuit provincie 
beschikbaar gesteld voor faciliteren oprichting 
laadpalen. Het streven is door de gemeente 
uitgesproken om hiermee 10 palen te 
realiseren. Gemeente heeft een overeenkomst 
gesloten met Allego om laadpalen te 
realiseren. E-rijders die niet in de gelegenheid 
zijn om op eigen terrein te laden, kunnen bij 
Allego een paal aanvragen in de openbare 
ruimte. 

 

Allego heeft al drie laadpalen geplaatst. De vierde 
zal dit jaar nog geplaatst worden. Uitstel voor 
subsidie is toegekend tot februari 2018. De 
gemeente doet niet mee met provinciale 
aanbesteding laadpalen. We verwachten via de 
huidige aanpak te voldoen aan de gezamenlijke 
doelstelling. Plan is om ook in Hellendoorn en 
Haarle een paal te realiseren.  

 
In totaal staan er nu 6 publieke en ca. 20 semi-
publieke laadpalen in de gemeente. We zijn dus al 
een mooi eind op weg naar de 29 die we in 2020 
zouden moeten hebben (volgens een berekening 
van Over Morgen met oog op het toenemende 
elektrisch vervoer). 

RO: Minkjan 
PFH: Walder 

Ontwikkeling Hellendoorn 
Noord 

    Op 8-11-2016 is een motie van D66 
aangenomen om duurzame maatregelen te 
onderzoeken bij de realisatie van Hellendoorn 
Noord. De mogelijkheid voor gasloos moet 
onderzocht worden. 

 

Buro Loo heeft een adviesnota opgesteld voor 
duurzame maatregelen in Hellendoorn Noord. In 
het bestemmingsplan voor de wijk wordt aandacht 
besteed aan duurzaamheid. Bij de verkaveling is 
duurzaamheid in acht genomen (mogelijkheid tot 
zonnepanelen, behoud landschapselementen). De 
kavels worden aan individuele particulieren 
verkocht. Duurzaamheidsmaatregelen boven de 
wettelijke norm kunnen niet worden verplicht. 
Gasloos is dus moeilijker te realiseren. Wel zullen 
de kopers bij aankoop geïnformeerd worden over 
duurzaamheid. 

Afval is 
grondstof 

OW: Weussink 
PFH: Beintema 

Hergebruik 
beton/circulaire economie 

    Meedraaien in project betonrecycling regio 

 

Convenant Duurzaam Beton ondertekend op 15 
december 2016 samen met alle Twentse 
gemeenten, wordt uitgevoerd. Toezicht vindt 
plaats. 
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Afval VTD: Oonk 
PFH: Beintema 

Monitoring proces van 
afval naar grondstof  

    In 2020 75% en in 2030 90% recycling. 

 

Doorlopend proces. Sinds januari 2017 wordt PMD 
(plastic, metalen, drankkartonnen) apart 
ingezameld. Inzameling PMD voorloopt 
voorspoedig. Aan het eind van dit jaar kan de 
bespaarde hoeveelheid restafval vastgesteld 
worden. Thema’s voor 2017 en vooral 2018 zijn 
met name vermindering GFT in het restafval en 
voedselverspilling. 

MVO RO: Valk  
PFH: Raven 

Duurzaam vervoer     Deelnemen aan platform Twente Mobiel 

 

De gemeente neemt deel aan Twente Mobiel als 
bedrijf, niet als trekker of opdrachtgever. 
 
In het kader van de revitalisering van het Lochter I 
en II is er een werkgroep mobiliteit actief. Zij houdt 
zich ondere, via Twente Mobiel, bezig met de 
implementatie van duurzaam vervoer bij de 
grootste bedrijven op het ‘t Lochter. 

 RO: Valk  
PFH: Raven 

Duurzaam vervoer     E-bikes voor dienst en woon-werkverkeer 

 

Pilot is op 29 juni 2016 afgerond. Na succesvolle 
resultaten zijn de E-bikes overgenomen van 
Twente Mobiel. Medewerkers kunnen deze nu 
gebruiken voor dienstreizen. 

Zwerfafval VTD: Benistant Zwerfafvalplan 
ontwikkelen 

    Platform op Facebook, organiseren inwoners 
loopt, zwerfafvalacties gepland, vuurwerk-
opruimen-tassen/posters  

In december uitgedeeld aan ambassadeurs DZH & 
vuurwerkbus. Voldoende vuurwerk-opruimtassen 
aanwezig voor meerdere jaren. 


