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Een dorp met vermogen - Glimmen aardgasvrij - aanvraag proeftuin

Binnen Glimmen zijn vele betrokkenen zeer gemotiveerd om 

het dorp aardgasvrij te maken. Met hun sterke organiserend 

vermogen en het ‘eigenaarschap’ waarvoor ze staan, gaat 

het lukken om te komen met een reeks aan oplossingen voor 

woningisolatie en individuele en collectieve opwekking van 

energie voor de huizen en gebouwen in het dorp. 

Het begin is er al. In 2018 startten de eerste individuele 

verbeteringen vanuit het Energieloket Groningen, het proces 

met bewoners is al in gang gezet met de oprichting van de 

dorpscoöperatie Glimmen als één van de resultaten en de 

overheid start met de aanleg van zonnedaken op 

gemeentelijk vastgoed. Er zijn nog veel stappen te zetten 

waarmee we koersen op een aardgasvrij Glimmen in 2028.

Dit uitvoeringsplan draagt bij aan de ambities in het 

coalitieprogramma van de gemeente Haren en de 

gemeentelijke basisnotitie Duurzaamheid. Het College van B 

en W besloot positief over deze proefruin (Zie bijlage).

De uitvoering van de maatregelen gebeurt in afstemming met 

andere opgaven (ruimtelijke inpassing, verbetering woon- en 

leefomgeving, etc.) en in overleg met veel gebiedspartners. 

De provincie heeft een proactieve en leidende rol in een 

aantal onderzoekstrajecten en innovaties toegezegd.

Betrokkenheid partijen, draagvlak en leerelementen

Deze proeftuin kan rekenen op steun, input en enthousiasme 

van gebiedspartners zoals woningcorporatie, waterbedrijf, 

waterschap en netbeheerder, en van lopende 

duurzaamheids-initiatieven: Duurzaam Haren, Buitenschool, 

Transition Town, Grunneger Power. Dit zijn ambassadeurs 

met expertise. Ook het dorp draagt de proeftuin: op de 

inloopavond (26 juni 2018) kwamen ruim 120 bewoners af, 

en een resultaat is de oprichting van de dorpscoöperatie 

Glimmen. Het belangrijkste leerelement zit in hoe één dorp, 

zonder kant-en-klare-oplossing, maar met veel organiserend 

vermogen en plaatselijke daadkracht, aardgasvrij kan 

worden.
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Samenvatting uitvoeringsplan

Glimmen aardgasvrij

Financiën

Een deel van de investeringen zijn rendabel of al 

gesubsidieerd. Wij richten ons op niet-gesubsidieerde, 

onrendabele investeringen die bijdragen aan het doel: 

aardgasvrij. Dit zijn: 

- Onrendabele top isolatie van woningen (€ 2,8 milj.);

- Onrendabele top isolatie van niet-woningen (€0,53 milj.);

- Inductieprogramma (€ 0,42 milj.)

- Verplaatsing houtkachel (€ 0,1 milj.)

De totale gevraagd rijksbijdrage is: 3,85 miljoen exclusief 

BTW

Er zijn op dit moment onbekende onrendabele posten, 

zoals netwerkaanpassing (gas, elektra). Vooral in relatie 

met het initiatief voor de aanleg van een zonnepark zullen 

wellicht aanpassingen nodig zijn. Hiervoor doen we nu 

geen aanvraag. We zoeken hiervoor naar aanvullende 

ondersteuning.

Waarvoor we géén subsidie aanvragen

Een aantal belangrijke ontwikkelingen naar aardgasvrij gaan 

hoe dan ook gebeuren. Omdat de wil er is en omdat er geen 

onrendabele top is:

- Aanleg van zonnedaken op de openbare gebouwen en 

bedrijfsgebouwen: door oprichting van de dorpscoöperatie 

en de verwachting de er voldoende dorpsvermogen is om 

financiering mogelijk te maken;

- Installaties als warmtepompen, pelletkachels, PV op 

woningen: hiervoor zijn voldoende bestaande subsidies en 

financieringsvormen aanwezig, en de dorpscoöperatie 

maakt installatie ook bij lagere inkomensgroepen mogelijk; 
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De ambitie

Glimmen wil aardgasvrij worden en daarin koploper zijn. 

Deze ambitie komt niet uit de lucht vallen: zowel bewoners 

en de verschillende bestuurslagen houden zich zeer actief 

bezig in Glimmen en Haren met verduurzamen. Glimmen 

ligt in de gemeente Haren, waar de coöperatie Duurzaam 

Haren zich sinds 2017 inzet voor toegankelijke 

duurzaamheid voor bewoners in de dorpen. In 2018 richt 

Glimmen haar eigen dorpscoöperatie op.

Glimmen wil in 2028 aardgasvrij zijn. Een deel van de 

oplossingen ligt voor het oprapen: daarmee maken we een 

snelle start. Een deel vraagt om creativiteit en inventiviteit 

en dat kost iets meer tijd, waarbij we het eerste jaar 

gebruiken om gedetailleerd onderzoek te doen en uit de 

mogelijkheden keuzes te maken en deze rijp te maken voor 

uitvoering. 

Een dorp met vermogen

Glimmen is een dorp met vermogen. Er is veel 

organiserend vermogen aanwezig: mensen die vanuit hun 

professie weten hoe je een ambitieus plan tot uitvoer brengt 

en die beseffen dat er een kans ligt om als dorp een grote 

stap te maken naar volledige duurzaamheid. Er is ook 

financieel vermogen aanwezig in het dorp en dat maakt het 

mogelijk om collectief investeringen te dragen. Het 

energieverbruik ligt hoog en er is dus ook veel te winnen. 

Deze combinatie is niet uniek maar wel bijzonder en een 

voorbeeld voor diverse dorpen in de rest van het land.

Géén kant-en-klare oplossing

Waar sommige proeftuinen kunnen terugvallen op een grote 

warmtebron, ontbreekt die in Glimmen. Dat geldt voor veel 

plekken in ons land. En toch zijn er genoeg mogelijkheden 

om aardgasvrij te worden. Door juist zonder grote bron 

aardgasvrij te worden, is er perspectief voor andere dorpen 

zonder kant-en-klare oplossing. 
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Het begin is er

Er zijn al initiatieven in gang gezet: 

- Transition Town Haren

- Coöperatie Duurzaam Haren

- Een plan voor een zonnepark

- Het voedselbos

- De buitenschool

- Verduurzamen dorpshuis

- Dorpsvisie Plaatselijk Belang

Vele stakeholders

Een aardgasvrij Glimmen is het resultaat van vele 

stakeholders. Dat maakt de ambitie uitdagend – iedereen is 

nodig – maar ook robuust: vele handen maken licht werk. 

Hiernaast staan de partijen die aanhaken en actief willen 

bijdragen aan het bereiken van ‘aardgasvrij Glimmen’.

Stakeholders

• Gemeente Haren

• Provincie Groningen

• Corporatie Woonborg

• Duurzaam Haren

• Buitenschool

• Transition Town Haren

• Zonnepark Glimmen

• Grunneger Power

• Enexis

• Waterbedrijf Groningen

• Plaatselijk belang Glimmen

• Dorpshuis de Groenenberg 

• Verduurzamings bedrijven

• Waterschap Hunze en Aa’s
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• Energy Academy

• Basisschool

• VV Glimmen

• Middenstand

• Staatsbosbeheer

• Bewoners: 1e positieve aftrap 

tijdens inloopavond op 

26 juni 2018 + initiatief 

oprichting dorpscoöperatie 

Kennismaking met het dorp

Waarom Glimmen?
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Glimmen kan niet terugvallen op één grote oplossing om 

aardgasvrij te worden, zoals voor veel meer plekken in 

Nederland zal gelden. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, 

immers: vele druppels maken ook een emmer vol. In 

Glimmen werken we langs vier lijnen naar nul aardgas:

1. Door het te willen – gebruik te maken van het 

collectief en door het ‘van het dorp’ te maken;

2. Door te besparen, met goede isolatie en goed gedrag;

3. Door op te wekken, op vele manieren, in huizen, 

andere gebouwen, door slimmer gebruik te maken 

van de ruimte (wind, zon, oppervlaktewater, 

grondwater, lucht); 

4. Door energie op te slaan en op het gewenste moment 

te benutten.

De grootste uitdaging is om de ‘piekvraag’ in o.a. de winter 

op te vangen. We werken hierna de mogelijkheden verder 

uit.
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De piekvraag

Op koude dagen is het verbruik het 

viervoudige van het gemiddelde

8 m3 / dag gemiddeld

januari juli december

Het collectief, van het dorp maken

De adaptatie van iets nieuws kent een patroon :

- 10% wil als voorloper een pioniersrol vervullen;

- 20% is een snelle volger en doet mee als de eerste 

pioniers positief zijn;

- 50% vormt het peloton, kijkt langer de kat uit de boom 

maar heeft ook geen actieve weerstand tegen de 

verandering. Voor hen is gemak het belangrijkst;

- 20% van de doelgroep heeft om uiteenlopende 

redenen weerstand tegen de aanpak en is slechts 

met veel moeite mee te krijgen.

In Glimmen wordt het percentage van snelle volger veel 

hoger ingeschat. De Dorpsvisie geeft aan dat 50% van de 

inwoners het erg belangrijk vindt dat er op korte termijn 

acties ondernomen worden in het kader van het 

klimaatakkoord. Dit maakt Glimmen kansrijk! 
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Besparen

Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. Dat is een 

goed streven en in deze proeftuin ook noodzaak. Met 

woningisolatie reduceren we het aardgasverbruik met 25%. 

We gaan met de 30% voorlopers de volgende 50% snel 

meekrijgen en voor de laatste 20% de laatste obstakels 

wegnemen. Dat doen we door:

- Het dorp ‘eigenaar’ te maken van de operatie, via de 

oprichting van een dorpscoöperatie Glimmen;

- Het aantrekkelijk maken voor bewoners om mee te 

doen in de verduurzaming, dit wordt gedaan samen 

met bestaande dorpsinitiatieven en actieve bewoners;

- Het voor iedereen toegankelijk maken: door te werken 

met een coöperatiemodel kunnen we ‘vaste’ 

investeringen zoals isolatie aanbieden als een 

gebouw-gebonden lening voor iedereen, en ‘losse’ 

installaties aanbieden als abonnement / 

leaseconstructie;

- Bewoners kunnen aandeelhouder worden en zo 

spaargeld of vermogen slim benutten in eigen dorp.
Label A+              C / D                                               F / G
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Voldoende geïsoleerd voor

inzet van slimme installaties

Hier is isolatie stap 1
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Businesscase besparen tot “label C of iets beter” bij 

woningen:

- We gaan uit van een redelijke terugverdientijd van 7 

jaar, zoals ook in aanstaand beleid rondom saldering 

wordt genoemd;

- We ramen de benodigde investering per woning op 

gemiddeld €8.000,- over alle 453 woningen. Een deel 

van de woningen is al voldoende geïsoleerd. De 

sprong vanaf D is ca. €7.500, vanaf G tot ruim 

€30.000 per woning. Dit ligt hoger dan het landelijke 

gemiddelde omdat de huizen een duidelijk hoger 

volume hebben. Dit is een nog voorzichtige 

inschatting.

- De onrendabele top bij deze investering is €4.500 per 

woning bij een afschrijvingstermijn van 7 jaar. 

De totale onrendabele top voor isolatie is ca. €2,8 

miljoen.

Isolatie van woningen

De besparing van de vraag naar aardgas bereiken we als 

volgt:

- De dorpscoöperatie komt met een collectief aanbod 

voor bewoners: isolatie en installaties. We gebruiken 

het bestaande Energieloket Groningen voor 

energiescan en een advies op maat;

- De dorpscoöperatie verstrekt gebouw-gebonden 

leningen aan niet-financierbare huishoudens en biedt 

abonnementen / lease aan voor het gebruik van 

installaties in de huizen;

- Via de dorpscoöperatie is het ook mogelijk om deel te 

nemen in de zonneparken en windmolens in Glimmen 

(zie: opwekken);

- Daarnaast wordt iedereen gestimuleerd om zelf te 

investeren. De dorpscoöperatie i.o. speelt hierin een 

actieve rol. 
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Businesscase besparen in niet-woningen:

- We gaan uit van een redelijke terugverdientijd van 7 

jaar, zoals ook in aanstaand beleid rondom saldering 

wordt genoemd;

- Een globale meting leert dat er ongeveer 15.000-

20.000 m2 / 65.000 m3 aan niet-woningen in 

Glimmen aanwezig is (exclusief stallen e.d.). Het 

geschatte gasverbruik is 250.000-300.000 m3. We 

gaan uit van besparing van een kwart door isolatie 

(60.000-70.000 m3) ter waarde van ca. €50.000 in 

2018, ca. €60.000 in 2025.

- We ramen de totale benodigde in deze gebouwen op 

€ 825.000. Om dit te financieren zijn de kosten 

jaarlijks €130.000 (3% rente, 84 maanden, annuïtair). 

De totale onrendabele top voor isolatie is ca. €535.000.

Isolatie van niet-woningen

In het dorp staan ook andere gebouwen dan woningen. 

Grotere gebouwen zijn:

- De school (850 m2)

- Het dorpshuis (500 m2)

- De sporthal (500 m2)

- Kerkelijk ontmoetingscentrum (500 m2)

- Diverse winkels, ondernemers;

- Agrarische bebouwing.

Inductieprogramma

We willen de gasvraag mede beperken door een 

inductieprogramma. Omdat dit met behoud van gas niet 

nodig zou zijn, zien we dit als een onrendabele investering 

voor bewoners. Uitgaande van 75% van de woningen en 

€1.250 als gemiddelde kostenpost, zijn de totale kosten van 

dit programma €425.000.
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Zon Wind Warmte Biomassa Opslag 

Waterstof

Opwekken van energie

Het schema hieronder illustreert de vele middelen waarmee 

we via opwekken van energie willen komen tot een stabiele 

energievoorziening, ook in de piekdagen van het jaar. 

Sommige oplossingen zijn direct inzetbaar, andere vragen 

nadere analyse.

A: Openbare gebouwen

B: Bedrijven

C: Woningen

D: Maaiveld
eaz
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Wind

- Glimmen wil geen en mag geen grote windmolens, 

maar staat wel open voor de kleinere EAZ-molens of 

nog kleiner / turbines. De dorpscoöperatie probeert 

samen met de ondernemer van het zonnepark daar 

ook EAZ windmolens te plaatsen. Deze molens van 

maximaal 15m zouden per molen tien huishoudens 

kunnen voorzien. Bewoners van Glimmen kunnen hier 

een aandeel in nemen. Het rendement van deze 

molens is hoger dan ‘spaargeld’ en er is daarom geen 

sprake van een onrendabele top.

- We kiezen ervoor om geen bijzondere initiatieven te 

ontwikkelen bij woningen en openbare gebouwen. 

Eigen initiatief van bijvoorbeeld agrariërs is welkom, 

binnen de ruimtelijke randvoorwaarden die er gelden.

- Gemeente Haren heeft plannen liggen om 

aanvullende locaties te gebruiken voor zowel wind 

evenals zon (en deze te combineren)

Zon

- Woningen: de dorpscoöperatie Glimmen i.o. biedt de 

mogelijkheid om panelen in abonnementsvorm af te 

nemen, om ‘niet financierbare’ huishoudens te helpen. 

Ook anderen mogen meedoen;

- Openbare gebouwen: de gemeente Haren en de 

dorpscoöperatie ontwikkelen samen zonnedaken op 

de openbare gebouwen in Glimmen. Duurzaam Haren 

deed inmiddels een voorstel aan de gemeente;

- Bedrijven: de dorpscoöperatie neemt initiatief richting 

bedrijven om ook daar zonnedaken aan te leggen, 

meerdere ondernemers meldden zich al met concrete 

interesse, het Waterbedrijf Groningen doet al 

onderzoek naar gebruik van hun bassins;

- Maaiveld: er ligt een concreet plan voor aanleg van 

een zonnepark van 1,5 hectare. 

Overschot aan zonne-energie willen we omzetten 

(waterstof) en / of opslaan (waterstof, accus, zie opslag)
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- Gebruik oppervlaktewater. Binnen de gebiedsgrenzen 

liggen plassen. Of deze bruikbaar zijn moet onderzocht 

worden. in potentie is dit een grote bron (actie 2018).

Biomassa: pellets, hout, vergisting

- Woningen: we gaan er van uit dat de RVO subsidie-

stroom voldoende is om pellet kachels voldoende 

rendabel te maken. Geen aanvullende subsidie. 

- Openbare gebouwen: de gemeente Haren verplaatst een 

overgedimensioneerde, onbenutte houtkachel naar een 

van de openbare gebouwen in Glimmen. Er is slechts 

een onrendabele top bij het verplaatsen en opnieuw 

aansluiten van de kachel. De kosten hiervan zijn 

geraamd op €100.000 voor de verplaatsing.

- Bedrijven: Door de grootte, minder aantrekkelijk voor 

pellet verwarming.

- Biomassa & Vergisting: in de omgeving zijn meerdere 

bedrijven actief. Voordeel van vergisting is dat dit groene 

gas gebruik maakt van bestaande gasinfrastructuur.

Warmte uit lucht, water en grond

- Woningen: we gaan er van uit dat de RVO 

subsidiestroom voldoende is om warmtepompen 

voldoende rendabel te maken. We vragen geen 

aanvullende subsidie aan. De inzet op isolatie van 

woningen maakt dat steeds meer huishoudens 

daadwerkelijk een betaalbare warmtepomp in huis 

kunnen aansluiten.

- Openbare gebouwen: als vlaggenschip projecten in 

de wijk profileren, zowel voor kennismaking en 

gewenning.

- Bedrijven: kunnen o.a. restwarmte uit afvalwater 

benutten, dit kan ook op dichtbevolkte locaties op 

dorpsschaal warmtenet.

- Maaiveld: Door transport van warmte, moet de 

winningslocatie nabij de afnamelocatie zijn. Locaties 

op afstand van gebouwen zijn hierdoor dus minder 

geschikt. 
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Opslag van Energie

Zonne-energie is één van de grotere bronnen van energie 

die in Glimmen mogelijk te maken is. Een belangrijk 

obstakel is het moment van opwekking en gebruik. Opslag 

bevindt zich nog in een fase waarin eerste oplossingen 

doorbreken maar vaak nog niet rijp zijn voor grootschalige 

inzet. Dit probleem geldt tevens ook voor veel andere 

duurzame energiebronnen.

Glimmen wil naast proeftuin aardgasvrjij ook proeftuin 

warmteopslag zijn. Dit in samenwerking met de RuG en de 

Hanzehogeschool, binnen het programma Entrance. Twee 

vormen van opslag willen we als eerste uitproberen op 

dorpse schaal:

- Zeezoutaccu's (dr. Ten)

- Opslag in accu’s van Bariumzout 

- Opslag van waterstof in samenwerking met het 

waterschap

- Maaiveld: Er ligt een mogelijkheid om Glimmen aan te 

sluiten op de grootste biovergister van het Noorden, 

net ten zuidoosten van de stad Groningen, op 8 km 

afstand. De aanleg van een leiding kost ca. €2 miljoen 

en een installatie om het  gas op te waarderen ca. €1 

miljoen. Omdat het leveren van gas veel rendabeler is 

dan omzetting naar elektra.

- Maaiveld (2): de gemeente en Duurzaam Haren gaan 

in gesprek met een agrariër in het dorp zelf. Deze 

heeft ruimte voor een biovergister en door de 

aanwezigheid direct in het dorp zijn de kosten voor de 

aanleg van leidingen minimaal. Vooralsnog voorzien 

we hier geen onrendabele top.
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Van een aantal posten is bekend wat de onrendabele top 

is. Van andere wordt dit duidelijk bij nadere studie in 2018 

en 2019:

- Isolatie woningen tot het equivalent van label C: de 

onrendabele top bij afschrijving in 15 jaar is ca. € 2 

miljoen;

- Isolatie niet-woningen: onrendabele top van XXX

- Aanvullende installaties: PV oplossingen en pellet 

kachels, warmtepompen: geen onrendabele top, is 

voldoende gesubsidieerd via RVO;

- Verplaatsing van de houtkachel naar Glimmen: nog 

niet duidelijk. Inschatting: €100.000 onrendabel.

- Aanleg zonnepark – windpark: nog niet duidelijk;

- Aanleg leiding naar bestaande biovergister in 

Groningen-Zuid: onrendabele top ca. 2 miljoen (leiding) 

+ enkele tonnen (opwaarderen van gas); Aanleg dorps-

biovergister: geen onrendabele top verwacht gezien de 

efficiëntie van die oplossing zo nabij;

- Bijzondere installaties voor omzetting van elektra naar 

waterstof, opslag in accu’s: nog onbekend. Samen met 

New Energy Coalition uitwerken. 
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We gaan zorgen dat de rest van Glimmen ook met 

enthousiasme aanhaakt. Daarvoor moeten ook de feiten 

kloppen. De businesscase moet haalbaar zijn en op een 

redelijke termijn voordeel opleveren, en liefst meteen 

morgen.

Middelen daarvoor zijn:

- Een sluitende businesscase die het wonen niet duurder 

maakt. Hiervoor is de inzet van de dorpscoöperatie van 

groot belang. 

- Het lokaal inkopen van diensten en goederen versterkt 

de eigen economie. Er is veel interesse bij lokale 

bedrijven om mee te doen.

- Met deelname aan het dorpsfonds of 

aandeelhouderschap maakt je de investering voor een 

ander mogelijk, met een aardig rendement voor jezelf.

En we wakkeren het fanatisme aan, door wedstrijden te 

organiseren, op school, bij verenigingen, met beloning van 

vooruitstrevend gedrag. 

Hoe meer mensen achter dit plan staan, hoe groter de 

slaagkans in een hoog tempo. Daarvoor moet de aanpak 

‘eigen’ zijn: eentje waar je als dorpsbewoner trots op bent. 

De eerste stap hebben we gezet door het organiseren van 

een dorpsavond op 26 juni jl. waar eerste aanvullende 

ideeën uit naar voren kwamen. 

Op deze avond waren 120 inwoners en ondernemers 

aanwezig. Er was zeer veel enthousiasme. Op de avond 

zelf meldden enkele personen zich concreet aan voor de 

oprichting van de dorpscoöperatie Glimmen. De eerste 

stappen hiervoor worden binnenkort gezet.
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Draagvlak

Het is van het dorp!
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- Onderzoek naar inzetbaarheid van oppervlakte water 

(>10ha) voor het opwekken van hernieuwbare energie 

door gebruik te maken van beproefde technieken.

2019:

- Onderzoek naar alle mogelijk opwekkingsoplossingen en 

opslagmogelijkheden, per mogelijkheid een 

businesscase, en keuzes maken;

- Start ontwikkeling zonneveld en windpark (1,5ha.)

- Afspraken met de New Energy Coalition (fusie tussen 

diverse instituten RuG en Hanzehogeschool) om 

Glimmen als proeftuin te benutten voor opslag van 

warmte;

Daarna:

- Uitvoering van haalbare oplossingen;

- Dit per jaar precies uitwerken.

Dit jaar op de agenda:

- Bewoners nauw betrekken (onder meer via 

dorpsavonden zoals op 26 juni 2018);

- Oprichting van Dorpscoöperatie Glimmen: in gang 

gezet;

- Individuele verbeteringen versnellen met acties van 

het Energieloket Groningen: collectieve inkoop van 

pellet kachels, inductieplaten: uitvoering start bijna;

- Opzetten van de dorps-energiewebsite voor 

monitoring, publiciteit in samenwerking met Enexis en 

bewoners, cooperatie Grunneger Power, e.a.;

- Het goede voorbeeld van de overheid: starten met de 

aanleg van zonnedaken op gemeentelijk vastgoed, op 

basis van het voorstel van Duurzaam Haren;

- Verplaatsen van de overbemeten houtkachel van De 

Mikkelhorst en inzet bij een openbaar gebouw.
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De resultaten in 2018 en daarna

We maken nu een start en zijn in tien jaar aardgasvrij
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De provincie richt zich in het programma onder andere op 

een nieuw soort energiesysteem, dat vraag en aanbod van 

energie op elkaar afstemt. Voor het programma is 

uitgebreid gesproken met inwoners, kennisinstelling, 

bedrijven en andere overheden.

Op voorhand weet de dat er gedurende de rit onderzoeks-

vragen zullen ontstaan. Hiervoor is de provincie zeer goed 

toegerust om hier inhoud aan te geven met bijvoorbeeld 

New Energy Coalition, the Energy Academy Europe, 

Entrance en Dutch Heat Centre. Dit garagdeert een 

concrete invulling van de term ‘proeftuin’.

Bijdrage aan lokale doelstellingen

Lopende projecten in de buurt.

Verbondenheid met verbetering woon- en leefomgeving en 

andere opgaven.

Coalitieprogramma gemeente Haren

In het coalitieprogramma heeft de gemeente uitgesproken 

zich in te zetten voor duurzame nieuwbouw, verduurzaming 

van de bestaande bouw en voor kleinschalige duurzame 

opwekking van energie binnen de gemeente.

Basisnotitie Duurzaamheid 

Energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie 

zijn twee belangrijke pijlers van de gemeente Haren zoals 

beschreven in de Basisnotitie Duurzaamheid 2015-2017.

Programma Energietransitie Provincie Groningen

Met het programma Energietransitie 2016-2019 wil de 

provincie de overgang naar het gebruik van duurzame 

energiebronnen versnellen. Deze transitie maakt ons 

minder afhankelijk van aardgas, draagt bij aan de klimaat-

doelstellingen en helpt mee banen te scheppen.
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Inbedding

In lokaal en nationaal beleid
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Bijlage I

College van B&W
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Bijlage II

Impressie inloopavond, ca 120 geïnteresseerden
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1. Kleine windmolens langs A28

2. Gebruik van waterstromingen

3. Compost van blad voor biovergister

4. Uitgevoerde studie om basisschool, dorpshuis, 

voetbalvereniging en gymzaal met elkaar te verbinden 

(op basis van houtgestookte ketel in combinatie met 

een brandstofcel)

5. Efficiënter inregelen van alle individuele CV-installaties: 

dit is eenvoudig mogelijk!

6. Hout uit Glimmen voor Glimmen gebruiken in plaats van 

af te voeren naar de Eemshaven

7. Stedelijk Groen BV wil dak beschikbaar stellen voor 

zonnepanelen

25

Bijlage III

Aanvullende ideeën naar aanleiding inloopavond
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Bijlage IV

Energieverbruik in euro’s per maand
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