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1. INLEIDING

De gemeente Maasgouw gaat verdere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. In de behoeften van het
heden voorzien, maar op een manier die niet leidt tot beperkingen voor toekomstige generaties. Op deze manier
werken aan een duurzame ontwikkeling, vanuit sociaal (people), ecologisch (planet), economisch (prosperity) en
bestuurlijk organisatorisch (peace & partnerships) perspectief.
De samenhang en strategie in deze aanpak wordt gevormd door de Global Goals. Dit zijn 17 doelen gericht op het
jaar 2030 die een kompas vormen voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. De gemeente Maasgouw heeft
deze doelen omarmd en verwerkt deze in haar gemeentelijke taken en bevoegdheden.
Een van deze doelen is betaalbare en duurzame energie. Energie is op dit moment op alle niveaus, internationaal,
nationaal en zeker ook gemeentelijk op dit moment een belangrijk en zeer actuele thema. We bevinden ons in een
energietransitie: de urgentie van anders omgaan met energie wordt erkend en er wordt nu vol op ingezet.
Zo ook in de gemeente Maasgouw. Recent is de Transitievisie Warmte vastgesteld. In deze Transitievisie Warmte
wordt omschreven welke stappen de gemeente neemt om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor het
verwarmen van gebouwen. Als tussenstap is de doelstelling om in 2030 20% minder CO2 te verbruiken vastgesteld.
Hoe gaan we daar komen? De meeste huizen in de gemeente Maasgouw worden nu nog verwarmd met behulp van
aardgas en veel mensen koken er ook nog op. Om dit te verminderen moeten we nu aan de slag. Dit Actieplan
Energietransitie geeft tot 2024 aan welke acties worden genomen om het fossiele energiegebruik te verminderen
en om daarmee tot de CO2 reductie te komen.
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2. LEESWIJZER

In dit Actieplan Energietransitie omschrijven we eerst de opgave waar we voor staan. We plaatsen dit in het kader
van wereldwijde en nationale afspraken die gemaakt zijn. Om vervolgens tot onze eigen lokale opgave en plannen
te komen (hoofdstuk 3).
Daarna volgt het daadwerkelijke actieplan. We presenteren alle werkzaamheden, projecten en acties voor 2022 en
2023. Waarbij we steeds aangeven waar het project zich op richt en welke personele en financiële consequenties
ermee gemoeid zijn. Dit voor zowel de voorbeeldfunctie voor de gemeente, ons eigen beleid, voor huishoudens en
bedrijven (hoofdstuk 4). Waarbij de grootste focus ligt op de huishoudens, aangezien dit Actieplan een vervolg is
op de Transitievisie Warmte.
Vervolgens staan we stil bij hoe we de communicatie over de energietransitie vorm willen geven (hoofdstuk 5).
Het Actieplan eindigt met een hoofdstuk over de organisatie en rol van de gemeente (hoofdstuk 6).
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3. BESCHRIJVING VAN DE OPGAVE

De energietransitie is in gang. Mondiaal, Europees, landelijk, regionaal en ook lokaal wordt er vol ingezet om een
inhaalslag in de energietransitie te kunnen maken.

3.1

Wereldwijd Klimaatakkoord

In 2015 zijn er internationale afspraken gemaakt op het gebied van klimaat. Dit staat bekend als het Akkoord van
Parijs. Bijna 200 landen hebben zich verplicht om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden,
met een streven naar 1,5 graden ten opzichte van het industriële tijdperk. Daarvoor moet de wereld vóór het jaar
2050 afscheid genomen hebben van de fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen.

3.2

Nationaal Klimaatakkoord

Nederland heeft lang gewacht met een doortastend klimaatbeleid. Gevolg is dat er nu een inhaalslag gemaakt moet
worden om te kunnen voldoen aan het Akkoord van Parijs. Die afspraken zijn inmiddels vastgelegd in nationale
wetgeving en nationaal beleid.
In de klimaatwet (2018) zijn de volgende doelstellingen afgesproken:
• Nederland moet in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990
• 49% van deze reductie moet in 2030 moet zijn gerealiseerd
• In 2050 is de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal
Er moeten concrete acties genomen worden om die doelen te bereiken. Een van deze maatregelen volgde al heel
snel: in 2030 stopt Nederland met de aardgaswinning in Groningen.
In het Klimaatakkoord is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de doelen uit de klimaatwet
te bereiken. Het akkoord stelt onder andere dat er meer gebruik gemaakt moet worden van duurzame
biobrandstoffen en dat er 700 nieuwe windmolens op zee komen tussen 2023 en 2030. Ook moeten woningen worden
verduurzaamd en moet het verkeer steeds meer elektrisch worden. Deze en alle andere maatregelen moeten
bijdragen aan de kerndoelstelling van het akkoord: de Nederlandse CO2-reductie in 2030 met 49% laten dalen ten
opzichte van 1990. Zo kan het doel om in 2050 zo goed als klimaatneutraal te zijn makkelijker worden behaald.
Dit alles betekent een breuk met de ontwikkelingen zoals we die kennen. Heel veel technieken, infrastructuren,
productiemethoden en mobiliteit gaan veranderen. Of we het hebben over ons huis, ons werk of ons vervoer: de
energietransitie heeft er impact op. En dat in een relatief korte periode van enkele decennia! Absoluut een uitdaging
te noemen, maar wel een die van belang is voor het behoud van onze aarde.
Maar bovenal een uitdaging waarbij wordt gekeken naar lokale overheden. Dit omdat zij, dicht bij de ondernemer
en inwoner, een belangrijke rol toegedicht zijn bij het behalen van deze doelstellingen.

3.3

Wat is er nodig?

Wat is er nodig voor de energietransitie? De overstap van aardgas, olie, steenkool, bruinkool, benzine en diesel naar
duurzame bronnen is niet makkelijk. Het vraagt niet enkel om een aanpassing in de wijze waarop we onze energie
op duurzame wijze winnen. Het vraagt ook om aanpassingen in de wijze waarop we onze woningen verwarmen, de
wijze waarop we koken, aanpassingen in onze vervoersmiddelen en in onze productieprocessen. Deze aanpassingen
leiden mogelijk tot een hoger of lager totaal verbruik van energie, maar zeker tot een andere samenstelling van
ons energieverbruik. En dat is nog niet alles. Er is geen evenwicht in de momenten waarop we de duurzame energie
produceren (voornamelijk in de zomer overdag of als het waait) en de momenten dat we deze verbruiken (met
pieken in de winter voor het verwarmen van onze woningen). Hoe lossen we deze disbalans op? Er zijn mogelijkheden
om energie op te slaan in accu’s of via waterstof. Maar naast dat er rendementsverlies optreedt, zijn deze
ontwikkelingen nog heel duur en nauwelijks bruikbaar om langere periodes te overbruggen.

6

Allerlei partijen, wetenschappers, ondernemers, overheden en inwoners, werken aan deze uitdagingen. Vanuit het
rijk wordt nadrukkelijk een belangrijke rol aan de lokale overheid toegeschreven. Tegelijk ligt nog bijna niemand
op koers. Dit verandert op dit moment wel: het internationale Klimaatakkoord van Parijs sijpelt via de nationale
overheid nu door naar lokaal beleidsniveau. Onder andere de Klimaatwet en het Klimaatakkoord zorgen voor een
toenemende beleidsdruk vanuit het rijk. Dit vertaalt zich naar plichten, taken, bevoegdheden maar zeker ook voor
kansen en middelen voor gemeenten.
Dit moet ook. Waar eerst veel pionierswerk was in de energietransitie, is het nu tijd voor versnelling. Opschaling is
cruciaal om daadwerkelijk stappen te kunnen maken. Tegelijk is er een zoektocht naar samenwerking.
Samenwerking tussen overheden, maar zeker ook om inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te
betrekken. De stap van incidentele, naar structurele invulling. Waarbij niet meer enkel de koplopers of
ambassadeurs gestimuleerd worden, maar hele groepen, wijken en straten betrokken zijn. Niet de koplopers, maar
het peloton moet in beweging komen.
Wij als gemeente moeten stappen zetten om inwoners te helpen hun huizen te verduurzamen. Hiervoor hebben wij
een Transitievisie Warmte opgesteld, die we elke vijf jaar moeten actualiseren. Wij mogen geen vergunningen meer
geven voor nieuwbouwwoningen die aangesloten worden op het aardgas. Wij moeten, al dan niet samen met de
regionale uitvoeringsdiensten, in de gaten houden dat lokale bedrijven voldoen aan de wetgeving voor
energiebesparende maatregelen en energielabels van gebouwen. Wij bepalen de richtlijnen voor grootschalige
duurzame energieopwekking via de Regionale Energiestrategie (RES) welke elke 2 jaar aangepast moet worden.
Kortom, de energietransitie die besproken wordt in Den Haag, voeren wij lokaal uit. Juist gemeenten zijn degene
die lokaal de regie voeren. Wij als gemeente moeten inwoners en bedrijven wijk voor wijk, maar vooral in grote
getalen meenemen bij de energietransitie.
Sinds het vorige Actieplan in 2020 hebben we daarmee een stijging laten zien van het aandeel hernieuwbare energie
van 5% naar 10%. Een mooie eerst stap, wetende dat we nog veel moeten doen om nog verder te komen.
Dit doen we door zowel in te zetten op energie besparing (het Energieakkoord gaat uit van 1,5% energiebesparing
per jaar), als op het opwekken van duurzame energie. Juist nu. De transitiefase zorgt ervoor dat er tal van nieuwe
(technologische) ontwikkelingen op ons af komen, andere partijen samen met ons hiermee aan de slag gaan,
middelen en kansen vanuit de rijksoverheid ons aangereikt worden.
De energie- en warmtetransitie reikt verder dan morgen. Het is een traject van tientallen jaren. De praktijk is dat
er steeds meer verantwoordelijkheden vanuit het Rijk richting de gemeentes komen. Hierdoor krijgt de gemeente
een steeds grotere rol in de transitie. De gemeentes ontvangen hiervoor ook financiële middelen van het Rijk. En
de verwachting is dat deze financiële middelen de komende jaren alleen maar toenemen om de noodzakelijke
energietransitie te versnellen.
Dit Actieplan Energietransitie bestaat uit verschillende projecten die kunnen worden opgepakt of gecontinueerd
om de energie- en warmtetransitie in Maasgouw te realiseren.
We streven ernaar zoveel mogelijk acties uit het Actieplan tot uitvoering te brengen. Echter vinden er over tijd ook
veel - soms onvoorziene - technologische en financiële ontwikkelingen plaats op duurzaamheidsgebied. Hierdoor
kan het zijn dat de focus iets verschuift op specifieke onderdelen uit het plan of nieuwe, andere acties beter zijn.
Ten gunste van de resultaten willen we deze dan ook benutten.
De beschikbare capaciteit en financiële middelen voor de uitvoering spelen een rol hierin. Het is nog onduidelijk
welke financiële middelen er in 2023 vanuit de rijksoverheid beschikbaar komen. Dit kan van invloed zijn op de
uitvoering van het Actieplan. Indien dit het geval is, moeten we keuzes maken welke acties we uitvoeren. De impact
van de actie om ons doel te bereiken zal hierin belangrijk zijn.

3.4

Wat betekent dit voor ons als gemeente Maasgouw?

In Maasgouw is er maar beperkte ruimte voor grootschalige opwek van duurzame energie. De focus ligt daarom
voornamelijk op kleinschalige duurzame opwek en op energiebesparing. Het verduurzamen van de woningen begint
met isolatie om de energievraag te beperken. Een extra uitdaging voor de historische kernen.
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Er moet nog veel gebeuren en de energietransitie moet concreet worden. Daarom hebben we doelstellingen
geformuleerd voor 2030. Wij streven ernaar om in 2030:
1.
2.
3.

Voor de gebouwde omgeving een CO2 reductie van 20% ten opzichte van 2020 te bereiken. Dit is van 56.113
ton in 2020 naar 45.890 ton in 2030.
Het energieverbruik voor de gebouwde omgeving met 15% te verminderen ten opzichte van 2020. Dit is van
908 TJ in 2020 naar 771 TJ in 2030.
Circa 40% van de geschikte daken van de woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Dit is nu circa 28%)

De veranderingen op het gebied van technieken, beleid en regelgeving en samenleving gaan zo snel dat continu
nieuwe inzichten ontstaan. Daarom is een flexibele houding essentieel.
Rijkswaterstaat heeft de Klimaatmonitor opgesteld waarin het energieverbruik van alle gemeentes, waaronder
Maasgouw in kaart is gebracht (peildatum is 2020). Deze gebruiken we als uitgangspunt.
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4. ACTIES EN PRODUCTEN

De opgave is stevig. De energietransitie is niet alleen een uitdaging voor de gemeentelijke organisatie, maar voor
iedereen in de gemeente Maasgouw: organisaties, bedrijven en inwoners. Dat vergt een actieve rol van de
gemeente. Niet alleen een ontwikkeling mogelijk maken, maar ook actief stimuleren en faciliteren. Onderzoeken
hoe dit moet gebeuren. Communiceren daarover. Belemmerende regels wegnemen. Nieuwe ontwikkelingen een
plaats geven en stimuleren. Inwoners en bedrijven wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Zonder een actieve
lokale overheid komt de energietransitie niet of te laat op gang. De gemeente Maasgouw realiseert zich dit en
handelt ernaar.
Op basis van al deze ontwikkelingen, probeert de gemeente steeds de beste keuzes te maken. Dat betekent
voortdurend bijsturen: in een transitieproces gaan de ontwikkelingen zodanig snel, dat langdurige plannen per
definitie bijna niet werken. De hoofdlijn is duidelijk, welke we combineren met uitvoering op de korte termijn. Op
deze wijze is dit plan opgesteld. We onderscheiden vier pijlers waarin we onze uitvoering uitwerken: duurzaam
beleid, de voorbeeldfunctie van de gemeente, huishoudens en bedrijven.

DUURZAAM BELEID
De gemeente heeft een sturende rol. Uitdaging is om in het bestaande beleid zoveel mogelijk de aspecten van de
energietransitie mee te nemen. Daarnaast heeft het Rijk ook de verplichting bij de gemeente gelegd om allerlei
lokale plannen vast te stellen om zo richting te geven aan deze energietransitie.
Doel
We verwerken duurzaamheid in ons beleid. We voeren de energietransitie door in bestaande plannen en we stellen
de noodzakelijk nieuwe plannen, specifiek om richting te geven voor onze bedrijven, inwoners en organisaties waar
we naar toe willen en hoe we daar willen komen.
Uitvoering

4.1

Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord is aan gemeenten gevraagd om in de vorm van Regionale Energie Strategieën een
bijdrage te leveren aan de energietransitie in de sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving.
De gemeente Maasgouw is ingedeeld bij de Regionale Energie Strategie-regio Noord- en Midden-Limburg (RES NML).
In juni 2021 is de RES 1.0 Noord- en Midden-Limburg door de gemeenteraad vastgesteld.
De positie van de gemeente Maasgouw binnen de energietransitie is in meerdere opzichten bijzonder. Hoofddoel
van de Regionale Energie Strategie (zoals bepaald in het Klimaatakkoord) is de reductie van CO2 uitstoot, maar op
de grootste bronnen van CO2 uitstoot op het gemeentelijk grondgebied heeft de gemeente Maasgouw geen invloed.
Verreweg de meeste uitstoot in Maasgouw wordt veroorzaakt door de Clauscentrale. Daarnaast wordt ook een groot
deel van de CO2 uitstoot in de gemeente veroorzaakt door mobiliteit op de autosnelwegen en de lokale wegen door
industrie en door landbouw. De energiestrategie voor deze sectoren (klimaattafels) wordt vooral bepaald door
besluiten op nationaal niveau.
Als we inzoomen op het speelveld van de Regionale Energie Strategie (energiebesparing, grootschalige opwek van
elektriciteit en warmtetransitie) dan zien we dat de ruimtelijke kenmerken van een gemeente erg bepalend zijn
voor de mogelijkheden voor grootschalige, duurzame opwek van elektriciteit. Het grondgebied van Maasgouw
bestaat voor meer dan 20% uit water en kent bovendien een hogere bebouwingsdichtheid dan veel andere
plattelandsgemeenten in de regio. Daardoor wordt de ruimte voor grootschalige opwek van elektriciteit aanzienlijk
beperkt.
Gelet op de rol en positie kan de gemeente de meeste resultaten bereiken bij het ‘beperken van de energievraag’
en ‘het gebruik van duurzame energie’.
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Op het gebied van energiebesparing (inclusief kleinschalige opwek van zon op dak) liggen er voor gemeenten ook
veel concrete mogelijkheden. Op dit gebied kunnen nog de nodige stappen worden gezet.
Deze stappen (zoals het optimaal isoleren van huizen) zijn ook nodig om in een later stadium de
stap naar de warmtetransitie te kunnen maken.
Op basis van de vastgestelde RES 1.0 is er een werkprogramma opgesteld. Dit bevat de activiteiten die nodig zijn
voor het behalen van de doelen van de Regionale Energie Strategie 1.0 van Noord- en Midden-Limburg. Deze
activiteiten zijn gecategoriseerd in de vorm van ‘tegels’. De eerste categorie is het basispakket dat van toepassing
is op alle gemeenten, zoals kennisdeling en ontzorgingsprogramma’s. De tweede categorie zijn coalition of the
willing-projecten die op vrijwillige basis door de partners gezamenlijk opgepakt kunnen worden, zoals onderzoek
naar geothermie en windenergie. De derde categorie betreft een lokale invulling van klimaatbeleid; gemeenten
hebben hierin zelf de lead.
2022 is vooral nog een overgangsjaar waarin we uitvoering geven aan hetgeen noodzakelijk is en past binnen de
huidige middelen en capaciteit.
De RES moet elke twee jaar opnieuw worden vastgesteld.
Doelgroep: bewoners, bedrijven, projectontwikkelaars
Insteek: beleidsvorming
Impact: +++
Betrokkenen: gemeentes Noord- en Midden-Limburg, Enexis, Provincie Limburg, Waterschap
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: 2022 360 uur 2023 450 uur
Kosten: jaarlijks € 36.000 (voor RES organisatie en inhuur vanuit de RES)

4.2

Warmteplan

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van
gebouwen. Door af te stappen van fossiele brandstoffen zoals aardgas komt er minder CO2-uitstoot in de lucht.
Daarmee voorkomen we verdere klimaatverandering.
De meeste huizen en bedrijven in Maasgouw worden nog verwarmd met behulp van aardgas, en de meeste mensen
koken er ook op. Alle woningen van het aardgas afhalen wordt dus een enorm ingewikkelde klus. Gelukkig hoeven
we dit niet van vandaag op morgen te doen. Maar om 2050 te halen moeten we nu wel aan de slag.
In de Transitievisie Warmte, die in december 2021 is vastgesteld, beschrijft de gemeente hoe minder aardgas
gebruikt kan gaan worden. Deze energietransitie is een complex proces. In die visie wordt beschreven welke
betaalbare en duurzame alternatieven er voor woningen en gebouwen zijn om van het aardgas af te kunnen. Over
de warmtetransitie is nog lang niet alles bekend en er valt nog veel te ontdekken de komende jaren. Zo zal er
waarschijnlijk nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom
wordt de visie sowieso iedere vijf jaar geactualiseerd. 1
Doelgroep: bewoners
Insteek: beleidsvorming
Impact: ++++
Betrokkenen: MER-gemeentes
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 60 uur, communicatie jaarlijks 20 uur
Kosten: jaarlijks € 2.000

1

De meeste werkzaamheden voor de Transitievisie Warmte vallen in de projecten (met name in de pijler huishoudens) van dit

Actieplan. Bij de actualisatie over enkele jaren gaat het wel weer om meer capaciteit vragen.
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4.3

Beleid windenergie en zonneparken

Het college heeft besloten om een gemeentelijk beleid voor wind- en zonne-energie op te stellen. In dit beleid
wordt rekening gehouden met de Regionale Energie Strategie, het regionale afspraken- en afwegingskader voor
wind- en zonne-energie, de provinciale zonneladder en het concept van de gemeentelijke Omgevingsvisie.
Vooruitlopend hierop is een analyse gemaakt van het toekomstig Landschappelijk raamwerk. Dit is onderdeel van
de concept Omgevingsvisie.
Dit Landschappelijk raamwerk is voor nu toetsingskader voor verzoeken van zonneparken. Uitgangspunt is dat er
geen zonneparken op wind of water worden toegestaan, behalve als ze passen in het zoekgebied dat is opgenomen
in het Landschappelijk raamwerk en de concept Omgevingsvisie. Deze zoekgebieden bevinden zich rond de
Clauscentrale, aangrenzend aan water en in het gebied rond Brachterbeek en de Rijksweg.
Voor windmolens in Nederland is wet- en regelgeving. Op een bepaalde afstand van wettelijk beschermde gebieden
mogen geen windturbines geplaatst worden. In Maasgouw zijn veel van deze wettelijke uitsluitingsgebieden.
Daardoor is er in de gemeente Maasgouw nauwelijks ruimte voor windturbines. De omgevingsvisie is onlangs
vastgesteld door de gemeenteraad. Als uitvloeisel van de omgevingsvisie wordt er nog beleid opgesteld voor een
nadere uitwerking ten aanzien van zon- en windenergie. De verwachting is dat dit beleid eind 2022 wordt
vastgesteld.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie
Insteek: beleidsvorming
Impact: +++++
Betrokkenen: medewerkers fysiek domein, externe ondersteuning
Planning: 2022
Capaciteit: belegd bij RO, jaarlijks 20 uur voor ondersteuning
Kosten: -

4.4

Visie en realisatie laadinfrastructuur en elektrisch rijden

Elektrisch rijden leidt tot minder CO2-uitstoot en een schonere lucht in vergelijking tot het
huidige benzine en diesel verkeer. De gemeente Maasgouw wil inzetten op elektrisch
rijden. Daarom is het belangrijk dat elektrische rijders voldoende oplaadmogelijkheden
hebben. Zodat er een stabiel netwerk is om je elektrische auto te laden. We hebben
daarom mee gedaan aan een aanbesteding van de provincie om meer oplaadpunten te
realiseren. Rijders van een elektrische auto, die aan enkele voorwaarden voldoen
(waaronder geen oplaadmogelijkheden op eigen terrein), kunnen een oplaadpunt
aanvragen.
Dit meenemende, plus wetende dat elektrisch rijden ‘in de lift’ zit, betekent dat er de komende periode meer
oplaadpunten gerealiseerd gaan worden. Een positieve ontwikkeling! Maar een die tegelijk ook vraag om een beleid
waar in de openbare ruimte deze oplaadpunten gewenst zijn en op welke wijze. Dit wordt uitgewerkt in een
laadvisie. Hierin worden de uitgangspunten voor laden op eigen terrein, semi-publiek en publiek laden en snelladen
uitgewerkt.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie
Insteek: faciliteren
Impact: +
Betrokkenen: elektrische rijders, medewerkers fysiek domein, medewerkers verkeer en beheer
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: belegd bij verkeer, jaarlijks 20 uur voor ondersteuning, jaarlijks communicatie 25 uur
Kosten: -
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VOORBEELDFUNCTIE GEMEENTE
De gemeente heeft zelf ook een rol in energiebesparing en -opwekking en wil graag het goede voorbeeld geven. Om
zo richting medewerkers, inwoners en ondernemers ook duurzaamheid actief uit te stralen. Om als gemeentelijke
organisatie de eerste stappen te zetten om zelf energie neutraal te worden.
Doel
We willen als gemeente het goede voorbeeld geven. We willen richting medewerkers, inwoners en ondernemers
duurzaamheid actief uitstralen. We realiseren ons dat we niet ineens duurzaam zijn, maar we werken
gestructureerd en stapsgewijs hier naar toe. Steeds wat meer, steeds wat beter voeren we duurzaamheid door in
onze bedrijfsvoering.
Uitvoering

4.5

LED verlichting bij sportvelden

Verlichting is een flinke energieverbruiker en kostenpost bij sportparken. De overstap van conventionele verlichting
naar LED verlichting wordt steeds vaker genomen. LED verlichting op sportvelden heeft meerdere voordelen: het is
onderhoudsvriendelijk, heeft een lange levensduur, een lager energieverbruik, geeft minder schaduwen en
lichtvervuiling, kan snel aan- en uitgeschakeld worden en tot slot is het inmiddels qua lichtopbrengst vergelijkbaar
met traditionele verlichting.
In 2020 en 2021 zijn bij 7 buitensportaccommodaties de conventionele verlichting vervangen door LED verlichting.
Tot 2025 staat de vervanging van de verlichting bij de overige buitensportaccommodaties op het programma.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie, sportverenigingen
Insteek: realiseren
Impact: ++
Betrokkenen: sportverenigingen, gebouwenbeheerders
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 40 uur
Kosten: krediet verlichting buitensportaccommodaties

4.6

Verduurzamen Meerjaren Onderhoudsplan

De afgelopen jaren zijn er energie audits uitgevoerd voor een aantal eigen gemeentelijke gebouwen. Via deze weg
is duidelijkheid waar kansen zitten op het gebied van energiebesparing. Enkele van deze maatregelen zijn inmiddels
uitgevoerd. Voor de nog niet uitgebreide maatregelen, willen we eraan werken om deze op te nemen in de
Meerjaren Onderhoudsplannen van de gebouwen. Om de energiebesparende maatregelen gepland en op de juiste
momenten uit te voeren. Waarmee de gebouwen duurzamer worden en het energieverbruik naar beneden gaat.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie
Insteek: realiseren
Impact: ++
Betrokkenen: gebouwbeheerders
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 40 uur
Kosten: p.m.

4.7

Onderzoek naar energie neutrale gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie moet de komende jaren flink verduurzaamd worden. De verplichtingen hiertoe nemen
langzaam aan toe. De wens om dit pro-actief op te pakken ook. Inwoners en bedrijven vragen we immers om te
verduurzamen, dan moeten we dit met onze eigen organisatie ook doen.
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We gaan daarom onderzoeken wat we moeten doen om, vanuit onze voorbeeldfunctie, met de hele gemeentelijke
organisatie energieneutraal te worden. Dit onderzoek brengt in beeld de wijze waarop de gemeentelijke organisatie
het beste verduurzaamt kan worden, inclusief het tempo en de kosten die daarmee gemoeid zijn. In de uitvoering
beginnen we uiteraard daar waar de meeste winst of kortste terugverdientijd te behalen is.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie
Insteek: onderzoeken
Impact: ++
Betrokkenen: gebouwbeheerders, wagenparkbeheerders, extern bureau
Planning: 2022 (onderzoek) en 2023
Capaciteit: in 2022 50 uur, in 2023 40 uur
Kosten: € 14.625 (inhuur)

4.8

Verduurzamen wagenpark

Ook het wagenpark van de gemeente biedt kansen tot verduurzaming. Zowel in het verduurzamen van de
vervoersbewegingen als in het fysieke wagenpark zelf. Dit kan gaan zowel om het zakelijk als om het woon-werk
verkeer van ambtenaren.
Specifiek voor het wagenpark zijn er tal van mogelijkheden om de voertuigen te verduurzamen. Dit willen we zoveel
mogelijk inzetten op momenten dat er investeringsbeslissingen spelen. Waarbij voortaan voor bijvoorbeeld een
duurzamere elektrische, mits de functionaliteit gelijk blijft.
Momenteel rijden de voertuigen en machines van het wijkteam op de brandstof GTL. Deze brandstof zorgt voor een
verminderde uitstoot van stikstof, zwavel en fijnstof. Wanneer we de huidige brandstof GTL (50%) gaan combineren
met HVO (50%) reduceert dit de CO2 – uitstoot met 45% op ons huidige machine en wagenpark. HVO is geproduceerd
van plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Het voorstel is om een pilot te starten met de combinatie
GTL en HVO.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie
Insteek: realiseren
Impact: ++
Betrokkenen: wagenparkbeheerders
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 80 uur
Kosten: p.m.

4.9

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Als gemeente kopen we per jaar veel in. Met deze inkoopkracht kunnen we een belangrijke invloed uitoefenen.
Door duurzaam of maatschappelijk verantwoord in te kopen let je niet enkel op de prijs of kwaliteit, maar ook op
de sociale effecten en de impact op het milieu. Dit is een krachtig instrument om onze eigen
duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en die van bedrijven met duurzame producten of diensten te stimuleren.
Duurzaam inkopen is erg in ontwikkeling. Het rijk ondersteunt hierin en heeft voor verschillende productgroepen
MVI-criteria opgesteld. Deze criteriatool helpt om snel de meest recente criteria voor een inkoopdocument op te
stellen. In het actieplan MVI gemeente Maasgouw zijn deze verder uitgewerkt.
De gemeente Maasgouw past voortaan voor alle productgroepen waarvoor deze opgesteld zijn (automatisering en
telecommunicatie, energie, grond weg- en waterbouw, kantoorfaciliteiten en diensten, kantoorgebouwen en
transport en vervoer) deze criteria toe. Om dit goed te kunnen implementeren, ondersteunt de beleidsmedewerker
en/of inkoper daar waar nodig dit onderdeel in de verschillende inkoopprocessen.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie
Insteek: stimuleren
Impact: ++
Betrokkenen: inkopers
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 50 uur
Kosten: -
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4.10 Lokale verduurzaming energie inkoop
Een voorbeeld project op het gebied van Maatschappelijk verantwoord inkopen is de energie inkoop. Het
verduurzamen van het inkopen van energie gebeurt normaal gesproken via vergroeningscertificaten. Ook in
Maasgouw wordt op deze manier de inkoop van elektriciteit vergroend.
Recent is voor in de regio Arnhem-Nijmegen een vernieuwend traject uitgevoerd waarbij gemeenten gaan voor
duurzame elektriciteitsinkoop die ook daadwerkelijk regionaal moet worden opgewekt. Dit voorbeeld wordt door
veel gemeentes op de voet gevolgd, waaronder door Maasgouw, die ook graag in de toekomst voor een zelfde insteek
wil kiezen.
De samenwerkende gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg hebben in 2020 laten onderzoeken welke
strategische opties zij hebben om met het elektriciteitsverbruik van hun eigen aansluitingen de groei van duurzame
opwekcapaciteit in de regio te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de regionale energietransitie. De ambitie
daarbij was om de inkoopbehoefte voor de gemeentelijke aansluitingen zoveel als mogelijk en zo goed als mogelijk
geleverd te krijgen uit regionale duurzame opwekcapaciteit en de verdiensten van opwek en levering zoveel
mogelijk in de regio te houden.
Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Noord- en Midden Limburg wordt momenteel eerst een onderzoek
uitgevoerd. De impact van dat onderzoek en de besluitvorming zullen in praktijk nog behoorlijk wat tijd vergen.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie
Insteek: stimuleren
Impact: +++
Betrokkenen: inkopers
Planning: 2022, 2023
Capaciteit: 2022: 25 uur, 2023: 25 uur
Kosten: -

4.11 Uitstootvrij deelmobiliteit
Om als gemeente toe te werken naar een energie neutraal/uitstootvrije toekomst willen we ook kijken naar hoe
ambtenaren zich verplaatsen. Deze uitstoot wordt veroorzaakt door het woon-werk verkeer, en door het werk-werk
verkeer. Dit moet worden teruggebracht. Voor wat betreft werk-werk verkeer verkennen we de mogelijkheden om
uitstootvrij deelvervoer aan te schaffen welke vrij kunnen worden gebruikt door medewerkers binnen gemeente
Maasgouw tijdens werkuren. Denk hierbij aan elektrisch vervoer zoals auto's, scooters of elektrische fietsen.
Hiermee breiden we het beschikbare wagenpark uit met meer opties, waardoor meer medewerkers kunnen kiezen
voor duurzaam vervoer.
Voor wat betreft woon-werk verkeer willen we medewerkers stimuleren om te kiezen voor uitstootvrij vervoer naar
kantoor toe. Dit doen we door in te zetten op verplaatsing per (elektrische) fiets en passende campagnes op te
zetten. Om deze verandering aan te jagen onderzoek we de mogelijkheden zoals collectieve inkoop, leen/huur
programma's of elektrische deelfietsen. Deze opties zetten we uit in een campagne om bewustwording te stimuleren
en programma's te creëren waar medewerkers gebruik van kunnen maken.
Doelgroep: gemeentelijke organisatie, ambtenaren
Insteek: faciliteren
Impact: ++
Betrokkenen: MER(-gemeenten)
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 25 uur (begeleiding), jaarlijks 40 uur communicatie
Kosten: € 16.250 (inhuur)
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HUISHOUDENS
Vanuit de gemeente, willen we inwoners stimuleren, maar zeker ook tot een bepaalde mate faciliteren bij hun
energiebesparing. Immers wordt er de komende jaren veel van inwoners gevraagd op het gebied van het
verduurzamen van hun woning. Als gemeente willen we datgene wat we kunnen doen om dit zo soepel mogelijk te
laten gebeuren, ook oppakken.
Doel
We realiseren ons dat onze inwoners ontzettend belangrijk zijn in de energietransitie van Maasgouw. Immers zijn
alle inwoners samen een grote en belangrijke groep die gezamenlijk veel energie verbruiken. Er zijn voldoende
mogelijkheden waarbij zij wel of niet de stappen kunnen zetten bij het verduurzamen van hun wonen, hun werken
of hun bewegen. Wij als gemeente vinden het van belang dat inwoners deze stappen wél zetten. Al lijken sommige
veranderingen wellicht klein en moeilijk, wij als gemeente zijn er van overtuigd dat veel kleine bijdrage gezamenlijk
veel effect zullen hebben. En willen daarom inwoners ook ondersteunen waar we kunnen om dit stapsgewijs
mogelijk te maken.
Uitvoering

4.12 Prestatieafspraken bij woningcorporaties
De gemeente Maasgouw heeft jaarlijkse prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Hierin worden
afspraken vast gelegd om toe te werken naar een (nog) betere, gezonde en diverse woningportefeuille bij de
corporaties. Sinds enkele jaren wordt ook duurzaamheid meegenomen in deze prestatieafspraken. Corporaties
streven ernaar om een duurzamer woningbestand te krijgen.
De prestatieafspraken voor 2022 zijn al gemaakt. Zo heeft de gemeente aangegeven de corporaties en
huurdersbelangenverenigingen meer op de hoogte te houden van wat er op energiegebied speelt, zoals in de RES
en het gemeentelijk beleid. Ook wordt gekeken of een partij als de Coöperatie Duurzaam Maasgouw een (grotere)
rol kan spelen bij voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen. Ook worden de voornemens gedurende het jaar
geëvalueerd. Voor de jaren na 2022 wordt ernaar gestreefd om deze energiedoelen binnen de prestatieafspraken
steeds verder en ambitieuzer vorm te geven.
Doelgroep: huurders
Insteek: stimuleren
Impact: ++++
Betrokkenen: woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 72 uur
Kosten: -

4.13 Renteloze duurzaamheidslening
In de bestaande woningbouw moet veel gebeuren de komende jaren. Dit vraagt om flinke investeringen van
bewoners. De gemeente wil hierin tegemoet komen. Door voor bewoners geld ter beschikking te stellen wat ze
renteloos kunnen lenen. Dit zorgt ervoor dat het niet beschikbaar hebben van financiële middelen, voor veel mensen
geen belemmering hoeft te zijn om duurzame maatregelen in de woning te nemen. Dit project wordt mogelijk in
samenwerking met de Provincie Limburg opgepakt.
Doelgroep: inwoners
Insteek: faciliteren
Impact: +++
Betrokkenen: SVn, Provincie Limburg
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: opstart (2022) 180 uur, jaarlijks 20 uur, communicatie 50 uur
Kosten: jaarlijkse kosten € 35.000 voor kredietbeoordeling en gemiste rente inkomsten (bij aanname dat er
voor een bedrag van € 500.0000 aan ongeveer 40 persoonlijke leningen wordt afgesloten).
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4.14 Subsidie isolatie
De gemeente Maasgouw wil een subsidie open stellen om particuliere eigenaren van woningen te stimuleren om hun
woning te verduurzamen. Aangezien isolatie zowel de eerste stap hierin is, als een grote kosten besparing kan
bereiken (wat van belang is gezien de stijgende gasprijzen), zien we isolatie van woningen als een maatregel om in
het bijzonder te stimuleren. Bij het vaststellen van de legesverordening in 2021 is gekeken naar een nog verdere
verduurzaming van de leges. Besloten is om het verduurzamen van woningen niet verder via de leges te stimuleren
dan nu al gebeurt (bijvoorbeeld worden er geen leges geheven bij de vergunningaanvraag van zonnepanelen op
monumenten en beschermde dorpsgezichten), maar een subsidie voor het verduurzamen van woningen te openen.
Dit gaan we invullen voor een subsidie op isolatie. Waarbij we in het bijzonder een extra verhogende stimulans
willen geven voor monumenten en woningen in beschermde stads- en dorpsgezichten.
Doelgroep: particuliere woningeigenaren
Insteek: faciliteren
Impact: +++
Betrokkenen: Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: in 2022 140 uur, in 2023 50 uur, communicatie 50 uur
Kosten: subsidieplafond: € 200.000, afhandeling aanvragen: € 80.000

4.15 Duurzaam Bouwloket
De gemeente wil duurzaam (ver)bouwen stimuleren. Hiervoor wordt nu al enkele jaren
gebruik gemaakt van het Duurzaam Bouwloket. Hier kunnen inwoners gratis en vrijblijvend
terecht voor professionele informatie en onafhankelijk advies op het gebied van duurzaam
wonen. Via de website www.duurzaambouwloket.nl/maasgouw kan eerste informatie
opgedaan worden. Daarnaast kunnen inwoners al hun overige vragen telefonisch of per mail
stellen.
De gemeente zet zich, net als het Duurzaam Bouwloket zelf, actief in om het energieloket
bij inwoners en ondernemers onder de aandacht te brengen.
Doelgroep: particuliere woningeigenaren
Insteek: informeren
Impact: ++
Betrokkenen: Duurzaam Bouwloket
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 100 uur, 25 uur communicatie
Kosten: jaarlijks € 7.425

4.16 Onderzoek naar fysiek energieloket
Op dit moment is er een digitaal energieloket voor bewoners via het Duurzaam Bouwloket. De gemeenteraad heeft
daarnaast gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken naar een fysiek energieloket. In 2022 gaan we dit
oppakken, waarbij nagegaan wordt hoe dit het beste vorm gegeven kan worden, wat de bijkomende kosten zijn en
hoe dit uitgevoerd kan worden. Uiteraard nemen we eventuele mogelijkheden tot samenwerking met
buurgemeentes mee. Deze resultaten koppelen we terug aan de gemeenteraad waarna besloten kan worden om dit
wel of niet op te pakken.
Doelgroep: inwoners
Insteek: onderzoeken
Impact: +
Betrokkenen: Planning: 2022
Capaciteit: 140 uur
Kosten: -
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4.17 Warmtewandelingen

In de winter is het via een infraroodcamera heel goed mogelijk om ‘warmtelekken’ in woningen te achterhalen.
Hiervoor organiseren we warmtewandelingen, voor straat- of eventueel buurtgenoten. Onder begeleiding van een
ervaren warmtecoach, wordt een warmtewandeling uitgezet. De warmtecoach gaat met de bewoners (ongeveer 24) langs de huizen en gezamenlijk gaan ze via de infraroodbeelden op zoek naar warmtelekken in de woning. De
bewoners hebben zo zicht op waar ze hun isolatie kunnen verbeteren.
Doelgroep: particuliere woningeigenaren
Insteek: informeren
Impact: ++
Betrokkenen: Coöperatie Duurzaam Maasgouw
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 40 uur, communicatie jaarlijks 40 uur
Kosten: jaarlijks € 2.500

4.18 Telefonische adviesgesprekken
Wanneer mensen echt stappen willen maken op het gebied van het verduurzamen van hun woning, helpt een eerste
adviesgesprek van het Duurzaam Bouwloket niet altijd voldoende. Voor die inwoners bieden we een diepgaander
telefonisch adviesgesprek aan, inclusief een korte rapportage voor de bewoner naderhand. Insteek is om deze in te
zetten op het moment dat een bewoner behoefte heeft om zich net wat meer te verdiepen voordat er daadwerkelijk
stappen worden genomen. Hiervoor worden telefonische adviesgesprekken afgenomen en aangeboden aan
bewoners. Voor 2022 en 2023 willen inzetten op 40 gesprekken.
Doelgroep: particuliere woningeigenaren
Insteek: informeren
Impact: +++
Betrokkenen: Duurzaam Bouwloket
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 20 uur, jaarlijks communicatie 10 uur
Kosten: jaarlijks € 5.000

4.19 Duurzaam Wonen spreekuur
Voor bewoners die graag gebruik willen maken van een fysieke loketfunctie over het verduurzamen van hun woning,
bieden we eenmaal per twee maanden een Duurzaam Wonen spreekuur aan. Insteek is om een avond op het
gemeentehuis een energieadviseur aanwezig te laten zijn. Tijdens het Duurzaam Wonen spreekuur kunnen bewoners
langs komen met hun vragen over het verduurzamen van hun woning. Ze worden dan van het benodigde advies
voorzien.
Doelgroep: particuliere woningeigenaren
Insteek: informeren
Impact: +++
Betrokkenen: Coöperatie Duurzaam Maasgouw of andere lokale energieadviseur
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 50 uur, communicatie 10 uur
Kosten: 2022 € 2.000 en 2023 € 3.000

4.20 Keukentafelgesprekken
Er zijn ook bewoners die graag een eerste gesprek aan huis hebben. De adviseur kan dan samen met de bewoner
aan huis de te nemen maatregelen onderzoeken. Dit is een globaal gesprek in hoofdlijnen, en de inwoner ontvangt
daarvan ook een korte rapportage op hoofdlijnen. De bewoner heeft zo praktische handvatten om verder te gaan
met verduurzaming.
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Doelgroep: inwoners
Insteek: informeren
Impact: +++
Betrokkenen: Coöperatie Duurzaam Maasgouw of andere lokale energieadviseur
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 50 uur, communicatie jaarlijks 20 uur
Kosten: 2022 € 6.000 2023 € 12.000

4.21 Maatwerk Energieadvies
De meest uitgebreide vorm van energieadvies aan bewoners is een Maatwerk Energieadvies. De coöperatie Duurzaam
Maasgouw biedt deze aan. Een adviseur komt dan op bezoek in de betreffende woning. Deze woning wordt volledig
gescand en er volgt een advies op maat, inclusief een uitgebreide rapportage. De bewoner heeft zo een volledig
inzicht in welke maatregelen voor energiebesparing het beste genomen kunnen worden.
Doelgroep: particuliere woningeigenaren
Insteek: informeren
Impact: +++
Betrokkenen: Coöperatie Duurzaam Maasgouw
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 30 uur
Kosten: bijdrage van € 6.000 per jaar

4.22 Informatieavonden energiebesparing
De coöperatie Duurzaam Maasgouw organiseert in elke kern informatiebijeenkomsten over energie besparing en
opwekking in de bestaande woningbouw. Deze zijn zowel voor particuliere woningeigenaren als voor huurders. Per
kern wordt eerst een algemene en enthousiasmerende informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze wordt opgevolgd
door een bijeenkomst die meer de diepte in gaat. Bijvoorbeeld voor enkele types of bouwjaren van woningen, met
passende oplossingen.
Mogelijk wordt dit nog vervolgd door enkele individuele coaching sessies vanuit de coöperatie.
Doelgroep: huurders en particuliere woningeigenaren
Insteek: informeren
Impact: +++
Betrokkenen: Coöperatie Duurzaam Maasgouw
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 120 uur communicatie jaarlijks 40 uur
Kosten: 2022 € 18.000 2023 € 16.000

4.23 Dorps- of doelgroepaanpakken
Er zijn verschillende activiteiten die zich richten op bewustwording van de woningvoorraad. Tegelijk is er ook een
behoefte om activiteiten op te zetten die zich daadwerkelijk richten op het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.
Het opzetten van dorps- of doelgroepaanpakken richt zich op beide: zowel bewustwording en delen van informatie
als de inzet om bewoners in actie te krijgen richten het aanvragen van offertes en uitvoeren van duurzame
maatregelen. De insteek is of dorpsgericht.
Er wordt een informatieavond georganiseerd. Inwoners van die wijk of doelgroep ontvangen een specifieke
uitnodiging. Tijdens de informatieavond worden de mogelijke maatregelen gedeeld. Na de informatieavond wordt
nog een collectief aanbod gedaan: van die maatregelen die in de betreffende wijk veel genomen zouden moeten
worden, wordt een kortingsactie voor georganiseerd. Uiteraard bij voorkeur bij lokale of regionale aanbieders.
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Op deze wijze krijgen mensen zowel persoonlijke begeleiding en ondersteuning bij het verduurzamen van de
woning. Tegelijk komt er een concreet stappenplan, wat houvast geeft in het verder verduurzamen van een woning.
Er worden in 2022 een en in 2023 twee wijk- of doelgroepaanpakken georganiseerd.
Doelgroep: particuliere woningeigenaren
Insteek: informeren en faciliteren
Impact: +++
Betrokkenen: Coöperatie Duurzaam Maasgouw, Buurkracht en/of andere partijen.
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: 2022 75 uur en in 2023 125 uur Communicatie 2022 25 uur en 2023 50 uur
Kosten: 2022 € 40.000 en 2023 € 75.000 (inhuur)

4.24 Collectieve inkoopactie
Om mensen meer tot actie over te laten gaan, willen we een grootschalige collectieve inkoopactie organiseren.
Voor deze collectieve inkoopactie worden één of enkele maatregelen uitgekozen. Zoals spouwmuurisolatie, vloeren bodemisolatie, HR ++ glas, zonnepanelen, WTW-ventilatiesystemen of LED-lampen. Er worden (prijs)afspraken
met uitvoerders gemaakt. En uiteraard wordt, via onder meer een brief en informatiebijeenkomst, de collectieve
inkoopactie onder de aandacht gebracht bij bewoners.
Doelgroep: inwoners
Insteek: faciliteren
Impact: ++++
Betrokkenen: Winst uit je Woning
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 60 uur, communicatie jaarlijks 50 uur
Kosten: € 12.000

4.25 Tegengaan energiearmoede
De energieprijzen, in het bijzonder de gasprijzen, stijgen enorm. Dit heeft gevolgen voor de betaalbaarheid van de
energierekening. Steeds meer mensen hebben, door de stijgende prijzen vaak in combinatie met een slecht
geïsoleerde woning moeite om de energierekening te betalen. Dit uit zich zelfs in energiearmoede.
Ondanks dat alle eerder genoemde middelen óók geschikt zijn voor mensen in energiearmoede, worden deze vaak
toch niet bereikt hiermee. We willen daarom een project opzetten specifiek gericht op deze doelgroep. Insteek is
om mensen te helpen om energie te besparen en zo energiearmoede tegen te gaan. De wijze waarop zoeken we
nog verdere invulling aan, samen met sociale zaken. Een optie is bijvoorbeeld de inzet van energiecoaches. Of een
hele praktische insteek, waarbij de energiebesparingsmiddelen ook direct geplaatst worden.
Doelgroep: mensen in energiearmoede (voornamelijk huurders, maar ook particuliere woningeigenaren)
Insteek: informeren en faciliteren
Betrokkenen: woningcorporaties, Sociaal Domein
Impact: +++
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: 240 uur voor de opzet in 2022 (vanuit Fysiek Domein), 100 uur voor uitvoering in 2023 (vanuit Fysiek
Domein), communicatie 50 uur. Uren vanuit Sociaal Domein worden separaat geraamd.
Kosten: gedekt uit Rijksmiddelen

4.26 Verduurzaming rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten
In onze gemeente staan veel monumentale gebouwen, voornamelijk in de kernen Thorn, Stevensweert en Wessem.
Er bestaat regelgeving rondom het behouden van het beschermde dorpsgezicht en deze monumentale panden. De
eigenaren en huurders van monumentale gebouwen willen óók mee in de energietransitie en verduurzamen, maar
stuiten vaak op regels met betrekking tot het beschermde monument en dorpsgezicht. Voor deze groep betekent
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het verduurzamen vaak meer moeite, maar helaas ook meer kosten. Door de lokale coöperatie is er al een werkgroep
opgericht met daarin inwoners uit de historische kernen waarin er gezocht wordt naar mogelijke oplossing voor de
botsende belangen. De gemeente wil zich hierbij aansluiten. Ook voor de MER-OD is een rol weggelegd. Daarnaast
kan er een informatieavond worden georganiseerd, specifiek toegespitst op eigenaren en huurders van monumentale
panden.
Doelgroep: eigenaren en huurders van monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten
Insteek: informeren, kennis delen, faciliteren
Impact: ++
Betrokkenen: MER OD, inwoners, eventueel Provincie Limburg
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 60 uur, jaarlijks 25 uur communicatie
Kosten: € 1.000 (informatieavond)

4.27 Coöperatie Duurzaam Maasgouw
De gemeente Maasgouw heeft al enkele jaren een lokale energiecoöperatie: Coöperatie Duurzaam Maasgouw.
Tijdens de opstart is de energiecoöperatie door de gemeente gesteund door enkele financiële bijdrages. Deze steun
uit zich nu door het vergeven van enkele betaalde opdrachten (uit dit Actieplan) aan de coöperatie. De ervaring
leert dat de samenwerking met de coöperatie meer ambtelijke capaciteit vraagt dan wanneer dezelfde
werkzaamheden door een adviesbureau worden opgepakt. Daar staat tegenover dat coöperatie ontstaan is vanuit
de lokale samenleving. En dat de coöperatie de werkzaamheden mogelijk tegen een lager tarief uitvoert.
Doelgroep: Coöperatie Duurzaam Maasgouw
Betrokkenen: Coöperatie Duurzaam Maasgouw
Impact: +++
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: Jaarlijks 150 uur, jaarlijks 50 uur communicatie
Kosten: -
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BEDRIJVEN
Bedrijven zorgen voor een groot deel van het energieverbruik in de gemeente Maasgouw. Daarom willen we vanuit
de gemeente ook voor deze doelgroep activiteiten opzetten om hun te steunen om dit energieverbruik te
verminderen. Ofwel duurzaam op te wekken.
Doel
De groepen bedrijven in de gemeente Maasgouw is kleiner, maar ze verbruiken gezamenlijk behoorlijk veel energie.
Als gemeente willen we inzetten op het verduurzamen van dit energieverbruik. We zien daarvoor met name twee
rollen voor ons weggelegd. Aan de ene kant handhaven we op datgene wat op energie wettelijk verplicht
doorgevoerd moet worden (zoals de energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terug verdienen). Aan
de andere kant verleiden we bedrijven om nog wat meer te doen (bijvoorbeeld door bedrijven die actiever inzetten
op duurzaamheid in het zonnetjes te zetten).
Uitvoering

4.28 Energiecharter MKB
De Stichting Groene Economie Limburg heeft in het Charter energietransitie MKB een aanpak voorgesteld voor om
samen met het bedrijfsleven, overheden (provincie en gemeenten) en het onderwijs de energietransitie bij het MKB
in Limburg te versnellen om zo mede invulling te geven aan de energie- en klimaatopgaven. Doel van de voorgestelde
aanpak is om het bedrijfsleven in al haar facetten te verduurzamen en daarbij te helpen, ondersteunen en
ontzorgen. Afgeleide doelen/resultaten zijn vervolgens: energiebesparing, het kunnen voldoen aan de wettelijke
zorgplicht, verduurzaming van het resterende energieverbruik en minder toezicht vanuit de RUD indien bedrijven
voldoen aan hun verplichtingen c.q. de vastgelegde afspraken nakomen. De organisatie werkt hierbij langs 4 lijnen:
bewustwording, kennisontwikkeling, implementatie van energiemaatregelen en innovatieve pilots.
Doelgroep: bedrijven
Insteek: informeren en stimuleren
Impact: ++
Betrokkenen: Stichting Groene Economie Limburg, onderwijsinstellingen
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: in 2022 30 uur, in 2023 30 uur
Kosten: in 2022 € 3.750, in 2023 € 4.500

4.29 Informatieverstrekking energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen, indien deze voldoen aan door het Rijk vastgestelde criteria,
minimaal energielabel C hebben. Als het gebouw dan niet voldoet aan de eisen, mag het per 1 januari 2023 niet
meer als kantoor gebruikt worden. De MER OD/RUD neemt de controles op zich, maar wil – in samenwerking met
de gemeentes – ondernemers op voorhand ook actief informeren over de vereisten. Onderdeel daarvan kan ook
zijn de organisatie van een informatieavond bij voldoende animo. Per brief worden de bedrijven waar het om gaat
op de hoogte gesteld van de aanstaande veranderingen.
Doelgroep: bedrijven / kantoren
Insteek: informeren
Impact: ++
Betrokkenen: MER Omgevingsdienst / RUD
Planning: 2022-2023
Capaciteit: in 2022 30 uur, in 2023 10 uur
Kosten: € 2.500

4.30 Handhaving energiebesparende maatregelen
Naast een stimuleren en faciliterende rol, heeft de gemeente vanuit het Energieakkoord via vergunningverlening
en handhaving de verplichting om energiebesparing bij bedrijven af te dwingen. Via artikel 2.15 van het
Activiteitenbesluit is de wettelijke verplichting voor ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen
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met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Het gaat om bedrijven met een elektriciteitsverbruik van
minimaal 50.000 KWh en minimaal 25.000 m3 gasverbruik die deze verplichting hebben. Isolatie en de overgang naar
led-verlichting zijn de meest voorkomende maatregelen die bedrijven moeten nemen.
Het toezicht hierop en de handhaving hiervan ligt bij de gemeenten en provincies. Dit is belegd bij de
Omgevingsdienst. Ook de taken op energiegebied voert de omgevingsdienst voor Maasgouw uit. We willen het aantal
energieaudits intensiveren. Dit naar het succesvolle voorbeeld van de gemeente Den Bosch, waar met de extra inzet
op energiebesparing bij bedrijven maar liefst de opbrengst van zes windmolens bespaard is. Dit door pro-actief en
adviserend, naast handhavend op te treden bij energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar
terugverdienen. Met de Omgevingsdienst MER-OD wordt hier de komende tijd meer prioriteit aan gegeven.
Doelgroep: bedrijven
Insteek: handhaven
Impact: +++++
Betrokkenen: Omgevingsdienst
Planning: 2022-2023
Capaciteit: jaarlijks 20 uur
Kosten: belegd in budget MER-OD
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5. COMMUNICATIE

De energietransitie is een omvangrijke transitie die verder reikt dan technische innovaties. Of deze transitie
succesvol wordt, hangt af van veel factoren. Het menselijk handelen vormt daarbij een cruciale factor. De
energietransitie is vooral een sociale transitie, energieneutraal worden is mensenwerk. Het is een maatschappelijke
opgave die door overheid, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen betaald en gerealiseerd
moet worden.
De gemeente heeft een belangrijke rol bij de realisatie van de klimaatdoelen. In de Transitievisie Warmte (2021)
staat beschreven hoe Maasgouw de warmtetransitie vormgeeft. Bij de vormgeving van de warmtetransitie is het
belangrijk om een balans te vinden tussen regievoeren enerzijds en het flexibel inspelen op nieuwe initiatieven
anderzijds.
Met communicatie- en participatieplannen en activiteiten, volgen we het tempo van de transitie. We zijn
ondersteunend aan de realisatie van de inhoudelijke doelen. Landelijk, regionaal én lokaal. Al doende leren we
wat wel en niet werkt. Dat doen we door goede initiatieven een kans te geven. Door samen te werken in lokale
netwerk en ontwikkelingen regionaal en landelijk nauwgezet te volgen.

5.1

Waar staan we

In 2020 en 2021 werd het eerste Actieplan Energie uitgevoerd. De eerste resultaten zijn behaald. Samen met
inwoners werd de transitievisie warmte opgesteld. Daarmee deden we waardevolle ervaringen op. Daarnaast is voor
alle inwoners van Maasgouw een Energieloket opgericht, het Duurzaam Bouwloket, dat gericht is op het
verduurzamen en klimaatbestendig maken van woningen.

5.2

Gezamenlijke kernboodschap

In Maasgouw zetten we in op duurzame energie, we maken Maasgouw klaar voor de toekomst. Ook voor onze
kinderen en kleinkinderen moet Maasgouw een fijne plek zijn om te leven. Daarom is het onze ambitie om in 2050
volledig aardgasvrij te zijn. We doen dat stap voor stap. Onze doelen voor 2030 zijn: 20% minder CO2-uitstoot. Dit
kunnen we niet alleen. Een toekomstbestendig Maasgouw maken we samen met alle inwoners, bedrijven en
organisaties in de gemeente.

5.3

Communicatieambities

Ten aanzien van de bewonerscommunicatie werken zijn dit onze ambities:
•
Bewoners, organisaties en ondernemers zijn op de hoogte van de warmtetransitie, weten wat de gemeente
oppakt en waarom. Ook weten zij wat men zelf kan doen om te besparen, te isoleren en/of energie op te
wekken.
•
We zetten communicatie in om gedrag te veranderen en schenken continue aandacht aan de
warmtetransitie en het klimaat
•
Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld van de inwoner door aandacht te schenken aan het goede
dat al wordt gedaan.
•
We laten de samenhang in de communicatie zien tussen de verschillende onderdelen van de
warmtetransitie en de overige klimaatthema’s zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en
biodiversiteit.
•
We laten bewoners, organisaties en ondernemers onderdeel van de oplossing zijn, door ze daar waar
mogelijk en nodig, bij te laten dragen aan de maatregelen. Zij komen zelf in actie en initiëren dit ook.
Steeds meer inwoners worden betrokken bij projecten en maatregelen die worden uitgevoerd. Dit verhoogt
de sociale norm van energiebewust gedrag.
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5.4

Communicatieaanpak

De communicatieaanpak wordt als volgt uitgevoerd:
•
•
•

Gemeentebrede communicatie- en participatieactiviteiten
We communiceren via onze reguliere communicatiemiddelen (website, gemeentepagina, digitale
nieuwsbrief en social media).
Landelijke initiatieven:
Verder doen we mee met landelijke initiatieven als de Nationale Duurzame Huizenroute en ‘Iedereen doet
wat’ (Rijkscampagne). Ook hebben we ons digitaal Energieloket voor bewoners.

Daarnaast ontwikkelen we nieuwe communicatieactiviteiten:

5.5

Storytelling Energietransitie

Via storytelling willen we verhalen uit de gemeente vertellen, goede voorbeelden delen en inspireren. Deze
verhalen gaan we delen via onze gemeentelijke communicatiemiddelen. Hierbij zetten we vooral in op social media.
Waarbij we leefstijlgroepen met eigen aansprekende boodschappen van informatie kunnen voorzien en hen te
betrekken. Zo kunnen we het urgentiebesef versterken dat er iets moet gebeuren, door aan te geven wat mensen
zelf kunnen doen, inspiratie en handelingsperspectief te bieden en doorverwijzen naar het Energieloket (Duurzaam
Bouwloket) enz. Op deze manier ontstaat een doorlopende online campagne.
Doelgroep: inwoners
Insteek: stimuleren
Impact: +++
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 25 uur, communicatie jaarlijks 125 uur
Kosten: jaarlijks € 12.500

5.6

Duurzaamheidskrant

Zoals hierboven wel blijkt, spelen er tal van duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Maasgouw. We willen deze
initiatieven, plus allerlei tips die er zijn op het gebied van duurzaamheid, bundelen in een Duurzaamheidskrant.
Een uitgave die zowel digitaal als huis aan huis verspreid wordt. Die niet alleen inspirerend is om zelf met
duurzaamheid aan de slag te gaan, maar ook een mooi overzicht geeft van wat er allemaal gebeurt op het gebied
van duurzaamheid in Maasgouw. De papieren krant die huis aan huis bezorgd wordt toegankelijk voor de doelgroep
die minder digitaal georiënteerd is. Deze krant heeft bovendien een bewaarfunctie en is dus minder vluchtig dan
online informatie. Vorig jaar is er al een Duurzaamheidskrant verschenen. In deze duurzaamheidskrant besteden
we aandacht aan alle klimaatthema’s (energie, biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie)
Doelgroep: inwoners
Insteek: communiceren
Betrokkenen: alle duurzame initiatieven
Impact: +
Planning: 2023
Capaciteit: 40 uur, communicatie 125 uur
Kosten: € 12.500

5.7

Website energie/duurzaamheid

Op dit moment worden vooral de gemeentelijke kanalen (website, social media, nieuwsbrief) ingezet voor de
communicatie over de energietransitie. Daar willen we een extra middel aan toevoegen, namelijk een website op
het gebied van energie. Met daarboven op eigen social media kanalen. Dit geeft kansen om, naast via de
gebruikelijke kanalen, extra te communiceren over energie.
Doelgroep: inwoners
Insteek: communiceren
Betrokkenen: n.t.b.
Impact: ++
Planning: 2022 en 2023
Capaciteit: jaarlijks 40 uur, communicatie jaarlijks 350 uur
Kosten: in 2022 € 20.000, in 2023 € 5.000
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5.8

Film over energie en warmtetransitie

We ontwikkelen een korte, toegankelijke en informatieve film over de Maasgouwse Energietransitie, die via social
media en de website gaan delen.
Doelgroep: inwoners
Insteek: informeren
Impact: +++
Betrokkenen: Planning: 2023
Capaciteit: 50 uur, communicatie 100 uur
Kosten: € 10.000

5.9

Themadag week van de duurzaamheid

Tijdens de week van de duurzaamheid organiseren we een themadag waarbij we inwoners, ondernemers,
stakeholders en raadsleden informeren over de stand van zaken rondom de energietransitie. Hierbij willen we een
zo breed mogelijke doelgroep bereiken.
Doelgroep: inwoners, ondernemer, stakeholders en raadsleden
Insteek: informeren & participeren
Impact: +++
Planning: 2023
Capaciteit: 100 uur, communicatie 75 uur
Kosten: € 6.000

5.10 Inzet mobiele showroom of duurzaamheidswinkel
Naast de bovenstaande adviezen rondom verduurzaming, willen we ook graag inzetten op een terugkerende fysieke
locatie waar bewoners advies kunnen inwinnen én waar voorbeelden van de duurzame maatregelen te zien zijn. Dit
heeft als toevoeging dat inwoners de maatregelen ook kunnen zien, horen, voelen. Een vaste plek hiervoor inrichten
is erg kostbaar. Daarom wordt gezocht naar middelen die er al zijn of samenwerkingen met omliggende gemeentes
om dit gezamenlijk op te pakken.
Doelgroep: inwoners
Insteek: informeren
Impact: ++
Betrokkenen: n.t.b.
Planning: 2022
Capaciteit: 30 uur
Kosten: € 2.200

5.11 Duurzame huizenroute
Wie kan er beter en enthousiaster vertellen over duurzame huizen dan de eigenaar van een duurzaam huis?!
Daarop is de Duurzame Huizen Route gericht. Met als doelgroep personen die meer willen weten over het
verduurzamen van hun huis, over energiebesparende maatregelen en comfortabeler wonen. Ze kunnen deze vragen
stellen aan een huiseigenaar van een duurzame woning en zo ervaringen uit de eerste hand horen.
Twee maal in het najaar is er een Duurzame Open Huizen dag. Geïnteresseerden kunnen dan langs komen om de
duurzame huizen te bekijken. In het voorjaar willen we enkele thematours organiseren. Veel huiseigenaren zijn
daarnaast het hele jaar door via www.duurzamehuizenroute.nl/maasgouw bereikbaar voor vragen of aanvullende
informatie.
Doelgroep: huiseigenaren (en in mindere mate huurders)
Insteek: inspireren en informeren
Betrokkenen: Duurzame huizenroute
Impact: +
Planning: 2022 - 2023
Capaciteit: jaarlijks 30 uur, communicatie jaarlijks 10 uur
Kosten: € 1.000 per jaar
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5.12 Energietafels
We gaan themagerichte energietafels voor bewoners organiseren. De energietafels vinden per kwartaal
gemeentebreed plaats. Indien gewenst kunnen er door het jaar heen ook kleinschalige energietafels georganiseerd
worden in buurthuizen. Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van de energietafels of
kunnen wijkverenigingen of sportverenigingen een rol spelen. De gemeente zoekt hierbij naar een goede inbreng
van alle verschillende belangen en leeftijdsgroepen.
Doelgroep: inwoners
Insteek: informeren & stimuleren
Impact: +++
Planning: 2023
Capaciteit: 100 uur, communicatie 100 uur
Kosten: € 8.500

5.13 Energie-enquête
We ontwikkelen een energie-enquête die bereikte resultaten voor doelgroepen meetbaar en inzichtelijk maakt.
Met een datagedreven aanpak vertellen we een helder en eerlijk verhaal aan onze inwoners. Ook maken we op basis
van de energie-enquete de tussenbalans op. Zo maken we inzichtelijk wat de voortgang op de gestelde doelen is
en hoe deze ontwikkelingen te duiden zijn. Op basis van deze gegevens kunnen we doelen gericht bijstellen.
Doelgroep: inwoners
Insteek: monitoring
Impact: +++
Planning: 2023
Capaciteit: 60 uur, communicatie 100 uur
Kosten: € 2.000
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6. ORGANISATIE

De gemeente geeft op lokaal niveau sturing aan de ontwikkeling van een duurzamere samenleving.
Met inbreng van de samenleving zelf, met ambtelijke ondersteuning, intern en/of extern aangetrokken, faciliteert
zij inwoners, bedrijven en organisaties om de algemene doelstellingen van duurzaamheid te verwezenlijken.
Daarnaast kijkt de gemeente naar de eigen organisatie en het gemeentelijk vastgoed om deze te verduurzamen en
stimuleert daarmee anderen het zelfde te doen.
Met dit Actieplan geeft de gemeente aan dat het ambitieniveau van de gemeente hoog ligt. Dit Actieplan realiseren
vraagt veel van de eigen organisatie en kan niet zonder extern aangetrokken ondersteuning. Het Rijk legt veel taken
in de energietransitie bij de gemeente neer, maar ondersteunt ook door het ter beschikking stellen van middelen.
Deze middelen kunnen ingezet worden om de projecten te financieren, maar zeker ook om de benodigde capaciteit
hiervoor mogelijk te maken. Deze benodigde capaciteit en middelen zijn uitgewerkt in bijlage 2.
De noodzaak om te besparen en verduurzamen wordt breed onderkend en is een belangrijke opgave voor de
gemeente. Samen met stakeholders gaan we voor een duurzaam Maasgouw.
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BIJLAGE 1. ENERGIEVERBRUIK GEMEENTE MAASGOUW

Energieverbruik gebouwde omgeving
Onderstaand ziet u de trend in het energieverbruik van de Gebouwde omgeving in gemeente Maasgouw. We laten
het verbruik in Woningen, Commerciële dienstverlening en Publieke dienstverlening zien. Het gaat om het verbruik
van aardgas en elektriciteit, geleverd via het openbare net en het verbruik van stadswarmte in woningen. Daarnaast
schatten we het verbruik 'achter de meter' van elektriciteit die is opgewekt door zonnepanelen op woningen. Het
elektriciteitsverbruik van de Commerciële dienstverlening bevat ook het elektriciteitsverbruik van Railverkeer. Dit
is onderdeel van de bedrijfstak 'Vervoer en opslag'. Dit verbruik mag vanwege herleidbaarheid naar individuele
railvervoerders niet apart gepubliceerd worden. We kunnen het kan daardoor niet van het energieverbruik van de
Gebouwde omgeving aftrekken.

(bron: Klimaatmonitor).

Aardgasverbruik woningen
Onderstaand ziet u de trend in het aardgasverbruik van woningen in gemeente Maasgouw. Het verbruik wordt op
twee manieren weergegeven:
•
•

Het daadwerkelijke verbruik;
Het verbruik gecorrigeerd voor de jaarlijks fluctuerende gemiddelde buitentemperatuur.
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Het aardgasverbruik van woningen is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur in het stookseizoen. Het
daadwerkelijke verbruik fluctueert daardoor fors. Om inzicht te krijgen in het verbruik zonder de storende invloed
van deze buitentemperatuur, corrigeren we dit verbruik met een correctiefactor. Daardoor is beter zichtbaar wat
de trend van het verbruik is, onafhankelijk van de toevallige jaarlijkse fluctuaties.
In het totale bekende energieverbruik rekenen we dan ook met dit voor de buitentemperatuur gecorrigeerde
verbruik. In onderstaande grafiek is het effect in één oogopslag duidelijk:

Ook het gasverbruik van woningen laat een dalende trend zien (bron: Klimaatmonitor).
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Per inwoner gebruiken we 37,86 Giga Joule aan energie wat iets lager is dan het gemiddelde in Noord- en Midden
Limburg van 39,64 Giga Joule (bron: Klimaatmonitor).

Productie van hernieuwbare energie
De waterkrachtcentrale in Linne heeft een vermogen van 11,5 Megawatt. Deze leverde in 2020 maar liefst
2.66 MWh (96 TJ) aan elektriciteit. De aanwezige zonnepanelen in de gemeente Maasgouw wekten in 2021
1,58 MWh (57 TJ) aan elektriciteit op. Ongeveer 30% van de elektriciteit voor Maasgouw wordt hernieuwbaar
opgewekt. Dit is met name te danken aan de waterkrachtcentrale. Kijken we alleen naar de woningen dan is de
opwek van de hernieuwbare energie ( 153 TJ) genoeg om alle woningen in Maasgouw te voorzien van hernieuwbare
energie. (130 TJ)
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De productie van hernieuwbare energie zien we de afgelopen 10 jaren toenemen. Was dat in 2010 nog een productie
van 168 Terra Joule, is dit in 2019 al gestegen tot 232 Terra Joule. Een stijging van meer dan 38% (bron:
Klimaatmonitor)
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Het aantal gerealiseerde zonnepanelen, zowel bij grote als kleine systemen, zien we hard stijgen (bron:
Klimaatmonitor).

Wind op land is niet aanwezig in de gemeente Maasgouw.

Energieverbruik gebouwde omgeving
Het energiegebruik van woningen is de laatste 10 jaar met ongeveer 15% gedaald. Het energiegebruik van de
commerciële en publieke dienstverlening laat een wisselende trend zien, met stijgingen en dalen door de jaren
heen (bron: Klimaatmonitor).
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33

Ook het gasverbruik van woningen laat een dalende trend zien (bron: Klimaatmonitor).

34

Per inwoner gebruiken we 37,86 Giga Joule aan energie wat iets lager is dan het gemiddelde in Noord- en Midden
Limburg van 39,64 Giga Joule (bron: Klimaatmonitor).
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De productie van hernieuwbare energie zien we de afgelopen 10 jaren toenemen. Was dat in 2010 nog een productie
van 168 Terra Joule, is dit in 2019 al gestegen tot 232 Terra Joule. Een stijging van meer dan 38% (bron:
Klimaatmonitor)
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Het aantal gerealiseerde zonnepanelen, zowel bij grote als kleine systemen, zien we hard stijgen (bron:
Klimaatmonitor).

Wind op land is niet aanwezig in de gemeente Maasgouw.
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BIJLAGE 2. OVERZICHT PLANNING, CAPACITEIT EN KOSTEN

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27

4.28
4.29
4.30

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13

Werkzaamheden/acties

Fysiek Domein
2022
2023

Duurzaambeleid
Regionale Energiestrategie
Warmteplan
Beleid windenergie en zonneparken
Visie en realisatie laadinfrastructuur en elektrisch rijden
Totaal Duurzaambeleid

360
60
20
20
460

450
60
20
20
550

Voorbeeldfunctie gemeente
LED verlichting bij sportvelden
Verduurzamen Meerjaren Onderhoudsplan

40
40

40
40

Onderzoek naar energie neutrale gemeentelijke organisatie
Verduurzamen wagenpark
Maatschappelijk verantwoord inkopen
Lokale verduurzaming energie inkoop
Uitstootvrij deelmobiliteit
Totaal Voorbeeldfunctie gemeente

50
80
50
25
25
310

40
80
50
25
25
300

40
40

72
180
140
100
140
40
20
50
50
30
120
75
60
240

72
20
50
100
40
20
50
50
30
120
125
60
100

60
150
1527

60
150
1047

30
30
20
80

30
10
20
60

25

25
40
40
50
100

Huishoudens
Prestatieafspraken bij woningcorporaties
Renteloze duurzaamheidslening
Subsidie isolatie
Duurzaam Bouwloket
Onderzoek naar fysiek energieloket
Warmtewandelingen
Telefonische adviesgesprekken
Duurzaam wonen spreekuur
Keukentafelgesprekken
Maatwerk energieadvies
Informatieavonden energiebesparing
Dorps en doelgroep aanpakken
Collectieve inkoopactie
Tegengaan energiearmoede
Verduurzamen monumenten en beschermde stads- en
dorpsgezichten
Coöperatie Duurzaam Maasgouw
Totaal Huishoudens
Bedrijven
Energiecharter MKB
Informatieverstrekking energielabel C kantoren
Handhaving ergiebesparende maatregelen
Totaal Bedrijven
Communicatie
Storytelling Energietransitie
Duurzaamheidskrant
Website energie/duurzaamheid
Film over energie en energietransitie
Thema week van de duurzaamheid
Inzet mobiele showroom of duurzaamheidswinkel
Duurzame huizenroute
Energietafels
Energie-enquete
Totaal Communicatie
Totaal

40

30
30

125
2502

30
100
60
445
2402

Communicatie
2022
2023

Geraamde kosten
2022
2023

20

20

€
€

36.000 €
2.000 €

36.000
2.000

25
45

25
45

€

38.000 €

38.000

€

8.000 €

6.000

40
40

€
€

8.000 €
16.000 €

8.000
14.000

50
50
25

50
50
25

€
€
€

35.000 €
140.000 €
7.500 €

35.000
140.000
7.500

40
10
10
20

40
10
10
20

40
25
50
50

40
50
50
50

€
€
€
€
€
€
€
€

25
50
445

25
50
470

2.500
5.000
2.000
6.000
6.000
18.000
40.000
6.000

€
€
€
€
€
€
€
€

2.500
5.000
3.000
12.000
6.000
16.000
75.000
6.000

€

1.000 €

1.000

€

269.000 €

309.000

€
€

3.700 €
1.500 €

4.500
1.000

0

0

€

5.200 €

5.500

125

125
125
350
100
75

€

12.500 €
€
20.000 €
€
€
2.200 €
1.000 €
€
€
35.700 €
363.900 €

12.500
12.500
5.000
10.000
6.000
1.000
8.500
2.000
57.500
424.000

350

10

485
1015

10
100
100
985
1540

€

€
€

€
€

In voorbereiding of in uitvoering
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