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Hoofdstuk 1. Beschrijving project 
 

Het raadsinitiatief “Naar een duurzame Hof” is de grondsteen geweest voor het later 

vastgestelde projectvoorstel duurzaamheid met daarin opgenomen een programma 

duurzaamheid.  

 

De provincie Overijssel heeft in het kader van Investeren met Gemeenten € 1 miljoen subsidie 

toegekend. Het totale budget bedroeg daarmee € 2 miljoen omdat de gemeenteraad ook € 1 

miljoen beschikbaar had gesteld.  

 

In het programma duurzaamheid zijn een aantal deelprojecten geformuleerd. De beschikbare 

middelen zijn over de deelprojecten verdeeld in de vorm van richtbudgetten per project.  

De gelden zijn beschikbaar gesteld in vorm van subsidies (stimuleringsgelden of 

investeringsgelden) aan particulieren, aan bedrijven, aan verenigingen, etc.  

 

In de rapportage volgt een korte terugblik op de projectresultaten, op gemaakte kosten, op 

afwijkingen en wijzigingen, op uitgevoerde kwaliteitsactiviteiten. Ook worden aanbevelingen 

gedaan voor de lijnorganisatie en voor projectmatig werken.  
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Hoofdstuk 2: Projectresultaten  
 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de volgende aspecten besproken. Wat zijn de opgeleverde resultaten. 

Hoeveel tijd en geld heeft het gekost. Hoe zit het met kwaliteit in vergelijking tot de planning. 

 
2.2 Resultaten. 

Hieronder volgt per deelproject een korte beschrijving van het deelproject en wat het 

deelproject aan resultaten heeft opgeleverd.  

 

Deelproject Subsidieprogramma zonnepanelen particulieren 

Dit deelproject betreft samengevat de uitvoering van een subsidieprogramma voor de 

installatie van zonnepanelen bij particuliere woningeigenaren met een maximale vergoeding 

van € 1,50 per Wp geplaatst vermogen en een maximale subsidie van € 2.000 per woning. 
Er zijn bij 294 particulieren zonnepanelen*systemen gerealiseerd. In totaal is ruim 387 kWp 
(309 kW) vermogen geïnstalleerd. Het deelproject is volledig afgerond.  
 
Deelproject Subsidieprogramma isolatie particulieren 
Dit deelproject bestond samengevat uit een subsidieregeling (vloer*, muur* dakisolatie) voor 
particuliere woningeigenaren. De vergoeding bedroeg 25% van de kosten tot een 
maximumbedrag van € 2.000 bij deelisolatie en 35% van de kosten tot maximaal € 5.000 bij 
volledige (na*)isolatie. Dit subsidieprogramma is uitgevoerd en volledig afgerond. In dat 
kader zijn aan 165 particuliere woningen isolerende maatregelen getroffen.  
 
Deelproject Ondersteuning agrarisch samenwerkingsverband 
Kern van dit deelproject was dat er een stimuleringsbudget beschikbaar was voor 
ondersteuning van (potentiele) deelnemers aan het investeringsprogramma 
(subsidieprogramma) zonnepanelen agrarische bedrijven. In dat kader heeft Stimuland 
agrariërs ondersteund om te komen tot gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.  
Dit deelproject is uitgevoerd en volledig afgerond. 
  
Deelproject Subsidieprogramma zonnepanelen agrarische bedrijven 

Dit deelproject bestond samengevat uit een investeringsregeling voor landbouwers in Hof 
van Twente. Per bedrijf kon subsidie worden aangevraagd voor een installatie van minimaal 
15 kWp en maximaal 30 kWp. Het subsidiebedrag bedroeg € 1,25 per Wp voor de eerste  
20 kWp, en € 1,00 per Wp voor het gedeelte van de installatie van 21 tot en met 30 kWp. 
Dit subsidieprogramma is uitgevoerd en volledig afgerond. Dit project heeft geleid tot de 
installatie van zonnepanelen*systemen bij 20 agrarische bedrijven met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van ca. 550 kWp.  
 
Deelproject Subsidieprogramma energiebesparingsonderzoeken particulieren 
Dit deelproject bestond samengevat uit een subsidieregeling waarbij particuliere 
woningeigenaren maximaal € 200 subsidie konden aanvragen voor het laten uitvoeren van 
een energiebesparingsonderzoek. Dit subsidieprogramma is uitgevoerd en volledig afgerond. 
In dat kader zijn 114 energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd bij particuliere woningen.  
 
Subsidie Woningbouwcorporatie Markelo 
Dit deelproject was gericht op het verduurzamen van een 51*tal sociale huurwoningen in de 
kern van Markelo. Tegelijkertijd wordt door Viverion groot onderhoud aan deze woningen 
uitgevoerd. Medio juni 2014 is de laatste woning opgeleverd. Groot onderhoud aan de 
betreffende woningen in combinatie met het aanbrengen van duurzaamheidsvoorzieningen 
heeft volgens de eindrapportage van Viverion geleid tot een besparing van 57.898 m3 gas 
(51,1%) en een vermindering van de kooldioxide uitstoot met 105.585 kg (47,6%). 
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Deelproject Duurzame Gemeente 
Dit deelproject bestond uit meerdere onderdelen die hieronder zijn benoemd en is gericht op 
het verduurzamen van enerzijds gemeentelijke gebouwen en anderzijds verduurzaming van 
de gehele gemeente Hof van Twente. Insteek daarbij was/is om realisatie van 
duurzaamheidsmaatregelen (energiebesparing en energieopwekking) aan de markt over te 
laten en als gemeente te faciliteren en via communicatie te stimuleren. Binnen dit deelproject 
spelen de 4 onderstaande onderwerpen een rol.  
 
1. Energie in beeld 
Met Enexis is op 5 november 2012 een overeenkomst Energie in Beeld afgesloten. Met deze 
tool kan het energieverbruik per postcodegebied worden gevolgd. De gesloten overeenkomst 
is gewijzigd in verband met het gratis gebruik van de tool vanaf 1 januari 2014.  
De aangepaste overeenkomst is op 9 januari 2014 naar Enexis gezonden.   
 
2. MUD 
Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014*2017 (MUD) is door de 
gemeenteraad op 17 december 2013 vastgesteld, inclusief een raadsbreed aangenomen 
amendement. Gedurende het opstellen van het MUD zijn er in het kader van het MUD en het 
Energieloket gemeente Hof van Twente, diverse informatiebijeenkomsten over diverse 
energiethema’s georganiseerd. Het budget voor uitvoering van het MUD in 2014 is 
gecorrigeerd (van € 113.550 naar € 75.250) omdat geen externe inhuur plaatsvindt in 
verband met ontstaan functie beleidsmedewerker duurzaamheid uit reorganisatieproces.  
 
3. Zonnepark  
Dit project is een uitwerking van de raadsmotie “inzet braakliggende gronden voor duurzame 
energieopwekking”. Met diverse partijen zijn gesprekken gaande om te streven naar 
realisatie van een park met zonnepanelen in het gebied Waterlanden nabij Zenkeldamshoek. 
Vanuit het programma duurzaamheid is voor dit project geen geld beschikbaar gesteld. 
 
4. Zonnekaart 
Het bedrijf MapGear heeft voor Hof van Twente een Zonnekaart opgesteld. Met deze tool 
kunnen burgers via een internetmodule eenvoudig zien of plaatsing van zonnepanelen op 
hun huis rendabel is uit oogpunt van een goede oriëntatie van het dak op de zon. 
De kosten voor het laten opstellen van een Zonnekaart inclusief onderhoud, hosting, etc. 
(2014 tot en met 2016) bedraagt € 6.500 en is ten laste gebracht van het budget 
duurzaamheid. De zonnekaart is via www.hofvantwente.zonnekaart.nl te raadplegen. 
 
 
Deelproject Onderzoeken gemeentelijke gebouwen 
Dit deelproject voorzag in de energetische doorlichting van een 41*tal gebouwen om 
besparingsmogelijkheden in beeld te brengen met verwachte terugverdientijden. De 
resultaten van de onderzoeken hebben ertoe geleid dat vanuit de Stuurgroep Duurzaamheid 
twee opdrachten zijn verstrekt aan de lijnorganisatie (afdelingen Openbare Werken en 
Publiekzaken). Aan de afdeling Openbare Ruimte om die maatregelen ui te voeren met een 
terugverdientijd minder dan 10 jaren. Aan de afdeling Publiekszaken om het 
elektriciteitsverbruik van het gemeentehuis te verlagen met minimaal 10%. Uitwerking van de 
opdrachten loopt via de reguliere budgetcyclus.  
 
Daarnaast zijn binnen dit deelproject een aantal slimme meters geplaatst in gemeentelijke 
gebouwen. De daaraan verbonden kosten zijn ten laste gebracht van de reguliere begroting 
en kwamen dus niet ten laste van het projectbudget. 
 
 
 

http://www.hofvantwente.zonnekaart.nl/
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Door de plaatsing van slimme meters wordt inzichtelijk gemaakt wat het gas* en 
elektraverbruik inclusief piekverbruik bij gemeentelijke gebouwen is. De uitkomsten van de 
metingen geven aanknooppingspunten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.  
 
Maatregelen (o.a. kier* en naaddichting) In het kader van klimaatbeheersing hebben volgens 
het cluster gebouwbeheer geresulteerd in vermindering van het gasverbruik en 
elektraverbruik. Uitlezen van gegevens is een taak van het cluster gebouwbeheer.  
Uitlezen van slimme meters wordt nog niet gedaan. Dit omdat insteek is om het monitoren 
van het gas* en elektraverbruik van gebouwen te verbreden naar rioolzuiveringsinstallaties 
en verlichting. De gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over. Samen met Cogas wordt 
gekeken naar een gebruiksvriendelijker systeem.  
 
Deelproject Energie&neutrale woonwijk Markelo 
Dit deelproject voorziet in de realisatie van een energie*neutrale nieuwbouwwijk in Markelo  
De complexiteit van dit deelproject zit in de uitgaven voor duurzaamheidsmaatregelen in 
relatie tot een sluitende grondexploitatie. Een extern bureau heeft een visiedocument en 
aanvullende notitie ingediend. Vaststelling van de visie (door het College van burgemeester 
en wethouders) is voorzien medio december 2014. 
 
Deelproject Energieloket 
Dit deelproject voorzag in het opzetten van een frontoffice (energieloket met website: 
(www.energielokethofvantwente.nl ). Het energieloket is februari 2011 online gegaan. Dit 
project is uitgevoerd en volledig afgerond (maart 2014). De website is in aangepaste vorm 
opgenomen in de vernieuwde gemeentelijke website. De adviesfunctie van het energieloket 
is ondergebracht bij de afdeling Publiekszaken.  
 
Deelproject Communicatie 
Dit deelproject is gericht om op actieve wijze duurzaamheid te promoten en onder de 
aandacht te brengen zowel intern als extern. Op 12 september 2011 is het communicatieplan 
duurzaamheid door de Stuurgroep Duurzaamheid, vastgesteld. Op basis van dit 
communicatieplan is over de diverse projecten middels publicaties in het Hofweekblad, op de 
gemeentelijke website en/of door middel van informatieavonden gecommuniceerd. 
 
Deelproject Coördinatie duurzaamheid 
Dit deelproject voorzag samengevat in het bij elkaar brengen van partijen die samen 
duurzaamheidsmaatregelen willen treffen, c.q. initiatieven willen ontwikkelen. De 
ondersteuning van particuliere initiatieven is bij raadsbesluit van 12 juni 2012 overgebracht 
naar het deelproject Particuliere projecten. Vanuit dit deelproject zijn door de St. 
Zwaluwstaarten techniekleskisten duurzaamheid gemaakt. Er zijn 23 leskisten verstrekt aan 
scholen voor het basisonderwijs en 2 leskisten voor scholen voor het voortgezet onderwijs. 
Het deelproject is volledig afgerond.  
 
Deelproject Leader projecten zonnepanelen 

Dit deelproject is een vervolg op de eerder genoemde investeringsregeling zonnepanelen bij 
landbouwers in o.a. de gemeente Hof van Twente. Door uitvoering van deze Leader 
projecten konden aanvullend op de eerdere investeringsregeling bij 22 agrarische bedrijven 
in Hof van Twente zonnepanelen met een totaal vermogen van 450 kWp worden geplaatst.   
Het deelproject is volledig afgerond.  
 
Deelproject Slimme meters verenigingen en stichtingen 

Dit deelproject voorzag in de plaatsing van slimme (gas en elektra) meters door Cogas bij 
een 40*tal verenigingen en stichtingen met als doel het inzichtelijk maken van het (piek) 
verbruik van gas en elektra. Hier ligt relatie met het eerder genoemde deelproject 
Energiescan gebouwen. Vergoed zijn enkel de aanschaf en plaatsingskosten.  

http://www.energielokethofvantwente.nl/
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Onderhoudskosten vallen buiten het bereik van de regeling en komen voor rekening van de 
betreffende verenigingen en stichtingen. Door Cogas zijn in totaal circa 50 slimme meters 
geplaatst bij circa 35 gebouwen van verenigingen en stichtingen. Dit deelproject is vanuit het 
strategisch project (uitzetten van slimme meters) afgerond.  
 
Deelproject Particuliere projecten 
Dit deelproject voorzag in het financieel ondersteunen van particuliere initiatieven om 
duurzaamheidsmaatregelen te treffen, initiatieven te ontwikkelen. Vanuit dit deelproject zijn 
twee particuliere projecten financieel ondersteund in de vorm van een startsubsidie.  
 
1. Stichting Maatschappelijke Transitie. 
Aan de Stichting Maatschappelijke Transitie Hof van Twente is een subsidie van  
verleend voor de ontwikkeling/start van de Energiecorporatie Hof van Twente (ECHT). ECHT 
is opgericht en heeft een eigen website. Afronding van dit deelproject vanuit het strategisch 
project is gepland medio december 2015.  
 
2. Inspiratieboerderij Duurzaam  
Aan Mw. A. Kristen is subsidie verleend voor de ontwikkeling van een Inspiratieboerderij 
Duurzaam in Hof van Twente aan de Veldweg 5 – 5a te Ambt Delden. Het project is geheel 
binnen het gereserveerde richtbedrag afgerond. De inspiratieboerderij is opgenomen in de 
recreatieve*educatieve Kiekeboer’n  route. De inspiratieboerderij heeft een website. 
http://www.123website.nl/DuurzaaminAmbtDelden/  
  
Deelproject Subsidie verenigingen en instellingen met binnen& of buitensport accommodaties 
Dit deelproject betrof de uitwerking van de raadsmotie Herijking welzijnssubsidies. Dit 
deelproject is volledig afgerond. Aan twee accommodaties zijn duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen.  
 
Deelproject Duurzaam Markelo 
Dit deelproject zag/ziet op verduurzaming van de kern van Markelo op basis van een aantal 
projecten te vinden in het projectplan Duurzaam Markelo. Deze projecten richten zich vooral 
op energiebesparing, energieopwekking en actieve communicatie o.a. via een website. 
Aan de Stichting Duurzaam Markelo is subsidie verleend en een groot gedeelte daarvan is 
ook uitgekeerd. de Stichting Duurzaam Markelo heeft en businessplan ingediend. Het 
deelproject is afgerond. Markelo Duurzaam heeft de Energy Pitch Overijssel 2014 (een 
activiteit van natuur en Milieu Overijssel en Stimuland gewonnen om lokale energie* en/of 
glasvezelinitiatieven verder te helpen professionaliseren.  
 
Deelproject Energievisie 

Dit deelproject voorzag in het inzichtelijk maken van het huidige totale energieverbruik met 
onderscheid naar betrokkenen zoals particuliere woningen, bedrijven, vervoer en landbouw. 
Ook maakt de visie inzichtelijk wat het verwachte gebruik over enkele jaren zou zijn en de 
mogelijkheden om in huidig en verwacht toekomstig verbruik te voorzien via duurzame 
energieopwekking (o.a. via zonnepanelen en biomassa). Twence heeft voor de gemeente 
een Energievisie opgesteld. Deze visie is op 17 juli 2012 door het college vastgesteld en 
vervolgens middels raadsinformatie/raadsmemo ter kennis gebracht aan de raad. De visie is 
door Twence kosteloos geleverd. Voor dit deelproject was dan ook geen budget geraamd. 
 
Openbare verlichting 
Vanuit het project duurzaamheid is geen inzet van financiële of personele middelen geraamd 
voor energiebesparing bij of verduurzaming van openbare verlichting. Wel wordt in het, op  
24 september 2013, door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting ingegaan op 
duurzaamheid. 

 

http://www.123website.nl/DuurzaaminAmbtDelden/
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2.3 Tijd 

Afronding van het project/programma duurzaamheid was voorzien eind 2011. Inhoudelijke 

afronding van resterende deelprojecten is voorzien voor 1 januari 2015. De looptijd van het 

project is van 15 oktober 2010 tot 1 januari 2015. Uiterlijk 1 april 2015 moet een inhoudelijke 

evaluatie worden aangeboden aan de provincie Overijssel. Uiterlijk medio 2015 moet een 

financiele verantwoording worden overlegd aan de provincie Overijssel.  

 

2.4 Geld 

Voor uitvoering van het programma duurzaamheid is maximaal € 2 miljoen beschikbaar.  

Op basis van huidige inzichten (afgeronde deelprojecten en nog lopende deelprojecten) wordt 

het programma duurzaamheid afgerond binnen de beschikbare middelen. Er zijn geen 

signalen die maken dat overschrijding zou plaatsvinden. Volledige financiële afronding vindt 

plaats nadat de resterende deelprojecten zijn afgerond. Dit in de zin van positieve 

besluitvorming op verzoeken tot vaststelling van al verleende subsidie en uitbetaling van 

resterende toegekende subsidies. 

 
2.5 Kwaliteit en planning 

Gedurende uitvoeringsfase van het programma duurzaamheid is, vooral bij de behandeling 

van subsidieaanvragen voor isolatie en voor zonnepanelen, gebleken dat daar veel meer tijd 

voor nodig was dan is geschat. Lang niet alle aanvragen waren volledig. Mensen moesten wel 

de gelegenheid hebben stukken aan te vullen. Naast de onvolledigheid van aanvragen speelde 

ook dat met enige regelmaat werd verzocht om termijnen te verlengen. Dit omdat bijvoorbeeld 

zonnepanelen niet op tijd konden worden geleverd. 

 

Bij een ander deelproject (verduurzaming corporatie woningen) speelde dat termijnen niet 

konden worden gehaald omdat er een ontheffing moest worden aangevraagd op grond van de 

Flora* en fauna*wet.  

 

Het beeld bij particuliere initiatieven is divers. De conclusie is dat termijnoverschrijding en 

kwaliteit van aangeleverde stukken staat of valt met kennis en ervaring of het gebrek daaraan. 

 

De hand in eigen boezem stekende geeft een gevarieerd beeld. Enerzijds de ambitie vanuit de 

stuurgroep*projectgroep en opdrachtverstrekking aan de lijnorganisatie, bijvoorbeeld over te 

realiseren energiebesparing in gemeentelijke praktijk. Anderzijds het krappe budget om wel 

onderhoud te plegen maar te krap om diepte investeringen te doen. Wat hier ook speelt zijn de 

demografische ontwikkelingen en economische recessie. Een vraag die naar boven komt is of 

en zo ja hoe zwaar duurzaamheid mag drukken op de exploitatie van bijvoorbeeld een nieuw 

te realiseren woonwijk.  
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Hoofdstuk 3: Gemaakte kosten 
 
Inleiding  
Dit hoofdstuk handelt over de begrote interne uren, over de begrote kosten en de 
uiteindelijke projectkosten. 
 
Begrote interne uren. 
In het projectvoorstel duurzaamheid was voor de ontwikkelingsfase in totaal 400 uren 
begroot. Voor de realisatiefase 840 uren. Samen afgerond 1250 uren.  
 
Begrote kosten 
In het projectvoorstel is geen onderscheid gemaakt in kosten voor de ontwikkelingsfase en 
kosten voor de realisatiefase. Voor uitvoering van het project is maximaal € 2 miljoen 
beschikbaar. Dit betreft € 1 miljoen van de provincie Overijssel vanuit het niet meer 
bestaande programma Investeren met Gemeenten en € 1 miljoen vanuit de reserve majeure 
projecten. 
 
Gemaakte kosten tot moment overdracht duurzaamheid 
Op het moment van overdracht van het project duurzaamheid vanuit de projectorganisatie 
naar de lijnorganisatie is een totaal bedrag van afgerond € 1.945.000 weggezet, c.q. 
uitgekeerd.  
 
Totale projectkosten  
De begrote projectkosten zouden bestaan uit de volgens het projectvoorstel ingeschatte 
uren*inzet plus € 1 miljoen (geld door raad beschikbaar gesteld). 
  

De uiteindelijke uren*inzet voor complete afronding van het project wordt geschat op ca.3300 

uren. Dit is dus ca. 2000 uren meer als geschat. De uren*inzet is niet doorberekend in de 

kosten van het project. De uren zijn geleverd vanuit de bestaande formatie.  
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Hoofdstuk 4: Afwijkingen en wijzigingen in het initiële plan (oorzaak en impact) 
 
Het programma duurzaamheid is niet geheel volgens het handboek projectmatig werken 
uitgevoerd. 
 
Naast de stuurgroep en projectgroep duurzaamheid bestond er de bij raadsbesluit ingestelde 
raadswerkgroep duurzaamheid en millenniumgemeente. Tijdens de uitvoering van het 
project is het daarin opgenomen programma duurzaamheid gewijzigd en zijn doelen 
bijgesteld. Wijzigingen en bijstellingen (zowel van aantal deelprojecten en bedragen per 
deelproject) zijn in het voorjaar van 2012 gedaan. Dit om te kunnen voldoen aan eisen van 
de provincie Overijssel (komst van energieloketten en subsidieregelingen) en wensen van de 
gemeenteraad (o.a. uitvoering van moties).  
 
De aanpassingen hebben ertoe geleid dat het project een veel langere doorlooptijd kent dan 
bij de start van het project was voorzien. In eerste instantie was een doorlooptijd van 2 jaren 
voorzien. Het zijn er uiteindelijk bijna 5 jaren geworden. Met de provincie Overijssel is 
overleg gevoerd met als resultaat dat de oorspronkelijke eindtermijn van inhoudelijke 
afronding van deelprojecten uit het programma duurzaamheid is uitgesteld naar eind 
december 2014. Financiële afronding moet uiterlijk medio 2015 plaatsvinden.  
  
In de beginperiode van het project waren de verschillende rollen binnen het project niet 
duidelijk. Het project heeft bij de besluitvorming in de raad een raad brede steun gekregen. 
De raad wilde daarna ook direct sturen op de resultaten van het project. Per partij zat er een 
afgevaardigde in de raadswerkgroep en deze raadswerkgroep fungeerde vaak als 
stuurgroep. Daardoor was bij de uitvoering van het project niet altijd duidelijk wie 
opdrachtgever van het project was. Was het de stuurgroep, of het college of de 
raadswerkgroep duurzaamheid of de gemeenteraad. De verschillende pettenproblematiek 
blijkt onder andere uit een gezamenlijk overleg tussen stuurgroep en raadswerkgroep 
duurzaamheid. Ook wisselde de samenstelling van de raadswerkgroep regelmatig waardoor 
afgesproken projectdoelstellingen weer ter discussie werden gesteld, of er werden nieuwe 
doelstellingen toegevoegd. Deze situatie was voor de uitvoering van het project onwerkbaar 
en vandaar dat gezamenlijk is afgesproken dat de raadswerkgroep ook werd opgeheven. 
Les voor de toekomst is om aan het begin van het project met alle steekhouders duidelijke 
afspraken te maken over ieders rol en verantwoordelijkheid. Ook kan een verkenningsfase 
pas worden afgesloten als alle verantwoordelijke partijen het eens zijn over de op te leveren 
projectresultaten.  
 
Het project duurzaamheid met daarin het programma duurzaamheid was bij de start strak 
ingekaderd. Gedurende de uitvoering van het programma duurzaamheid kwamen met grote 
regelmaat diverse duurzaamheidsvragen voorbij. De strakke afbakening tussen strategisch 
project met eigen projectorganisatie en lijnorganisatie vervaagde gedurende het project.   
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Hoofdstuk 5 Uitgevoerde kwaliteitsactiviteiten. 
 
De uitgevoerde kwaliteitsactiviteiten hebben bestaan uit het afleggen van verantwoording 
van behaalde resultaten aan de gemeenteraad via de Beraps en jaarverslagen. 
 
Aan de provincie Overijssel is een tussenrapportage overlegd over de voortgang van de 
uitvoering van het project. Dit als onderdeel van de subsidiebeschikking van de provincie 
Overijssel. De provincie heeft met de tussenrapportage ingestemd. 
 
Voor wat betreft de besteding van middelen is verantwoording afgelegd via de zogenaamde 
Sisa*systematiek.  
 
Intern was de afspraak dat verzoeken om vaststelling en uitbetaling van subsidies op 
volledigheid van stukken werden gecheckt door een lid van de projectgroep en de ambtelijke 
opdrachtnemer het verzoek accordeerde en doorzette naar de budgethouder voor 
uitbetaling. Hiermee was onafhankelijkheid gewaarborgd. 
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen voor de lijnorganisatie  
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen aan de lijnorganisatie gedaan voor verdere uitvoering 
van het beleidsveld duurzaamheid. Het hoofdstuk bevat ook een voorstel voor een 
evaluatiemoment zowel betreffende de overdracht van duurzaamheid van de 
projectorganisatie aan de lijnorganisatie als met betrekking tot uitvoering van duurzaamheid 
via de lijnorganisatie. 
 
Aanbevelingen 
Duurzaamheid is een container begrip. Bij de uitvoering van het strategisch project zijn 
ondanks de scherpe afbakening van het project toch onderwerpen besproken die niet binnen 
het bereik van het project vielen.  
 
Aanbeveling 1 
Gebruik het door de gemeenteraad op 17 december 2014 vastgesteld MUD als basis voor 
het te voeren duurzaamheidsbeleid. Actualiseer het MUD en beantwoordt daarbij nog 
openstaande vragen, toezeggingen uit de integrale actielijst.  
 
Aanbeveling 2 
Voer een duurzaamheidscheck uit over door college en raad vast te stellen beleidsnota’s of 
op meerjarige uitvoeringprogramma’s gebaseerd op al vastgestelde beleidsnota’s op het 
gebied van people (b.v. accommodatiebeleid, scholenvisie), planet (vGRP, Mobiliteitsplan) 
en profit (structuurvisies, plattelandsprogramma). 
 
Aanbeveling 3 
Zorg voor achtervang bij de beleidsmedewerker duurzaamheid 
 
Aanbeveling 4 
Organiseer een spreekuur waar burgers en bedrijven met de beleidsmedewerker 
duurzaamheid en de bedrijfcontactfunctionaris in gesprek kunnen gaan over duurzaamheid. 
  
Afronding deelprojecten 
Het programma duurzaamheid kende, kent in totaal 19 deelprojecten (inclusief Openbare 
Verlichting). Hiervan zijn er 16 volledig afgerond. Verwezen wordt naar hoofdstuk 2.1 voor 
wat betreft afgeronde projecten. 
 
Subsidie zonnepanelen particulieren. 
Het deelproject “subsidie zonnepanelen voor particulieren” is praktisch wel afgerond, formeel 
juridisch nog niet. Er resteert in beginsel nog een restantbudget van € 18.000 voor dit 
deelproject. Dit bedrag zou op grond van de voor dit deelproject opgestelde beleidsregel 
moeten worden weggezet door afhandeling van de wachtlijst. In de stuurgroep 
Duurzaamheid is besloten dit niet te doen in verband met mogelijke strijdigheid met 
provinciale*landelijke subsidieregelingen voor zonnepanelen en omdat de wachtlijst al 
dateert van maart 2012. Het restantbudget van € 18.000 wordt ingezet voor een ander 
deelproject  (duurzame gemeente). Tegelijk met de overdracht van duurzaamheid van 
projectorganisatie naar de lijnorganisatie wordt ook aan het College van burgemeester en 
wethouders voorgesteld dit deelproject af te ronden door intrekking van de beleidsregel. Het 
risico (financieel, juridisch en of bestuurlijk) van het niet afhandelen van de wachtlijst wordt 
als nihil beschouwd.  
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Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT) 
De Stichting Maatschappelijke Transitie Hof van Twente heeft een ondernemingsplan voor 
ECHT ingediend. Dit ter uitwerking van een aan subsidietoekenning verbonden voorschrift. 
Het ondernemingsplan is beoordeeld en als toereikend beschouwd om te voldoen aan twee 
subsidievoorschriften. Het ondernemingsplan is tevens beschouwd als (adequate basis voor 
een sluitend te krijgen) business plan. Het verzoek om vaststelling van de subsidie moet 
volgens de subsidiebeschikking uiterlijk 1 oktober 2014 tegelijk met de eindrapportage 
worden ingediend. Door ECHT is eind september 2014 een conceptverslag opstart ECHT 
ingediend. Tegelijk is het verzoek gedaan om het nog niet bestede deel van de verleende 
subsidie te reserveren voor realisatie van een website. In overleg met portefeuillehouder W. 
Meulenkamp is bepaald dat ECHT tot 15 december 2014 de gelegenheid heeft om onder 
meer de website verder uit te bouwen. Voor wat betreft de afronding van dit deelproject 
worden geen risico’s voorzien. Met de vaststelling van de subsidie kan mits wordt voldaan 
aan te overleggen stukken het resterende subsidiebedrag van € 2.900 worden uitgekeerd.  
 
Duurzame woonwijk De Esch 3 Markelo 
Vanuit het programma duurzaamheid ligt er de opdracht, c.q. de afspraak met de provincie 
(in het kader van cofinanciering van het programma duurzaamheid) dat een 
duurzaamheidsvisie wordt opgesteld. Dit deelproject is als een lastig deelproject ervaren.  
De reden daarvan is in de kern gelegen in de kosteneffectieve uitvoerbaarheid van een 
duurzaamheidsvisie. De conceptvisie en overige aanwezige informatie wordt gebruikt voor 
besluitvorming door het College van burgemeester en wethouders medio december 2015. 
Indien geen visie zou worden vastgesteld zou dit een financieel risico kunnen betekenen. Dit 
in de zin van het moeten terugbetalen van € 21.500 aan de provincie Overijssel. De 
verwachting is dat wel een visie wordt vastgesteld en het financieel risico daarmee laag is.  
 
Eindrapportage  
Er moet nog een eindrapportage van het project/programma duurzaamheid door de 
gemeente bij de provincie voor 1 april 2015 worden ingediend voor vaststelling van de ImG*
subsidie. Financieel risico ’wordt niet verwacht. Bij onderschrijding van het budget van € 2 
miljoen moet vermoedelijk de helft van het overblijvende bedrag worden terugbetaald. De 
andere helft van het resterende bedrag valt in beginsel terug in de algemene middelen 
(Majeure Projecten). Juridische risico’s worden niet verwacht omdat de eindrapportage op 
tijd gereed is voor indiening bij de provincie voor vaststelling van de subsidie. Interne 
bestuurlijk*politieke risico is er wel omdat de gemeenteraad zich op het standpunt kan stellen 
dat het project niet het gewenste resultaat (multiplier effect) heeft bereikt als de bedoeling is 
geweest. Zie hiervoor de gemaakte opmerkingen onder hoofdstuk 4. 

 

Evaluatie 

Het moment om de overdracht van duurzaamheid vanuit de projectorganisatie naar de 

lijnorganisatie te evalueren zou kunnen zijn het moment van behandeling van het besluit van 

de provincie Overijssel op het verzoek om vaststelling van de ImG*beschikking in de 

gemeenteraad. Naar verwachting zal dat in het najaar van 2015 zijn. 

 

Het moment om uitvoering van duurzaamheid via de lijnorganisatie te evalueren zou tegelijk 

kunnen plaatsvinden met de evaluatie van overdracht van het project duurzaamheid van de 

projectorganisatie aan de lijnorganosatie. 
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Hoofdstuk 7: Aanbeveling voor projectmatig werken 

 
Met betrekking tot projectmatig werken worden de volgende aanbevelingen gedaan. 
 
Aanbeveling 1 
De aanbeveling wordt gedaan om vanuit het gedachtegoed van dualisme een strikte 
scheiding te hanteren tussen enerzijds de gemeenteraad en anderzijds het college.  
 
Aanbeveling 2 
Sluit de verkenningsfase pas af als er met alle betrokkenen commitment is over de te 
realiseren doelstellingen van het project. 
 
Aanbeveling 3 
Plaats verslagen van een stuurgroep op lijst van ingekomen stukken voor het college. 
 
Aanbeveling 4 
Maak binnen projecten waarbij sprake is van subsidiebudgetten een onderscheid tussen 
subsidiebeoordeling en toekenning voor deelprojecten met een laag financieel risico en hoog 
financieel risico. Bij deelprojecten met een laag risico volstaat, mits registratie up to date is, 
een eenvoudige toets.  
 
Aanbeveling 5 
Hanteer bij subsidieverlening verschillende termijnen. Korte termijn voor eenvoudige 
handelingen en lange(re) termijnen voor complexe zaken. Bewaak daarbij goed de termijnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


