‘We are all astronauts
of our spaceship
earth. It’s our
responsibility to
maintain spaceship
earth in good
quality. There ‘s
only one world,
and there is no
spare.’
(prof.dr. Wubbo Ockels)

Nieuwe rol van de overheid
Steeds meer bewoners wachten niet meer
op de overheid, maar nemen zelf het initiatief voor een duurzame samenleving. Ze
slaan de handen ineen om woningen te isoleren, beginnen een lokale energie coöperatie, gaan aan de slag voor een groenere
buurt of ondernemen een andere actie. Tegelijkertijd staat Tynaarlo, net als veel andere gemeenten, voor de uitdagingen om,
ondanks forse bezuinigingen, toch beleidsdoelen en ambities te realiseren.
Een energieke samenleving vraagt om een
energieke overheid. We organiseren ontmoetingen, versterken de netwerken. Daarnaast inspireren en stimuleren we initiatieven en mensen en we verbinden zodat er
samenhang en synergie ontstaat.
Deze nieuwe rol van de overheid is de basis
voor deze visie. Met onze inwoners zoeken
we samen naar manieren en projecten om
onze doelen te bereiken.
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Onze droom is 18 krachtige en zelfvoorzienende dorpen in Tynaarlo in 2030!

Duurzaamheidsvisie Dorp van de Toekomst
Er is werk aan de winkel! De Aarde wacht namelijk niet. Door broeikasgassen en de grote
CO2-uitstoot warmt de aarde op en sneller
dan we willen. Als de temperatuur meer dan
2 °C stijgt treden onomkeerbare processen in
werking. De biodiversiteit neemt af. We praten al niet eens meer over de wereld die we
onze kinderen nalaten; het gaat over onze eigen leefomgeving in de nabije toekomst.
Aandacht voor energie, duurzaam bouwen,
mobiliteit, circulaire economie en duurzaam
investeren is noodzakelijk voor een duurzame toekomst. De voorraad van traditionele
energiebronnen is op langere termijn niet

‘We moeten alle zeilen bijzetten.
Maar het kan als je het wilt!
Geef zelf het voorbeeld. Doe
alles wat in je macht ligt om het
goede te laten zien:
Practice what you preach!’
(Marjan Minnesma, directeur
van Stichting Urgenda)

meer vanzelfsprekend. Bovendien zullen de
kosten voor energie alleen maar toenemen.
De afhankelijkheid van derden, voor het
verkrijgen van energie, en ook schoon water en voedsel is groot en het verlangen van
de mens naar zelfvoorzienend leven neemt
toe.
Dorp van de Toekomst
Prof. dr. L. Dijkhuizen van de Rijkuniversiteit
Groningen (inwoner van Tynaarlo en ambassadeur van actieprogramma Duurzaamheid & Innovatie van de kadernota Economie Tynaarlo Verbindt!) formuleerde het
beeld van het Dorp van de Toekomst. Een
dorp waarin inwoners met elkaar voorzien in
hun energiebehoefte door eigen energie op
te wekken. Door samen te werken, ontstaat
ook gemeenschapszin en betrokkenheid bij
elkaar.
Vanuit de ondernemers klinkt ook de roep
om de slag naar toekomstbestendige bedrijven te stimuleren. Het bedrijfsleven als motor van economie, waarmee een verbetering
teweeg zouden kunnen brengen op meerdere fronten tegelijk: people, planet, profit.

Kernboodschap
De kernboodschap is: er is maar een wereld!
Laten we daar zorgvuldig mee omgaan. Het
vormt de leidraad voor de regie op projecten
die vallen binnen de visie duurzaamheid.
Wat is er nodig?
We kunnen het niet alleen!
Om de kernopgave te realiseren en de doelen te bereiken hebben we Tynaarlo nodig.
Inwoners en ondernemers. Samen bereiken
we het Dorp van de Toekomst. We maken
daarbij gebruik van de lokale kracht, communicatie, educatie & gedragsbeïnvloeding.
En we laten zien hoe het moet, de gemeente Tynaarlo wil een voorbeeld zijn.

Noaberschap is ons niet vreemd!

Lokale kracht
Tynaarlo wordt gekenmerkt door sterke gemeenschappen. We combineren de kracht
van de kleinschaligheid. Dat wil zeggen:
mensen kunnen hier nog steeds een beroep
op elkaar doen. Noaberschap is ons niet
vreemd.
Mede daardoor is het hier nog goed wonen
en leven. Het is niet zo dat we gedwongen
door krimp op elkaar zijn aan gewezen. Dat
betekent dat we inwoners des te meer moeten doordringen van nut en noodzaak van
een transitie naar duurzaam leven.
Er gebeurt nu ook veel! Enkele actuele bewonersinitiatieven zijn (zie kaart):
1] Energie-Rijk Zeijen (besparen, opwekken)
2] Duurzaam Taarlo (besparen)
3] Westlaren Besparen (besparen)
4] De Groeve (werkgroep energie)
5] Moestuin De Onlanderij Ter Borch
6] Dorpstuin Vries
7] Eco-Oostermoer (o.a. breedband)
8] Energie Coöperatie Drentse Aa (Eelde)

We informeren, organiseren ontmoetingen, versterken de netwerken!

Communicatie, educatie & gedragsbeïnvloeding
Hoe kan het droombeeld van ‘Dorp van de
toekomst’ op een moderne, luchtige en aansprekende manier worden neergezet en uitgedragen?
Als gemeente informeren we inwoners over
duurzaamheidsgerelateerde activiteiten en
evenementen. We voeren duurzaamheidscampagnes en verzorgen educatieve activiteiten. Ook zullen we onderzoeken waar we
kunnen inzetten op veranderingen in gedrag.
• Jaarkalender met activiteiten en evenementen zoals week v/d mobiliteit, dag v/d
duurzaamheid, nacht van de nacht, etc.
• Campagnes en bijeenkomsten zoals Duurzaam Tynaarlo, Tynaarlo Tintelt, Burgerinitiatief Energie, Energy Challanges, Zon
Zoekt Drent, etc.
• Educatieve schoolprojecten zoals de
Klimaatfietstocht, Watervlo, Groene Voetstappen, JOGG, voorleesactie Mr. Finney,
Kinderklimaattop, etc.
• Onderzoek van Kenniscentrum Energie
van Hanzehogeschool naar wat er nodig is
om mensen in beweging te krijgen aan de
slag te gaan met energiebesparing.
Pilot in Bunne, Donderen en Yde.
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We laten als gemeente graag zelf het voorbeeld zien!

De gemeente als voorbeeld
Wat kun je zelf hier en nu doen? Wat draagt
bij aan een kleine(re) voetafdruk? Om inwoners handvatten te geven, laten we als gemeente zelf graag het goede voorbeeld zien;
• duurzaam gemeentehuis (2004)
• duurzame nieuwbouw (Yders Hoes en
Borchkwartier)
• zwembaden verduurzaamd
• duurzaam inkopen
• energiezuinige lampen in de straatverlichting als ze aan vervanging toe zijn
• de verlichting ’s nachts op halve kracht.

Ook in de gemeente Tynaarlo valt nog veel te winnen!

Tynaarlo tintelt van energie!
Van fossiel naar duurzaam – hoe moeilijk is
dat? We zullen de overgang naar hernieuwbare bronnen hoe dan ook maken in de komende twintig jaar.

(President Barack Obama in
the State of the Union, 2013)

Als we uitgaan van de trias energetica (verspilling tegengaan/energie besparen, maximaal gebruik maken van duurzame bronnen
en tot slot zo efficiënt mogelijk gebruik maken
van fossiele bronnen) valt er ook in Tynaarlo
nog veel te winnen. Grote inzet op voorlichting, communicatie en gedragsbeïnvloeding
lijkt een voor de hand liggende stap. Onder
De film Roemers Odyssee
meer via het Energieloket.
Klimaatverandering: wat is er nu werkelijk
aan de hand en is dat zorgelijk? Zijn de
fossiele brandstoffen straks echt op? Kunnen wij nu iets doen om het tij te keren?
En hoe kunnen we dan toch nog in de luxe
die we gewend zijn blijven leven? Vragen
waarop een antwoord wordt gevonden in
de film Roemers Odyssee. Een film van de
gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe.

woorden te gaan zoeken, stapt op zijn fiets
en bezoekt achtereenvolgens hoogleraar
in klimaatverandering Pier Vellinga, Wubbo
Ockels en een Drentse inwoner die voor een
groot deel en met veel plezier zelfvoorzienend leeft. Uiteindelijk belandt Roemer in
Vries op de plek waar woonwijk De Bronnen
wordt gerealiseerd. Daar dagdroomt hij over
een nieuw leven in Drenthe. Maar waarom
schrikt hij ineens zo op?

Wat betreft opwekking zullen de initiatieven vooral lokaal ontstaan, maar het thema
energie is breed toepasbaar op de gehele
gemeente. Uiteindelijk zal de beweging die
ontstaat een stap zijn in de richting van een
gemeentebreed energieneutraal Tynaarlo.
Daarbij bestaan concrete kansen om bij de
andere actieplannen van het economisch beleid aan te sluiten.
Roemer is een man die de verhalen over
duurzaamheid, klimaatverandering, de eindigheid van fossiele brandstoffen wel kent,
er zelfs een beetje genoeg van heeft. Het zal
zijn tijd wel duren. De film start dan ook met
een vermoeide Roemer die na zijn werkdag,
onderuitgezakt op de bank, op televisieprogramma’s stuit over de gevolgen van klimaatverandering. Hij gaapt, gelooft het wel,
klikt de tv uit en valt in slaap. Dan overvalt
hem een nachtmerrie. In zijn droom verdrinkt
hij bijna in door de klimaatverandering ondergelopen Rotterdam, zijn woonplaats. Als
Roemer wakker wordt vraagt hij zich af wat
zijn droom heeft betekend. Hij besluit ant-

duurzaam gedrag
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De film Roemers Odyssee is een uitvloeisel van het project North Sea Sustainable
Energyplanning; een Europees project
waarin de gemeente Tynaarlo en provincie
Drenthe ervaringen over duurzame energieplanning uitwisselen met gemeenten en universiteiten uit Duitsland, België, Zweden en
Schotland. De film laat zien dat energie op
langere termijn niet meer vanzelfsprekend
is, terwijl iedereen deze luxe wel wil behouden. De film is bedoeld om het gesprek aan
te gaan met inwoners van Drenthe over de
kansen voor duurzaam en zelfvoorzienend
leven.

‘Let’s cut in half the
energy wasted by our
homes ande businesses
over the next twenty
years’

B U R G E R I N I T I AT I E F
ENERGIE

‘We hebben geen
energieprobleem,
het is een
technologisch
probleem –
er is energie
genoeg.’
(Wubbo
Ockels)

De focus verschuift van nieuwbouw naar duurzame renovatie!

In Drenthe worden energiebesparende maatregelen gestimuleerd. Inwoners kunnen kennis opdoen in het Drents Energie Loket.
Daarnaast ondersteunen we inkoopcollectieven voor duurzame (bouw)materialen en
oplossingen. We ontzorgen en faciliteren inwoners om stappen te zetten naar een duurzaam gebouwde leefomgeving.
Ook vanuit de ondernemers klinkt de roep
om de slag naar toekomstbestendige bedrijven te stimuleren. Het bedrijfsleven als motor
van economie, waarmee een verbetering teweeg zouden kunnen brengen op meerdere
fronten tegelijk: people, planet, profit.
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Het bestaande woningbestand moet efficiënter worden. De energielabels kunnen een
startpunt vormen voor de aanpak van gerichte energiebesparing.
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De bouw verandert onder druk van de crisis.
Er wordt nog wel nieuw gebouwd, maar de
focus verschuift naar renovatie, waarbij duurzaamheid en energiebesparing een belangrijke rol speelt.

Peop

Toekomstbestendig wonen en ondernemen

‘Ruim 60% van de
bouwbedrijven vindt dat
duurzaam bouwen over 5
jaar geen unique selling
point meer is...’
(Twitter (okt 2011) - Duurzame quote@
duurzamequote)

Bouwen voor
de toekomst

Tynaarlo stimuleert snel internet!

Mobiliteit en bereikbaarheid
Vrij zijn om te gaan en te staan waar je wilt.
En dan zo min mogelijk het milieu belasten.
Dat betekent stappen zetten naar snelle verbindingen en nieuw materieel. De klassieke,
eigen auto, of in ieder geval het bezit ervan is
niet langer de norm.
We helpen de share-economy verder in de
benen: (elektrische) auto’s delen, carpoolen. We geven voorrang aan openbaar vervoer, fietsen en gedeeld vervoer, zoals Green
Wheels. Daarnaast helpen we de steden Assen en Groningen bereikbaar te houden met
fietsroutes en snelwegen en alternatieven
voor de auto. Door bijvoorbeeld e-bike’s te
huur aan te bieden op de transferia.

‘Snel internet lijkt op
het eerste gezicht
een luxeprobleem,
iets voor zeurkousen,
maar dat is het
niet. Het is een
nutsvoorziening
geworden, net als
water of gas. Klanten
blijven weg als het
niet goed geregeld is.’
(Herman en Renate Kikkers,
eigenaren van een klein vakantiepark in Pesse, verhuren
groepsaccommodaties)

12 november

Yde

Hoe krijg je dat met elkaar geregeld?!?
Internet is belangrijk in ons dagelijkse werk en leven. De hoeveelheid data die we via
internet versturen neemt snel toe. Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw en onderwijs
en bedrijfsleven stellen hoge eisen aan de netwerken. Maar hoe krijg je dat juist ook in de
kleinere dorpen en het platteland van Tynaarlo geregeld? Deze avond inspireert en biedt
handvatten om aan de slag te gaan.

Voor wie?
Iedereen die snel
internet wil

Wat:
Informatiemarkt
Snel Internet

Waar:
Yders Hoes,
Betmersweg 2, Yde

(Olof van der Gaag, directeur
campagnes Natuur &Milieu)

Wanneer:
woensdag 12 november
2014, 19.30 - 21.30 uur
(vrije inloop 19.00 uur)

Sprekers:
Evert Blansjaar,
breedband provincie
Drenthe
Jan Visser, bewonersinitiatief glasvezelproject
Roderwolde
Rienus Ferwerda,
voorzitter ECO
Oostermoer, coöperatie
verduurzaming
leefomgeving

w
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Snel internet
Tynaarlo hecht, net als heel Drenthe, aan
digitale bereikbaarheid. Drenthe heeft het
traagste internet van Nederland. Internetbankieren of bedrijfszaken regelen is met enige
regelmaat niet of nauwelijks mogelijk. We
ondersteunen bewonersinitiatieven voor de
aanleg van breedband.

’De elektrische fiets is
uitermate geschikt voor
Nederlandse afstanden.
De gemiddelde autorit
in Nederland is 16 km.
Goed te doen op de
elektrische fiets,’
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Samen met ondernemers versterken we de lokale economie en bedrijvigheid!

Afval is grondstof (kringlopen sluiten)
De circulaire economie is een systeem dat
bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren.
In plaats van het huidige lineaire systeem,
waarin van grondstoffen producten worden
gemaakt die uiteindelijk vernietigd of weggegooid worden, streeft een circulair model
naar een kringloop waarin grondstoffen en
producten hergebruikt worden.
We versterken met ondernemers samen de
lokale economie en bedrijvigheid. Met hergebruik in kringloopwinkels, repair cafe’s, ruilkringen blijven producten lokaal beschikbaar.
Daarnaast stimuleren we lokale voedselproductie en steekeigen producten in moestuinen, buurttuinen, etc.

Food is as important as energy,
as security, as the environment.
Everything is linked together.’
(Louise Fresco,
universiteitshoogleraar UvA,
TEDex 2009)

‘Ik voelde in
Noord-Pakistan
het verlangen
naar een cultuur
gebaseerd
op het
vermogen voor
onbepaalde tijd
te functioneren
en te leven
binnen haar
grenzen, en op
die manier kan
bloeien. Iets
wat ik nu zie als
veerkracht.’ (Rob
Hopkins, grondlegger
Transition Towns )

