
 
 
 

Een duurzaam Ommen 
 
Suggesties voor het op te stellen energiebeleid gemeente Ommen 
 
In november 2007 is tussen het Rijk en de VNG het Klimaatakkoord 2007-2011 afgesloten.  
Belangrijkste doelstellingen uit het akkoord zijn: 

- 2% energiebesparing per jaar; 
- 75% duurzaam inkopen in 2010, 100% in 2015; 
- 20% duurzame energie in 2020. 

Bij het streven naar een duurzame en efficiënte energievoorziening is de rol van de gemeenten van 
cruciaal belang. Samen met bedrijfsleven en burgers kan de gemeente Ommen een bijdrage leveren 
door in 2008 een duurzaam gemeentelijk energiebeleid te ontwikkelen.  
 
Suggesties:  

• De gemeente gaat duurzaam inkopen: 
Het is belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Dat kan o.a. door de inkoop van 
groene stroom, energiezuinige apparatuur, zuinige (openbare) verlichting en dienstauto’s, en 
bij de aanbesteding energiezuinige nieuwbouw voor te schrijven.  
Gemeenten kunnen deelnemen aan het landelijke programma duurzaam inkopen. Meer info 
www.senternovem.nl/duurzaaminkopen 
 

• De  gemeente gaat haar bedrijfsvoering energiezuinig maken door:  
- energiebesparende maatregelen te treffen m.b.t. (straat)verlichting en kantoorapparatuur 

(10 tot 45% besparing op elektriciteit); 
- te besparen op het gasverbruik door isoleren van gemeentelijke gebouwen, cv-

optimalisatie en gebruik efficiënte installaties (30% besparing); 
- het opstellen van een vervoersplan ter stimulering fietsgebruik en openbaar vervoer voor 

woon-werkverkeer en dienstreizen; 
- invoering standaard dubbelzijdig kopiëren. 

 
• Realiseren van energiebesparing: 

- koude-warmte opslag stimuleren; 
- samen met projectontwikkelaars en woningcorporaties afspraken maken voor duurzame 

nieuwbouw en renovatie bestaande bouw; 
- energiebesparing bij het bedrijfsleven stimuleren door gebruik te maken van verruimde 

reikwijdte Wet Milieubeheer (afdekken koelvitrines bij supermarkten etc.); 
- stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven m.b.t. energiebesparing (bijvoorbeeld: 

banden op spanning, Nacht van de Nacht etc.). 
 

• Realiseren van 20% duurzame energie in 2020 door: 
- realisering windpark in de gemeente; 
- het stimuleren van ‘heldergroene’ biomassa projecten; 
- toepassen zonne-energie; 
- inzet van restwarmte. 

 
U aangeboden door Natuur en Milieu De Vechtstreek en Natuur en Milieu Overijssel. 
 
Ommen, 16 april 2008 


