
 

Westerveld aan zee 
Column Hans van Teijingen 

24 augustus 2020 

 

We zitten midden in de coronacrisis. De eerste golf van besmettingen is tot 

staan gebracht. Voor een tweede golf wordt gevreesd. Dagelijks worden we 

geïnformeerd over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen etc. We 

zouden haast vergeten dat behalve door corona er nog een crisis is die de 

mensheid bedreigt. Dan hebben we het over de klimaatcrisis. In de schaduw 

van de coronacrisis wordt hard gewerkt aan de aanpak van het 

klimaatprobleem. Daarin speelt de gemeentelijke overheid een belangrijke rol. 

Hoe staat het ervoor in Westerveld? 

 

 
 

Westerveld aan zee? 

Bij het klimaatprobleem gaat het om een toename van de hoeveelheid CO2 in de 

atmosfeer. Dat leidt tot opwarming van de atmosfeer (broeikaseffect). Die warmere 

atmosfeer heeft allerlei gevolgen voor het klimaat op aarde. Het leidt onder meer tot 

extreme weersituaties (orkanen, hoosbuien of extreme hittegolven). Een ander effect is 

het smelten van gletsjers en poolijs met zeespiegelstijging tot gevolg. Westerveld aan 

zee over 1 á 2 eeuwen is dus niet denkbeeldig. 

 

Menselijk handelen 

De oorzaak van de klimaatcrisis moeten we zoeken in het menselijk handelen. Voor onze 

energievoorziening wordt massaal gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen (olie, kolen 

en aardgas) met een sterke stijging van de concentratie CO2 in onze atmosfeer als 



gevolg. Oplossingen van het klimaatprobleem worden dan ook gezocht in het menselijk 

handelen. Een sterke reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen is noodzakelijk.  

 

Van mondiaal naar lokaal 

Een internationaal klimaatakkoord, waarin nationale overheden van 195 landen zich 

hebben verbonden te streven om de CO2uitstoot tot nul te reduceren  In Nederland is 

een klimaatwet aangenomen met onder meer de doelstelling om in 2030 de uitstoot van 

CO2 met 50% te reduceren. Dat doel is uitgewerkt in concrete reductiedoelstellingen 

voor allerlei sectoren. Gemeentelijke overheden zullen zich toeleggen op decentrale 

opwek van elektriciteit en de organisatie van ruimteverwarming zonder gebruik te maken 

van aardgas. Zo ook de gemeente Westerveld. 

 

De Regionale Energie Strategie (RES) 

Voor deze energietransitie is een samenwerkingsverband ingesteld bestaande uit de 12 

Drentse gemeenten, de provincie en de waterschappen. Binnen deze samenwerking staat 

de gemeente Westerveld garant voor 102.000 MWh aan opwek van elektriciteit. Daarvan 

is ca. 27.000 MWh reeds gerealiseerd of zit in de pijplijn. Voor 75.000 MWh moet nog 

opwekcapaciteit worden ontwikkeld. De gemeente denkt 32.000 MWh op daken te 

realiseren en 43.000 MWh op land. Dat kan bestaan uit zonnepanelen of windmolens.  

Een gemeentelijk warmtevisie is nog niet verschenen. In dit najaar komt een startnotitie. 

 

Er moet nog veel gebeuren 

Als we de balans opmaken is slechts 27.000 MWh van de  elektriciteitsopwek concreet. 

Dat is zo’n 25% van geplande hoeveelheid. Voor nog 75% moeten nog locaties en wijze 

van opwekken worden aangewezen.  

Qua warmte is nog niet eens een visie ontwikkeld. Maar met slechts een visie zijn we 

niet. Vooraf aan de warmtetransitie is een isolatieprogramma van huizen en gebouwen 

noodzakelijk. Daarvoor is meer nodig dan het opleiden van enkele energiecoaches. In 

feite zou voor elk gebouw en woning een isolatieadvies moeten worden opgesteld. 

 

Westerveld aan zee? 

Om te voorkomen dat dit werkelijkheid wordt moet de gemeente Westerveld actiever aan 

de slag met duurzame elektriciteitsopwek en warmtetransitie en lokale activiteiten 

ontwikkelen. Daarbij denken we aan: 

• Actieve aanpak van woning- en gebouwenisolatie 

• Energiebesparende maatregelen (apparatuur, Led-lampen, gedrag) 

• Bestaande eigenaren van woningen en gebouwen verleiden tot zelf 

zonnepanelen aanleggen of dak ter beschikking stellen 

• Voorlichting en adviezen door bijvoorbeeld de energiecoaches 

• Experimenteren met elektriciteitsopslag op wijkniveau 

• Organiseren van lokaal eigenaarschap 

Alleen als we ons tot het uiterste inspannen is dat te voorkomen. 


