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Oplegnotitie ‘Haren vol Energie’  
 

Aanleiding 

In  augustus hebben wi j  u  het  raadsvoors tel  over de u itvoer ing van het pro ject ‘Haren vol 

Energie’  (nummer 38) toegezonden met  aans lui tend het  adv ies van de Mi l ieu Adviesraad 

hierover.  Het  voors tel ,  besproken in de Raadscommiss ie van 11 september  2017, r iep 

b i j  uw raad verschi l lende vragen op.  Hierop is bes loten een b i jkomende vergader ing te 

p lannen voor een gesprek tussen fract iespec ia l is ten, wethouder , ambtenaren en 

vertegenwoordigers Chal lenge Solut ions over "Haren vol  Energie".  In  deze memo volgt  

een vers lag van het gesprek en daarui t  voor tv loeiende act ie.  

 

Stukken in de raadsbundel  

In  deze raadsbundel tref t  u de volgende stukken:  

1) Plan van Aanpak ‘Haren vol Energie’ definit ief (24  oktober 2017)   

2) Raadsvoorstel ‘Uitvoering Haren vol Energie’  

3) Raadsbesluit ‘Uitvoering Haren vol Energie’  

4) Plan van Aanpak ‘Haren vol Energie’ concept (18 juli 2017)  

5) Advies MAR inzake ‘Haren vol Energie’ (10597 FT dd. 25 juli 2017)  

6) Toelichting aan de raad – Advies MAR inzake ‘Haren vol Energie’  

 

Verslag bijkomende vergadering ‘Haren vol Energie’  

De bi jkomende vergader ing heef t  p laatsgevonden op 16 oktober  2017 in aanwezigheid 

van frac t iespecia l is ten dhr.  Hidding,  dhr .  Del lebarre,  mw. Schui l ing, dhr .  Sietsma  en 

mw. Praamstra-Bos; vertegenwoordigers van Chal lenge Solut ions dhr.  van Ommen en 

dhr . van Leeuwen;  Wethouder Verbeek en ambtenaren dhr . Rausch en mw. van Dijk .     

 

Na een korte toel icht ing van dhr . Van Ommen en dhr . Van Leeuwen op het voorgeste lde 

p lan van aanpak,  was er ru imte voor vragen en gedachtenwissel ing. Hieronder volgt  een 

korte samenvat t ing en toel icht ing op de besproken onderwerpen.  

 

Wat is ‘Haren vol Energie ’  

Al lereerst  was het  noodzakel i jk  om voor  a l le  par t i jen duidel i jk  te hebben wat ‘Hare n vol 

Energie’  is  en wat ju is t  n iet.  ‘Haren vol  Energie ’  is  een bewustwordingscampagne op het  

gebied van energiebespar ing.  Het  plan van aanpak beschr i j f t  de act iv i te i ten d ie 

gedurende het campagnejaar  (2018) zul len p laatsv inden.  Het is  geen bele idsnot i t ie 

duurzaamheid en bevat daarom ook geen andere aan duurzaamheid gerelateerde 

onderwerpen of lange termi jn doelste l l ingen.  

 

Bewustwording of  fac i l i teren  

Er is  gesproken over of bewustwording nu wel noodzakel i jk  is .  “Mensen weten wel  wat 

ze kunnen doen om energie te besparen, ze doen het  a l leen n iet .  We moeten de 

inwoners  ju is t  fac i l i teren en ontzorgen op d i t  gebied.”  dhr .  van Leeuwen geeft  aan dat 

ontzorgen,  fac i l i teren en kennis delen ju ist  hetgeen is  dat we voor  ogen hebben met 

‘Haren vol Energie’ .  Mensen hebben meer  vertrouwen in de informatie d ie ze verkr i jgen 

van een buurman/-vrouw dan van een bedr i j f  o f  de overheid. De gedachtewissel ing dat 
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tussen de aanwezigen p laatsvond over wat  een ieder deed op het  gebied van 

energiebespar ing is een mooie i l lus trat ie van wat er  tussen inwoners van Haren zal 

gebeuren.   

 

Veelvoud aan act iv i te i ten  

Het p lan van aanpak beschr i j f t  een dert ienta l  ac t iv i tei ten en d i t  wordt  door een aanta l 

frac t iespec ia l is ten a ls teveel  en onsamenhangend ervaren. Dhr . van Ommen l icht toe 

dat een deel van deze act iv i tei ten reeds wordt  u i tgevoerd door Challenge Solut ions 

en/of  andere in it iat ieven. Deze act iv i te iten s taan in het PVA beschreven omdat h ier 

aans lui t ing b i j  gezocht  wordt of omdat  deze in it iat ieven verder geholpen kunnen worden 

met ‘Haren vol Energie ’.  De belangr i jks te act iv i te i t  wat in d it  pro ject wordt  ui tgevoerd is 

´Buur t van de Toekomst´ .  Inwoners  van Haren worden u itgedaagd om samen te werken 

aan hun e igen duurzame agenda. De andere act iv i tei ten z i jn  vooral onders teunend en 

aanvullend h ierop.  Iedere doelgroep in Haren kan op z i jn  e igen wi jze b i jdragen aan 

‘Haren vol Energie’ .  In  de aangepaste versie van het  PVA zal  d it  duidel i jker  worden 

weergegeven.  

 

Doelste l l ingen 

Vanuit  verschi l lende fract iespec ial is ten wordt het bezwaar geui t  da t er  geen concrete 

doelste l l ingen z i jn  opgenomen in het PVA. Dhr.  van Leeuwen geef t  aan dat er  bewust 

n iet is  gekozen voor concrete doelste l l ingen. Als je mensen in beweging wi l t  kr i jgen 

moet je ze hun eigen pad laten ontdekken en hun e igen doelen laten fo rmuleren.  Daarbi j  

is  het  vooraf  n iet te  zeggen hoeveel  mensen worden benaderd en hoeveel energie er 

bespaard gaat  worden. In pr inc ipe worden a l le inwoners  van de gemeente Haren 

betrokken b i j  het  pro ject en het is  aan de mensen zel f  of  ze enthousiast  worden  van het  

onderwerp en mee wi l len doen.   

 

Afhankel i jkheid externe part i jen  

Net zoals  bi j  e lk  pro ject is  er  een grote afhankel i jkheid van de medewerk ing van externe 

par t i jen.  In d i t  geval  van bi jvoorbeeld winkel iers en makelaars . De vraag of met  deze 

doelgroepen al  contact is  gezocht werd ontkennend beantwoord door dhr.  van Ommen. 

Wel is  in de voorverkenning veel  gesproken met lokale in i t ia t ieven en buurthuizen en is  

contact  gelegd met  Enex is voor  het versneld u i tro l len van de s l imme meters in Haren. 

De kunst  is  om het  voor de winkel iers  in teressant genoeg te maken om mee te doen aan 

het pro ject en in te spelen op lokale ontwikkel ingen. De ervar ing leer t  u it  andere 

pro jecten dat  d i t  geen probleem hoef t  te  z i jn .  Maar mocht er  geen behoef te z i jn  vanuit  

Harense winkel iers  dan wordt er naar een andere weg gezocht .  Zoals gezegd wordt er 

vooral energie gestoken in daar  waar  energie in z i t .    

 

Knal lende s tar t  

Voor  de start  van de campagne is  gekozen voor  een aansprekende persoonl i jkheid die 

de Harense inwoners gaat u i tdagen om energie te besparen.  Niet  a l le  fract iespec ia l is ten 

kunnen z ich v inden in deze aanpak,  vooral omdat daar  hoge kosten mee gepaard gaan. 

Er wordt benadrukt  vanui t  Chal lenge Solut ions dat  het  ju is t  goed is om één groots 

moment te hebben bi j  de lancer ing van een campagne en dat  iemand als Andre Kuipers 

b i j  veel  mensen enthous iasme kan losmaken en aan het werk kan zet ten. Daarbi j  bl i j f t  

Andre Kuipers  betrokken bi j  het campagne jaar en kan zo deelnemers st imuleren bez ig 

te b l i jven. Dhr.  Dellebarre beaamt  dat  hi j  b i j  k inderen in ieder  geval een hoop losmaakt 

en die op hun beur t b i j  de ouders .  

 

Afspraak 

Naar aanle iding van de t i jdens de b i jeenkomende vergader ing besproken punten is met 

uw raad afgesproken dat  het PVA wordt verduidel i jk t  door Chal lenge Solu t ions. Het moet 

u it  de opbouw duidel i jker worden wat de samenhang is  van de act iv i te iten en welke 

act iv i te iten wel  en n iet  b innen de kaders  van d i t  pro ject  worden u i tgevoerd.   

De oplegnot i t ie (def in i t ieve PVA en een weergave van de b i jkomende vergader ing)  wordt 

vervolgens opnieuw met het raadsvoorste l aangeboden aan uw raad.   

 


