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Emmerhout Energieneutraal

Geachte leden van de raad,

In 2017 zijn het wijkexpeditie team, de provincie Drenthe, netbeheerder Enexis, de Emmense
woningcorporaties en de gemeente Emmen begonnen aan het project Emmerhout Energieneutraal.
De ambitie was groot om de gehele bebouwde omgeving van de wijk Emmerhout in 10 jaar tijd
energieneutraal te maken.
Met de ondersteuning van diverse externe partijen, zoals bijvoorbeeld Squarewise, OverMorgen,
Buurkracht, SEN, RCE en Sobolt, is getracht enerzijds een beeld te krijgen hoe de bebouwde omgeving
van Emmerhout er uit ziet en anderzijds te werken aan concrete maatregelen om de wijk stap voor stap
energieneutraal te maken.
De afgelopenjaren zijn er in Emmerhout mooie resultaten bereikt. Het onderwerp energie en
verduurzaming is bekend geworden bij de bevolking van Emmerhout. In gezamenlijkheid zijn goede
projecten uitgevoerd, zoals het opstellen van een concreet warmteplan voor de wijk, het energetisch
onderzoeken van de woningen door RCE en het grootschalige warmtebeeldproject van Sobolt. Voor een
volgende grote stap in Emmerhout is veel kennis en geld nodig. Bijvoorbeeld het aanleggen van een
warmtenet ofhet grootschalig isoleren van woningen. Daar hebben we tweemaal een subsidie bij het
Rijk voor aangevraagd maar helaas niet gekregen.
Mede door deze afwijzing van het Rijk en het feit dat Emmen zich genoodzaakt ziet fors te bezuinigen,
hebben we een besluit genomen om de komende vier jaar minder middelen ter beschikking te stellen
voor projecten in de energie en duurzaamheid. De middelen die beschikbaar blijven, willen we anders
inzetten. Conform hetgeen in de begroting is opgenomen, richten we ons de komende jaren meer op het
verduurzamen van de industrie, in GZI Next (waterstof) en de ontwikkeling van warmtenetten. Het
beschikbaar stellen van middelen aan de bebouwde omgeving en bewonersinitiatieven wordt
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teruggebracht. Als gemeente maken we even een pas op plaats, maar wanneer zich kansen voordoen
met betrekking tot een alternatieve warmtevoorziening, willen we samen met alle betrokkenen kijken
hoe we met de structuur van Emmerhout Energieneutraal en het geleverde werk het toch een vervolg
kunnen geven.
Wijkbelangen Emmerhout heeft via een brief op 9 december 2020 het college en de raad te kennen
gegeven het te betreuren dat de gemeente het project Emmerhout Energieneutraal stopt. Want het
wijkexpeditie team (voortgekomen uit Wijkbelangen Emmerhout) wil graag verder met het thema
energie en verduurzaming. Toch zal de gemeente Emmen in de wijk Emmerhout actiefblijven. Zo loopt
er in het kader van de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe nog een project om een modelwoning van de
grond te krijgen. In die modelwoning zullen verduurzamings- en levensloopbestendige technieken
worden toegepast. Bewoners van Emmerhout kunnen in de modelwoning kennis opdoen hoe zij deze
technieken ook in hun eigen woning kunnen toepassen.
Als college hebben we het expeditie team inmiddels geïnformeerd dat ze in de toekomst verzekerd
blijven van ondersteuning. Vanuit het project 'Emmen geeft Energie' kan het expeditie team verder
geholpen worden met energie- en duurzaamheidsvraagstukken. In januari 2021 wordt een gesprek met
het expeditie team georganiseerd over de inrichting van de ondersteuning, zodat het werk dat is gedaan
niet verloren gaat.
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester ~thouders
de gemeentesecretaris,
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