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Ambitie 
Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit, cultuurhistorisch 
erfgoed en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. 
Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden. Omdat 
we wel gevolgen ondervinden van de verandering van het klimaat is het ook een 
ambitie om ons daarop voor te bereiden. In 2050 is Winterswijk klimaatneutraal, 
energieneutraal en circulair.  
Relevante documenten: 

 Akkoord van Groenlo;  
 Uitvoeringsagenda duurzaamheid januari 2019; 
 RES 1.0. 

Doelstellingen 
We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een 
energieneutraal gebouwde omgeving in 2030 
Activiteiten 
Uitvoering RES 1.0 waarin regionaal tenminste 1.35 TWh aan (grootschalige opwek) 
in 2030 
Wethouder: Visser 
In de RES 1.0 is afgesproken dat het regionale bod bestaat uit grootschalige zon op 
daken (0,35 TWh) en  
grootschalige opwek op land (1 TWh). Voor Winterswijk betekent dit dat we aan 
beide werken. Over zon op bedrijfsdaken wordt elders gerapporteerd. De plannen 
voor grootschalige opwek op land passen in ons beleidskader zonneparken en 
zonnevelden. Het gaat hier op dit moment over de realisatie van 120 ha voor 
Winterswijk.  Ondertussen werken we in regionaal verband aan de RES 2.0.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
Wij hebben veel oog voor de kwaliteit van het landschap bij de inpassing van 
zonnevelden en zonneparken. Als het niet inpasbaar is gaat het niet door.  
 
Tijd (toelichting) 
Omdat de initiatieven van buiten komen kunnen we hier niet op sturen.  
 
Geld (toelichting) 
Hiervoor is geen geoormerkt budget gereserveerd. 
 
Uitvoeren plannen voor zon op bedrijfsdaken 
Wethouder: Visser 
We willen dat er in 2023 12.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken worden gelegd. Dit 
gaat om bedrijven met een kleinzakelijke aansluiting.  Hiervoor benaderen we 
ondernemers actief. We gaan ze helpen en kijken welke aandachtspunten er in hun 
situatie zijn. Dit gaat dan om de mogelijkheden voor het dak, subsidies en 
leenmogelijkheden, offertevergelijkingen en andere vraagstukken.   
 
Kwaliteit (toelichting) 
We ondersteunen ondernemers actief en ontzorgen ze bij de planvorming rond 
zonnepanelen op bedrijfsdaken. 
 
Tijd (toelichting) 



 

 3 

Uitvoering vindt plaats in het gehele jaar 2023. 
 
Geld (toelichting) 
Hiervoor is geen geoormerkt budget gereserveerd. 
 
We evalueren het moratorium op Windenergie 
Wethouder: Visser 
In 2023 evalueren we het moratorium op wind-energie. Hiervoor wordt een voorstel 
aan de raad gemaakt. We betrekken diverse partijen uit de samenleving bij deze 
evaluatie.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
Het stuk zal inzicht geven in de mogelijkheden en gevolgen van het handhaven of 
opheffen van het moratorium.  
 
Tijd (toelichting) 
Behandeling van deze evaluatie zal uiterlijk het derde kwartaal 2023 in de raad 
plaatsvinden. 
 
Geld (toelichting) 
We hebben hiervoor geen geoormerkt bedrag nodig. 
 
Uitvoeren visie Warmtetransitie 
Wethouder: Visser 
De visie Warmtetransitie bepaalt de manier waarop we gebouwen en wijken 
klaarmaken voor de toekomst.  Hier moeten ook wijkuitvoeringsplannen voor 
gemaakt worden. Het is landelijk beleid om op termijn van het aardgas af te gaan. In 
Winterswijk ontbreekt een bron voor grootschalige opwekking van warmte die we 
kunnen inzetten voor verwarming. Dat betekent dat we een strategie ontwikkelen hoe 
we dit doel stapsgewijs kunnen behalen. We zetten ons er in 2023 voor in dat zoveel 
mogelijk woningen transitiegereed gemaakt worden.  De mogelijkheden voor 
waterstof ten behoeve van monumenten en de andere kansen op dit gebied houden 
we in de gaten.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
We geven goede informatie en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van verduurzaming.  Ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
waterstof betrekken we hierbij.  
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering vindt plaats in het gehele jaar 2023. 
 
Geld (toelichting) 
Hiervoor is geen geoormerkt budget gereserveerd. 
 
We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk 
Wethouder: Visser 
Het Centrum Duurzaam Winterswijk is een kenniscentrum en inspiratiecentrum op 
het gebied van duurzaamheid. Via de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, 
biodiversiteit, kringlopen en cultuurhistorie wordt duurzaamheid op een 
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laagdrempelige manier zichtbaar, tastbaar en beleefbaar gemaakt. Vanuit het 
Centrum helpen we mensen onder meer met subsidies en leningen. Het Centrum 
Duurzaam Winterswijk is tevens ons energieloket.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
We helpen mensen goed op weg.  In het Centrum ontvangen we gemiddeld ruim 150 
bezoekers per maand.  Dit is groeiende omdat we zelf de leningen afhandelen en het 
Centrum ook het energieloket geworden is. Via het platform Duurzaam Winterswijk 
ontvangen we gemiddeld 1750 digitale bezoekers per maand.  
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering vindt plaats in het gehele jaar 2023. 
 
Geld (toelichting) 
De personele en materiele kosten zijn opgenomen in de reguliere budgetten. 
 
Doelstellingen 
We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen 
Activiteiten 
Uitvoeren plannen voor energiearmoede op het onderdeel verduurzaming woningen 
Wethouder: Visser 
We helpen inwoners om hun energierekening omlaag te brengen: 
- De aanpak met energieconcierges en energiebespaarmaatjes gaan we in 2023 
opschalen. Samen met andere organisaties gaan we wijkgericht inwoners met 
energiearmoede helpen om energie te besparen en hun woning te verduurzamen;  
- We geven ondersteuning via het Centrum Duurzaam Winterswijk;  
- We ondersteunen met subsidies en regelingen. 
 
Kwaliteit (toelichting) 
We zijn ondersteunend en goed op de hoogte van alle regelingen en mogelijkheden. 
We werken vanuit Centrum Duurzaam Winterswijk samen met de Winterswijkse 
organisaties die betrokken zijn bij de doelgroep en zorgen voor een goede 
communicatie om inwoners te informeren.  Deze activiteit heeft een relatie met de 
Taskforce Bestaanszekerheid.  
 
Tijd (toelichting) 
Uitvoering vindt plaats in het gehele jaar 2023. 
 
Geld (toelichting) 
Voor 2022 en 2023 is totaal € 665.000 rijksgeld beschikbaar.  
 
Doelstellingen 
Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030 
Activiteiten 
We gaan verder met het project D-factor; we willen een energie neutrale en circulaire 
organisatie worden 
Wethouder: Visser en Wassink 
Breed in de organisatie werken we er aan om  energieneutraal en circulair te worden. 
Hiervoor hebben we op diverse momenten gesprekken over de voortgang. We 
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onderzoeken in 2023 of het project D-factor onderdeel uit kan gaan maken van de 
invoering van Sustainable Development Goals voor onze organisatie.  
 
Kwaliteit (toelichting) 
We beoordelen onze gemeentelijke activiteiten op het gebied van energieneutraliteit 
en circulariteit. Vervolgens maken we verbeteringsstappen.  
 
Tijd (toelichting) 
Zowel in de eerste helft van 2023 als in de tweede helft 2023 vinden hierover een 
aantal gesprekken plaats. 
 
Geld (toelichting) 
Hiervoor is geen geoormerkt budget gereserveerd. 
 
Indicatoren 
In totaal komen er minimaal 12.000 nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken in 2023 
bij. 
Gemiddeld bezoeken 150 mensen per maand ons Centrum Duurzaam Winterswijk. 
Gemiddeld hebben we 1750 digitale bezoekers op ons Platform Duurzaam 
Winterswijk per maand. 
Risico's 
Het behalen van de opwekdoelstellingen is sterk afhankelijk van technische factoren 
zoals de aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Ook is het afhankelijk van 
politieke keuzes rondom de opwek van duurzame energie. Het project D-factor is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van collega's in de gemeentelijke organisatie.  
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