Gebouwde omgeving

Emmen geeft Energie
In 2050 gebruiken inwoners en bedrijven in de gemeente Emmen geen
fossiele brandstoffen meer voor het verwarmen van gebouwen. Zijn auto’s
elektrisch of verbruiken ze andere duurzame brandstoffen. Produceren we
grotendeels onze eigen elektriciteit en delen dit ook met anderen in
energiecoöperaties. Gebruiken we de energie die we in de gemeente
Emmen zelf opwekken. Een hoge ambitie, maar zeker niet onmogelijk.
Deze ambitie halen we alleen als we hier samen mee aan de slag gaan.
Emmen geeft energie!
Deze visual toont de belangrijkste plannen en activiteiten.

Duurzame opwek en infra
Drenthe College start een
Energieloket en leidt coaches op.
Wind, zon, biomassa
en geothermie.
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Een deel van de
zonneakkers wordt
beschikbaar gesteld
aan de omgeving.

Vereniging van Eigenaren
worden geholpen in het
verduurzamen van hun pand.

We zorgen ervoor dat
iedereen mee kan doen.
Ook inwoners met een
kleine portemonnee.

Vereniging Parkmanagement
Bedrijventerreinen (VPB) voert
verduurzamingsproject uit met
bedrijven.

Bedrijventerrein Emmtec
en de gemeente werken
aan een masterplan voor
de industrie. Hoe ziet de
toekomstige energievoorziening eruit?

Op naar een energieneutraal Emmerhout in
2027. Inwoners en
organisaties werken aan
een aanpak op wijkniveau.

Bedrijven

Opzetten van een
slimme infrastructuur
om goede verbindingen te maken tussen
vraag en aanbod van
energie.

Het servicepunt
Lokaal Opgewekt
Emmen ondersteunt
energiecoöperaties,
zodat een deel van
de energieprojecten
ten goede komt aan
de omwonenden.

Zonnepalen op eigen woningen
met de grootschalige inkoopactie
zonnepanelen en de zonnelening.
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Opstellen van warmteplannen voor de dorpen
en wijken. Hoe ziet de
energievoorziening er
over 10 jaar uit?

Tuinders stellen een visie op.
Glastuinbouw gaat in eigen
energie voorzien.
Energiecoaches
ondersteunen
inwoners bij het
verduurzamen van
hun woning.

Ombouw van de
gaszuiveringsinstallatie
naar een waterstoffabriek
(GZI Next).

De Regionale
Uitvoeringsdienst
(RUD) kijkt toe op de
energie-efficiency bij
het bedrijfsleven en
MKB.

Meer laadpalen voor
elektrische voertuigen.
Verduurzamen van
gemeentelijke
gebouwen.
Energiecoöperaties zodat
inwoners zelf gezamenlijk
energie kunnen opwekken.

Onderwijs en bedrijven
ontwikkelen een fieldlab.
Onderzoek wordt gedaan
naar opslag, bio-composiet
en nieuwe materiaalvormen.
Drents Energieloket
geeft voorlichting aan
woningeigenaren over
verduurzaming.

www.emmengeeftenergie.nl

www.emmengeeftenergie.nl

www.emmengeeftenergie.nl

In de Smart Energy Region
Emmen Haren (SEREH)
zetten we duurzaam
opgewekte energie slim
en efficiënt in aan beide
zijden van de landsgrens.

