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Meer weten?
• www.northseasep.eu

• www.nieuwestukken.nl

• www.tynaarlo.nl

• www.drenthe.nl

Contact
Provincie Drenthe
B.U. van Os
Coordinater Interreg IV B Programme
telefoon: 0592 365 665
e-mail: b.os@drenthe.nl
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Wat merkt de Drentse burger er van?
Drentse burgers zijn gewend aan wonen met een hoge
kwaliteit. NS SEPdraagt eraan bij dat ook betaalbare
en schone energie voor de Drentse burgers een vanzelf-
sprekend bezit wordt.

De gemeente Tynaarlo ontwikkelt ten oosten van Vries
een nieuwe zeer duurzame wijk op een zeer innova-
tieve manier. De wijk zal op termijn energieproducerend
zijn. Dat vraagt om nieuwe concepten voor de bouw,
de verwerking van afval en de waterzuivering in relatie
met de omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen
van organisatie, van participatie, van creatief denken.
Basis voor dit plan is het oorspronkelijke landschap en
de toekomstige wijk wordt hierop ingericht. De energie-
voorziening zal als 'business case' worden uitgewerkt
binnen het NS SEPproject en breed worden verspreid.

Drenthe en Tynaarlo
De provincie Drenthe is al jaren actief als het gaat
om energie- en klimaatbeleid en duurzaam bouwen.
Drenthe neemt praktische stappen vooruit - van
duurzame ambities naar gerealiseerde duurzame
plannen en projecten. NS SEP is gericht op energieplan-
ning en uitvoering in de regionale praktijk van middel-
grote en kleine gemeenten. Deze kennis is goed toepas-
baar in de Drentse praktijk en wordt verspreid door de
provincie naar alle Drentse gemeenten die bezig zijn met
duurzame plannen, de uitvoering van klimaatcontracten
en het 100.000 woningenplan.
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Wat is North Sea SEP?
Op de wereldmarkt ontstaat een schaarste aan fossiele
brandstoffen. Binnen afzienbare tijd kan de beschik-
baarheid van olie en gas sterk afnemen. De prijzen
zullen steeds stijgen. Dit kan vergaande gevolgen
hebben voor de woningbouw en volkshuisvesting in
Nederland en elders. Het is daarom van belang nu
de juiste stappen te zetten naar schone en onuitput-
telijke bronnen. De provincie Drenthe en de gemeente
Tynaarlo hebben een grote ambitie op dit punt. Daarom
zijn ze partners in het Europese Interreg IV B project
North SeaSustainable Energy Planning (NS SEP).

North SeaSustainable Energy Planning (NSSEP)
is een project waarin verschilIende regio's in het
Noordzeegebied samenwerken. De gemeente Tynaarlo
bouwt met Vries Nieuwe Stukken de meest duurzame
woonwijk van Nederland. Het gaat om het afwegen
van de verschilIende energiemogelijkheden, de
betaalbaarheid, de invloed op wooncomfort in samen-
hang met inrichting van de wijk en het omliggende
landschap. Dat vraagt een zorgvuldige planning en
een integrale aanpak. Het blijkt dat een regionale
benadering veel kansen biedt bij duurzame energie-
planning. In NSSEPdelen de partners ervaringen en
leermomenten met elkaar. Dat helpt bij de opzet en
uitvoering van Vries Nieuwe Stukken.

Om de internationale en regionale doelen op het
gebied van duurzame energie te bereiken zijn de
14 partners van NSSEPbezig met:
• het opbouwen van regionale en internationale

kennisnetwerken
• het structureren van het plan- en implementatie-

proces
• het vertalen van beleid en ambities naar uitvoer-

bare en haalbare energieoplossingen.

Wat is Interreg IVB?
NSSEPis een Interreg IVB project dat mede gesteund
wordt door Europa en het ministerie van VROM.
Interreg IVB is een Europeesprogramma met als doel
het stimuleren van transnationale samenwerking in
het Noordzeegebied. In deze samenwerking tussen
regio's uit verschilIende landen, draagt iedere partner
zowel financieel als inhoudelijk bij aan het project. De
onderwerpen overstijgen de nationale grenzen. Door
het uitwisselen van kennis en ervaringen hebben de
bereikte resultaten in het ene land ook effect in het
andere. Zo werken we samen aan duurzaam beheer
van het milieu.

Ambities
• Regio's die energieneutraal zijn;

I
• dorpen en wijken, die energie produceren;

• renovatieprojecten die het'energiegebruik

sterk verminderen; /

• het bestrijden van onnodi~energieverlies in,
steden en wijken;
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ervaringen uitwisselt.

Wie doen er mee?
Partners zijn gemeenten, provincies, regio's,
universiteiten, energie organisaties en weten-
schappelijke instituten uit Duitsland, Denemarken,
Belgie, Schotland, Zweden en Nederland. Zij
werken dus op Europees niveau samen aan een
duurzame, natuurlijke en gezonde leefomgeving
voor de toekomstige generatie Europese burgers.
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