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Samenvatting Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid staat hoog op de agenda: landelijk, bij de gemeente, bij Terschelling Energie en bij een 
groot deel van onze bedrijven en inwoners. Het is hoog tijd dat we er werk van gaan maken! Om die 
reden hebben wij met zoveel mogelijk betrokkenen het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 
’Samen duurzaam’ opgesteld.  
 
Een programma over hoe we met elkaar onze CO2-uitstoot flink naar beneden kunnen brengen. We 
hebben als eiland onze eigen ambities, maar moeten natuurlijk ook voldoen aan landelijke 
verplichtingen. In deze samenvatting geven wij een overzicht van onze doelen en hoe we die willen 
bereiken. 
 
Ambities 
Op Terschelling willen we de CO₂-uitstoot al in 2023 met 47% verminderen. Met de huidige middelen 
kunnen we in de 1e fase een vermindering van 15% realiseren. In de drie jaar na 2020 wil de 
gemeente extra budget vrijmaken om de ambitie van 47% minder uitstoot te halen.  
 
Het uitvoeringsprogramma is onderverdeeld in vijf thema’s; 

1. Rood: Eigen huis op orde 
2. Blauw: Energie bij eilanders 
3. Geel: Duurzaam ondernemen 
4. Groen: Samenwerkingen/proeftuin 
5. Wit: Projecten per onderwerp 

a. Eigen water 
b. Aardgasvrij 
c. Circulaire economie 
d. Duurzame mobiliteit  
e. Landbouw & biodiversiteit 

 
 
In de 1e fase richten we ons vooral op de eerste twee thema’s. Zo gaat de gemeente haar eigen 
gebouwen en wagenpark verder verduurzamen. Bij het thema Energie bij eilanders stimuleren we 
inwoners om mee te denken en mee te doen met het behalen van onze ambitie. 
 
In de fase na 2020 komen onder meer de volgende projecten aan de orde: 

1. Groene stroom inkoop; 
2. Realisatie van energieneutrale woningen; 
3. Duurzaam ondernemen (zon op bedrijvendaken); 
4. Aanleg zonneweides; 
5. Discussie mogelijkheid windenergie; 
6. Duurzame mobiliteit. 

 

Ieder jaar zullen we het uitvoeringsprogramma evalueren. De vermindering van de CO2 -uitstoot 
maken we zichtbaar via een digitaal CO₂-dashboard (zie bijlage 3 van het uitvoeringsprogramma).  
 

47 % CO₂ vrij in 2023, dat kunnen we alleen maar samen.  
Samen duurzaam. 

  


