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www.G1000Steenwijkerland.nl

Energieneutraal wat is dat?
In de kranten en op het nieuws 
hoor je regelmatig berichten 
over duurzame energie zoals 
zonnepanelen op daken, een 
toekomst zonder gasaansluiting 
of een windmolen. We weten 
dat onze fossiele brandstoffen 
zoals olie, gas en kolen eindig 
zijn. Het verbruik ervan leidt tot 
allerlei ongewenste gevolgen 
voor de aarde. 

Hoog tijd om na te denken 
over alternatieven en wat 
wij in Steenwijkerland 
daar zelf aan kunnen 
doen. Met als uiteindelijke 
ambitie: Steenwijkerland 

energieneutraal. Daarbij 
wekken we alle energie die we 
verbruiken zelf op via nieuwe 
duurzame energiebronnen.

Voorbeelden
Voorbeelden van nieuwe 
energie-initiatieven zijn 
(energie)coöperaties, 
de zonneprojecten op 
bedrijfsdaken, maar uiteraard 
ook de zonnepanelen op de 
woningen in onze gemeente. 

Zelf energie opwekken kan ook 
financiële voordelen opleveren. 
Het realiseren van nieuwe 
duurzame energievoorzieningen 
biedt daarmee volop kansen.

 

Energieneutraal; waar gaat het over?

G1000; een mooie kans om je te laten horen!
 Burgertop
18 november
Deze G1000 heeft als 
centrale vraag  ‘Hoe maken 
wij Steenwijkerland samen 
energieneutraal’? 
Het G1000traject gaat van start 
met een Burgertop. Een groot 
evenement waarbij op één 
dag 300 burgers, werkgevers, 
politici, ambtenaren en vrije 
denkers met elkaar in gesprek 
gaan en voorstellen maken. 

Burgerforum
7 december tot 21 maart 2018
De voorstellen van de burgertop 
worden voorgelegd aan de 
rest van Steenwijkerland in het 
burgerforum. Iedere inwoner 
kan via dit forum reageren. Dat 
kan online, maar we komen 
ook naar je toe. We starten het 
burgerforum met het vormen 
van werkplaatsen. Zij halen de 
reacties op en verwerken deze. 

Als je mee wilt werken in  
een werkplaats dan kun je je  
daarvoor opgeven aan het eind 
van de Burgertop.

Burgerraad
7 april 2018
We ronden de G1000 af met 
een slotbijeenkomst: de 
Burgerraad. Die bestaat uit 
deelnemers van de Burgertop. 
Zij beoordelen de voorstellen 
die door de werkplaatsen zijn 
ingediend. Sommige worden 
aangenomen, andere niet. De 
voorstellen die aangenomen 
worden vormen samen

HET BURGERBESLUIT

Dit wordt aan de gemeenteraad 
aangeboden met het verzoek 
om het besluit uit te voeren. 

Overstap naar 
duurzame energie

In 2020 moet 14% van alle 
gebruikte energie in Nederland 
duurzaam zijn. En in 2050 moet 
bijna alle energie van duurzame 

bronnen afkomstig zijn. 

Informatieflyer G1000Steenwijkerland, meegezonden met de uitnodigingen.
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1. Inleiding
HOE WORDT STEENWIJKERLAND ENERGIENEUTRAAL?

Op zaterdag 7 april 2018 kwamen 64 burgers van Steenwijkerland bij elkaar in het Vestzaktheater 
van theater De Meenthe om samen een besluit te nemen hoe Steenwijkerland het beste 
energieneutraal kan worden. Burgemeester Rob Bats werd gevraagd als voorzitter voor 
deze bijeenkomst – de 1e Burgerraad van Steenwijkerland. Op tafel lagen 21 voorstellen 
van 9 werkplaatsen van inwoners, ambtenaren, experts en ondernemers, allen burger van 
Steenwijkerland. Zij hadden de voorstellen opgesteld, de meesten gewoon in hun vrije tijd. 

Men kon zich aanmelden voor deze taak tijdens de G1000Burgertop van 18 november 2017. 
Helemaal in lijn met de boodschap van een G1000: deelnemers aan de G1000 werken zelf de 
zaken uit die zij belangrijk vinden. De burgers in de 9 werkplaatsen hadden dat begrepen: zij 
gingen na 18 november in hun vrije tijd aan de slag. In een 3-tal gezamenlijke werkateliers en 
afzonderlijke werkplaatsbijeenkomsten werd stap voor stap toegewerkt naar een definitief 
voorstel. 

Op de ochtend van de Burgerraad werden de voorstellen in hun definitieve vorm gepresenteerd. 
Tijdens de daaropvolgende zitting van de 1e Burgerraad werden de voorstellen door de  64 leden 
kritisch beoordeeld. En namen zij  samen de beslissing wat zij echt de moeite waard vonden 
om uit te voeren: het eerste Burgerbesluit van Steenwijkerland. De Burgerraad heeft Rob Bats 
verzocht het Burgerbesluit voor te leggen aan de Gemeenteraad met het verzoek deze uit te 
voeren. We zullen binnenkort zien hoe de politiek hier op gaat reageren. Bemoedigend was het 
om te zien dat een ruime meerderheid van de nieuwe raad tijdens de Burgerraad als toehoorder 
aanwezig was om de beraadslagingen te volgen.

Hoe kwam het zover? 
In 2013 werd in de raad van Steenwijkerland een motie aangenomen waarin de raad met 
het college afsprak dat in 2020 al het huishoudelijke energieverbruik met bronnen binnen 
de gemeente opgewekt zou worden. Dit gaat om 39% van het totale energieverbruik binnen 
de gemeente. Deze doelstelling was onder andere gebaseerd op ambitieuze plannen op het 
gebied van mestvergisting en biomassa. Di bleek anders te lopen dan verwacht, waardoor in 
2016 opnieuw een plan gemaakt moest worden hoe de doelen bereikt zouden kunnen worden. 
Daarvoor lagen verschillende opties op tafel, waaronder zonneweides en windmolens. Allerlei 
partijen betrokken al snel de stellingen waarmee de discussie niet eenvoudiger werd.
Na een succesvolle kennismaking met de G1000-aanpak in Belt-Schutsloot, één van de kleine 
kernen in Steenwijkerland, besloot het college in de zomer van 2017 om een partnerschap aan 
te gaan met het Platform G1000.nu en samen een gemeentebrede raadpleging van burgers te 
organiseren in de vorm van een G1000. Dit partnerschap, waarbij de gemeente de principes van 
de G1000 beloofde te respecteren, werd het vertrekpunt voor een intensieve samenwerking van 
driekwart jaar, die op 7 april uitmondde in het Burgerbesluit Steenwijkerland. 

G1000.nu 
Het Platform G1000.nu is een burgerinitiatief en is opgericht na de eerste G1000 in Amersfoort. 
Zie www.g1000.nu. Doel van het platform is democratische vernieuwing door inzet van dialoog 
en loting. Middel is het organiseren van een G1000 in elke gemeente. Om lokale initiatieven 
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te ondersteunen heeft het Platform een werkwijze, een aantal hulpmiddelen en expertise 
ontwikkeld om het voor lokale initiatiefnemers makkelijker te maken een G1000 te organiseren 
of om gemeentes te begeleiden bij de organisatie ervan. Tot en met 2017 heeft het Platform in 
totaal 22 Burgertoppen – waaronder 16 G1000-en – georganiseerd en helpen organiseren. 

Voor het Platform was de casus Steenwijkerland de tweede samenwerking met een gemeente. 
De eerste gemeente was Enschede. Het principe van delen van eigenaarschap – centraal in een 
G1000 – blijkt ook hier van toepassing op de organisatie van een G1000: als de Gemeente mede-
eigenaar is, worden de resultaten veel makkelijker door haar geaccepteerd. De samenwerking 
met de gemeente, de inrichting van het Burgerforum, de opzet van de Burgerraad zijn inmiddels 
alle verder geoptimaliseerd. We kunnen dus zeggen dat de G1000 zich heeft ontwikkeld tot een 
succesvol prototype voor democratische vernieuwing op lokaal niveau. Met potentie om dit ook 
op andere niveaus – regionaal, nationaal – in te zetten 

“Het is van belang je in te zetten 
voor je gemeente, waar nog bij 
komt dat het door de G1000 
nagestreefde doel, een mooi 
doel is.” -Anoniem (via enquête) -
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Wij, de burgers van Steenwijkerland, in vergadering bijeen in Schouwburg de 
Meenthe te Steenwijkerland, besluiten over het onderwerp Energieneutraliteit als 
volgt:

Informeren en leren 

Beslispunt 2:
Zorgdragen voor onafhankelijke voorlichting aan de inwoners van Steenwijkerland over 
energiebesparing en nieuwe technieken en daarvoor € 125.000 op jaarbasis beschikbaar te 
stellen. Deze voorlichting bestaat in ieder geval uit:

a. Een energiewinkel (waarin het huidige energieloket wordt opgenomen);
b. Een energiebus die langs alle kernen rijdt
c. Een website, waar informatieverstrekking via lokale hypotheekverstrekkers en makelaars 

opgenomen wordt
 
Beslispunt 3:
Scholieren maken kennis met verschillende soorten energie en leren bewust omgaan met energie 
door praktische lessen op basisscholen te laten organiseren en op het voortgezet onderwijs 
deelname aan het living lab te stimuleren. Het gevolg kan deelname aan bijvoorbeeld een Solar 
Challenge zijn.  

Beslispunt 4:
Een living lab ‘Energie in Steenwijkerland’ te realiseren (een samenwerkingsverband voor 
bedrijven, overheid, onderwijs en bewoners om onafhankelijke informatie en nieuwe 
ontwikkelingen te verkrijgen)  en daarvoor € 110.000 op jaarbasis beschikbaar te stellen. 

Duurzame mobiliteit

Beslispunt 9
De gemeente werkt in lijn met provinciaal en landelijk beleid toe naar minder en schoner verkeer 
in Steenwijkerland en pakt dit gezamenlijk met ondernemers in Steenwijkerland op voor de 
volgende vijf gebieden: 

a. bevorderen van groen verkeersgedrag, met speciale aandacht voor meer fietsen, meer 
doen met openbaar vervoer en minder vliegen;

b. opzetten (elektrisch) deelautogebruik;
c. voorzien in een toereikende oplaadinfrastructuur
d. aansturen op emissievrij bus- en busjesvervoer
e. bevorderen dan wel afdwingen van emissievrij goederenvervoer

2. Het Burgerbesluit 
Steenwijkerland
7 april 2018
Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?

Het Burgerbesluit is bij stemming 
genomen door de Burgerraad. Hoe, dat 
is te lezen in hoofdstuk 6. Hier staat 
alvast de integrale tekst van het besluit, 
inclusief de handtekeningen van de 
voltallige burgerraad van 63 burgers.
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Zon en wind

Beslispunt 11
a. Een stimulerend en transparant gemeentelijk beleid op te stellen voor zon- en 

windenergie.  
b. Dit beleid ruimtelijk te vertalen met als uitgangspunt “lasten én lusten lokaal”. 
c. Om de ontwikkelrisico’s te verlagen de legesbetaling uit te stellen tot de aanvang van de 

exploitatie Hoe wordt Steenwijkerland Energieneutraal

Aardwarmte en biomassa

Beslispunt 12
De gemeente neemt het voortouw in het toepassen van aardwarmte bij nog te (ver)bouwen 
gemeentelijke gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen, zwembaden of buurthuizen. 

Beslispunt 13
De gemeente organiseert in 2018 een “ronde tafel gesprek” tussen aanbieders, transporteurs 
en afnemers/verwerkers van biomassa met als einddoel dat van alle biomassa reststromen 
in Steenwijkerland er regionaal opgewekt duurzaam gas, warmte of elektriciteit, compost en 
biogrondstof wordt geproduceerd. 

Dichtbij huis

Beslispunt 14
Inrichting van een Gemeentelijke projectgroep die het voorstel van de Werkplaats Dicht bij Huis 
verder inhoudelijk gaan uitwerken op basis van de in de toelichting genoemde uitgangspunten ter 
voorbereiding op de uitvoering van de pilots zoals omschreven in het genoemde voorstel. 

Beslispunt 15
De gemeente voert na uitvoering van de pilots een evaluatie uit en maakt op basis van deze 
evaluatie een vervolgplan voor het uitvoeren van energiemaatwerk adviezen voor de rest van de 
woningvoorraad en overige gebouwen in de gemeente. 

Energiecoöperaties

Beslispunt 16
De gemeente ondersteunt de oprichting van lokale energiecoöperaties 

Gemeentelijk beleid

Beslispunt 18
Woningen in Steenwijkerland in 2035 zo veel mogelijk aardgasvrij zijn.

Beslispunt 20
De gemeente stelt een fonds in voor goedkope leningen voor initiatiefnemers die een bijdrage 
leveren aan de energie neutrale doelstelling van de gemeente, 

Beslispunt 21
De gemeente stelt een beleidsvisie ‘Verduurzaming monumentale panden’ op met als doel deze 
verduurzaming actief en maatwerkgericht op te pakken 
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Aldus besloten door de 1e Burgerraad van Steenwijkerland op zaterdag 7 april 2018.  

De leden:

1 hristiaan Van der  an 2 H M  van der Vegt 3 Jos Lok

4 ees O ringa 5 Jan J  de Olde 6 Jan Willem Harink

7 Otto rediet 8 Ren  Binnenmars 9 W J  Boelsma

10 Jan ter Horst 11 Frank Morsink 12 Lar sa ijksma

13 Jan de V ijst 14 nneke de Vries 15 gea hornstra

16 Jenne lgra 17 Ger de Haan 18 Moni e Maan

19 M M  Meijneres 20 Rene Rik 21 M J  Meijneres

22 John Hoogma 23 Gerard e Lange 24 Jan Maat
9Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



25 Robbert Vlagsma 26 b Logtmeijer 27 Ria van Hien

28 ndries ter Heide 29 Sjoerd  Hamstra 30 martien spit en

31 Jannie van Beekh i en Bakker 32 Marja Geerdink 33 Peter van Beekh i en

34 Binne Heida 35 F  van der B rg 36 Henrieke van Beek

37 Willem Langendoen 38 Leon van der PLoeg 39 i k B inga

40 lo is smit 41 Henk ipers 42 Pieter Bos

43 altje van den Brink Remmelts 44 Jan Willem Van alen 45 le  de R iter

46 ngrid ten Berge  op de Weegh 47 robert g ro its h 48 Tonn  B ijs
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49 Tilko Gernaat 50 Eppie Plat 51 Loekie Langendoen

52 Marjan Resink 53 Gert Jan Van den Born 54 Gerrit Eikelboom

55 Rienk Oldersma 56 Sialto Eskes 57 Jan Groen

58 Wilma van Benthem 59 Feikje  Groen 60 Bertha Groen

61 Hans van der blom 62 Frans Resink 63 Ysbrand Visser

25 Robbert Vlagsma 26 b Logtmeijer 27 Ria van Hien

28 ndries ter Heide 29 Sjoerd  Hamstra 30 martien spit en

31 Jannie van Beekh i en Bakker 32 Marja Geerdink 33 Peter van Beekh i en

34 Binne Heida 35 F  van der B rg 36 Henrieke van Beek

37 Willem Langendoen 38 Leon van der PLoeg 39 i k B inga

40 lo is smit 41 Henk ipers 42 Pieter Bos

43 altje van den Brink Remmelts 44 Jan Willem Van alen 45 le  de R iter

46 ngrid ten Berge  op de Weegh 47 robert g ro its h 48 Tonn  B ijs
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Op zaterdag 18 november zijn 275 Deelnemers ingegaan op de uitnodiging voor de Burgertop 
G1000Steenwijkerland, die is gestuurd naar 7000 burgers op basis van loting. Werkgevers en 
professionals die zich met energie en duurzaamheid bezig houden zijn uitgenodigd. Ambtenaren 
enthousiast gemaakt om mee te doen en politici uitgenodigd om deel te nemen. Dit alles vanuit 
één van de leidende principes van de G1000: het hele systeem in de zaal – de verschillende actoren 
in de gemeenschap rond de vraag doen mee.

De overige 6 principes op een rij: 
• Gelijkwaardigheid – we zijn allemaal burgers van dezelfde gemeenschap
• Loting – iedereen heeft een gelijke kans om deel te nemen
• Dialoog – de zoektocht naar wat we delen en niet waarin we verschillen
• Deelnemers leiden zichzelf – wij weten zelf het best wat belangrijk is voor onszelf en onze 

gemeenschap
• Transparantie – het is altijd helder hoe de keuzes in het proces tot stand komen
• Veiligheid – het is voor iedereen veilig om deel te nemen 

Wereld café
Het ochtendprogramma begint met een ‘World Café́’, hier Energie-café́ gedoopt, waarbij de 
deelnemers in 3 rondes van 20 minuten aan een tafeltje met 4 personen spreken over een centrale 
vraag. Na die eerste ronde zoekt iedereen een nieuwe tafel met nieuwe personen en begint het 
gesprek over de tweede vraag. En vervolgens, na weer een wissel, een gesprek van 20 minuten 
over de 3e vraag. Zo spreekt iedere deelnemer binnen 11/2 uur 9 mede-deelnemers over het 
onderwerp. 

Dialoog
De deelnemers worden na een korte inleiding door de moderator uitgenodigd om aan tafels 
plaats te nemen met drie andere genodigden, bij voorkeur mensen die ze nog niet kennen. 
Aan de tafel gaan ze in gesprek over de vraag: 
“Waarom is Energieneutraliteit belangrijk voor 
Steenwijkerland?”. Na 20 minuten typen alle 
deelnemers een woord in dat hen tijdens deze 

3. Burgertop
18 november 2017

“Ik vond dit harstikke leuk en voor aan de 
lijn krijgen mopperaars de kans om hun 
stem te laten horen. Ik vond vooral het 
niet in discussie maar in dialoog gaan heel 
leerzaam en volgens mij kwam er daardoor 
veel meer uit en hadden niet alleen de 
zenders het woord.”

-Anoniem (via enquête) -
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dialoog geraakt heeft. De woorden verschijnen op een groot 
scherm, waarbij de meest genoemde woorden het grootst worden 
geprojecteerd. 
Dat levert onder anderen de woorden Toekomst, Onafhankelijkheid 
en Bewustwording op. Vervolgens wordt de deelnemers gevraagd 
een andere tafel te zoeken met “mensen die je niet kent”. Per tafel 

blijft één deelnemer zitten en doet verslag van hetgeen in de eerste ronde besproken is. De tweede 
vraag waarover gesproken wordt is: “Wat moet er gebeuren om Steenwijkerland energieneutraal te 
maken?”. De woorden Bewustwording en Samenwerking verschijnen als grootste op het scherm. 
Na de laatste dialoogronde rond de vraag: “Wat kun/wil je daaraan bijdragen?” worden als 
belangrijkste woorden Investeren en Besparen gekozen.

Agenda

Alle woorden verschijnen vervolgens als één grote woordwolk op het scherm. De 6 grootst 
afgebeelde woorden worden als agenda voorgesteld. In overleg met de zaal wordt de agenda voor 
het middagprogramma vastgesteld. Daarbij worden enkele begrippen op verzoek van deelnemers 
en met akkoord van de zaal gecombineerd. De volgende agenda komt op het scherm:
1. Bewustwording
2. Investeren
3. Toekomst
4. Samenwerking/collectiviteit
5. Besparen
6. ‘Wildcard’
7. Onafhankelijkheid
8. Stimuleren en subsidie

Nummer 6 ‘Wildcard’ is bedoeld voor deelnemers die niet aan een thema uit de agenda willen 
werken, maar aan een eigen thema. 

“Het blijft in grote thema’s 
steken”

-Anoniem (via enquête) -

“Goed georganiseerd, veel 
mensen ontmoet, goede sfeer, 
interessant thema”.

-Anoniem (via enquête) -
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Voorstellen
Nadat de deelnemers zelf de zaal opnieuw hebben ingericht met tafels voor acht personen, in 
plaats van vier, begint het tweede deel van het hoofdprogramma. De tafels staan in vakken die 
gekoppeld zijn aan de agenda. Als alle deelnemers een plaats hebben gekozen gaan ze samen aan 
de slag om een voorstel te maken. Eerst vertelt iedere deelnemer wat hij of zij belangrijk vindt op 
het gekozen thema. De werkplaats maakt vervolgens een titel waaraan men verder gaat werken 
met een korte introductie. Dan kan iedereen even de benen strekken om bij de buren de titels en 
de dromen te bekijken. Vervolgens werkt iedere werkplaats een presentatie.

Presentaties
Als de presentaties klaar zijn wordt de zaal door de deelnemers 
leeggemaakt en kan er worden gestemd. Iedereen loopt langs de 
beeldschermen en bekijkt elkaars presentaties. Vervolgens kan 
er met behulp van een badge die een RFID-chip bevat worden 
gestemd. Deze chip wordt door G1000 geladen met 4 stemmen. 
Door de badge langs een lezer te halen die onder het scherm met 
een voorstel is aangebracht, wordt de stem uitgebracht. Met behulp van speciaal voor G1000 
ontwikkelde software worden de stemmen vervolgens ‘real time’ uitgelezen en de resultaten direct 
aan de deelnemers getoond. De 10 voorstellen met de meeste stemmen zijn:
1. 4.4 Cooperatie Energiek Steenwijkerland i.o (54 stemmen, thema Samenwerking / Collectiviteit)
2. 5.2 Besparing als nieuwe bron! 51 (51 stemmen, thema besparen)
3. 3.4 Opgewekt naar circulaire energie!(39 stemmen, thema Toekomst)
4. 2.1 De opslag van duurzame energie (thema Investeren)
5. 1.0 De vrijblijvendheid voorbij (38 stemmen, thema Bewustwording)
6. 1.4 Energiemakelaar (38 stemmen, thema Bewustwording)
7. 8.1 Vertel iedereen het verhaal: energieneutraal! (36 stemmen, Stimuleren en subsidie)
8. 4.2 Energieplatform (35 stemmen, Samenwerking / Collectiviteit)
9. 2.0 Niets uitsluitend, kennis en participatie! (31 stemmen, Investeren)
10. 5.3 Wat je bespaart…. hoef je niet op te wekken (31 stemmen, thema Besparen)

Bij het verlaten van de zaal krijgen de deelnemers het verzoek om zich aan te melden voor het 
vervolg – de uitwerking van de ideeën in concrete voorstellen. Aangezien zij met elkaar eigenaar 
zijn van de ideeën, zullen zij er zelf mee aan de slag moeten. Zo’n 140 deelnemers meldden zich 
spontaan aan voor het Burgerforum dat op 7 december van start gaat. De G1000Burgertop eindigt 
met een drankje en een hapje voor iedereen die zin heeft om nog even na te praten. Dat zijn er 
velen, die op allerlei manieren blijk geven van hun enthousiasme voor de gevolgde werkwijze en de 
manier waarop zij inbreng konden leveren  

“goed georganiseerd en 
duidelijke uitleg door 
G1000 team.”

-Anoniem (via enquête) -
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“Het was interessant, maar niet 
per se mijn interessegebied. 
Daarom was het soms lastig om 
alle discussie te volgen.”

-Anoniem (via enquête) -
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Op donderdagavond 7 december gaat het Burgerforum G1000Steenwijkerland van start. Het 
forum duurt tot het G1000Burgerbesluit van 7 april 2018 en kent in Steenwijkerland, drie 
gezamenlijke werkateliers, 9 werkplaatsen, een regiegroep, een begeleidingsgroep, een digitaal 
platform en een projectteam.

Werkplaatsen
De voorstellen die op de Burgertop gemaakt werden zijn (nog) niet erg uitgewerkt, simpelweg 
omdat de tijd daarvoor ontbrak. Daarom is een vervolgtraject ingericht. Werkplaatsen van burgers 
die de uitwerking van een deel van de ideeën uit de voorstellen voor hun rekening namen. Elke 
werkplaats kiest daarbij een eigen thema. De werkplaatsen komen zo vaak bij elkaar als nodig was 
om tot een uitgewerkt voorstel te komen.  

Platform en website 
Elke werkplaats krijgt een plek op een digitaal forum op platform.g1000steenwijkerland.nl om de 
eigen ideeën en voorstellen te delen met de rest van Steenwijkerland. Elke werkplaats heeft een 
eigen domein, waar informatie kan worden gedeeld. Daarnaast worden alle voorstellen voor het 
Burgerbesluit op het platform geplaatst. In totaal had het platform 825 bezoekers. De website van 
G1000Steenwijkerland is 2045 maal bezocht. De voorstellen zijn eveneens via twitter, facebook en 
de Steenwijker Courant (oplage 20.000) huis aan huis, verspreid.

Werkateliers 
Om het werk in de werkplaatsen te ondersteunen zijn 3 werkateliers georganiseerd. Tijdens deze 
ateliers werken alle werkplaatsen tegelijkertijd in één ruimte, maar aan aparte tafels, aan hun 
eigen voorstellen en om informatie uit te wisselen. Ook kan G1000 op die avonden informatie 
over het proces delen. In twee werkateliers kunnen deelnemers met landelijke en lokale experts 
sparren over hun ideeën. In een ander atelier worden ze voorbereid op de panelgesprekken en 
kunnen ze hun presentatie voorbereiden. Het werken in de ateliers geeft de deelnemers houvast. 

Regiegroep 
Om met elkaar de opzet en voortgang van het proces te bespreken is een regiegroep ingesteld, 
bestaande uit een vertegenwoordiger van elke werkplaats en de leden van de projectgroep. De 
regiegroep vergadert voor ieder werkplaatsatelier en één maal, vlak voor de Burgerraad, op een 
eigen avond. 

Begeleidingsgroep ambtenaren
Iedere werkplaats heeft één of twee contactambtenaren. Zij 
assisteren onder andere in het contact met de gemeente. De 
begeleiders krijgen in een bijeenkomst informatie over hun taak 
en rol binnen de groep.

4. Burgerforum
7 december 2017 t/m 21 maart 2018

“Een goede vorm van inspraak.”

-Anoniem (via enquête) -
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Projectteam
Op het gemeentehuis is een projectteam opgezet dat zorg draagt voor organisatie en 
communicatie. Dit team werkt nauw samen met het team van G1000. 

Spoor 2
Een G1000 rond energieneutraal Steenwijkerland begint niet bij nul. Burgers en bedrijven 
zijn soms al jaren bezig met dit thema. Deze groep kan een belangrijke motor en 
samenwerkingspartner vormen in de uitvoering van het burgerbesluit. Om helder te krijgen om 
wie het gaat zijn 21 initiatieven in Steenwijkerland bezocht en beschreven op de pagina 
www.g1000steenwijkerland.nl/initiatieven/. 

Scheerwolde, donderdagavond 7 december 2017
Start G1000Burgerforum

In centrum De Wielewaal in Scheerwolde komen donderdagavond 7 december zo’n 70 
deelnemers aan de burgertop van 18 november, samen om een vervolg te geven aan de 
G1000Steenwijkerland Energieneutraal. De bijeenkomst vormt de start van het Burgerforum. 
Het Burgerforum vindt plaats tussen de Burgertop en het Burgerbesluit. Bij de start van het 
Burgerforum formeren de deelnemers zelf de werkplaatsen. Zij clusteren alle ideeën uit de 33 
voorstellen van de Burgertop. Die clusters vormen vervolgens de werkplaatsen.

Vragen
Tijdens de introductie komen veel vragen uit de zaal. Wat gebeurt er met plannen die worden 
weggestemd? Kan er ook sprake zijn van een voorgekookte stemming bij het Burgerbesluit? 
Antwoord G1000: “Alle voorstellen kunnen worden aangenomen door de burgers. Het is 
niet zo dat één voorstel moet winnen”. Moet het Burgerbesluit niet eerst naar het College? 
Antwoord G1000:“Dit is een proces van de burgers, dat leggen we rechtstreeks voor aan onze 
vertegenwoordigers in de gemeenteraad”. Maar is het College dan wel akkoord met het proces? 
Antwoord G1000:”Tot vanavond had het college kunnen ingrijpen. Nu hebben we niemand meer 
nodig om onze mening te vormen en kunnen we onze plannen zelf voorleggen aan de raad. Het is 
echt niet nodig om eerst bij het college langs te gaan”.

“De ervaring van het proces om 
burgers te betrekken was leuk 
en leerzaam. Het kost wel veel 
avonden aan vrije tijd.”

-Anoniem (via enquête) -
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Prioriteren
Na de inleidende besprekingen volgt het stickeren van de ideeën uit de voorstellen van de G1000. 
Er hangen rond de 600 post’its met een idee erop. de deelnemers krijgen ieder 4 stickers om 
mee te stemmen. De post its zonder stickers worden op vellen geplakt die beschikbaar blijven 
voor de later op de avond te vormen werkplaatsen. De overgebleven ideeën worden vervolgens 
geclusterd door de deelnemers. Van de 11 clusters blijven er 9 over. Samen met de zaal worden 
ze voorzien van een titel: Dicht bij huis, Bewustwording, Nieuwe energie, Voeding, Duurzame 
mobiliteit, Informeren, Energiecoöperatie, (Gemeente)Beleid. Acht werkplaatsen hebben zich 
gevormd. De werkplaats Nieuwe energie splitst zich al tijdens de avond omdat de werkplaats wel 
erg groot is.

Werkplaatsen
Tijdens een rondje langs de werkplaatsen zegt de werkplaats “Bewustwording”, Al jullie 
fantastische plannen hebben bewustwording nodig om een succes te worden. “Duurzame 
mobiliteit” gaat zich bezig houden met duurzaam vervoer, openbaar vervoer maar ook met 
glasvezel en aanverwante zaken. “Informatie” gaat vooraf aan bewustwording. We hebben ideeën 
verzameld die we verder gaan uitwerken. Zo gaan we aan de slag met de energiescan. 

“Voeding” gaat zich bezig houden met minder voedseltransport, scholen, bijen en alles wat 
met transport te maken heeft. “Dichtbij Huis” heeft gesproken over woningen energieneutraal, 
en een woning abonnement: De investering/lening in duurzame energie wordt terugbetaald 
via de bespaarde kosten. We willen de randvoorwaarden zo organiseren dat energiebesparing 
voor de eigen woning interessant wordt. De werkplaats “Gemeentelijk beleid” wil duidelijkheid 
over de kaders waarbinnen de voorstellen kunnen worden gerealiseerd. Ook vinden ze dat de 
gemeente het goede voorbeeld moet geven. “Alles wat we samen bedenken moet natuurlijk wel 
uitgevoerd worden” De werkplaats “Coöperatie” gaat inventariseren wat er al voor initiatieven 
zijn in samenwerken met de gemeente. “Nieuwe energie” was een vrij grote werkplaats. Er is een 
splitsing gemaakt tussen “restenergie” en “nieuwe energie”. De technieken zijn bekend. “Maar 
hoe moeten we dat configureren om dat ook uitgevoerd te krijgen?”. De werkplaats “”Andere 
duurzame energie dan zon en wind” gaat op zoek naar kennis over besparing en hernieuwbare 
energie, als aardwarmte en biomassa. De werkplaats gaat verkennen wat er mogelijk is in 
Steenwijkerland  
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Willemsoord, donderdag 18 januari 2018
werkplaatsatelier 1: Werkplaatsen laten zich inspireren

In het Dorpshuis van Willemsoord, komen de werkplaatsen van de G1000Steenwijkerland bij 
elkaar om deel te nemen aan een zogenaamde ‘kenniscarrousel’. Er zijn 12 experts aanwezig 
op zeer diverse gebieden. Sommigen op verzoek van de werkplaatsen zelf. Zo is er een 
vertegenwoordiger van de Gebiedscoöperatie Zuid-West Drenthe en zijn er vertegenwoordigers 
van Buurtauto en Buurkracht. Ook energiebedrijven Enexis en Rendo zijn van de partij 
evenals een initiatievenmakelaar op het gebied van energie en de gemeente Steenwijkerland. 
Geïnteresseerden in bewustwording kunnen terecht bij een communicatie expert en Nieuwleusen 
Synergie presenteert hun ervaringen met een coöperatie die zowel een kringloopwinkel als twee 
windmolens beheert.

Experts
Alle experts hebben een eigen tafel waar de deelnemers 25 minuten kunnen aanschuiven. Aan 
iedere tafel worden de experts bevraagd. Er zijn zoveel vragen dat het voor de deelnemers soms 
moeilijk is zich los te maken van de tafel voor de volgende ronde waar ze aan kunnen schuiven 
bij een andere expert naar keuze. Zo krijgt iedere deelnemer de kans om drie experts te spreken. 
Deelnemers krijgen veel antwoorden, maar sommigen blijven enigszins in verwarring achter door 
de hoeveelheid kennis. Deelnemers van de werkplaats Bewustwording, Marja Geerdink en Tineke 
Filarski zijn zeer geïnspireerd door de gesprekken: “Het heeft mijn eigen bewustwording verdiept 
waardoor ik het verhaal beter kan uitdragen”, aldus Tineke.

5. Werkplaatsateliers
18 januari 2018 t/m 21 maart 2018
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Volop gemotiveerd
Een rondje langs de werkplaatsen maakt duidelijk dat ze nog volop gemotiveerd zijn om 
aan de slag te gaan. Werkplaats Coöperatie komt de volgende maandag alweer bij elkaar 
om verdere stappen te zetten. Vanavond hebben ze gesproken met Nieuwleusen Synergie, 
een dorpscoöperatie. Er zijn veel mogelijkheden. Je kunt als coöperatie heel wat voor elkaar 
betekenen. Het is ook breed; in Nieuwleusen beheert de coöperatie een kringloopwinkel en 
hebben ze onlangs twee windmolens aangeschaft. De werkplaats Gemeentelijk beleid heeft 
nog de nodige vragen aan de gemeente. Ze hebben vanavond veel gehoord maar hebben 
een vervolgafspraak gemaakt om verder te spreken over het beleid rond duurzaamheid bij de 
gemeente. Vragen zijn bijvoorbeeld: “Hoe zit het met zon- en windenergie? Hoeveel geld is er 
beschikbaar?” Ze hopen dat de gemeente daar antwoord op kan geven.

Platform
De werkplaats Informeren gaat met alle informatie aan de slag om zoveel mogelijk mensen te 
betrekken en de kennis door te geven. Er is een platform opgezet waarop de werkplaatsen hun 
voorstellen kunnen presenteren (www.platform.g1000steenwijkerland.nl/). Iedere inwoner kan 
een like geven en commentaar leveren. Wat betreft het platform wordt het een uitdaging om te 
zorgen dat de inwoners van Steenwijkerland het weten te vinden. Eén van de jongere deelnemers 
aan de bijeenkomst Christiaan Van der Zwan vond het interessant om te zien wat er buiten 
Steenwijkerland allemaal gebeurt aan initiatieven. “We kunnen nog zoveel bereiken met het 
potentieel dat we in de gemeente hebben. De G1000 is een start om initiatieven echt van onderop 
en met elkaar te nemen”, aldus een enthousiaste Christiaan.

Informatie
Dicht bij Huis duizelt het nog wat van alle informatie. “We proberen al die kennis op een rij te 
krijgen en in ons voorstel te verwerken. We willen intensiever isoleren, duurzame energie gaan 
gebruiken en de mensen daarin meekrijgen.” Er is ook een werkplaats Nieuwe energie, andere 
alternatieven. Die gaat de komende week de ervaringen die ze vanavond hebben opgedaan 
samen verwerken in voorstellen om biomassa en aardwarmte bekend te maken en ervoor 
te zorgen dat het meer wordt toegepast. Voor Nieuwe energie wind en zon is het technische 
gedeelte niet het grootste probleem. Het fysieke netwerk om energie door te transporteren lijkt 
ook voldoende. “Moeilijker is om ervoor te zorgen dat we wind en zon in Steenwijkerland als 
positief gaan ervaren. We gaan daarvoor ook buurten bij de werkplaats bewustwording”.
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Inspiratie
Duurzame mobiliteit heeft veel inspiratie opgedaan bij de expert 
van de buurauto. Ze moeten de informatie nog verwerken en 
delen. Ze willen ook graag spreken over een groene code. Dat 
kan een eindproduct zijn van de samenwerking in de G1000. Een 
groene code is een lijstje met gedragsadviezen als: Woon waar 
je werkt en winkel waar je woont. Haal spullen en mensen uit de 
directe omgeving. Je kunt dat voor burgers maken maar ook voor 
gemeente en bedrijven.
Bewustwording dacht dat ze al heel ver waren met een middel maar hoorde vanavond dat 
ze eerst een strategie moesten bedenken voordat ze middelen gaan ontwikkelen. Het advies 
is daarbij om de boodschap vooral praktisch te houden. Voedsel is onder de indruk van de 
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.Hoe ze daar werken met biogas uit bermen en lokaal 
voedsel heeft veel ideeën opgeleverd. “We moeten ze nu nog uitwerken!”. De 60 aanwezigen 
kijken terug op een intensieve bijeenkomst die veel antwoorden maar ook veel nieuwe vragen 
heeft opgeleverd. In ieder geval zijn alle werkwerkplaatsen extra gemotiveerd om aan hun 
voorstel verder te werken om Steenwijkerland uiteindelijk energieneutraal te maken.

Vollenhoven, donderdag 8 februari 2018
werkplaatsatelier 2: Experts geven commentaar

Donderdag 8 februari kwamen alle werkplaatsen in De Burght in Vollenhove bijeen om aan 
elkaar en aanwezige experts de eerste contouren van hun voorstel te presenteren. De experts is 
gevraagd om ‘lastige’ vragen te stellen. De avond begint met presentaties van de steeds concreter 
wordende voorstellen waaruit een stevige ambitie blijkt. 

Platform voedsel initiatieven
Samenwerken in een gemeentelijk platform van voedselinitiatieven (werkplaats Voeding) of lokale 
coöperaties die verbonden zijn en ondersteund door de gemeente en een grotere coöperatie 
voor de grotere investeringen (werkplaats Energiecoöperatie). Wind- en zonne-energie voor 
iedereen maar dan wel onder een aantal voorwaarden (werkplaats Nieuwe energie: Zon en wind), 
aardwarmte gebruiken en een gezamenlijk plan maken voor het benutten van riet, bermafval en 
hout uit bossen (werkplaats Nieuwe energie: Andere alternatieven). 

“Altijd doen, super leuk! Besef je 
alleen wel dat er ook de nodige 
inspanningen van je verwacht 
worden.”

-Anoniem (via enquête) -
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Bewustwording
Actief werken aan bewustwording om in 2030 energieneutraal te zijn (werkplaats 
Bewustwording), informatie verspreiden onder het motto ‘ doen, leren en beleven’ (werkplaats 
Informatie) en energieverliezen van huishoudens zoveel mogelijk tegengaan door een 
energieprofiel per gebouw met daaraan gekoppeld een energieadvies over isolatie, besparing en 
het zelf of gezamenlijk opwekken van energie (werkplaats Dichtbij Huis). Als we ons verplaatsen 
kan dat via ‘groen’ verkeer, (elektrische) deelauto’s met voldoende oplaadpunten en een hub 
in iedere kern waar oplaadpunten, deelautos, emissievrije huis aan huis bezorging, OV en 
schoolvervoer bijeenkomen. (werkplaats Duurzame mobiliteit)

Aangenaam verrast
Deelnemer Frans Resink is aangenaam verrast door de kwaliteit van de ideeën die vanavond 
gepresenteerd zijn. “Het zou goed zijn als inwoners en raadsleden op het platform.
g1000steenwijkerland kennis nemen van die voorstellen in ontwikkeling. Ook met het oog op de 
komende verkiezingen”, zegt Frans die zelf een enthousiast pleidooi hield voor meer duurzaam 
vervoer in Steenwijkerland. Loekie Langendoen uit De Pol, zit bij de werkplaats Voeding en is 
onder de indruk van de presentaties. “Ik word blij van wat er allemaal mogelijk zou kunnen 
worden en dat iedereen nog steeds enthousiast is”.

De werkplaatsen laten op www.platform.g1000steenwijkerland.nl zien waar hun voorstel over 
gaat. Hier wordt al veel duidelijk ook al worden de uiteindelijke voorstellen pas na 8 maart op 
het platform gepresenteerd. Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen via het platform de 
ontwikkelingen volgen en reageren op de ideeën van de werkplaatsen. Dat kan door een like of 
een niet like, maar ook door inhoudelijk op de voorstellen te reageren. Voor de werkplaatsen is 
het belangrijk om te weten hoe hun medeburgers over de plannen denken. Hoe meer mensen 
reageren hoe duidelijker wordt of de plannen door heel Steenwijkerland gedragen worden.

Giethoorn, donderdagavond 8 maart 
werkplaatsatelier 3: Presentaties oefenen

Donderdagavond 8 maart is een spannende avond voor de 9 werkplaatsen. Zij presenteren, in 
een pitch van 7 minuten, de voorstellen waar ze de afgelopen drie maanden aan gewerkt hebben. 
De toehoorders waren zichtbaar onder de indruk. “Wat een energie hebben al deze mensen in 
de voorstellen gestoken. Complimenten! Na vanavond op naar het burgerbesluit op 7 april!” 
twitterde raadslid Jantina Drijfhout die evenals wethouder Oene Akkerman, als belangstellende 
aanwezig was.

Belang van duurzaamheid
Het spits wordt afgebeten door de werkplaats Bewustwording. Zij “Ik heb er veel positieve 

verhalen over verteld. Ik 
vind het GEWELDIG!!”

-Anoniem (via enquête) -
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hebben gesproken met de oprichter van het 
bedrijf Agrifac. Hij is zich bewust geworden 
van het belang van duurzaamheid door het 
lezen van een boek. Nu heeft hij het groenste 
bedrijf van Nederland. Met een foto van 
de kerktoren die in het water staat wil de 
werkplaats Steenwijkerland het belang van 
bewustwording en energieneutraal laten zien. 
Het motto van de werkplaats is IK BEGIN. 
Daarbij heeft iedereen zijn eigen motieven en 
kan iedereen zijn eigen voorbeeld geven. Het 
plan heeft drie stappen: 1. aandacht trekken 
met het beeld van de toren van Steenwijk die 
in het water staat 2. motiveren met behulp 
van allerhande campagnematerialen en 3. Een 
website die voor alle motieven de bezoeker 
informeert met concrete mogelijkheden.

Informeren en leren
Om inwoners bewust te maken is informatie 
nodig. De werkplaats Informeren en 
leren gaat uit van correcte onafhankelijke 
informatievoorziening over energiebesparing 
en duurzame opwekking waarbij inwoners actief benaderd worden. Zij stellen een energiewinkel 
of energiebus voor waar je makkelijk naar binnen stapt. Informatie kan beter gebundeld 
worden en makkelijker toegankelijk gemaakt op internet. Op scholen kunnen kinderen lessen in 
duurzame energie krijgen. Ook wil de werkplaats energieke evenementen organiseren als een 
solar challenge. Tot slot pleit de werkwerkplaats voor een samenwerking tussen ondernemers, 
overheid en onderwijs waar een living lab wordt ingericht om lokaal innovaties uit te proberen en 
onderwijs naar je gebied te halen. Hun motto is: Informeren, leren en beleven.

Voeding
De werkplaats Voeding geeft aan dat er veel energie bespaard kan worden met voeding. Zo vindt 
75% van de voedselverspilling plaats bij de productie. Eén op de drie vrachtwagens vervoert 
voedsel of hulpmiddelen voor voedsel. De werkplaats vraagt de gemeente om een voedselvisie, 
Steenwijkerland krijgt een voedselplatform waar onderwijs, burgers, ondernemers en overheid 
samen werken om de visie te realiseren. Ze kunnen aansluiten bij het living lab van de werkplaats 
Informeren en leren. Streekproducten zijn lastig te vinden en kunnen meer gepromoot worden 
binnen Steenwijkerland. Tot slot is aandacht nodig voor meer bewustwording bij de consument in 
Steenwijkerland.

Mobiliteit
Een derde van het energiegebruik in Steenwijkerland gaat op aan mobiliteit. De werkplaats 
Duurzame mobiliteit wil daar iets aan doen. Bijvoorbeeld door slimme laadpalen te plaatsen en 
het verkeer in de stad emissievrij te maken. Daarvoor is het belangrijk dat er voldoende laadpalen 
in Steenwijkerland komen. De werkplaats stelt een actief beleid van de gemeente voor. Bij de 
provincie kan meer gepleit worden voor emissievrije bussen. Hetzelfde geldt voor de busjes die 
pakjes bij particulieren en goederen voor winkels bezorgen. Er bestaan landelijke ‘Green Deals’ 
en projecten voor duurzaam vervoer en autodelen waar Steenwijkerland haar voordeel mee zou 
kunnen doen.
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Zon en wind
Alle gebruikers van Steenwijkerland voorzien van duurzame energie 
die in Steenwijkerland is opgewekt. Te beginnen bij 40% van het 
elektrisch verbruik duurzaam in 2022 oplopend naar 75% in 2030. 
Dat is het doel van de werkplaats Zon en Wind. Voordeel is dat 
dan de energie-inkomsten ook in de gemeente zelf blijven. Om de 
helft van de elektrische energie met zonnepanelen op te wekken 
heb je 0,36% van land en dakoppervlakte van Steenwijkerland nodig. Voor de andere helft 17 
middelgrote windmolens. Plaatsing van zonnepanelen en windmolens moet in goed overleg 
met grondeigenaren en omwonenden. Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende initiatieven krijgen financiële steun van 
de gemeente. Als je energie opwekking lokaal geld oplevert kun je dat in lokale voorzieningen 
stoppen, bijvoorbeeld een buurtbus.

Aardwarmte en biomassa
Werkplaats Andere energievormen wil meer gebruik van aardwarmte en biomassa bevorderen. 
Voor biomassa is een ronde tafel nodig waar alle betrokken partijen gezamenlijk een plan maken. 
Om het gebruik van aardwarmte te bevorderen kan de gemeente beginnen bij scholen en 
sportaccommodaties. Daar kan meteen educatief gebruik worden gemaakt van de installaties.

Dicht bij huis
Dicht bij Huis wil Steenwijkerland in 2028 energieneutraal hebben. Dat doen ze door 
deelnemers te ontzorgen en maatregelen financieel aantrekkelijk te maken. In 2020 dienen 
bij elke woning minstens twee energiemaatregelen genomen te zijn. Ze beginnen bij 
particuliere woningeigenaren maar willen uiteindelijk ook huurwoningen, bedrijfspanden en 
overheidsgebouwen in het plan meenemen. Dat doen ze samen met Buurkracht en de gemeente. 
Elke deelnemer krijgt een gratis onafhankelijk energie maatwerk advies. Daartoe kan het huidige 
energieloket worden aangepast.

Energiecoöperatie
Werkplaats Energiecoöperatie beschrijft de voor- en nadelen van verschillende vormen waarin 
energieopwekking georganiseerd wordt. Uit onderzoek bij coöperaties in de gemeente blijkt 
dat ze het ook wel prettig vinden dat men elkaar kent. Wel zou er centraler kunnen worden 
gewerkt aan samenwerking tussen de verschillende coöperaties. De gemeente kan een actieve rol 
spelen in het stimuleren en ondersteunen van coöperaties. uiteindelijk moet iedere inwoner van 
Steenwijkerland lid kunnen worden van zo’n coöperatie.

Gemeentelijk beleid
Tot slot de werkplaats gemeentelijk beleid. Zij willen Steenwijkerland in 2035 aardgasvrij. Niet 
meer aansluiten van nieuwbouw op aardgas vanaf 2021 verplicht. Ook wil de werkplaats ruimte 
voor windenergie. Als je aardgasloos wil zijn moet je ruim 300 hectare aan zonnepanelen 
neerzetten. Windenergie is onmisbaar. Dat geeft ook het voordeel van een balans als er weinig 
zon is is er wel wind en andersom. Er zijn 5 windturbines nodig die samen met bewoners 
worden ontwikkeld. Kijk ook naar experimenten met kleine windmolens. Via een fonds dat 
weer met terugbetaling van winsten wordt onderhouden kunnen energieinitiatieven worden 
ondersteund. In Steenwijkerland staan 450 monumentale panden. Daarvoor kan voor eigentijds 
en energiezuinig wooncomfort worden gezorgd. De mogelijkheden zijn er. Er moeten ook 
alternatieven komen voor het verbranden van rietafval.

Joey Teekamp heeft voor lokale omroep van Steenwijkerland, Slos tv, opnames gemaakt voor 
korte filmpjes die de werkplaatsen kunnen gebruiken voor hun presentaties  

 

“Een goede manier om 
inspraak te organiseren. 
De uitwisseling van ideeën 
had resultaat.”

-Anoniem (via enquête) -

26



Zaterdag 7 april om 17.10 was het eerste G1000Burgerbesluit van Nederland over het thema 
energieneutraal een feit. Het besluit is genomen door 63 gelote burgers uit Steenwijkerland. Zij 
stemden over 21 beslispunten afkomstig uit negen voorstellen. Daarvan zijn er 13 aangenomen. 
Na ondertekening door alle leden van de burgerraad werd het besluit aangeboden aan de 
Burgemeester van Steenwijkerland Rob Bats. Hij zal het besluit binnenkort voorleggen aan de 
gemeenteraad.

Beslispunten
Beslispunten die in het Burgerbesluit zijn opgenomen betreffen 
praktische en onafhankelijke informatie voor bewoners en 
onderwijs. Dat via een energiewinkel, een energiebus, een 
website en een living lab waar onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid samenwerken. Ook duurzaam transport heeft een 
plek in het besluit in de vorm van het stimuleren van minder 
en schoner verkeer in Steenwijkerland door meer fiets en ov, (elektrisch) deelautogebruik, 
een toereikende oplaadinfrastructuur en emissievrij personen- en goederenvervoer. Ten 
aanzien van wind en zon vraagt de Burgerraad om stimulerend en transparant gemeentelijk 
beleid waarbij lasten én lusten lokaal goed worden verdeeld. Ook vindt de Burgerraad dat 
aardwarmte en samenwerking op het gebied van biomassa voor het opwekken van gas, warmte 
of elektriciteit, compost en biogrondstof moet worden bevorderd. Maatregelen dichtbij huis 
en energiecoöperaties verdienen ondersteuning. Het stimuleren van aardgasvrije woningen, 
goedkope energieleningen en verduurzaming van monumenten completeren het besluit. De 
volledige tekst plus handtekeningen van de ondertekenaars wordt gepubliceerd op deze site.

Uithoudingsvermogen
Loeki Langendoen woonachtig in De Pol en eigenaar van een energieneutrale 
werkplaatssaccommodatie nam actief deel aan de werkplaats voeding. “Al die stappen en 
bijeenkomsten van de G1000 vroegen van mij als doener behoorlijk wat uithoudingsvermogen. 

6. Burgerraad
7 april 2018

“Het was inspirerend om daar 
samen met andere belangstellende 
bij betrokken te zijn. De organisatie 
ondersteunde dat proces van 
inspiratie en gevoel van betrokken te 
willen zijn”. -Anoniem (via enquête) -
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Maar het is nodig om tot een goed voorstel te komen. Andere leden zijn handig in het formuleren 
en op de computer zetten. Samen hebben we het toch maar voor elkaar gekregen“. Helaas had het 
voorstel niet genoeg stemmen om in het besluit te worden opgenomen.

Waardering
In zijn slotwoord sprak Burgemeester Bats, nu getooid met ambtsketting, zijn waardering uit voor 
iedereen die zich voor de G1000 heeft ingezet. Nadat hij het besluit in ontvangst had genomen 
beloofde hij het, naast aan de gemeenteraad, ook bij de college onderhandelaars onder de 
aandacht te brengen.

Panels
In de ochtend van 7 april konden de werkplaatsen hun voorstellen presenteren aan 3 panels: 
Burgers, Experts en Politici. Vanuit die drie verschillende invalshoeken werden kritische vragen 
gesteld aan de werkplaatsen. Aaltje van den Brink is werkzaam bij de gemeente Steenwijkerland 
en woonachtig in Wanneperveen. Zij was voorzitter van het expertpanel: “Als ik al die presentaties 
van de werkplaatsen zie ben ik ontzettend trots op Steenwijkerland. Er is bij burgers zoveel kennis 
en bereidheid om te werken aan een energieneutrale gemeente. Die is onder andere geoogst door 
de G1000.”

Iedereen tekent
Opvallend was dat alle deelnemers aan de burgerraad 
het besluit hebben ondertekend, ook diegenen wiens 
beslispunten zijn afgewezen. Hoewel hun voorstel het 
niet heeft gehaald zijn zij het toch eens met het besluit. 
Een indicatie dat het proces volgens de deelnemers goed 
verlopen is   
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Al voor de G1000Steenwijkerland zijn burgers, gemeente en bedrijven gestart met initiatieven 
de een energieneutraal Steenwijkerland dichterbij brengen. Tijdens het Burgerforum zijn deze 
initiatieven bezocht en beschreven op www.g1000steenwijkerland.nl/initiatieven/
In totaal zijn 21 bezoeken afgelegd. De verslagen geven een beeld van een gemeenschap 
die volop in beweging is en een netwerk vormt dat gezamenlijk veel kan betekenen voor de 
doelstelling: Een energieneutraal Steenwijkerland. 

Energie coöperaties
Wie samen met een aantal buren energie wil gaan produceren via zonnepanelen op een schuur 
of een windmolen bij het dorp organiseert zich veelal in een coöperatie. Zo’n coöperatie geeft de 
leden de mogelijkheid om samen besluiten te nemen en geld te verdienen aan het produceren 
van energie. Dit biedt kansen om het geld weer terug te laten vloeien naar de gemeenschap, 
bijvoorbeeld voor activiteiten, speeltoestellen of renovatie van het dorpshuis. Een coöperatie kan 
ook andere activiteiten onder zijn hoede nemen zoals een kringloopwinkel, openbaar vervoer of 
zorg.
Eind 2016 is de eerste energie coöperatie van Steenwijkerland opgericht, De Wieden-Weerribben 
in Dwarsgracht/Jonen. In januari heeft de coöperatie meer dan 600 zonnepanelen geplaatst. 
Eind 2018 zijn er mogelijk al vier van dergelijke coöperaties in de gemeente Steenwijkerland. 
Oldemarkt heeft inmiddels een coöperatie en in Willemsoord en Belt Schutsloot zijn coöperaties 
in oprichting. Willemsoord en Rondom de Middenweg in Steenwijk krijgen steun van Buurkracht 
dat in heel Nederland energie initiatieven bundelt en ondersteunt met communicatie en advies.

Ondernemers
Naast de coöperaties kent Steenwijkerland een aantal actieve en succesvolle ondernemers 
die volop investeren in duurzame energie. In Giethoorn is een kippenboer die met behulp van 
biogas en zonnepanelen energie opwekt voor zijn eigen bedrijf en de omgeving genoeg voor 
4000 huishoudens. In Steenwijk staat een biomassa installatie genoeg voor 6000 huishoudens. 
Vanuit diverse plaatsen worden zonnepanelen verkocht en in heel Noord Nederland geïnstalleerd 
en in Vollenhove worden vanuit een volledig energieneutraal bedrijfspand warmtepompen 
geïnstalleerd en zijn er plannen met slimme straatverlichting. Samen hebben bedrijven in 
Steenwijkerland inmiddels enkele duizenden zonnepanelen op hun daken liggen.

Voedsel
Het aantal initiatieven groeit. Dat energie een veel breder thema is dan alleen het opwekken 
van stroom laat Transition Town Vollenhove zien. Zij zijn onder andere bezig met voeding 
en bewustwording. In Giethoorn zit een bedrijf dat paddenstoelen kweekt op koffiedik van 
horecabedrijven in de omgeving. Dat draagt bij aan de kringloop van grondstoffen en bespaart 
transport en dus ook energie.

Samenwerking
De initiatieven hebben naar eigen zeggen baat bij de samenwerking met de gemeente 
Steenwijkerland. Aaltje van den Brink verbindt vanuit de gemeente groepen en ondersteunt ze 
met advies. Daarnaast biedt de gemeente Steenwijkerland 10.000 euro startkapitaal aan energie 
initiatieven. Dat kan een stichting, vereniging of coöperatie zijn, als er maar een rechtsvorm is  

7. Initiatieven
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Bijlage 1
De beslispunten

1. Bewustwording   
2. Informeren en leren   
3. Voeding     
4. Duurzame Mobiliteit   
5. Zon + Wind     
6. Aardwarmte en Biomassa   
7. Dicht bij Huis    
8. Energie coöperaties    
9. Gemeentelijk beleid   

NIet alle beslispunten zijn door de 
burgerraad aangenomen. Voor de 
volledigheid zijn alle te stemming 
gebrachte punten in deze bijlage 
opgenomen. 
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De beslispunten zoals hieronder weergegeven vormen een onverbrekelijk geheel met de 
bijgevoegde toelichting, de panelpresentatie en de uitgebreide beschrijving, inclusief bijlagen.

    1. Werkplaats bewustwording

Beslispunt 1
Een bewustwordingscampagne uit te voeren, die in ieder geval bestaat uit:

a. het verlichten van 6 torens in het gebied vanaf 10 oktober 2018; het uitbrengen van een 
huis aan huis magazine; gebruik maken van flyers en banners als aandachttrekkers;

b. een website en app, gebaseerd op verschillende motieven en rolmodellen, die inspireren 
en informeren over concrete acties die mensen kunnen ondernemen voor een 
energieneutraal Steenwijkerland; 

en waarbij de gemeente fungeert als opdrachtgever, een bedrag van € 40.000 (ex btw) 
beschikbaar stelt en samen met een regiegroep van inwoners uitvoering geeft aan de campagne. 

   2. Werkplaats Informeren en leren 

Beslispunt 2:
Zorgdragen voor onafhankelijke voorlichting aan de inwoners van Steenwijkerland over 

energiebesparing en nieuwe technieken en daarvoor € 125.000 op jaarbasis beschikbaar te 
stellen. Deze voorlichting bestaat in ieder geval uit:

a. Een energiewinkel (waarin het huidige energieloket wordt opgenomen);
b. Een energiebus die langs alle kernen rijdt
c. Een website, waar informatieverstrekking via lokale hypotheekverstrekkers en makelaars 

opgenomen wordt
 
Beslispunt 3:
Scholieren maken kennis met verschillende soorten energie en leren bewust omgaan met energie 
door praktische lessen op basisscholen te laten organiseren en op het voortgezet onderwijs 
deelname aan het living lab te stimuleren. Het gevolg kan deelname aan bijvoorbeeld een Solar 
Challenge zijn.  

Beslispunt 4:
Een living lab ‘Energie in Steenwijkerland’ te realiseren (een samenwerkingsverband voor 
bedrijven, overheid, onderwijs en bewoners om onafhankelijke informatie en nieuwe 
ontwikkelingen te verkrijgen)  en daarvoor € 110.000 op jaarbasis beschikbaar te stellen. 

Toelichting
dit te realiseren door: 

a. vestiging in een centraal gelegen leegstaand gebouw; 
b. een podium voor ‘uitvindingen’ te bieden en ervaringen te delen; 
c. gezamenlijk “energieke evenementen” te organiseren 
d. scholieren praktijkvoorbeelden laten beleven (snuffelstage), wellicht inspireren om te 

kiezen voor een technisch beroep; 
e. een website te maken, waarin ook andere werkplaatsen aanhaken. 
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   3. Werkplaats voeding

Beslispunt 5
De gemeente stelt een voedselvisie op

Beslispunt 6
De gemeente neemt het initiatief om te komen tot een platform met ondernemers, 
onderwijsinstellingen en bestaande burgerinitiatieven met betrekking tot duurzaam voedsel; 

Beslispunt 7
De gemeente neemt het initiatief om de samenwerking tussen producenten, winkeliers en 
consumenten van streekproducten te verbeteren; 

Beslispunt 8
De gemeente vergroot de bewustwording rondom voedsel en voedselproductie bij de inwoners 
van Steenwijkerland. 

   4. Werkplaats duurzame mobiliteit

Beslispunt 9
De gemeente werkt in lijn met provinciaal en landelijk beleid toe naar minder en schoner verkeer 
in Steenwijkerland en pakt dit gezamenlijk met ondernemers in Steenwijkerland op voor de 
volgende vijf gebieden: 

a. bevorderen van groen verkeersgedrag, met speciale aandacht voor meer fietsen, meer 
doen met openbaar vervoer en minder vliegen;

b. opzetten (elektrisch) deelautogebruik;
c. voorzien in een toereikende oplaadinfrastructuur
d. aansturen op emissievrij bus- en busjesvervoer
e. bevorderen dan wel afdwingen van emissievrij goederenvervoer

     5. Werkplaats zon en wind

Beslispunt 10
Binnen de gemeentegrenzen van Steenwijkerland zowel zon als wind inzetten voor de opwekking 
van duurzame energie en daarbij de volgende doelstelling aan te houden:
• In 2022 40% duurzaam opgewekte energie ten opzichte van het totaalverbruik 
• In 2030 75% duurzaam opgewekte energie ten opzichte van het totaalverbruik 
• In 2050 100 % duurzaam opgewekte energie ten opzichte van het totaalverbruik 

Beslispunt 11
a. Ten behoeve van de realisatie van deze doelstelling een stimulerend en transparant 

gemeentelijk beleid op te stellen voor deze energiebronnen. 
b. Dit beleid ruimtelijk te vertalen met als uitgangspunt “lasten én lusten lokaal”. 
c. Om de ontwikkelrisico’s te verlagen de legesbetaling uit te stellen tot de aanvang van de 

exploitatie Hoe wordt Steenwijkerland Energieneutraal

     6. Werkplaats aardwarmte en biomassa

33Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



Beslispunt 12
De gemeente neemt het voortouw in het toepassen van aardwarmte bij nog te (ver)bouwen 
gemeentelijke gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen, zwembaden of buurthuizen. 

Beslispunt 13
De gemeente organiseert in 2018 een “ronde tafel gesprek” tussen aanbieders, transporteurs 
en afnemers/verwerkers van biomassa met als einddoel dat van alle biomassa reststromen 
in Steenwijkerland er regionaal opgewekt duurzaam gas, warmte of elektriciteit, compost en 
biogrondstof wordt geproduceerd. 

    7. Werkplaats dichtbij huis

Beslispunt 14
Inrichting van een Gemeentelijke projectgroep die het voorstel van de Werkplaats Dicht bij Huis 
verder inhoudelijk gaan uitwerken op basis van de in de toelichting genoemde uitgangspunten ter 
voorbereiding op de uitvoering van de pilots zoals omschreven in het genoemde voorstel. 

Toelichting
De uitgangspunten:

• Individuele benadering bij de burger thuis met een energieadviseur (de zgn. 
“keukentafelgesprekken” met aansluitend het energiemaatwerk advies)

• Ontzorgen, (aanbieden van compleet advies en uitvoeringsplan inclusief financieringsplan 
voor elke deelnemer) Eenvoudig, doeltreffend, transparant en effectief

• Financieel aantrekkelijk maken voor elke deelnemer om in te stappen
• Werken vanuit een ondernemende en pro-actieve houding richting de burger(s) 

Bij het formeren van de Gemeentelijke projectgroep spreekt het voor zich dat er diverse expertises 
nodig zijn binnen zo’n groep. Wij stellen voor om de volgende deskundigheid te garanderen: 
Expertises

• Energiedeskundigheid / adviseurs 
• Kennis op gebied van duurzaam bouwen en verduurzamen van bestaande woningen 
• Financieel technisch m.b.t. duurzaamheid 
• Projectleider (graag iemand met bewezen kwaliteiten op dit onderwerp, sterke leider!) 
• Communicatie deskundigheid op gebied van duurzaamheid (kan i.s.m. Buurkracht)
• “Verkoop” kennis in relatie tot onderwerp 
• Algemene projectondersteuning / secretarieel / administratieve verwerking gegevens etc.
• ICT deskundigheid o.a. bouw van website etc. 

Beslispunt 15
De gemeente voert na uitvoering van de pilots een evaluatie uit en maakt op basis van deze 
evaluatie een vervolgplan voor het uitvoeren van energiemaatwerk adviezen voor de rest van de 
woningvoorraad en overige gebouwen in de gemeente. 

Toelichting
De pilots zijn succesvol als kan worden aangetoond dat met de gehanteerde werkwijze meer 
woningeigenaren (met gemiddeld meer maatregelen per woning) deelnemen dan via de huidige 
opzet met het energieloket. Indien de pilots succesvol zijn, de uitrol garanderen voor de rest van 
de woningvoorraad en overige gebouwen in de gemeente.

   8. Werkplaats energiecoöperaties
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Beslispunt 16
De gemeente ondersteunt de oprichting van lokale energiecoöperaties 

Toelichting
door:

a. Het opstellen van een handboek voor de oprichting van een energiecoöperatie; 
b. Het beschikbaar stellen van een subsidie van 1500 tot 5000 euro voor 

haalbaarheidsonderzoeken;
c. Het beschikbaar stellen van een subsidie van 10.000 tot 25.000 euro voor de 

opstartkosten per energiecoöperatie, afhankelijk van aard en omvang;
d. Het voor burgers met onvoldoende financiële middelen mogelijk te maken om tegen een 

lage rente te lenen, zodat ook zij kunnen deelnemen.
e. Beschikbaar stellen van capaciteit (0,4 FTE gedurende minimaal 3 jaar) van een 

ambtenaar voor: 
• informatie verstrekking duurzaamheid. 
• het onderhouden van contacten met de initiatieven van energiecoöperaties. 
• het adviseren en begeleiden van projecten. 
• het helpen met de aanvragen voor subsidies. 
• het ondersteunen bij onderhandelingen met energiebedrijven; 

Beslispunt 17
De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een gemeentelijk energiebedrijf in relatie tot 
grootschalige vormen van energieopwekking, aanpassing aan de energie-infrastructuur en 
samenwerking met omliggende gemeenten. 

   9. Werkplaats gemeentelijk beleid

Beslispunt 18
Woningen in Steenwijkerland in 2035 zo veel mogelijk aardgasvrij zijn.

Toelichting
Dit houdt in dat:

a. vanaf 2021 nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op aardgas
b. het afkoppelen van aardgas wordt bevorderd bij bestaande woningen
c. en dat daartoe in ieder geval de volgende initiatieven worden genomen:

• de inzet van aardgasloze voorbeeldwoningen; 
• Het maken van prestatieafspraken c.q. intentieverklaringen met relevante 

stakeholders uiterlijk 30 juni 2019. 
•  Het opstarten van een grootscheepse publiekscampagne gericht op een brede 

energieneutrale aanpak van woningen uiterlijk 30 september 2019
• Het inzetten van een legesvrijstelling als de aardgasloze woning voor ten minste 75% 

energieneutraal is

Beslispunt 19
De gemeente voert een nadere verkenning uit naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm 
van een pilot, van ultra-moderne kleinschalige windmolens van EAZ (met een ashoogte van 15 
meter) buiten het bouwblok.
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Beslispunt 20
De gemeente stelt een fonds in voor goedkope leningen voor initiatiefnemers die een bijdrage 
leveren aan de energie neutrale doelstelling van de gemeente, 

Beslispunt 20
De gemeente stelt een fonds in voor goedkope leningen voor initiatiefnemers die een bijdrage 
leveren aan de energie neutrale doelstelling van de gemeente, 

Toelichting
waarbij: 
a. de rentebetaling en de aflossing zoveel mogelijk gelijk oplopen met de geschatte 

terugverdientijd van de investering
b. het fonds wordt gevormd, zo lang als nodig is, door storting van het jaarlijks dividend van 

nutsbedrijven als Rendo
c. het fonds beheerd wordt door een onafhankelijke stichting
d. de bovengrens van een lening circa € 40.000 zal bedragen. 

Beslispunt 21
De gemeente stelt een beleidsvisie ‘Verduurzaming monumentale panden’ op met als doel deze 
verduurzaming actief en maatwerkgericht op te pakken 
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Bijlage 2
De voorstellen

Alle werkplaatsen hebben hun 
voorstellen uitgewerkt. In deze bijlage 
zijn alle gemaakte voorstellen terug te 
vinden. 
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Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 
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Aardwarmte 
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Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 
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Bewustwording

Voor een energieneutraal 
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Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.
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Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 
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Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl
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U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.

1. Werkplaats
Bewustwording
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Vooraf 

Met veel genoegen bieden wij u hierbij het voorstel van de G1000 werkplaats Bewustwording aan. Het is een 
plan om inwoners, bedrijven, instellingen en de lokale politiek met een campagne bewust te maken van de 
noodzaak én de mogelijkheden voor IEDEREEN om Steenwijkerland in 2030 energieneutraal te maken.  

Ons plan vormt in onze ogen een paraplu voor de voorstellen van de andere werkplaatsen. Immers:  om de 
voorstellen van de andere werkplaatsen te laten slagen moet men zich bewust zijn van de noodzaak om in actie 
te komen en (meer) maatregelen te nemen. Vandaar onze presentatie onder een fysieke paraplu. Wij kunnen 
het niet alleen, we hebben al onze werkplaatsen nodig om dit te realiseren. Er is genoeg plek voor iedereen 
onder deze plu.  

Wij wensen u veel leesplezier en vertrouwen erop dat ons plan wordt overgenomen door de G1000 burgerraad 
op 7 april 2018. En daarna door het nieuw gekozen gemeentebestuur. 

Marja Geerdink, Sjoerd Hamstra, Ria van Hien, John Hoogma, Gerard de Lange, Tineke Filarski, Robbert 
Vlagsma en Janneke Hagemans. 

Wat is het plan? 

Voor een energieneutraal Steenwijkerland is allereerst bewustwording nodig. Daarom willen wij onder het 
motto IK BEGIN! een brede bewustwordingscampagne starten. Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen 1) aandacht trekken voor het onderwerp  2) motiveren om iets (meer) te doen en 3) het aandragen 
van concrete mogelijkheden om energie te besparen of om zelf of samen duurzame energie op te wekken.  
Hieronder lichten wij deze stappen graag toe. 
 

1  Aandacht trekken door de torens in Steenwijkerland te verlichten  

Er moet wat gebeuren! Ook de gemeente Steenwijkerland wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent zoveel 
energie opwekken als we echt nodig hebben. Naast opwekken van duurzame energie zal er veel aandacht 
moeten komen voor een lager verbruik. Consuminderen!  
Daar hebben we elkaar voor nodig: burgers, boeren en buitenlui, maar ook bedrijven en de lokale politiek. Dit 
kan slagen, maar dan moet iedereen zich er ook bewust van zijn.  We beginnen kleinschalig (begin bij jezelf) en 
door de olievlekwerking moet uiteindelijk iedere inwoner van Steenwijkerland zich er bewust van gaan worden. 
Als we niets doen zal ons uiteindelijk het water aan de lippen komen te staan. Willen we dat? Het is 5 voor 12! 

Wij willen als start van de campagne op de dag van de duurzaamheid (10 oktober) de toren van Steenwijk een 
aantal dagen blauw verlichten, alsof de voet van de toren in het water staat. Een lichtshow met golvend water, 
dat geleidelijk stijgt. In een  estafette volgen de  andere torens in Steenwijkerland (Kuinre, Oldemarkt, Blokzijl, 
Giethoorn en Vollenhove). 

De bewoners zien de verlichte toren en gaan zich afvragen: “Waarom is die toren blauw?”. Dat wordt verder 
duidelijk gemaakt met: 

 Een huis aan huis te verspreiden magazine, waarin we inwoners verder bewust maken en informeren 
over wat ze kunnen doen om zelf een bijdrage te leveren aan een energieneutraal Steenwijkerland. 
Het moet een bewaarnummer worden, dat als naslagwerk kan worden gebruikt.  

 Een flyer  in de vorm van de Steenwijker toren en op de binnenzijde informatie over waarom het 
noodzakelijk is in actie te komen. Verspreiden via bibliotheken, scholen, MFC’s, wachtkamers etc 
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 Stickers die mensen kunnen laten zien als ze aan de slag zijn gegaan; zo kan een olievlekwerking op 
gang gebracht worden. Mensen kunnen zo ambassadeurs worden voor een energieneutraal 
Steenwijkerland. 

 “Free publicity” via pers, SLOS e.d. 

 Eventueel nog andere middelen als billboards, banners, bouwplaten, gadgets (zie bijlage 1). 
 

Van belang is dat alle middelen verwijzen naar de website / app,  die we onder punt 3 nader uitwerken. 

Deze campagne maakt duidelijk dat een energieneutraal Steenwijkerland begint bij je zelf. En dat iedereen op 
zijn eigen manier en om haar eigen redenen daaraan kan bijdragen. Dus …… IK BEGIN!  

 

 

 

                 
  

 

2  Motiveren om iets (meer) te doen  

Je gaat pas iets vinden als je gaat zoeken. Maar mensen gaan pas zoeken als ze zich bewust zijn van de urgentie 
die ze voelen. Dat hangt weer samen met de verschillende motieven die mensen kunnen hebben om aan de 
slag te gaan met energiebesparing of het opwekken van b.v. zonne-energie. 
De reden om een bijdrage te leveren aan een energieneutraal Steenwijkerland is voor iedereen verschillend. 
Waar het van afhangt? Je portemonnee, je kennis, je tijd, je leefstijl, je leeftijd, je normen en waarden.  
 

 
 

Ben je zakelijk ingesteld?           Dan ontdek je dat het leuk is om geld te besparen. 
Kijk je naar de toekomst?          Dan doe je het voor de volgende generatie en het   
                                                                               behoud van de aarde. 
Zoek je een uitdaging?                        Dan zijn er veel mogelijkheden om alternatieven  
                                                                  aan te dragen voor de gevestigde orde. 
Vind je gezondheid belangrijk?                       Dan is er veel informatie beschikbaar die je helpt  
                                                                  voor een gezonde leefstijl. 
Of gewoon omdat het leuk is?                       Voor mensen die erbij willen horen, omdat het hip  
                                                                             is en er een competitie element in zit. 

 

Energieneutraal Steenwijkerland?          IK begin! 

Nul op de meter?                 IK begin! 

Energie besparen ?                     IK begin! 

Isoleren?                  IK begin! 
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Voor ieder motief en voor elke doelgroep zoeken we een rolmodel of boegbeeld: bekende inwoners of 
Nederlanders die motiveren en inspireren. We hebben b.v. al een filmpje met interviews met Peter Millenaar 
(directeur van Agrifac, het groenste bedrijf van Nederland in 2017) en met André Kuipers (geen nadere 
introductie nodig). Zo zijn er nog veel meer te bedenken. Door deze filmpjes en verhalen die worden verteld 
herkennen deze verschillende groepen zich en voelen ze zich aangesproken (zie bijlage 1).  

3  Aandragen van/verwijzen naar concrete mogelijkheden via  website of app 

Als mensen zich eenmaal bewust zijn van de urgentie van het probleem en wij voldoende aansluiten op de 
verschillende motieven van mensen, dan stellen ze zich de vraag: hoe kan ik een bijdrage leveren? En dan is het 
zaak dat er voldoende informatie is die mensen op weg helpt naar concrete acties.   

Er is al heel veel informatie, maar wij vinden het belangrijk dat die aansluit op de verschillende motieven die 
mensen hebben en bovendien overzichtelijk en makkelijk te vinden is. Daarom willen wij een website en een 
app laten ontwikkelen, gebaseerd op de verschillende motieven en doelgroepen. Voor ieder motief / elke 
doelgroep zoeken we een rolmodel/boegbeeld (zie bijlage 4) die in een filmpje ingaat op zijn of haar motief om 
iets te doen op het gebied van energieneutraliteit. Aan het eind van elk filmpje verwijzen we naar sites en 
concrete informatiebronnen (zoals b.v. de mogelijkheden van het energieloket, subsidieregelingen voor 
zonnepanelen en isolatie, buurkracht, energiecoöperaties, lokale voeding, deelautoprojecten etc). Al deze 
informatie is gericht op concrete acties die mensen kunnen ondernemen en op het ontzorgen van mensen in 
die acties.  
In bijlage 1 hebben we dit verder uitgewerkt. 
 
Ook andere G1000 werkplaatsen hebben voorstellen voor het ontwikkelen van een website. Het lijkt ons 
logisch om straks na afloop van het G1000 proces te komen tot één site / ingang voor alle informatie over 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons inziens moet het beheer van deze site bij de gemeente liggen, de 
werkplaatsen (of het vervolg daarop na de burgerraad op 7 april) zorgen mede voor de content.  

De jongeren van de  JongerenActieRaad (JAR) hebben in een brief uitgebreid en zeer enthousiast gereageerd 
op ons verzoek een plan te maken voor het betrekken en bewust maken van jongeren voor “Steenwijkerland 
Energieneutraal”. In  bijlage 1 zijn enkele concrete voorstellen opgenomen. De brief is integraal opgenomen in 
bijlage 5. 

Het plan in schema  
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Wat draagt het bij? 

Dit voorstel zorgt voor een basis voor alle andere G1000 plannen: omdat iedereen in Steenwijkerland zich beter 
bewust wordt van de noodzaak dat er een energietransitie nodig is en dat iedereen daar op zijn eigen manier 
aan bij kan dragen. Deze bijdrage is niet uit te drukken in aantal kW’s of vermindering van de CO2 uitstoot, 
maar bewustwording is een noodzakelijke voorwaarde voor acties om te komen tot een energieneutraal 
Steenwijkerland. Of het nu gaat om energiebesparing, eten van lokaal voedsel,  vaker de bus of de fiets pakken 
of om draagvlak voor het opwekken van duurzame energie: het begint met bewustwording van de urgentie én 
met het besef dat iedereen op zijn eigen manier kan beginnen (en dat wachten op de buurman, de overheid of 
“Europa”  geen optie is).  

 

Wat kost het? 

De kosten voor een bewustwordingscampagne die minimaal bestaat uit het verlichten van de torens (elke kern 
een aantal avonden), een magazine, dat huis aan huis wordt verspreid, een website, app, flyer, stickers en 
banners zijn ca. € 40.000.  Uiteraard kan de campagne nog uitgebreid worden met andere middelen, met extra 
kosten (zie bijlage 2). 
Wij gaan ervan uit dat de kosten voor deze campagne voor een deel kunnen worden betaald uit bijdragen van 
sponsoren. Wij verwachten dat (zeker lokale) bedrijven bereid zijn een bijdrage te leveren in de 
ontwikkelingskosten. Of tegen betaling pagina’s voor advertenties willen afnemen en/of willen betalen voor 
links met verwijzing naar de eigen site. Daarnaast zijn de te ontwikkelen producten mede dienstbaar om de 
voorstellen van de andere werkplaatsen onder de aandacht te brengen.   

 

Voorstel aan de burgerraad 

De werkplaats Bewustwording stelt de G1000 burgerraad voor om de gemeenteraad van 
Steenwijkerland voor te stellen een bewustwordingscampagne uit te voeren, die in ieder geval 
bestaat uit: 

1. het verlichten van 6 torens in het gebied vanaf 10 oktober 2018; het uitbrengen van een huis 
aan huis magazine; gebruik maken van flyers en banners als aandachttrekkers; 

2. een website en app, gebaseerd op verschillende motieven en rolmodellen, die inspireren en 
informeren over concrete acties die mensen kunnen ondernemen voor een energieneutraal 
Steenwijkerland;  

waarbij de gemeente fungeert als opdrachtgever, een bedrag van € 40.000 (ex btw) beschikbaar stelt 
en samen met een regiegroep van inwoners uitvoering geeft aan de campagne.  
 
 

 

 

Bijlagen  

1. Uitwerking diverse middelen uit de bewustwordings-campagne (blz. 6) 
2. Kostenoverzicht van de campagne (blz. 11) 
3. Doelgroepen (blz. 12) 
4. Mogelijke “persona’s” te gebruiken in de campagne (blz. 14) 
5. Brief van JongerActieRaad dd 17 maart 2018 aan Werkplaats Bewustwording (blz. 16) 
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Bijlage 1  

Uitwerking van de middelen ten behoeve van de campagne IK BEGIN ! 

 Verlichte Toren 
Doel: aandacht trekken (eyecatcher);  
Lichtshow voorstelling van golvend water op de Steenwijker toren; Het water stijgt geleidelijk. 
De show moet vanaf de invalswegen goed zichtbaar zijn. De spits kan de huidige verlichting  
houden.  
Het motto luidt: Willen we dat? 

Eenzelfde lichtshow willen we uitvoeren worden op de kerk - of watertorens in Kuinre, 
Oldemarkt, Blokzijl, Vollenhove, Giethoorn. In elk van de kernen kan de toren meerdere dagen 
worden verlicht. Daarbij zou ook gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid om de 
verlichting aan te drijven met spinning-fietsen. Zie voor de kosten e.d. voor realisatie bijlage 2. 

De aandacht moet (via andere media)  leiden tot slogans als : “Steenwijkerland 
energieneutraal: IK BEGIN!” en/of  “Nul op de meter in Steenwijkerland: IK BEGIN!”. En 
vervolgens geïnteresseerden verwijzen naar de webpagina ‘Steenwijkerland energieneutraal’ 
of de app: ‘Steenwijkerland energieneutraal’. Zie hierna. 

 Flyer / folder 
Doel: aandacht trekken + urgentie duidelijk maken 

Een flyer is het tweede communicatiemiddel in de reeks. De flyer wordt uitgevoerd in de vorm 
van de (onder water staande) Steenwijker toren met de tekst: Willen we dat? De  binnenzijde 
geeft antwoord: Nee, dit willen we niet! 
Enerzijds is het ook een eyecatcher, maar het geeft ook informatie wat daar voor nodig is.  
Er wordt een opsomming opgenomen waar de lezer meer informatie kan vinden. 
Uitvoering: kan ook twee- of drieluik zijn, lang smal model, de Toren op de voorkant, 
bijvoorbeeld  1,5 A 4 in drieën gevouwen.  
Verspreiden via balie’s, waar veel mensen komen, bijv. cafés, wachtkamers, scholen, 
bibliotheken, tijdens evenementen e.d. 
De drukkosten kunnen (voor een deel) worden betaald door sponsoren (opnemen van logo’s 
van deelnemende bedrijven). 
Oplage 5000; zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2 

 Banner  
Doel: aandacht trekken + kracht van herhaling 

 Aan het begin van winkelstraten boven de straat  en nabij invalswegen worden banners 
opgehangen c.q. geplaatst. Vergelijk de campagnes aan het begin van het schooljaar: “de 
scholen zijn weer begonnen”. 
Op de banners voor Steenwijkerland energieneutraal zou kunnen worden volstaan met de 
tekst: “ IK BEGIN!”, het logo van de campagne. Eventueel voorafgegaan door teksten als “Nul 
op de meter”, “Bezuinigen”, of “ Isoleren “. 
Oplage plm  50. zie voor gegevens nav de offerte bijlage 2 

 Poster 
Doel: aandacht trekken + kracht van herhaling 
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de campagne (op de dag van de duurzaamheid) grote posters worden getoond om  aandacht 
te trekken. Bijvoorbeeld een foto van de(gedeeltelijk)  onderwater staande toren. 
Oplage plm.  50. zie voor gegevens nav de offerte bijlage 2.  
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 Stickers  
Doel: aandacht trekken + olievlekwerking 
Om aandacht te trekken kan ook nog van stickers en/of sjablonen gebruik gemaakt worden. 
De stickers worden bedrukt met het logo “IK BEGIN!” Ze kunnen achter op auto’s, fiets e.d.  
worden aangebracht. Zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2. 

 
 Voorbeeld: 

 
 

 

 Sjabloon 
Doel: aandacht trekken + olievlekwerking 
Als extra interactief middel voor kinderen kunnen Sjablonen dienen om in voetgangers-
gebieden, voetpaden naar scholen enz. met krijt het logo op straat aan te brengen.  
Zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2. 

 
 

 Magazine (evt krant) huis aan huis verspreid 
Doel: bewustwording en algemene informatie over energietransitie/duurzaamheid 
 
De voorkeur gaat uit naar een magazine dat huis aan huis wordt verspreid. De inhoud heeft 
‘blijvende waarde’ omdat inwoners pas later overgaan om maatregelen te nemen. Ze kunnen 
het dan als naslagwerk gebruiken. Een ‘glossyachtige’ uitstraling draagt er mogelijk toe bij dat 
het blad wordt bewaard.   

Het blad kan uitgevoerd worden met twee voorzijden: De ene zijde geeft een aantal bladzijden 
met algemene informatie over bewustwording; de andere kan worden gevuld met maatregelen 
die kunnen bijdragen aan een energieneutraal Steenwijkerland.  Toren komt terug, alle 
werkplaatsen krijgen een pagina, bedrijven krijgen ruimte, mogelijkheid tot adverteren, 
persoonlijke interviews van bekende of lokale personen, mooie foto’s van initiatieven, korte 
citaten, telkens IK BEGIN herhalen.  Aantal woorden per pagina 450 (plus afbeelding). 
De kosten kunnen vrijwel geheel worden bestreden uit verkoop van advertenties. 
Oplage 20.000; zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2   

48



7 
 

 

 Stickers  
Doel: aandacht trekken + olievlekwerking 
Om aandacht te trekken kan ook nog van stickers en/of sjablonen gebruik gemaakt worden. 
De stickers worden bedrukt met het logo “IK BEGIN!” Ze kunnen achter op auto’s, fiets e.d.  
worden aangebracht. Zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2. 

 
 Voorbeeld: 

 
 

 

 Sjabloon 
Doel: aandacht trekken + olievlekwerking 
Als extra interactief middel voor kinderen kunnen Sjablonen dienen om in voetgangers-
gebieden, voetpaden naar scholen enz. met krijt het logo op straat aan te brengen.  
Zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2. 

 
 

 Magazine (evt krant) huis aan huis verspreid 
Doel: bewustwording en algemene informatie over energietransitie/duurzaamheid 
 
De voorkeur gaat uit naar een magazine dat huis aan huis wordt verspreid. De inhoud heeft 
‘blijvende waarde’ omdat inwoners pas later overgaan om maatregelen te nemen. Ze kunnen 
het dan als naslagwerk gebruiken. Een ‘glossyachtige’ uitstraling draagt er mogelijk toe bij dat 
het blad wordt bewaard.   

Het blad kan uitgevoerd worden met twee voorzijden: De ene zijde geeft een aantal bladzijden 
met algemene informatie over bewustwording; de andere kan worden gevuld met maatregelen 
die kunnen bijdragen aan een energieneutraal Steenwijkerland.  Toren komt terug, alle 
werkplaatsen krijgen een pagina, bedrijven krijgen ruimte, mogelijkheid tot adverteren, 
persoonlijke interviews van bekende of lokale personen, mooie foto’s van initiatieven, korte 
citaten, telkens IK BEGIN herhalen.  Aantal woorden per pagina 450 (plus afbeelding). 
De kosten kunnen vrijwel geheel worden bestreden uit verkoop van advertenties. 
Oplage 20.000; zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2   

8 
 

 App en Website:  IK BEGIN ! 
Doel: motiveren en verwijzen naar informatiebronnen 

Via de App en website worden de korte filmpjes getoond zoals die zijn gebruikt bij de 
presentatie van de voorstellen (de interviews met Peter Millenaar en André Kuipers en 
animatie van de toren in het water). Verder worden voor de verschillende motieven en 
rolmodellen filmpjes getoond (zie voor scenario’s bijlage 4). Na het zien van een filmpje kan 
op de verwijspagina gekozen worden welke concrete informatie men daarna wil raadplegen.   

Ook de website en App bieden ruimte om de ideeën van de respectieve werkplaatsen vorm te 
geven. Voor links naar bedrijven op het terrein van duurzaamheid kan een (sponsor) bedrag in 
rekening worden gebracht. De gemeente Steenwijkerland, Energiebedrijven en netbeheerders 
treden op als hoofdsponsoren. Zie voor gegevens n.a.v. de offerte bijlage 2. 
 
Voorbeeld: 

 
 

 Social media 
Doel: Jongeren betrekken bij Steenwijkerland energieneutraal 
Jongeren kunnen You Tube filmpjes maken. Zij zijn de ambassadeurs om  jongeren 
en/scholen te betrekken bij het project. Ook zou een soort competitie tussen scholen worden 
georganiseerd. Resulterend in een prijs voor het beste filmpje. Zie ook hierna Jonger(kamp) 
Facebook, Twitter, Instagram  
Met de JAR zijn hierover contacten gelegd. Kosten: beperkt, de kosten die  de jongeren 
maken moeten worden vergoed. Kan eventueel uitbesteed aan bij Allan Drent (Ramswoerthe). 
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 Plan van de JAR voor o.a. een jongeren(kamp) 

Doel: jongeren betrekken bij Steenwijkerland energieneutraal 
Op onze uitnodiging (en in feite de opdracht vanuit de burgertop van 18 november om 
jongeren te betrekken bij dit onderwerp) heeft de Jongeren Actie Raad zelf een plan gemaakt 
om jongeren bewust te maken en te enthousiasmeren. De JAR wil o.a. een jongerenkamp 
organiseren. Zij zullen daar over tal van onderwerpen die zich tijdens zo’n kamp voordoen 
korte filmpjes over duurzaamheid maken en verspreiden via sociale media (zie hiervoor onder 
Sociale Media). Ook stellen ze voor een kleding(ruil)beurs te organiseren.  
NB Uit de brief van JAR waarin zij de voostellen doen blijkt ook hoe alleen al een discussie 
over energieneutraal jongeren niet alleen bewust maakt maar ook enthousiasmeert. De brief 
is integraal opgenomen als bijlage 5. 
 

 Gadgets  
Doel: aandacht vast blijven houden  
Op het terrein van duurzaamheid zijn verschillende gadgets (speelgoed op zonne energie) in 
de handel. Zie bijvoorbeeld de site : www.miniinthebox.com 
Voorbeelden: heel klein autootje (bouwpakketje) op zonne-energie: € 1,64; kleine partylamp 
op zonne-energie  € 2,95. 
Daarvan zou gebruik gemaakt kunnen worden op scholen als daar voorlichting wordt gegeven 
(leskoffer). Zie ook de voorstellen van de werkplaats Informatie.  
 

 Bouwplaat 
Doel: schooljeugd betrekken  
Om kinderen bij energiebesparing te betrekken zou een bouwplaat van de Steenwijker toren 
kunnen worden ontwikkeld. Zou (ook) deel kunnen uitmaken van de leskoffer (zie voorstel 
werkplaats). En of als promotiemateriaal in de stand (zie hierna). 
 

 Stands (tijdens evenementen) 
Doel: promotie voor Steenwijkerland Energieneutraal 
Tijdens evenementen kan de organisatie ’Steenwijkerland energieneutraal’ duurzaamheid 
promoten. Naast het uitdelen van flyers kunnen ook gadgets te koop worden aangeboden. Te 
sponoren door de bedrijven die ook een stand in richten om hun producten aan de man/vrouw 
te brengen.  
 

 Slos / Huis aan huis bladen 
Doel: informeren kijkers / lezers 
Met enige regelmaat kunnen persberichten e.d. worden uitgebracht die zorgen voor free 
publicity in huis aan huis bladen en/of de kabelkrant van de Slos. 
Een advertentiepagina bij de Slos kost € 30 per dag.  
 

 Graaddagenkaart/App 
Doel: hulpmiddel  bewustwording bevorderen aansporen tot nemen van maatregelen 
Tijdens de energiecrisis werd op grote schaal gebruik gemaakt van de zogeheten graaddagen 
methode.  
1. Wekelijks noteerde men de stand van de gasmeter  
2. Energiemaatschappijen publiceerden aan de hand van het weer/temperatuur de zogeheten 
graaddagen (een maatstaf voor de temperatuur over een periode).  
3. De gebruiker noteerde het verschil (bijvoorbeeld effect kamertemperatuur 1 graad lager) 
In een oogopslag is dan zichtbaar in welke mate men meer of minder duurzaam heeft geleefd. 
Maar ook wat genomen maatregelen opgebracht hebben.  
NB kan natuurlijk ook in een digitaal format.  
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Bijlage 2 

Kosten producten bewustwordingscampagne IK BEGIN!  (offertes zijn beschikbaar *) 

Product oplaag Kosten (ex BTW) Opmerking/aantekening 

Steenwijker Toren 5 werkdg 
1 avond 

€ 11.000  
€ 1250; 5 dgn: € 5250 

Offerte DBP (alleen in Steenwijk) 
Offerte Intervisual Zwolle 

Torens (in zes plaatsen)  1 dag 
3 dagen 

€   6120  
€ 16000  

Offerte Intervisual Zwolle 
(werkt met lasers) 

Flyer A4 vorm toren 
Offerte DBP 

5000 € 1082 (250 gr) + € 635 *) 
€ 300  

Handmatig 1 slags gevouwen 
Kosten stansmes; ruim om haan 

Flyer A4 **) 6-zijdig 
Offerte DBP 

5000 € 515 (135 gr) 
€ 688 (170 gr)   

Teksten € 60 
+ schrijfkosten € 65 per artikel 

Banner (300 x 75 cm) 
Offerte DBP 

1 € 35 per stuk 
(incl. bedrukking) 

Invalswegen + winkelstraten 

Poster A0 (offerte DBP) 90 € 314 Kosten plaatsing € 2,50 p.d. 

Stickers (10 x 10 cm)  1000 € 250 90 gr full color (offerte DBP) 

Magazine (28 pag. A4)  
offerte DBP kosten exclu-
sief opbrengst advert. ***) 

20.000 € 6500 (135gr) 
€ 7500 (170 gr) 
€ 9650 (id omslag 250gr) 

+ dtp € 32,50 per pagina  
Evt teksten schrijven € 65 per art. 
Bezorgkosten € 700 

Krant (16 pag.  A3)  
Offerte ETT Media 

19.857 € 995 (52 gr); adv.(7 pag) 
opbrengst zijn verrekend 

Inclusief verspreiding 

App 
Offerte DBP 

1 € 250 (eenmalig) 
€ 240 (per jaar) 

Bouw 
Hosting 

Website (wordpress) 1 € 450 Vanaf prijs (offerte DPB) 

Social Media  pm JAR of uitbesteden?  Allan Drent? 

Jongerenkamp 1 pm Nog niet uitgewerkt; levert filmpjes 
op voor YouTube enz. 

Gadgets 1000 € 2000  Raming  

Bouwplaat toren (A3) 
Offerte DBP 

1000 € 355,50 (300gr) + 
€ 150 Dtp 

Eenzijdig bedrukt;  

Stands / Flyeren pm pm Evenementen 

Slos / Huis aan huis bladen pm Free publicity Kosten Advertentie / advertorial 

Gradendagenkaart 1000 pm Evt in Magazine; Kan ook dmv App 

*)     De (uitgebreide) offertes zijn uitgebracht door DB Promotie (Capellestraat 118, Steenwijk), ETT 
       Media (Bornholmstraat 76, Groningen) en door Intervisual (Marsweg 65, Zwolle) zijn beschikbaar 
       bij de werkplaats Bewustwording. Zij gelden tot 5 april respectievelijk 31 maart 2018. 
**)   De offerte gaat uit van A4 zeszijdig; kan ook drie zijdig zijn (A5 past beter in standaard 
       presentatierekjes); de kosten zijn dan uiteraard lager. 
***) Advertenties van bijvoorbeeld leveranciers van: zonnepanelen, dubbel glas, palletkachels, vloer- 
      en dakisolatie.Energiemaatschappijen,banken;overheid:gemeente,provincie,Agrifac. enz.  
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Bijlage 3  

Doelgroepen in de bewustwordingscampagne IK BEGIN! 

Motivaction heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in 2017 een onderzoek 
gedaan naar kennis houding en gedrag van het Nederlandse publiek met betrekking tot de 
energietransitie. De resultaten zijn neergelegd in een rapport Monitor Energie van  4 december 2017; 
Project B1054. Het rapport biedt aanknopingspunten voor effectieve communicatie over 
energietransitie vanuit de overheid met de burger. 

In het rapport ‘Monitor Energie 1-meting’ zijn inwoners onderscheiden in een vijftal segmenten: 

1   Passief onverschilligen (29%) 
Houden zich niet sterk bezig met duurzaamheid. Ze ervaren daarvan last, maar komen niet in actie. 

2   Gematigden (23%) 
Zien het belang van duurzaamheid in. Zijn bereid maatregelen te nemen, maar zien geen grote 
urgentie. Hebben info achterstand maar willen wel meer inzicht in persoonlijke gevolgen. 

3   Voorlopers  (27%) 
Zijn goed geïnformeerd. Passen al maatregelen toe, staan open voor meer omdat zij het niet erg 
vinden in te leveren voor een beter milieu. 

4   Pragmatici (12%) 
Vinden aandacht voor milieu erg belangrijk. Zien praktische financiële nadelen. Zijn bereid 
maatregelen te nemen maar bewaken eigen belang. 

5  Tegenstanders (9%) 
Zien belang van maatregelen niet in. Nemen zelf geen maatregelen (zien nut er niet van in). Zij zullen 
zich verzetten tegen hinder van duurzame installaties. 

 

Het onderzoek is gehouden onder 2299 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 75 jaar en zijn 
representatief voor de bevolking op geslacht, leeftijd, regio, opleiding en waardenoriëntatie.  

Elk van de vijf segmenten vragen in beginsel een eigen aanpak. Zo zullen degenen uit groep 1 
moeten worden overtuigd dat het van belang is om in actie te komen. En in segment 2 (gematigden) te 
belanden. De inwoners die in de categorie 2 vallen zullen moeten worden benaderd om door te 
groeien naar de segment 3 (Voorlopers) of segment 4 Pragmatici). Enz.  

Het is verleidelijk om bijvoorbeeld aan segment 5 (Tegenstanders) helemaal geen aandacht te 
schenken). En ons te richten op de wel willenden. Wij kiezen daar niet voor. Ook de groep niet 
willenden willen we in de bewustwordingscampagne betrekken omdat het soms tientallen jaren duurt 
voordat ‘het kwartje valt’. Dus reden te meer om nu te beginnen aan de bewustwordingscampagne. 
Het bewust maken kan ook door die groep te verleiden met financiële prikkels (oude energie belasten; 
nieuwe energie subsidiëren). Of met inschakeling van buurtbewoners door gebruik te maken van de 
sociale groepsdynamiek om mee te doen aan collectieve voorzieningen.   

 
Daarnaast zien we nog vier doelgroepen, die in de campagne kunnen participeren: 

- De overheid 
- Het bedrijfsleven 
- Het verenigingsleven  
- Sociaal maatschappelijke instellingen 
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De overheid omdat veel maatregelen hun beslag moeten krijgen in gemeentelijke regelgeving. 
Binnen het gemeentelijk apparaat en de welstandscommissie e.d. zullen dus alle neuzen richting 
energieneutraliteit moeten wijzen. Dat vergt een cultuuromslag in het ambtelijk- en adviesapparaat. 

Het bedrijfsleven enerzijds  omdat zij veel te nemen maatregelen moeten uitvoeren (capaciteit) maar 
ook kunnen ze bijdragen door voorlichtingsacties onder de bevolking sponsoren (bijvoorbeeld door 
advertentieruimte te kopen in voorlichtingsmateriaal). Ook zullen bedrijven moeten willen meewerken 
aan collectief te nemen maatregelen. En het zo financieel aantrekkelijker maken voor inwoners om 
over te gaan tot aanschaf van energiebesparende producten. 
Het mooiste zou zijn een win-win model voor zowel ondernemers als burgers. 

Het verenigingsleven kan actief zijn in de sociale groepsdynamiek. Laten zien dat het leuk is om 
energie-neutraal bezig te zijn. Elkaar erbij trekken. 

De sociaal maatschappelijke instellingen slaan een brug tussen overheid en kwetsbare mensen uit 
de gemeenschap. Gebruik makend van subsidies.  
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Bijlage 4  

Persona’s  

De campagne bewustwording van een Energieneutraal Steenwijkerland zou gebruik kunnen maken 
van plaatselijk bekende personen zoals Peter Millenaar van het internationale bedrijf Agrifac. In een 
introductiefilmpje/interview hebben we daar als werkplaats dankbaar gebruik gemaakt. Dat filmpje kan 
ook via You Tube enz. gelinkt worden aan de energiesite van Steenwijkerland.  

BN-ers 
Het interview dat we onlangs in de Meenthe hadden met André Kuipers heeft mogelijk een nog 
grotere uitstraling. Ook dat interview leent zich voor een item in de app en/of website.  
Afhankelijk van budget en noodzaak om Steenwijkerland energieneutraal verder te promoten zou 
gebruik gemaakt kunnen worden van landelijk bekende personen (BN-ers) zoals: 

Gerrit Hiemstra: bevlogen weerkundige met visie op het klimaat.| 
 
Jan Terlouw: pleitbezorger om de aarde in betere staat achter te laten voor volgende generaties. 
 
Freek Vonk: enthousiast verteller over alles wat te maken heeft met de natuur. 

 

U en ik  
Maar ook fictieve Nederlanders kunnen een rol spelen bij de verspreiding van het gedachtegoed: 
Steenwijkerland energieneutraal: IK BEGIN! 

Bijvoorbeeld met het opvoeren van personen die elk van de vijf doelgroepen/inwoners als in bijlage 3 
(Passief onverschilligen, Gematigden, Voorlopers, Pragmatici, Tegenstanders) vertegenwoordigen. 
Als je je personage kunt inbeelden en je kunt  je voorstellen wat hen bezighoud, kun je doelgericht 
sturen. En hopelijk  interesse wekken. Elk van de vijf doelgroepen ( Passief onverschilligen; 
Gematigden; Voorlopers; Pragmatici; Tegenstanders), begint met een introductie passend bij het 
karakter van die doelgroep. Vervolgens wordt uitgelegd dat er voor hem/haar meer nodig is.  

Een aantal voorbeelden  
Je voelt je verbonden met bijvoorbeeld “Oom Gerard”, of met “Ria”. Van daaruit ga je verder met hoe 
je gezamenlijke interesses of ‘problemen’ hebt. In het keuzemenu kies je bijvoorbeeld: 

Oom Gerard, 68 jaar, getrouwd met Sien,  2 kinderen, 3 kleinkinderen 
Gerard ziet het belang van duurzaamheid in. Hij is bereid maatregelen te nemen, maar ziet geen grote 
urgentie. Gerard heeft informatie achterstand, maar wil, nu hij met pensioen is, wel meer inzicht in de 
persoonlijke gevolgen als Steenwijkerland duurzaam neutraal wil zijn.  

Gerard is z’n hele werkzame leven actief geweest bij een lampenfabriek. Hij hoorde bij het lager 
geschoolde personeel, maar zit vol met ideeën en heeft technisch inzicht.  Vaak kwam hij met een 
idee bij de directie, maar er werd niet naar hem geluisterd.  

Gerard wil zich verdiepen in de mogelijkheden van energiebesparing.  

(link naar welke mogelijkheden Gerard als gematigde heeft)   
 

Robbert, 45 jaar, heeft een goede baan en gooit zijn geld niet over de balk 
Robbert vindt aandacht voor milieu erg belangrijk. Maar hij ziet praktische financiële nadelen. De 
investeringen verdienen zich naar zijn mening niet of pas over een veel te lange termijn terug. Robbert 
is wel bereid maatregelen te nemen maar bewaakt zijn eigen (financiële) belang. 

(link naar mogelijkheden die Robbert  als Pragmaticus heeft) 
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Ria, 18 jaar, student, woont op een buitenweg in de buurt van Vollenhove 
Ria houdt zich niet sterk bezig met duurzaamheid. Ze ervaart wel last van de duurzaamheids 
discussies en haar ouders hebben het er vaak over. Op facebook denkt ze veel ‘nepnieuws’ te lezen 
over de noodzaak duurzaam te gaan leven. Iedereen heeft het er over, maar Ria komt niet in actie. 
Ria is net 18 geworden maar heeft ook geen interesse om een rijbewijs te halen. Ze heeft het veel te 
druk met haar examenjaar VWO en houdt zich bezig met haar vervolgopleiding. Ze weet wat ze wil 
maar vindt het heel spannend om te solliciteren bij scholen en heeft veel stress met de zaken 
daaromheen zoals waar gaat ze wonen, wordt het Den Haag of Utrecht.  
Ria vraagt zich af waar maken die ouderen zich nou zo druk over?  Uiteindelijk besluit ze zich toch 
eens te verdiepen waar die ouderen mee bezig zijn. 

(link naar mogelijkheden die Ria als passief onverschillige heeft) 

 

John, 65 jaar, woont in een eigen woning in Steenwijk  

John is een voorloper als het gaat om energiebesparing. Hij is goed geïnformeerd. John heeft in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, namelijk de energiecrisis nog meegemaakt. Dat was een heftige 
tijd. Autoloze zondagen en gordijnen dicht om warmte niet te verspillen. 
John heeft toen een aantal maatregelen genomen zoals tochtstrippen aanbrengen en dubbel glas 
installeren. Hij heeft  nu er zo veel over duurzaamheid te doen is ook de spouwmuren geïsoleerd. De 
gas rekening is nu een stuk lager dan voorheen.  

John heeft gelezen dat te zijner tijd het gas zal opraken en dat de uitstoot van CO2 omlaag moet. Hij 
vraagt zich af wat hij nog meer kan doen om een bijdrage te leveren aan een beter milieu en de 
toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.  

(link naar aanvullende mogelijkheden die John als Voorloper kan nemen) 

 

Janneke, 32 jaar, woont met haar partner en hun kinderen in het buitengebied  

Janneke ziet het belang van maatregelen niet in. Neemt zelf geen maatregelen (ziet nut er niet van 
in). Janneke zal  zich verzetten tegen hinder van duurzame installaties. 

Al een aantal jaren is Janneke met haar lief en twee schattige kinderen neergestreken in de Pol. Ze 
hebben een klein boerderijtje gekocht en verwarmen dat met een gaskachel en bij tijd en wijle met een 
houtkachel. Veel elektriciteit gebruiken ze niet. Ze verlichten de boerderij met enkele peertjes en gaan 
vroeg de bedstee in.  

Janneke begrijpt niet waar al die drukte over duurzaamheid over gaat. Natuurlijk wil ze voor haar 
kinderen in de toekomst een goed milieu. Maar windmolens in het buitengebied ziet ze helemaal niet 
zitten. Sterker ze vindt het horizonvervuiling. En zal zich met hand en tand daartegen verzetten.  

Toch verandert er wat bij  Janneke als haar kinderen op school horen dat klimaatverandering ernstige 
gevolgen heeft voor de aarde en zij daar thuis over vertellen. Misschien moet Janneke toch eens 
kijken wat er mogelijk is om een bijdrage te leveren om de ernstigste gevolgen tegen te gaan, 

(link naar mogelijkheden die Janneke heeft  als tegenstander van windmolens) 

 

Disclaimer:  

“Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval" 
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Bijlage 5  

Brief van JongerenActieRaad dd 17 maart 2018 aan Werkplaats Bewustwording 

 
 

 www.jongerenactieraad.nl   info@jongerenactieraad.nl  0648954444 
 
Wat kan de Jongeren Actie Raad betekenen als het gaat om energie neutraal leven? 
 
De JAR kreeg deze vraag van Janneke Hagemans van werkgroep Bewustwording G1000 en 
heeft flink gediscussieerd over deze vraag. In eerste instantie staat het onderwerp zo ver van 
ons af. Energie neutraal leven is niet iets waar wij ons dagelijks, of maandelijks zelfs, mee 
bezig houden. We hoeven zelf weinig nog te regelen rondom het huis en denken er echt niet 
aan of papa of mama wel energie neutrale keuzes maakt. 
 
We hebben geen huis, we hoeven niet na te denken of er subsidie is voor zonnepanelen, we 
beslissen niet over het soort verwarming, zolang we maar niet bevriezen. 
 
Vakantie vieren, dat is top! De meesten van ons gaan nog met onze ouders op vakantie, 
maar kijken totaal niet naar wat nou juiste keuzes zijn op het gebied van milieu, een vliegtuig 
is toch veel sneller dan met de auto? Bovendien beschadigen de tenten van het kamperen 
het milieu toch ook? 
 
Dan nog eten. We wisten allemaal niet te zeggen, toen dit onderwerp voorbij kwam, of we 
nou eigenlijk wel milieu bewust eten. Vegetarisch eten is milieu vriendelijk, dat wist een groot 
deel van ons wel, maar niemand van ons wist een ander aspect te noemen qua milieu 
bewust eten… 
 
Het antwoord op de vraag die wij kregen is dan ook nee. We weten niet zoveel van energie 
neutraal leven en hoe we dat kunnen doen, maar we zijn als JAR gevraagd om mee te 
denken, we hebben ons verdiept in de G1000 en het interesseert ons best wel. 
 
Best wel… Aan het eind van het overleg waren we het over eens dat het een extreem 
belangrijk onderwerp is. De aarde gaat ten onder aan het verpesten van het milieu. Wij, de 
jongeren, nemen de aarde straks over en die is dan al goed verpest voor ons! 
 
Graag willen we praten over dit onderwerp, het gaat om onze toekomst, maar waar moeten 
we beginnen? Wat kunnen jongeren doen aan een milieu bewustere samenleving? 
Na hierover nagedacht te hebben kwamen we tot een paar ideeën, zoals iets minder lang 
douchen. Misschien een kleding beurs organiseren omdat kleding kopen slecht is voor het 
milieu. Dit waren dingen die ons direct te binnen schoten. Daarnaast hebben we nog een 
idee, deze staat hieronder uitgelegd. 
 
Om meer bewust te gaan leven zijn wij met het idee gekomen om met een aantal jongeren, 
die interesse hebben in dit onderwerp, een weekend in een huisje te gaan zitten en met alles 
dat we doen de vraag stellen: is dit goed of slecht voor het milieu en wat kunnen we 
veranderen eraan? 
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Bijvoorbeeld de afwas. Hoeveel energie verbruikt de vaatwasser nou eigenlijk? Is het echt 
milieu vriendelijker om alles met de hand te doen? Dit zijn vragen die we dan kunnen 
uitzoeken. Daarbij moeten er ook boodschappen gedaan worden, kiezen we alleen 
vegetarische producten? Of alleen producten met het UTZ label? Of is het net zo milieu 
vriendelijk om “normale” produceten te kopen? Ook hier zullen we dan over na gaan denken, 
een goede stap naar bewuster leven, al zeggen we het zelf. 
 
 
Om dit plan waar te maken stelt de JAR voor dat we in overleg met de Werkgroep 
Bewustwording G1000 twee dagen een huisje in een park huren en ons onderdompelen in 
een levenswijze die ertoe leidt dat we bewuster omgaan met het besparen van het milieu en 
waardoor we gaan nadenken over mogelijkheden om zuiniger met de aarde om te gaan. We 
zijn van plan om een vlog te maken hierover en willen de uitkomsten delen met de jongeren. 
We hopen dat dit tot een stuk bewustwording leidt.  
 
Door na te denken over dit onderwerp zijn we ons al meer bewust geworden dat je ook als 
eenling en ook als jongere een verschil kunt maken. Nu moeten we dit alleen nog aan de 
rest van de jongeren laten zien. 
 
Hartelijke groeten, namens Julia van den Boogert Werkgroep G1000 van de JAR 
 
Steenwijk 17 maart 2018 
 

 

 

 

Het Platform G1000.nu organiseert op verzoek van de gemeente de 
G1000Steenwijkerland. Die bestaat uit een aantal bijeenkomsten voor 
en door burgers. We zijn van start gegaan met de Burgertop op 18 n 
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2. Werkplaats
Informeren en leren

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.
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60



 

 

Duurzame energievoorzieningen Steenwijkerland 
 
Werkplaats Informeren, leren en beleven 
 
  

 

 

Inhoud 
1. Inleiding 3 

Energiebesparing eerste prioriteit 3 

Lokale energieopwekking 3 

Vraagstelling en achtergrond 3 

Doelstelling 3 

Uitgangspunten voorstellen werkplaats ‘Informeren en leren’ 4 

2. Cijfers gemeente Steenwijkerland 4 

3. Informeren 5 

Overheidssteun 5 

Energiemaatschappijen 5 

Maatschappelijke organisaties 5 

Actief in het gebied 7 

3. Leren 8 

Plaatselijke actie: wie de jeugd heeft …. 9 

4. Beleven 9 

Een gezamenlijk feestje bouwen 10 

Living lab ‘energie in Steenwijkerland’ 11 

 

 
  

2 
 

61Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



 

Hoe wordt Steenwijkerland Energieneutraal?  40 

 

1. Inleiding  
In hoog tempo verstoken we de fossiele brandstoffen die in vele miljoenen jaren zijn gevormd. Daardoor 
raken de fossiele brandstoffen uitgeput en neemt de uitstoot van kooldioxide schrikbarend toe. Dit laatste 
is door de levensbedreigende klimaatverandering met stip het grootste probleem, maar laten we beginnen 
bij de economische gevolgen van de snelle uitputting van de fossiele brandstoffen. Daar draait de motor 
van de huidige economie immers op. 
 
Met kunst- en vliegwerk wordt de productie van fossiele brandstoffen op peil gehouden: olie uit de 
diepzee en teerzanden, olie en gas uit schalielagen. Daardoor raken oliemaatschappijen in problemen en 
kan straks de maatschappij de omschakeling naar duurzaam niet meer betalen. Omdat de productie veel 
duurder wordt, zal ook de prijs van eindproducten, met ups en downs, steeds verder stijgen. Daar komt 
nog bij dat de winning steeds meer energie vergt met nog meer CO2-uitstoot als gevolg. Europa is 
bovendien sterk afhankelijk van de import van energie. Dat maakt onze Europese economieën uitermate 
kwetsbaar. Een goed voorbeeld daarvan is de spanning met Rusland waarvan we wat betreft de import van 
gas nu nog sterk afhankelijk zijn. Door dit alles is een snelle transitie naar duurzame energie wenselijk en 
noodzakelijk. 
 
Energiebesparing eerste prioriteit  
De CO2-uitstoot die met winning en gebruik van fossiele brandstoffen gepaard gaat, is de belangrijkste 
oorzaak van het broeikaseffect. Willen we de gemiddelde mondiale temperatuurstijging onder de 2ºC 
houden, dan moet die CO2-uitstoot in twintig tot dertig jaar stoppen, terwijl de mondiale trend nu eerder 
naar 4ºC neigt. Als we binnen het 2ºC scenario willen blijven, zal 60% tot 80% van de huidige fossiele 
reserves van de energiebedrijven onbenut moeten blijven. Overheid en pensioenfondsen moeten zich 
terugtrekken uit deze sector. En hoe langer we wachten, des te groter zijn de problemen om later die 
teruggang nog te kunnen organiseren. In Nederland is de ecologische voetafdruk 3,5 keer zo groot als 
ecologisch verantwoord is. De helft van die voetafdruk komt door het gebruik van fossiele brandstoffen en 
die is een van de hoogste in Europa. Dat zal dus snel moeten dalen. Om die daling te bereiken is een 
economie nodig die niet van groei afhankelijk is, die desinvesteert uit de fossiele energiebedrijven, waarin 
energiebesparing de eerste prioriteit wordt en de omslag naar hernieuwbare energie op volle snelheid 
wordt ingezet. 
 
Lokale energieopwekking  
Dat vereist bewustwording en gedragsverandering in alle lagen van de samenleving en leiderschap bij de 
politiek. Wat betreft die gedragsverandering gaat het vooral om energiebesparing in huis, schoner vervoer 
door meer (elektrisch) fietsen, autorijden of minder vliegen en om een bewuster aankoopbeleid zoals 
minder zuivel en vlees. Alleen al de manier waarop we ons vervoeren en voeden is voor ruim de helft 
verantwoordelijk voor onze CO2-uitstoot. Die milieuvriendelijke en gezondere leefstijl, die ook op andere 
gebieden dan energie veel duurzamer is, zou via landelijk en gemeentelijk beleid ondersteund moeten 
worden. 
(bron: http://www.degrotetransitie.nl/themas/energietransitie/) 
 
Vraagstelling en achtergrond  
Ook wij met vele anderen zullen erin moeten slagen in Steenwijkerland om onze huizen 
energieneutraal te maken en elektrisch te gaan voortbewegen en minder energie te verspillen in onze 
voedselketen en andere aankopen. Hoeveel energie kunnen we samen lokaal duurzaam opwekken en 
besparen en wat moeten we dan nog centraal duurzaam opwekken om tot een duurzame betaalbare 
energievoorziening te komen in Steenwijkerland. 
 
Doelstelling  
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1. Inleiding 
In hoog tempo verstoken we de fossiele brandstoffen die in vele miljoenen jaren zijn gevormd. 
Daardoor raken de fossiele brandstoffen uitgeput en neemt de uitstoot van kooldioxide schrikbarend 
toe. Dit laatste is door de levensbedreigende klimaatverandering met stip het grootste probleem, 
maar laten we beginnen bij de economische gevolgen van de snelle uitputting van de fossiele 
brandstoffen. Daar draait de motor van de huidige economie immers op. 
 
Met kunst- en vliegwerk wordt de productie van fossiele brandstoffen op peil gehouden: olie uit de 
diepzee en teerzanden, olie en gas uit schalielagen. Daardoor raken oliemaatschappijen in problemen 
en kan straks de maatschappij de omschakeling naar duurzaam niet meer betalen. Omdat de 
productie veel duurder wordt, zal ook de prijs van eindproducten, met ups en downs, steeds verder 
stijgen. Daar komt nog bij dat de winning steeds meer energie vergt met nog meer CO2-uitstoot als 
gevolg. Europa is bovendien sterk afhankelijk van de import van energie. Dat maakt onze Europese 
economieën uitermate kwetsbaar. Een goed voorbeeld daarvan is de spanning met Rusland waarvan 
we wat betreft de import van gas nu nog sterk afhankelijk zijn. Door dit alles is een snelle transitie 
naar duurzame energie wenselijk en noodzakelijk. 
 
Energiebesparing eerste prioriteit 
De CO2-uitstoot die met winning en gebruik van fossiele brandstoffen gepaard gaat, is de 
belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect. Willen we de gemiddelde mondiale temperatuurstijging 
onder de 2ºC houden, dan moet die CO2-uitstoot in twintig tot dertig jaar stoppen, terwijl de 
mondiale trend nu eerder naar 4ºC neigt. Als we binnen het 2ºC scenario willen blijven, zal 60% tot 
80% van de huidige fossiele reserves van de energiebedrijven onbenut moeten blijven. Overheid en 
pensioenfondsen moeten zich terugtrekken uit deze sector. En hoe langer we wachten, des te groter 
zijn de problemen om later die teruggang nog te kunnen organiseren. In Nederland is de ecologische 
voetafdruk 3,5 keer zo groot als ecologisch verantwoord is. De helft van die voetafdruk komt door 
het gebruik van fossiele brandstoffen en die is een van de hoogste in Europa. Dat zal dus snel moeten 
dalen. Om die daling te bereiken is een economie nodig die niet van groei afhankelijk is, die 
desinvesteert uit de fossiele energiebedrijven, waarin energiebesparing de eerste prioriteit wordt en 
de omslag naar hernieuwbare energie op volle snelheid wordt ingezet. 
 
Lokale energieopwekking 
Dat vereist bewustwording en gedragsverandering in alle lagen van de samenleving en leiderschap bij 
de politiek. Wat betreft die gedragsverandering gaat het vooral om energiebesparing in huis, schoner 
vervoer door meer (elektrisch) fietsen, autorijden of minder vliegen en om een bewuster 
aankoopbeleid zoals minder zuivel en vlees. Alleen al de manier waarop we ons vervoeren en voeden 
is voor ruim de helft verantwoordelijk voor onze CO2-uitstoot. Die milieuvriendelijke en gezondere 
leefstijl, die ook op andere gebieden dan energie veel duurzamer is, zou via landelijk en gemeentelijk 
beleid ondersteund moeten worden.  
(bron: http://www.degrotetransitie.nl/themas/energietransitie/) 
 
Vraagstelling en achtergrond 
Ook wij met vele anderen zullen erin moeten slagen in Steenwijkerland om onze huizen 
energieneutraal te maken en elektrisch te gaan voortbewegen en minder energie te verspillen in 
onze voedselketen en andere aankopen. Hoeveel energie kunnen we samen lokaal duurzaam 
opwekken en besparen en wat moeten we dan nog centraal duurzaam opwekken om tot een 
duurzame betaalbare energievoorziening te komen in Steenwijkerland. 
 
Doelstelling 
De doelstelling is om Steenwijkerland in de nabije toekomst 100% energieneutraal te krijgen. Dat 
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1. Inleiding 
In hoog tempo verstoken we de fossiele brandstoffen die in vele miljoenen jaren zijn gevormd. 
Daardoor raken de fossiele brandstoffen uitgeput en neemt de uitstoot van kooldioxide schrikbarend 
toe. Dit laatste is door de levensbedreigende klimaatverandering met stip het grootste probleem, 
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vervoer door meer (elektrisch) fietsen, autorijden of minder vliegen en om een bewuster 
aankoopbeleid zoals minder zuivel en vlees. Alleen al de manier waarop we ons vervoeren en voeden 
is voor ruim de helft verantwoordelijk voor onze CO2-uitstoot. Die milieuvriendelijke en gezondere 
leefstijl, die ook op andere gebieden dan energie veel duurzamer is, zou via landelijk en gemeentelijk 
beleid ondersteund moeten worden.  
(bron: http://www.degrotetransitie.nl/themas/energietransitie/) 
 
Vraagstelling en achtergrond 
Ook wij met vele anderen zullen erin moeten slagen in Steenwijkerland om onze huizen 
energieneutraal te maken en elektrisch te gaan voortbewegen en minder energie te verspillen in 
onze voedselketen en andere aankopen. Hoeveel energie kunnen we samen lokaal duurzaam 
opwekken en besparen en wat moeten we dan nog centraal duurzaam opwekken om tot een 
duurzame betaalbare energievoorziening te komen in Steenwijkerland. 
 
Doelstelling 
De doelstelling is om Steenwijkerland in de nabije toekomst 100% energieneutraal te krijgen. Dat 
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gaan we met z’n allen doen!  
Uitgangspunten voorstellen werkplaats ‘Informeren en leren’ 
Een correcte en onafhankelijke informatievoorzieining is het startpunt voor alle veranderingen. 
Energiebesparing en het opwekken van duurzame energie moet de komende jaren de prioriteit van 
alle inwoners, ondernemers en bedrijven worden. Om de doelstelling van de gemeente 
Steenwijkerland te halen is de bijdrage van iedereen die woont of werkt in deze gemeente 
noodzakelijk. Door inwoners actief te benaderen vergroten we de kans op succes. De informatie 
moet daarom zeer toegankelijk zijn voor iedereen.  

2. Cijfers gemeente Steenwijkerland 
De gemeente Steenwijkerland heeft 43.448 inwoners.  

 
Er zijn 18.843 huishoudens in de gemeente Steenwijkerland.  

 
De woningvoorraad in de gemeente Steenwijkerland bestaat uit bijna 20.000 woningen.  

 
Het aandeel koopwoningen is ongeveer 65% van de totale woningvoorraad (cijfers 2016).  
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(bron cijfers: https://overijssel.databank.nl)  
Om de gemeente Steenwijkerland 100% energieneutraal te maken is de inzet van alle inwoners 
nodig. Woningeigenaren, verhuurders en ondernemers moeten aan de slag om woningen en 
bedrijfspanden energiezuinig of zelfs energieneutraal te maken. Samen aan de slag voor een 100% 
energieneutraal Steenwijkerland.  

3. Informeren 
Voor wie wil zijn er al vele mogelijkheden om te beginnen 
met energiebesparingen en duurzame 
energieopwekkingen. Naast dat de overheid helpt om 
financiële barrières te verkleinen en mensen gratis 
energieadvies aan te bieden zijn ook maatschappelijke 
organisaties en energie bedrijven volop bezig om de 
energietransitie vorm te geven. Hieronder staan een aantal 
internetlinks, die verder kan worden aangevuld, met 
daarover meer informatie  
 
Overheidssteun 
https://www.energiebespaarlening.nl/overijssel/ 
https://www.energieloket-west-overijssel.nl/gemeente/steenwijkerland/# 
 
Energiemaatschappijen 
https://www.greenchoice.nl/ 
https://vandebron.nl 
https://pure-energie.nl 
 
Maatschappelijke organisaties 
https://www.thuisbaas.nl/ 
https://www.eigenhuis.nl 
 
Informatie 
https://www.energiebesparendoejenu.nl 
 
Voor de koplopers in de samenleving van Steenwijkerland zal de informatie op die sites waarschijnlijk 
al vanzelfsprekend zijn. Zoals aangegeven in de inleiding zijn alle lagen van de samenleving nodig om 
de energietransitie werkelijk vorm te geven. Het is niet meer voldoende dat de overheid door 
voorlichting inwoners motiveert om te komen meer energiebesparende maatregelen en duurzame 
energieopwekking te komen.  
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Bron: https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/beste, november 2017 
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Actief in het gebied 
De mensen in Steenwijkerland hebben meer en juiste informatie nodig over de verschillende 
mogelijkheden op het gebied van energiebesparing. Met name onafhankelijke voorlichting en nieuwe 
technieken snel bij de mensen te brengen vormt een uitdaging.  
 
Te denken valt aan: 

● Een rondreizende informatiestand (wellicht als bus of boot, wat ook interessant is  voor 
toeristen) 

● Energiewinkel 
● Internetsite  
● Energiescans  
● Lezingen  ervaringsdeskundige 
● Lokale hypotheekverstrekkers en makelaars  

 
Rondreizende informatiestand 
Alle inwoners, bedrijven en ondernemers in Steenwijkerland moeten in actie komen om de 
gemeente energieneutraal te maken. Op dit moment is de groep, die hier mee bezig nog te klein en 
initiatieven te versnipperd om dit te realiseren. Om Steenwijkerland energieneutraal te maken, 
moeten (bijna) alle inwoners in beweging komen.  
 
Wij denken dat de kans op succes het grootst is wanneer 
deze inwoners actief worden benaderd. Dit betekent dat de 
inwoner niet alleen zelf op zoek moeten gaan voor 
informatie, maar dat deze informatie ook naar ze toe wordt 
gebracht.  
 
 
Ons voorstel is om met een rondreizende informatiestand (de energiebus/boot) deze inwoners te 
bereiken. In de rondreizende informatiestand krijgen de inwoners: 

● informatie op maat (toegespitst op de eigen situatie)  
● tips over energie besparen in en rondom het huis; 
● informatie over de mogelijkheden voor het maken van een energiezuinige woning; 
● informatie over subsidiemogelijkheden; 
● informatie over zon- en windenergie; 
● informatie over gerealiseerde lokale initiatieven en hoe inwoners aan kunnen sluiten bij 

deze initiatieven; 
● informatie over de (gratis) energiescan. 

 
Kosten: huur bus (incl. chauffeur) € 400 per dag. 
Woonkernen Steenwijkerland: 32 
Totale kosten: € 12.800 (32 x 400) 
 
Energiewinkel 
Het huidige energieloket is bij weinig inwoners van Steenwijkerland bekend en redelijk eenzijdig. Ons 
voorstel is, om dit energieloket op te nemen in een te openen energiewinkel. De energiewinkel kan 
op een gemakkelijke en laagdrempelige manier de inwoners informeren over energiebesparing en de 
mogelijkheden om de woning / gebouw energiezuiniger te maken. Inwoners krijgen maatwerk. De 
informatie is toegespitst op hun eigen woonsituatie.  
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Kosten: huur bus (incl. chauffeur) € 400 per dag. 
Woonkernen Steenwijkerland: 32 
Totale kosten: € 12.800 (32 x 400) 
 
Energiewinkel 
Het huidige energieloket is bij weinig inwoners van Steenwijkerland bekend en redelijk eenzijdig. Ons 
voorstel is, om dit energieloket op te nemen in een te openen energiewinkel. De energiewinkel kan 
op een gemakkelijke en laagdrempelige manier de inwoners informeren over energiebesparing en de 
mogelijkheden om de woning / gebouw energiezuiniger te maken. Inwoners krijgen maatwerk. De 
informatie is toegespitst op hun eigen woonsituatie.  
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Het idee is om te gaan samenwerken met de nog op te richten onafhankelijke energiecoöperaties. 
Een energiecoöperatie kan vanuit de energiewinkel hun producten aan de man brengen. Bijkomend 
voordeel is, dat op deze manier de kosten van de exploitatie van de winkel kunnen worden gedeeld.  
 
De energiewinkel kan informatie van de voorstellen van de andere werkplaatsen (bijvoorbeeld het 
aanbieden van (gratis) energiescans) verspreiden. Lokale initiatieven kunnen zich ook aansluiten bij 
de energiewinkel. Via de energiewinkel kunnen de inwoners informatie krijgen over hun plannen en 
kunnen ze deelnemers werven. Op deze manier worden alle krachten gebundeld en is de kans op 
succes het grootst voor alle deelnemers.  
 
De medewerkers van het huidige energieloket van de gemeente Steenwijkerland verplaatsen geheel 
of gedeeltelijk hun werk naar de winkel. De betaalde krachten worden aangevuld met een aantal 
vrijwilligers. De vrijwilligers zijn experts of krijgen een on-the-job training.  
 
Kosten huur winkelpand: gerbruik wordt gemaakt van een leegstaand winkelpand. Naar een idee van 
een pop-upstore 
Energiekosten: € 3600 
2 fte + € 100.000 (incl. werkgeverslasten) per jaar  
 
Internetsite ‘Platform Steenwijkerland & energie’ 
Tegenwoordig halen veel mensen hun informatie van het internet. Daarom is het van belang, dat er 
in de gemeente Steenwijkerland een onafhankelijke  internetsite komt. De site moet duidelijk, 
overzichtelijk en goed leesbaar zijn voor iedereen. Lokale initiatieven en ondernemers worden via de 
internetsite onder de aandacht gebracht. Alle informatie op één plek gebundeld. De inwoners 
kunnen op de site gemakkelijk alle informatie vinden, die nodig is om energie te besparen, de woning 
energiezuinig  en de gemeente Steenwijkerland energieneutraal te maken.  
 
Kosten: € 5.000 
 
Lokale hypotheekverstrekkers en makelaars 
Nieuwe inwoners van de gemeente Steenwijkerland kunnen informatie over de mogelijkheden om 
de eigen woning energiezuinig te maken en welke subsidieregelingen er zijn om dit (gedeeltelijk) te 
financieren op bovengenoemde website vinden. Dit kan door makelaars en lokale 
hypotheekverstrekkers laten verwijzen. Ook moeten huurders mogelijkheden worden geboden.  
 
Kosten € 0,00 

3. Leren 
We zullen als samenleving, die afhankelijk is van fossiele brandstoffen, moeten leren hoe het ook 
anders kan. Er zijn nu al voldoende alternatieven, zij het vaak duurder, om onze huizen te 
verwarmen. Die nieuwe technieken, die verder in de werkgroep nieuwe energie  worden behandeld, 
zullen ook hun weg naar de samenleving moeten vinden. Juiste informatie, maar ook het leren 
omgaan met deze technologie is cruciaal om de energietransitie verder vorm te geven in 
Steenwijkerland. Nu al, zo blijkt uit het journaal, zijn er te weinig mensen in de installatietechniek. 
Jongeren hebben de toekomst, en het is dan ook het belangrijkste om hen met deze ontwikkelingen 
in aanraking te brengen. 
 
Als Nederland, en jongeren in het bijzonder, zullen we de volgende 5 punten anders moeten gaan 
invullen. Het volledige rapport is te vinden is op http://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/ 
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Plaatselijke actie: wie de jeugd heeft …. 
De insteek,om (basis)scholen te betrekken, is de beste mogelijkheid. Daarmee bereik je de jeugd, 
maar ook de meeste mensen in Steenwijkerland, omdat die hun kinderen of kleinkinderen op één 
van de scholen heeft.  
Om kinderen al vanaf jonge leeftijd kennis te laten maken met verschillende soorten energie en hoe 
ze bewust met deze energie om kunnen gaan, is het voorstel op scholen praktische lessen te geven. 
Bij diverse instanties zijn lespakketten beschikbaar, maar wij stellen voor om de dagelijkse gang van 
zaken aan te kaarten. De kinderen zelf laten ontdekken in hun eigen omgeving zoals bijvoorbeeld in 
bovenstaand beschreven tekstvak staat. In de dagelijkse praktijk leren hoe je bewust met energie om 
moet gaan en kennis laten maken met de verschillende soorten energie. Zoals in de onderbouw 
bijvoorbeeld vertellen over een thermostaat of isolatie. In de bovenbouw zou dat kunnen door in hun 
eigen school zaken te bekijken, rekenkundig of creatief.  
 
In de gemeente Steenwijkerland zijn nieuwbouwplannen voor schoolgebouwen. Ook daar zal 
waarschijnlijk naar energiezuinige of alternatieve bronnen worden gekeken. Hoe leuk is het voor 
leerlingen om hen mee te nemen in de besluitvorming en het daadwerkelijk op de bouw bekijken hoe 
installaties worden aangelegd.  
In het voortgezet onderwijs kan deelgenomen worden in het Living Lab en aan een Solar Challenge.  
Voor zowel de basisscholieren als die van het voortgezet onderwijs en MBO kan de interesse van een 
technisch beroep worden gewekt. Er zijn nu al signalen, dat er een tekort dreigt te ontstaan aan 
‘techneuten’. 

4. Beleven 
 
De opgave om van de fossiele brandstof af te komen is groot en omvangrijk, maar de overstap naar 
duurzame energie is het beste alternatief. Het stenen tijdperk is niet opgehouden, omdat de stenen 
op waren. Er was een beter alternatief. Steenwijkerland heeft een omvangrijke vloot aan 
fluisterboten, omdat het een beter alternatief is voor een gebied als de Wieden-Weerribben. We 
kunnen dus best de overstap naar het alternatief maken als samenleving.  
Om van onze verslaving aan fossiele brandstof af te komen, zullen we de voordelen van het 
alternatief moeten voelen en beleven. Dit moet jaarlijks terugkomen als herinnering aan ons doel.  
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maar ook de meeste mensen in Steenwijkerland, omdat die hun kinderen of kleinkinderen op één 
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Om kinderen al vanaf jonge leeftijd kennis te laten maken met verschillende soorten energie en hoe 
ze bewust met deze energie om kunnen gaan, is het voorstel op scholen praktische lessen te geven. 
Bij diverse instanties zijn lespakketten beschikbaar, maar wij stellen voor om de dagelijkse gang van 
zaken aan te kaarten. De kinderen zelf laten ontdekken in hun eigen omgeving zoals bijvoorbeeld in 
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installaties worden aangelegd.  
In het voortgezet onderwijs kan deelgenomen worden in het Living Lab en aan een Solar Challenge.  
Voor zowel de basisscholieren als die van het voortgezet onderwijs en MBO kan de interesse van een 
technisch beroep worden gewekt. Er zijn nu al signalen, dat er een tekort dreigt te ontstaan aan 
‘techneuten’. 

4. Beleven 
 
De opgave om van de fossiele brandstof af te komen is groot en omvangrijk, maar de overstap naar 
duurzame energie is het beste alternatief. Het stenen tijdperk is niet opgehouden, omdat de stenen 
op waren. Er was een beter alternatief. Steenwijkerland heeft een omvangrijke vloot aan 
fluisterboten, omdat het een beter alternatief is voor een gebied als de Wieden-Weerribben. We 
kunnen dus best de overstap naar het alternatief maken als samenleving.  
Om van onze verslaving aan fossiele brandstof af te komen, zullen we de voordelen van het 
alternatief moeten voelen en beleven. Dit moet jaarlijks terugkomen als herinnering aan ons doel.  

9 
 

 

 
Een gezamenlijk feestje bouwen 
Ons voorstel is om jaarlijks meerdere ‘energieke’ evenementen te organiseren. Hierbij denken we 
o.a. aan de volgende mogelijkheden: 
1) Studenten van de TU Delft met roots in Steenwijk 
(RSG Tromp Meesters) zijn deelnemers geweest aan 
de Solar Challenge. Zij kwamen indertijd langs op 
hun ‘oude’ school om ervaringen te delen. 
Scholieren kunnen zich gaan verdiepen in nieuwe 
technologieën en wij kunnen hen een podium 
bieden. Te denken valt aan een zonnebootrace in de 
regio, waarbij scholen het tegen elkaar opnemen.  
We verwachten, dat de scholieren de kennis en 
ervaringen, die ze opdoen op school, meenemen 
naar huis. Het zal zich verspreiden als een olievlek. 
Figuurlijk dan …. 
 
2) Het organiseren van lezingen, waarbij ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Deze 
deskundigen kunnen vanuit hun eigen ervaringen vertellen over de positieve kanten, de valkuilen en 
hun zoektocht naar het juiste advies.  
3) Organiseren van rondleiding bij inwoners en bedrijven, die vooruitlopen op het gebied van 
duurzame energie.  
 
Kosten: per project begroten, sponsoren benaderen 
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Living lab ‘energie in Steenwijkerland’ 
Het living lab kan als paraplu dienen voor alle bovenstaande voorstellen. In het living lab gaan we 
samen aan de slag, kijken we wat voor een mogelijkheden er zijn en ontdekken we wat wellicht in de 
toekomst gaat gebeuren.  
 
We zitten nu namelijk midden in één van de grootste veranderingen van onze tijd. De overgang van 
fossiele brandstoffen naar duurzame schone energie uit zon, wind en water. Een ware 
energierevolutie. In het energiesysteem van de toekomst wonen, werken en rijden we op energie 
uit zon, wind en water. 
we zullen daardoor; 

● Anders wonen: wonen zonder energierekening 
● Anders van A naar B: schoner, stiller en met minder energie 
● Anders eten: meer plantaardige regionale en seizoensgebonden keuken 
● Anders produceren: naar een circulair, biobased industrie op duurzame energie 
● Anders energie opwekken: veel zon en wind, maar ook warmte uit water 

Al dat anders levert veel vragen en onzekerheden op. In het Living Lab slaan bewoners, bedrijven, 
onderwijs en overheid de handen ineen om vragen, die bijvoorbeeld ook naar boven zijn gekomen in 
de verschillende werkgroepen van de G1000, een stap 
verder te helpen.  
 
Praktische vragen over verschillende technieken. Zoals 
bijvoorbeeld in het tekst vak hiernaast: hoe ons 
elektriciteitsnet dit allemaal aan kan? Nu zitten er in 
Steenwijkerland wellicht geen 4000 rijdende batterijen, 
maar waarschijnlijk wel aardig wat varende met al die 
fluisterbootjes in natuurgebied Weerribben-Wieden.  
 
Ook andere oplossingen voor in eigen huis zoals een 
(hybride) warmtepomp of infrarood panelen om niet je 
ruimte, maar alleen jouw werkplek te verwarmen kunnen 
worden toegepast, kennis over ontwikkeld worden en door 
bijvoorbeeld studenten presentaties over worden 
gehouden.  
 
Kortom, het living lab is een plek waar het bruist van jonge 
mensen die de andere toekomst willen vormgeven. 
Bedrijven en overheden, die dat willen faciliteren en ook 
zelf verder willen leren. Bewoners kunnen op die locatie 
geïnspireerd worden om die nieuwe toekomst in te stappen door maatregelen te treffen toegespitst 
op hun actuele situatie .  
  
Begroting van de kosten: huisvestingskosten locatie € 15.000,00,  personeelslasten € 70.000,00 en 
materiële kosten € 20.000,00  
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Bedrijven en overheden, die dat willen faciliteren en ook 
zelf verder willen leren. Bewoners kunnen op die locatie 
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3. Werkplaats
Voeding

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.

71Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



Werkplaats 3: Voeding

Voeding en energie

1 Inleiding

Bij het onderwerp voeding is het verduurzamen van energieverbruik niet het eerste 

waar je aan denkt. Toch heeft voeding wel degelijk met energie te maken! 

 Voeding kost 30% van het totale energieverbruik wereldwijd. Deze energie 

wordt gebruikt bij productie, transport en consumptie. 

 Tussen de voedselproductie en de consumptie van voeding verdwijnt ruim de 

helft van de voedingswaarde door verspilling.

Wist u dat bij de productie:

● Niet  alleen  energie  verbruikt  wordt  bij  door  o.a.  machines  in  de

landbouw en het verwarmen van stallen en kassen. Maar ook voor het

aanvoeren van water, mest- en voedingsstoffen. 

● 75% van de voedselverspilling ligt. Zo gaat een groot deel, van voor ons

geschikte,  voeding naar  dieren,  waarvan maar een klein deel  omgezet

wordt in vlees en zuivel.

Energiebesparing kan door de productie te verduurzamen. Door zoveel mogelijk circulair

te produceren: Gebruik van meststoffen en voedingsstoffen uit eigen bedrijf of uit de buurt;

hergebruik  reststoffen  voor  voedselproductie  of  bouwstoffen  i.p.v.  dit  als  afval  te  zien.

Voeding dat voor mensen geschikt is, niet als veevoer gebruiken. Om dit te realiseren is het

nodig  om  te  innoveren  en  dit  kan  alleen  als  de  producenten  en  ondernemers

samenwerken.

Wist u dat bij de opslag, verwerking en transport:

● voedingsproducten letterlijk de hele wereld over vliegen zoals koffie, 

bananen en granen. De meeste groenten zijn het hele jaar door te krijgen, 

doordat zij ingevlogen worden. Ook in Steenwijkerland, maakt ons 

voedsel veel wellicht onnodig kilometers. 

● 1 op de 3 vrachtwagens in Nederland voedsel of hulpmiddelen voor 

voedsel vervoert.  

Energiebesparing kan door het transport te verkorten: Door de consument door bijv. 

seizoensgroenten te kopen: Verder kunnen streekproducten gestimuleerd worden door te 

zorgen voor een goed distributiesysteem zodat zij voor de consument makkelijker 

verkrijgbaar zijn. Een mooi merk voor streekproducten kan ook voor toeristen 

aantrekkelijk zijn, maar ook zonder een eigen merk zouden streekproducten in ieder geval

in de dichtbij zijnde supermarkt verkrijgbaar moeten zijn.

Wist u dat bij de Consument:

● 25%  van  de voedselverspilling ligt. Denk aan te veel kopen, te veel eten 

en een niet duurzaam voedingspatroon van veel dierlijke en bewerkte 

producten. (Meer informatie: Factsheets “Voedselverspilling door 

consumenten” en “Duurzaam eten” van het voedingscentrum). 
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Energiebesparing kan door de consument bewust te maken van zijn verspilling; want wat niet 

nodig is aan voeding, hoeft ook niet geproduceerd te worden! Voor de consument geldt: koop wat 

je eet en eet wat je koopt: koop niet te veel, bewaar je voedsel op de juiste manier. Verder kost het 

produceren van vlees veel energie in de vorm van voedsel en water. Er zijn veel alternatieven die 

genoeg eiwitten bevatten en die met veel minder energie geproduceerd kunnen worden. Helemaal 

vleesloos hoeft echt niet, minder vlees helpt ook al.

Wist u dat  de Nederlandse overheid:

● de verplichting heeft aangegaan om met het “Rijksbrede programma 

circulaire economie” een circulaire economie wil realiseren, voor 2050, 

waarin voedsel een prioriteit is. 

Dit kan alleen gerealiseerd worden als wij, burgers: producenten en consumenten, hier 

ook mee aan de slag gaan. Dit kan volgens onze werkplaats alleen als wij gaan 

samenwerken!

Stelling: “Er kan veel energie bespaard worden door kritisch te kijken 

naar voedsel!”

Als werkplaats hebben wij een aantal voorstellen die zowel als deelproject, maar ook 

heel goed als één geheel te realiseren zijn:

Energie besparen op dit onderwerp moet door alle partijen: consumenten, producenten 

en de overheid. In dit voorstel geven we vooral aan wat de rol van de gemeente hierin 

kan zijn, omdat wij dit voorstel voor de gemeenteraad maken. Daarnaast is het voor alle 

burgers; ondernemers, producenten en consumenten natuurlijk wenselijk om eigen 

initiatief te nemen. 

Voorstel 1: Voedselvisie

Een voedselvisie vanuit de gemeente, eventueel samen met andere partijen. In deze 

visie gaat het niet alleen om het consumeren en gezondheid, maar zeker ook over een 

duurzamere productie en een streven naar een lagere milieubelasting en minder 

verspilling.  De voedselvisie kan als basis worden gebruikt bij het ontwikkelen van een 

beleid en het stimuleren van initiatieven van burgers en ondernemingen in 

Steenwijkerland m.b.t. voeding. Hierdoor is het voor alle betrokkenen duidelijk waar de 

gemeente heen wil. Neem in de voedselvisie ook een bijenvriendelijk groenbeheer van 

de gemeente mee. Bijen zijn zeer belangrijk voor onze voedselproductie en hebben het 

erg zwaar op dit moment. Verder liggen er voor de gemeente mogelijkheden door in het 

openbaar groen niet alleen voor sierbeplanting te kiezen maar ook voor eetbaar groen 

te gaan. (Zoals bijvoorbeeld de perenbomen aan de Dokter Larijweg in Ruinerwold.) 

Groen”afval” zou als reststroom meegenomen kunnen worden in nieuwe initiatieven; bv

als biomassa.

Daarnaast moet deze visie passen bij:

1. Voedselbeleid van de overheid
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De overheid werkt aan een integraal voedselbeleid gebaseerd op 

volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en robuustheid, zodat er ook op 

lange termijn voldoende, veilig, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel is 

voor een sterk groeiende wereldbevolking. Daarbij moeten consumenten 

gestimuleerd worden gezonder en duurzamer te eten. (factsheet Duurzaam Eten, 

voedingscentrum 2018)

2. Duurzame voedingspatronen van de FAO

Duurzame voedingspatronen zijn voedingspatronen met een lage 

milieubelasting, die bijdragen aan voedselzekerheid en gezondheid voor de 

huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen beschermen en 

respecteren de biodiversiteit en ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar, 

toegankelijk, economisch eerlijk en betaalbaar; voedzaam, veilig en gezond, 

waarbij gelijktijdig de natuurlijke en menselijke hulpbronnen optimaal benut 

worden. (factsheet Duurzaam Eten, versie 2017, voedingscentrum)

Voorstel 2: Platform

Het initiatief voor het oprichten van een Platform samen met ondernemers (agrariërs, 

LTO, winkeliers, bedrijven enz.), onderwijsinstellingen en al bestaande 

(burger)initiatieven naar voorbeeld van bv. Foodvalley of De Gebiedscoöperatie Z-W 

Drenthe. Naast Voeding kan dit platform ook voor andere onderwerpen, bijvoorbeeld 

energiecoöperaties of duurzaam vervoer en dergelijke gebruikt worden.

Het platform vergroot de samenwerking en informatievoorziening tussen de 

verschillende (particuliere) initiatieven en stimuleert het opzetten van nieuwe 

initiatieven. 

Met betrekking tot voeding/energie zijn dit de meest belangrijke punten:

 Beheer en gebruik van gronden verduurzamen

 Voedselverspilling, ook in productie, voorkomen

 Hoogwaardig gebruik van reststromen bevorderen.

De gemeente kan dit stimuleren door een eerste bijeenkomst te houden waarbij het 

ondernemers e.a. worden uitgenodigd voor een inspiratie avond.

Voorstel 3: Stimuleren streekproducten

Het stimuleren van Streekproducten door een grotere bekendheid, een betere 

distributie en een groter aantal centrale verkooppunten. 

Door de afzet en verkoop van streekproducten aan de lokale bevolking te vergroten is er

minder transport (=minder energie) nodig met als neveneffect bevordering van de 

lokale economie. 

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de producenten en winkeliers samenwerken en de 

distributie van de producten goed verloopt (zie bijlage: Voorlopige resultaten, conclusies 

en wat aanbevelingen n.a.v. onderzoek naar verkoop streekproducten door Anke Dons). 
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Dit voorstel zou opgezet kunnen worden door de producenten en winkeliers of als 

project goed te combineren zijn binnen het voorstel “Platform” hierboven genoemd als 

voorstel: 2. 

Voorstel 4: Bewustwording consument

Vergroot de bewustwording bij consument waardoor deze andere keuzes maakt.

Zoals de bijgaande factsheets laten zien is er al veel informatie aanwezig, maar is de 

consument hier (nog) niet genoeg bewust van.

De meeste energie wordt bespaard als:

 Er minder voedsel door de consument wordt verspild: Koop wat je nodig hebt, 

eet voldoende, niet te veel.

 Er andere keuzes door de consument worden gemaakt: eet seizoensgroente, eet 

lokale producten, minder vlees en meer plantaardig, meer basisproducten en 

minder bewerkte voeding.

 Je kunt ook als consument zelf voedsel produceren: dit kan met een volwaardige 

moestuin maar dat hoeft niet: een vierkante meter Makkelijke Moestuin, of 

gewoon in de tuin of op het balkon een aantal eetbare planten i.p.v. sierplanten. 

De gemeente kan de bewustwording stimuleren. Door projecten op scholen te 

ondersteunen. Door het gemeentelijke overzicht van scholen, sportclubs en 

welzijnsorganisaties uit te breiden met een overzicht van lokale initiatieven m.b.t. 

voeding, zodat deze beter te vinden zijn voor de burgers van steenwijkerland.

Bijlage bij deze voorstellen:

 Voorlopige resultaten, conclusies en wat aanbevelingen n.a.v. onderzoek naar 

verkoop streekproducten, Anke Dons

 Factsheet Duurzaam Eten, versie 2017, voedingscentrum.

 Factsheet Voedselverspilling door consumenten
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4. Werkplaats
Duurzame mobiliteit

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.
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leeswijzer 
 

Deze bijdrage tot een energieneutraler Steenwijkerland richt zich op duurzame mobiliteit. 

Hoe als Steenwijkerlandse gemeenschap en gemeente te komen tot minder en schoner verkeer? 

Wat zijn daarvoor op korte termijn realistische en haalbare eerste stappen? 

Dat zijn de vragen die wij met dit beleidsadvies proberen te beantwoorden. 

Dat gebeurt in vier hoofdstukken, die elk een specifieke vraag beantwoorden: 

 

   hoofdstuk 1: voorstellen voor minder en schoner 

verkeer in Steenwijkerland 
1. Wat is het plan?  Uitgaande van beknopt deskresearch naar de huidige 

stand van zaken en daaraan te relateren 

(beleids)ontwikkelingen, presenteren we in dit 

hoofdstuk voorstellen die kunnen leiden tot minder en 

schoner verkeer in Steenwijkerland.  

Onze voorstellen doen een beroep op de gemeente en 

de ondernemers van Steenwijkerland om de handen 

ineen te slaan voor de promotie en facilitering van 

duurzaam individueel en collectief verkeersgedrag. 

Voor die facilitering gaan onze gedachten uit naar de 

aanleg van transferia met openbare 

laadinfrastructuur, de overstap op emissievrij 

personen- en goederenvervoer en het voorgaan in 

(elektrisch) deelautogebruik, bijvoorbeeld door 

bedrijfsauto’s voor deelgebruik door derden 

beschikbaar te stellen. 

    

   hoofdstuk 2: kosten en baten 
2. Wat draagt het bij?   Minder en schoner verkeer beperkt het verbruik van 

fossiele energie en draagt bij tot een aanzienlijke 

reductie van de CO2-uitstoot. 

    

3. Wat kost het?  Maar met de facilitering ervan zijn kosten gemoeid. In 

hoofdstuk 2 gaan we daar, voor zover mogelijk, nader 

op in. 

    

   hoofdstuk 3: eerste stappen 
4. Wat zijn de consequenties?   Afgezien van de bekostiging: wat zijn verder de 

consequenties van minder en schoner verkeer?  

Zijn er in Steenwijkerland al eerste stappen gezet? 

Dienen zich daar al veelbelovende voorbeelden aan? 

Initiatieven die aanslaan? 

Het derde hoofdstuk stipt aan, wat we daarvan aan de 

weet zijn kunnen komen. De oogst is beperkt; we 

staan duidelijk aan een begin dat nog lang niet ieders 

aandacht heeft. 
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   hoofdstuk 4: draagvlak 
5. Wat vindt Steenwijkerland ervan?  Is er momenteel behoefte aan en draagvlak voor 

maatregelen die tot minder en schoner verkeer 

moeten leiden? Van overheidszijde, op rijks- en 

provincie-niveau wèl, maar hoe zit dat lokaal, en bij de 

burger in Steenwijkerland? 

Een graadmeter daarvoor zijn de 

verkiezingsprogramma’s 2018-2022 voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. In 

hoofdstuk 4 bekijken we of en hoe onze voorstellen 

daarmee overeenstemmen. 

    

    

   samenvatting 
   De lezer die al deze hoofdstukken wel gelooft, en die 

snel een idee wil krijgen van onze adviezen voor 

minder en schoner verkeer in Steenwijkerland, 

verwijzen we naar de laatste pagina van dit document 

(p.29), waar we ons beleidsadvies op hoofdzaken 

samenvatten. 

 

 

 

 

Steenwijk, 21 maart 2018, 

G1000 Steenwijkerland Werkplaats Duurzame Mobiliteit, 

• Binne Heida 

• Frans Resink 

• Ger de Haan 

• Hans van der Blom 

• John Hoogma 

• Jurjen Helfrich 

• Kor Venhuizen. 
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oe maken we Steenwijkerland samen energieneutraal  

Wat daarbij zèker helpt: minder en schoner verkeer. 

 

Denk daarbij om te beginnen aan je eigen auto. 

Goed voor ruim 30  van je huishoudelijk 

energieverbruik. En landelijk bekeken: 

volgens de meest recente gegevens werd meer 

dan 30  van de Nederlandse energieconsumptie 

in 201  besteed aan verkeer en vervoer.  

n Steenwijkerland was dat zelfs nog iets meer1: 
 

Zou dat een tikkie minder kunnen  

Zonder fossiele brandstof  

 

olgens diezelfde gegevens gaat 1379 Tera oule 

daarvan in Steenwijkerland op aan verkeer en 

vervoer, met het wegverkeer als grootste 

verbruiker (1134 Tera oule) 2: 

 

Stel je de CO2 uitstoot daarvan eens voor   

De auto is daarbij koploper, gevolgd door  

de bus  

 

En wat te denken van al die transportbusjes die 

dagelijks hun bezorgdiensten draaien in buurten 

en wijken  Zou ook die logistiek niet handiger 

en schoner kunnen  

 

Landelijk hebben vragen als deze al tot 

initiatieven geleid. 

Zo zijn er de afgelopen jaren reen eals tot stand gekomen tussen rijk, provincie, gemeentes en 

allerlei vervoerspartijen in Nederland om te komen tot emissievrije stadslogistiek en dito busvervoer 

per 202 .  

                                                             
1 bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Mobiliteit/  
2 bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Mobiliteit/  

83Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



6 

 

En wat de auto betreft: het streven is, dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s elektrisch rijdt, 

waarvan 30 % - dus 15% in totaal – volledig elektrisch. 3 

 

Om zover te komen zal er nog wel het nodige moeten gebeuren. 

Minder en schoner rijden moet tussen ieders oren komen, als groene gedragscode, zeg maar. 

Daarbij moet er gelegenheid zijn, om haalbaar en betaalbaar elektrisch te rijden. Deelautogebruik 

zou daar een eerste stap toe kunnen zijn. Aanbod van voldoende laadpunten kan die stap 

vergemakkelijken. Dat aanbod is trouwens ook nodig voor emissievrije bussen en busjes. 

 

Dat brengt ons, al met al, op vier thema’s die met elkaar kunnen leiden tot minder en schoner 

verkeer in en om Steenwijkerland, en dus tot een energieneutralere gemeente en gemeenschap: 

(1) groen verkeersgedrag bevorderen 

(2) elektrisch deelautogebruik opzetten 

(3) voorzien in een toereikende oplaadinfrastructuur 

(4) aansturen op emissievrij bus- en busjesvervoer. 

 

                                                             
3 Zie voor een volledig overzicht van alle Green Deals tot dusver: http://www.greendeals.nl/green-

deals/overzicht-green-deals/.  
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1.2 groen verkeersgedrag bevorderen 

Minder en schoner verkeer vereist een andere manier van denken en doen, zowel van ieder voor zich 

als van de gemeente, het bedrijfsleven, de gemeenschap. Die andere manier van doen en denken 

laat zich samenvatten in vijf vuistregels: 

vijf vuistregels  

voor minder en schoner verkeer: 
aandachtspunten voor bedrijven en gemeente (G) 

hierbij: 

(1) Woon waar je werkt of (door)leert. (a) Betrek personeel uit de eigen gemeente, dan 

wel regio. 

  (b) Werk mee aan geschikte huisvesting van 

personeel in de eigen gemeente, dan wel regio. 

  (c) Is verhuisplicht een optie? 

  (d) En anders: thuis- of telewerken? 

(2) Winkel waar je woont.  Probeer goederen en diensten in eerste 

instantie uit de eigen gemeente, dan wel regio 

te betrekken. 

Hanteer daarvoor een door het Ondernemers 

Platform Steenwijkerland ontwikkelde/te 

ontwikkelen bedrijvenregister. 

(3) Recreëer in je omgeving. 

En als je echt ver weg wilt: zijn er 

alternatieven voor het meest vervuilende en 

verstorende vervoersmiddel – het vliegtuig? 

(toer)bus of trein, bijvoorbeeld? 

 Werk mee aan een aantrekkelijke toeristische 

as (zie ook de OV-visie van Steenwijkerland) 

(4) Rij emissievrij: 

• Loop korte afstanden. 

• Neem vaker de fiets - of de E-bike. 

• Kies als dat kan voor schoon openbaar 

vervoer. 

  

 • Stap over op een emissievrije 

(elektrische of waterstof) auto. 

(a) Stap over op emissievrije (elektrische of 

waterstof)bedrijfsauto’s. 

  (b) Voorzie bedrijfsparkeerplaatsen en 

parkeerplaatsen en transferia in de openbare 

ruimte van oplaadpalen. 

  (c) Laat de provincie vanaf nu louter emissievrij 

openbaar vervoer aanbesteden. (G) 

  (d) Besteed vanaf nu louter emissievrij wmo- en 

leerlingenvervoer aan.(G) 

  (e) Investeer proactief in een toereikende 

oplaadinfrastructuur voor openbaar vervoer. 

(G) 

  (f) Besteed voor het flexibel openbaar vervoer op 

maat (de lokale laag) het materieel, de regie en 

planning aan bij een vervoersmaatschappij of 

taxibedrijf, en laat de verzorging ervan (het 

chauffeuren) over aan 

vrijwilligers/medewerkers van 

Noordwestgroep/wijkverenigingen/dorps-

belangen. (G) 

(5) Houd buurt, wijk, dorp, binnenstad en 

natuur autoluw: 

  

 • Maak (meer) gebruik van 

parkeerplaatsen en TOP-punten. 

(a) Vergemakkelijk en veraangenaam het parkeren 

op parkeerplaatsen en TOP-punten, rust deze 
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 stre e s  

r n er en s ner er eer  
aan a tsp nten r e r en en e eente  

er  

bijvoorbeeld toe met oplaadpalen en 

aansluitende openbaarvervoersvoorzieningen 

en/of leenfietsen/E bikes. 

 • oorkom soloritten. (b) aciliteer carpooling. 

 • Deel je auto met medegebruikers. (c) Stimuleer, in samenwerking met plaatselijke 

belangen, wijkverenigingen en 

energieco peraties, deelautogebruik en 

medegebruik van bedrijfsauto’s.  

 • Zie af van bezorging aan de deur   

haal je pakje af. 

(d) erorden dat pakketbezorging in wijken 

emissievrij dient te geschieden. (G) 

  (e) Zorg voor toereikende transferia voor het 

afgeven en ophalen van pakketten (G) en/of 

faciliteer een emissievrije huis aan

huisbezorgdienst vanuit pakkettransferia en, 

desgewenst, supermarkten. 

 

Deze groene code is het uitgangspunt voor de overige thema’s van de Werkplaats Duurzame 

Mobiliteit. Ze zou vanzelfsprekend moeten worden voor iedere inwoner van en iedere organisatie 

binnen Steenwijkerland. Om dat gedaan te krijgen moet je ze geregeld voor ogen kunnen hebben  

via een pla uette in de ontvangsthal, een groene pagina in de gemeentegids, een randtekst bij elke 

kaart die voortaan van Steenwijkerland verschijnt. 

 

Als Werkplaats Duurzame Mobiliteit dagen wij gemeente en ondernemers van 

Steenwijkerland uit, de promotie van de vuistregels voor minder en schoner verkeer 

voortvarend en creatief uit te dragen. 
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1.3 (elektrisch) deelautogebruik opzetten 

1.3.1 stand van zaken en ontwikkelingen 

Zelf een elektrische auto aanschaffen als bijdrage tot schoner verkeer zal voor menige 

Steenwijkerlander financieel nog begrotelijk zijn, vooral als je niet elke dag de auto in hoeft. 

 

In dat geval is de deelauto wellicht een interessante optie. Via organisaties als SnappCar4 en 

Greenwheels5 kun je al een deelauto betrekken òf je eigen auto daarvoor beschikbaar stellen. 

 

Wat óók kan: samen met een “warme 

kring” van medegebruikers één auto in de 

buurt benutten.  

Dat kan zelfs al een elektrische auto zijn. 

Buurauto6 maakt dat mogelijk. 

 

Een andere optie om elektrisch autorijden 

laagdrempeliger te maken - èn te 

promoten - is het initiatief Testrijder 

opgezet door stichting Natuur & Milieu, in 

samenwerking met onder meer de 

gemeente Zwolle. 

Testrijders kunnen onder gunstige 

voorwaarden een nieuw model 

elektrische auto rijden, met als 

tegenprestatie dat ze de auto regelmatig 

uitlenen of verhuren. Daarmee worden ze 

dan ambassadeur van het elektrische 

(deel)rijden in hun gemeente, zie: 

https://www.detestrijders.nl/testrijders-

in-jouw-gemeente/. 

 

Nòg een idee is het delen van 

(elektrische) bedrijfswagens met de buurt.  

Deze wagens staan ’s avonds en in het weekend vaak stil. Zouden bedrijven hun auto(‘s) op deze 

tijden, tegen betaling, niet beschikbaar kunnen stellen aan de buurt? De gemeente Steenwijkerland 

gaat binnenkort nieuwe (elektrische?) dienstauto’s aanschaffen. Wat zou het mooi zijn als de 

gemeente de eerste stap neemt en een aantal dienstauto’s als deelauto beschikbaar stelt!  

 

Vanuit die gedachte hebben rijksoverheid, de gemeentes Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Zwolle 

en een keur van marktpartijen al in 2015 de Green Deal Autodelen gesloten7. Die mikt op 100.000 

deelauto’s in 20188. In het voorjaar van 2017 waren dat er 30.6979, er is dus nog een weg te gaan.  

 

Zou Steenwijkerland ook niet die kant op moeten?  

                                                             
4 Zie: https://www.snappcar.nl. 
5 Zie: https://www.greenwheels.com/nl/prive.  
6 Zie: http://www.buurauto.nl.  
7 In 2016 kwamen daar de gemeentes Eindhoven, Nijmegen en Rotterdam bij (http://www.greendeals.nl/wp-

content/uploads/2015/06/GD183-aanvulling-Autodelen.pdf).  
8 Zie: http://autodelen.info/greendeal-autodelen/.  
9 bron: http://www.greendeals.nl/ruim-5-700-nieuwe-deelautos/.  
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Dat zou goed passen in het streven van 100  duurzaam inkopen per 201 , dat rijk en NG in het 

limaatakkoord Gemeenten en Rijk in 2007 overeen zijn gekomen.10 n de recentste benchmark die 

de realisatie daarvan monitort, komt Steenwijkerland echter niet eens voor 11 

 

3  rste en an e er p aats r a e te t 

 

(1)   Als Werkplaats Duurzame Mobiliteit bepleiten wij de promotie van buurautogebruik 

        en het estrijderinitiatief van Natuur  Milieu.  

Diverse instanties kunnen daar op verschillende manieren een belangrijke rol in 

spelen: 

nstant e  a t e  

gemeente Plaatselijk Belang 

Wijkvereniging 

Buurkrachtteam 

Energieco peratie 

ereniging van 

huiseigenaren 

 

x  (elektrische) bedrijfswagens als deelauto 

beschikbaar stellen 

x x promotie van deelautogebruik 

(bijvoorbeeld via Snapp ar, reenwheels 

en uurauto  door berichtgeving,  

aanbod van proefgebruik  

en regelmatige aandacht voor 

gebruikerservaringen in plaatselijke 

media (SLOS en de huis aan huiseditie 

van de Steenwijker Courant) 

x x organisatie van een voorlichtingsavond 

 x werving van belangstellenden / 

deelnemers 

x  facilitering via Energieloket 

x  voorzien in laadpalen en het onderhoud 

daarvan 

 x cont(r)actonderhoud met uurauto 

x  cont(r)actonderhoud met stichting 

Natuur  Milieu over estrijder 
 

(2) Wij stellen de gemeente Steenwijkerland voor om een ambitie en beleid te 

formuleren voor (elektrisch) autodelen, conform de vijftien aandachtspunten die 

daarvoor in het kader van de Green Deal Autodelen zijn opgesteld 12 

 

 

                                                             
10 Zie: https://vng.nl//files/vng/vng/Documenten/Extranet/ ei/Milieu/ limaatakkoord 12 nov 2007.pdf.  
11 Zie: Natuur  Milieu. uurzaam inkopen van vervoer. Een onderzoek naar gemeentelijke 
vervoersaanbestedingen 7  oelgroepenvervoer en eigen wagenpark. November 2017. 
12 Zie: www.verkeersnet.nl/mobiliteitsbeleid/26001/groeitempo autodeelmarkt sterk afhankelijk lokaal

beleid/ en http://nationaalverkeerskundecongres.nl/ ploads/2017/9/6. Martien Das.pdf.  
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1.4 voorzien in een toereikende oplaadinfrastructuur 

1.4.1 stand van zaken en ontwikkelingen 

Volgens de Provincie Overijssel was er in 2014 sprake van vijf laadlocaties in Steenwijkerland.13 

In 2017 blijken er 39 oplaadpunten in de gemeente Steenwijkerland beschikbaar14: 

 

Situering van de oplaadpunten in en om Steenwijkerland d.d. 19-01-2018 

volgens https://www.oplaadpalen.nl/ 

Openbare oplaadpunten zijn echter lastiger te vinden: 

 

Openbare oplaadpunten in en om Steenwijkerland d.d. 30-01-2018  

volgens https://openbaarladen.nl/locaties-openbare-laadpalen 

                                                             
13 Provincie Overijssel. Overijsselse aanpak slim openbaar laden. Bijlage 5:Prognose voor aantal laadlocaties per 

gemeente in 2020, p.1. 
14 bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Mobiliteit/  
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Past deze stand van zaken bij het promoten van elektrisch rijden en de voorbereiding op emissievrij 

busvervoer per 2025? En hoe aanlokkelijk is dit gebrek aan laadpalen voor de toeristen die 

Steenwijkerland graag ziet komen? 

 

1.4.1.1 de Overijsselse aanpak 

Om aan de behoefte voor openbare laadinfrastructuure in 2020 te voldoen is er [een] aanzienlijke 
sprong in het aantal laadpalen nodig, erkent de Provincie Overijssel.15 Tot die sprong zal ook de 

gemeente Steenwijkerland moeten bijdragen, als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte. 

Maar de provincie reikt daarbij de helpende hand: Provincie Overijssel, Enpuls16, Cogas en Rendo 

organiseren een Europese aanbesteding om één Charge Point Operator (CPO) te selecteren, die het 

recht krijgt om naar behoefte van elektrische rijders en gemeenten laadinfrastructuur te plaatsen, te 

beheren en te onderhouden. In de periode 2018-2020 kunnen zo in Overijssel 1200 nieuwe 

laadinfrastructuurlocaties van de grond komen. Mèt de mogelijkheid van van 400 locaties extra, 

mocht het aantal elektrische auto’s sneller dan ingeschat toenemen.17 

Voor de bekostiging heeft de provincie met succes een beroep kunnen doen op een subsidie van de 

Rijksoverheid, in het kader van haar Green Deals (zie §.1) beschikbaar gesteld voor het realiseren van 

een publieke laadinfrastructuur. Daar was voor een periode van drie jaar, van juli 2015 tot juli 2018, 

5,7 miljoen euro voor uitgetrokken.18 

 

Om te bepalen waar de openbare oplaadplaatsen kunnen komen, stelt de provincie in overleg met 

de gemeente desgewenst vooraf een plankaart op.19 Het realiseren van laadinfrastructuur kanop drie 

manieren tot stand komen: 

• op verzoek van bijvoorbeeld een particulier of bedrijf (“paal volgt auto”); 

• op basis van het beginsel “basis op orde”: hiervan uitgaande kan in elke gemeentekern met 

minimaal 1000 inwoners zonder publieke laadpaal maximaal één basis op orde-laadpaal 

worden aangelegd. 

• uit hoofde van een strategische keuze: gemeente, een (groep) ondernemer(s), plaatselijk 

belang, wijkvereniging of buurt kunnen de Charge Point Operator om laadinfrastructuur 

verzoeken op een locatie waar aantoonbaar behoefte aan een laadpaal is.20 

 

1.4.1.2 specifieke behoeften van Steenwijkerland 

Op basis van gevalideerd prognoseonderzoek, in 2014 uitgevoerd, gaat de Provincie Overijssel voor 

Steenwijkerland uit van een behoefte aan twintig voor 2020 te realiseren laadlocaties.21 In dit 

                                                             
15 Provincie Overijssel. Overijsselse aanpak slim openbaar laden. Bijlage 1: Informatienotitie over de 

Overijsselse aanpak slim openbaar laden, p.2. 
16 Enpuls is een nieuw bedrijfsonderdeel van Enexis Groep dat zich richt op realisatie van oplossingen die 

bijdragen aan lokale energieambities. Enpuls focust zich op de thema’s duurzame mobiliteit, energiebesparing, 

flexibiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling. 
17 Provincie Overijssel. Overijsselse aanpak slim openbaar laden. Bijlage 1: Informatienotitie over de 

Overijsselse aanpak slim openbaar laden, p.3. De aanbesteding is inmiddels van start gegaan. Marktpartijen 

hebben tot 8 januari 2018 de tijd om voorstellen in te dienen, zie 

http://www.overijssel.nl/@MEV/aanbesteding-2250/  
18 bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/subsidie-voor-overheden-die-laadpalen-

willen.9479001.lynkx.  
19 Provincie Overijssel. Overijsselse aanpak slim openbaar laden. Bijlage 1: Informatienotitie over de 

Overijsselse aanpak slim openbaar laden, p.5. 
20 Provincie Overijssel. Overijsselse aanpak slim openbaar laden. Bijlage 1: Informatienotitie over de 

Overijsselse aanpak slim openbaar laden, p.6-7. 
21 Provincie Overijssel. Overijsselse aanpak slim openbaar laden. Bijlage 5:Prognose voor aantal laadlocaties per 

gemeente in 2020, p.1. 
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onderzoek is gerekend met bewoners en forenzen, maar niet met bezoekers. oor een toeristische 

gemeente als Steenwijkerland is dat een misser: deze natuurrijke gemeente zal bij uitstek groene’ 

toeristen met navenante vervoersmiddelen  waaronder de elektrische auto  aantrekken. 

Steenwijkerland zal dus bij de provincie gehoor moeten zien te vinden voor een hoger aantal 

openbare oplaadlocaties  en/of deze zelf, zo mogelijk samen met de Steenwikkerlandse horeca, 

bekostigen. 

 

Wat is vervolgens wijsheid als het gaat om het plaatsen van tenminste twintig openbare laadpalen in 

Steenwijkerland  Wachten op de eerste particuliere aanvragen  Of streven naar de basis op orde  

 

n d t geval schiet de provinciale aanpak tekort: verscheidene kernen in onze gemeente zullen dan 

van een openbare laadpaal verstoken blijven, zoals uit onderstaand kaartje moge blijken: 

 

 
 

Enkel Blokzijl, Giethoorn, uinre, Oldemarkt, St. ansklooster, Steenwijk, Steenwijkerwold, 

ollenhove, Wanneperveen en Willemsoord komen in aanmerking voor één of meer basis op orde
laadpalen en daarmee zal de koek ook wel op zijn  

 

it oogpunt van toerisme (en levensvatbaarheid 

van kleinere kernen in Steenwijkerland) zullen 

openbare laadlocaties dus ook strategisch 

gekozen moeten worden, anders blijft opladen 

in een vitaal gebied als de Weerribben  de 

noordkant van de toeristische as van 

Steenwijkerland   onmogelijk. 
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 rste en an e er p aats r a e te t 

 

(1)   Als Werkplaats Duurzame Mobiliteit bepleiten wij een proactief oplaadbeleid van 

        gemeente en ondernemers, dat wil zeggen, samenwerken aan en investeren in:  

(a) publiek toegankelijke laadpunten en parkeerplekken in de openbare ruimte: 

 
Opties voor laadoplossingen. 

bron: Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. aadinfrastructuur.  
plossingen voor gemeenten. April 2013 

(b) planmatige spreiding van openbare laadinfrastructuur, op basis van het basis op 
orde beginsel en, uit oogpunt van toerisme en levensvatbaarheid van kleinere 

kernen, strategische, dan wel maatschappelijke, keuzes. 

(2) Wij stellen de gemeente Steenwijkerland voor om: 

(a) in nauw overleg met PBW’s, ondernemers en Provincie Overijssel en op basis 

van nader uit te voeren marktonderzoek/behoeftepeiling onder met name 

toeristen een plankaart te ontwerpen voor het realiseren van een publieke 
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laadinfrastructuur, (groten)deels door de Provincie Overijssel in het kader van 

haar aanpak slim openbaar laden (zie 4.1.1) en deels door de 

Steenwijkerlandse gemeenschap ( gemeente en ondernemers) zelf  

(b) middelen en menskracht te reserveren voor het uitrollen van een voor inwoners 

en toeristen toereikende laadinfrastructuur in Steenwijkerland. 

(3) Wij stellen de ondernemers van Steenwijkerland voor om: 

(a) in samenhang met de door de gemeente Steenwijkerland op te stellen plankaart 
voor het realiseren van een publieke laadinfrastructuur werk te maken van een 

eigen oplaadinfrastructuur voor werknemers en bezoekers/gasten  

(b) de eigen laadinfrastructuur zo mogelijk te laten voeden door zonnestroom van 

eigen dak  

(c) de eigen laadinfrastructuur zo mogelijk beschikbaar te stellen voor medegebruik 

(op basis van een abonnement) door omwonenden. 
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1.5 aansturen op emissievrij personen en goederenvervoer 

1.5.1 emissievrije bussen 

1.5.1.1 (gebreken in) de OV-visie van Steenwijkerland 

In april/mei 2018 gaat de Provincie Overijssel het Programma van Eisen opstellen voor de 

aanbesteding van de concessie, waaronder ook het busvervoer van Steenwijkerland valt.  

Als input daarvoor werkt de gemeente Steenwijkerland aan een eigen mobiliteitsvisie, vanuit het 

O.V.-perspectief. De inzet daarvan is: behoud, liefst uitbreiding, van het bestaande aanbod voor de 

doelgroepen toeristen, scholieren/jongeren en ouderen.  

 

Het concept visiestuk meldt weliswaar als beleidstrend dat het openbaar busvervoer in 2030 

emissievrij zal zijn, maar gaat verder niet in op de randvoorwaardelijke consequenties daarvan voor 

de gemeente. En die zullen er beslist zijn. 

 

Ook gaat het concept visiestuk voorbij aan het lastige gegeven, dat Steenwijkerland voor zijn 

openbaar vervoer met maar liefst drie concessies te maken heeft, zoals de onderstaande tabel voor 

het huidige aanbod aan busvervoer in Steenwijkerland laat zien: 

 

lijn: van-naar (v.v.): concessie / vervoerder: 

  Flevoland, 

Gelderland en 

Overijssel / 

Noord 

Groningen -

Drenthe 

Friesland 

19 Steenwijk-Noordwolde   Arriva 

35 Steenwijk-Beilen  CTS (*)  

40 Steenwijk-Meppel-Zwolle Synthus   

48 Steenwijk-Havelte  CTS (*)  

70 Steenwijk-Zwartsluis-Zwolle Connexxion   

71 Zwolle-Zwartsluis-Emmeloord    

75 Steenwijk-Blokzijl-Marknesse-

Emmeloord 

Connexxion   

76 Steenwijk-Oldemarkt-Marknesse-

Emmeloord 

Connexxion   

79 Steenwijk-Meppel Connexxion   
 

(*) CTS: Connexxion Taxi Services 

 

 

1.5.1.2 blijven aandringen op emissievrij OV 

Om Steenwijkerland te verzekeren van emissievrij busvervoer zal de gemeente zich moeten verstaan 

met drie aanbestedende instanties: 

• Flevoland, Gelderland en Overijssel / Noord 

• Groningen –Drenthe 

• Friesland. 
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Elk van deze aanbesteders geeft aan, bij zijn gunning op duurzaamheid te letten: het bij de Green 

Deal van 14 april 2016 overeengekomen Zero Emissie busvervoer is leidend, maar mag niet ten koste 

van het voorzieningenniveau gaan.22 

Mocht de inzet van emissiearm of -vrij materieel leiden tot wezenlijke meerkosten, dan worden deze 
dus niet uit de provinciale gelden voor de exploitatie van het openbaar vervoer gefinancierd, zo 

expliciteert de Provincie Fryslân. 23 

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel stellen als voorwaarde, dat de transitie naar Zero 
Emissie budgetneutraal moet worden doorgevoerd. 24 Dat zien zij bij elektrisch stadsvervoer wel 

lukken, maar voor elektrische streekbussen zullen aanvullende voorzieningen nodig zijn: zij rijden 

dagelijks meer kilometers, waardoor tussentijds opladen noodzakelijk zal zijn – voor die 

laadinfrastructuur zal een provinciale regeling moeten komen, aldus de Concept Nota van 
Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel 2020 e.v. Aan wat 

voor regeling hierbij wordt gedacht, blijft in deze Concept Nota verder onbesproken. 

 

Kortom: op papier is er aandacht voor het aanbesteden van emissievrij busvervoer, maar de te 

verwachten extra bekostiging daarvan is nog onzeker. In de provinciebegroting 2018 bijvoorbeeld 

worden voor de verbetering van de openbaar vervoer infrastructuur en voor de uitvoering van het 

Programma Duurzaamheid geen middelen uitgetrokken25. Om emissievrij busvervoer op gang te 

krijgen, zal dat vanaf nu toch wel moeten.  

Vanuit Steenwijkerland is het zaak, daar op toe te zien. En aanvullende middelen te reserveren om zo 

nodig zelf een extra steentje bij te dragen! 

 

1.5.1.3 een laadinfrastructuur voor emissievrij OV voorbereiden 

Belangrijkste knelpunt bij de transitie naar Zero Emissie is, ook vanuit de vervoersmaatschappijen 

bekeken, niet zozeer de beschikbaarheid van geschikte (elektrische) bussen,26 maar de realisatie van 

de daarvoor benodigde inlaadinfrastructuur. Voor het gros van de buslijnen zal tussendoor bijladen 

nodig blijven, in het eigen depot dan wel onderweg, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 

door de busindustrie ontwikkelde interface (Oppcharge), waardoor alle bussen gebruikmaken van 

dezelfde laadinfrastructuur.27  

 

In Steenwijkerland zijn geen busdepots of –stallingen te vinden; de dichtstbij zijnde bevinden zich in 

Heerenveen (Q-buzz), Meppel (Arriva), Zwartsluis (Connexxion) en Zwolle (Connexxion).28  

Elektrische bussen die in Steenwijkerland moeten bijladen, zijn dus aangewezen op een nog aan te 

leggen voorziening. Als locatie daarvoor ligt het busperronstation in Steenwijk voor de hand.  

                                                             
22 Zie de volgende beleidsstukken: 

• voor Flevoland, Gelderland en Overijssel / Noord: Concept Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-
concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel 2020 e.v.; 

• Groningen –Drenthe: OV Bureau Groningen Drenthe. Verbinden Vervoeren Verduurzamen Verslimmen. 
Aanbesteding Concessie GD-2020 4 december 2017 – versie3; 

• Friesland: Provincie Fryslân. Nota van uitgangspunten – OV-concessie trein en OV-concessie bus. 
23 Provincie Fryslân. Nota van uitgangspunten – OV-concessie trein en OV-concessie bus, p.4; pp.23-25. 
24 Concept Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel 2020 e.v., 

p.11. 
25 Zie https://begroting2018.overijssel.nl  
26 Zie bijvoorbeeld: https://www.ovpro.nl/bus/2017/12/07/schmeink-connexxion-meest-innovatieve-

vervoerder-in-nederland/. 
27 bronnen: https://www.ovpro.nl/bus/2017/12/08/volvo-bus-bouwt-bussen-met-grotere-batterijcapaciteit/ 

en https://www.ovpro.nl/bus/2017/01/05/volvo-levert-oppcharge-elektrisch-bussysteem-aan-luxemburg/. 
28 bron: http://busfoto.nl/foto/stalling.php.  
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Maar wat te denken van de parkeerplaats ten noorden van het NS station van Steenwijk met de 

nabije daken van Agrifac als leverancier van zonnestroom  Op die locaties zou ook het 

scholierenvervoer naar en van et Ravelijn kunnen bijladen. 

Zou Steenwijkerland de aankomende en, gezien het streven naar energieneutraliteit, wenselijke 

omschakeling op elektrische bussen niet kunnen bevorderen door alvast werk te maken van een 

dergelijk open oplaadpunt voor bussen en busjes   

 

De Provincie Overijssel is inmiddels bezig met de voorbereidingen van de laadinfrastructuur voor 

bussen en ontzorgt daarmee de gemeente Steenwijkerland, die in goed overleg bij deze ontwikkeling 

wordt betrokken. Wellicht biedt dat samenspel mogelijkheden om ook in een uitgestrekte en niet 

dicht bevolkte gemeente als Steenwijkerland een toereikende basislaadstructuur voor het openbaar 

busvervoer (zo mogelijk in combinatie met particulier vervoer) op orde te krijgen  Want juist hier 

maken de bussen veel kilometers en juist hier moeten de meeste kernen het zonder basis op orde

laadpaal stellen  zie 4.1.2. 

 

1.5.1.  voorstellen van de Werkplaats Duurzame Mobiliteit 
 

 

Als Werkplaats Duurzame Mobiliteit stellen wij de gemeente Steenwijkerland voor om: 

(a) in de gemeentelijke mobiliteitsvisie en het daaruit voortvloeiende operationele 

gemeentebeleid  de komende meerjarenbegroting inbegrepen  te anticiperen 

op de conse uenties van emissievrij busvervoer per 202 , de realisatie van een 

daarvoor toereikende oplaadinfrastructuur in het bijzonder  zo mogelijk in 

combinatie met de publiek toegankelijke laadpunten zoals voorgesteld in 4.2  

(b) in de gemeentelijke mobiliteitsvisie en in de aanbestedingsbesprekingen met 

de drie voor Steenwijkerland relevante concessiehouders ( levoland, 

Gelderland en Overijssel / Noord, Groningen Drenthe en r sl n) toe te zien 

op het hanteren en handhaven van verminderen milieubelasting  
verduurzamen als één van de harde gunningscriteria bij de aanbesteding van 

het busvervoer, in lijn met de aanbesteding van de concessie Groningen 

Drenthe.  

 
 

                                                             
29 Zie O  Bureau Groningen Drenthe. erbinden ervoeren erduurzamen erslimmen. anbesteding oncessie 

 4 december 2017  versie3, pp.91 94. 
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 e ss e r e s es 

1.5.2.1 stand van zaken en ont ikkelin en 

Naast bussen rijden er busjes door Steenwijkerland.  

Busjes voor wmo  en leerlingvervoer, bijvoorbeeld.  

En dat zijn er nogal wat. Zo rijden er dagelijks tientallen busjes af en aan naar ’t Ravelijn, de school 

voor Speciaal Onderwijs, aan De esting, nabij het NS station van Steenwijk. Nu zijn dat nog busjes 

die op fossiele brandstof rijden. Maar zouden die, in navolging van het openbare busvervoer, ook 

niet emissievrij moeten worden  

 

1.5.2.2 voorstellen van de Werkplaats Duurzame Mobiliteit 
 

 

Als Werkplaats Duurzame Mobiliteit stellen wij de gemeente van Steenwijkerland voor 

om: 

(a) bij de aanbesteding van wmo  en leerlingenvervoer met betrekking tot CO2

uitstoot mutatis mutandis hetzelfde programma van eisen en dezelfde 

gunningscriteria te hanteren als bij de aanbesteding van openbaar vervoer. 

 

 

 

3 e ss e r  e eren er er 

1.5.3.1 stand van zaken en ont ikkelin en 

En dan zijn er nog de busjes van de diverse pakketbezorgers, die dag in dag uit huis aan huis de 

ronde doen. Natuurlijk, wie wil er niet z’n pakje op tijd in huis  Maar zou de logistiek van ons 

goederenvervoer niet minder milieubelastend kunnen  

 

Zo vindt de bevoorrading van winkels en met name supermarkten doorgaans plaats met lange en 

zware vrachtwagencombinaties (tot een lengte van bijna twintig meter). Supermarkten worden 

daarmee meermaals per dag bevoorraad, waarbij de af te leveren goederen soms een fractie van de 

aanhanger in beslag nemen. Niet altijd nodige overlast dus  en veel CO2 uitstoot. 

 

oogste tijd om de binnenstedelijke logistiek te verduurzamen, zo zijn rijks  en lokale overheden en 

een verscheidenheid aan organisaties, vervoerders, bedrijven en winkelketens met elkaar, eind 2014, 

overeengekomen in de reen eal ero Emission Stadslogistiek. Als voortvloeisel daarvan nemen 

inmiddels zes gemeenten daar de nodige maatregelen voor. Bij wijze van pilot, in de verwachting dat 

een goed, want effectief en haalbaar gebleken, voorbeeld goed doet volgen.  

 

Deze pilot wordt gevolgd door een tweede tranche, waarin de uitprobeersels van de zes 

voorhoedegemeentes breder in praktijk worden gebracht, met het oog op algemene verspreiding 

van beproefde maatregelen vanaf 202 . Centraal daarbij staat emissievrij goederenvervoer, te 

bereiken door, onder meer: 

• goederenstromen te bundelen (zoals die van kantoorartikelen) en gezamenlijk de 

inkoopvoorwaarden aan te scherpen  

• collectieve afspraken te maken met leveranciers  

• gefaseerd het gebruik van schone, duurzame en milieuvriendelijke voertuigen in te voeren: 

deze inzet kan gestimuleerd worden door aan deze voertuigen voordelen toe te kennen zoals 

toegang tot meer wegen en gebieden of een groter tijdvak om te bevoorraden  
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• gezamenlijke afleverpunten ( hubs’) aan de rand woonkernen te ontwikkelen om vanuit hier 

per fietskoerier of met elektrisch vervoer (StreetScooters, bijvoorbeeld) te bevoorraden bij 

de individuele bedrijven. 

 

1.5.3.2 voorstellen van de Werkplaats Duurzame Mobiliteit 
 

 

Als Werkplaats Duurzame Mobiliteit stellen wij de gemeente en ondernemers van 

Steenwijkerland voor om: 

(a) de resultaten van de pilots in het kader van de reen eal ero Emission 
Stadslogistiek nadrukkelijk te volgen  dat kan bijvoorbeeld al via 

https://greendealzes.connekt.nl/nieuws/  

(b) bruikbare idee n en maatregelen zelf ook te implementeren  bijvoorbeeld het 

idee om de bevoorrading van winkels en bedrijven en de pakketbezorging te 

organiseren vanuit strategisch gelegen distributiecentra en pakketpunten, met 

gebruikmaking van schone voertuigen30  hiervoor heeft de Topsector Logistiek 

in mei 2017 een speciale andreiking Stedelijk Goederenvervoer ontwikkeld 

(c) Steenwijkerland aan te melden als zogeheten Living Lab voor de tweede 

tranche van 2020 202  

(d) daar, van gemeentezijde, het ambtelijk apparaat op toe te rusten. 

                                                             
30 Eén zo’n maatregel zou een proef met een hub in postcodegebied 8331/8332 (Steenwijk (noord)/De 

Meenthe) kunnen zijn: een pakketpunt waar pakketdiensten hun pakketjes in  en uitladen, en vanwaaruit een 

elektrisch busje (een StreetScooter ) de huis aan huisbezorging overneemt: 
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2 kosten en baten 

2.1 de (kritische) energiebalans van onze voorstellen 

Minder en schoner verkeer beperkt het verbruik van fossiele energie en draagt bij tot een fikse 

reductie van de CO2-uitstoot.31 Dat alleen al zou een dringend gewenst resultaat zijn, maar hoe 

energieneutraal pakt dat uit? Want schoner verkeer betekent in onze voorstellen, bij de huidige stand 

van zaken, vooral elektrisch in plaats van fossiel rijden – en die overstap hoeft op zich nog geen 

energieneutraal effect te hebben. Tenzij die elektriciteit schoon, via zonne- of windenergie, wordt 

opgewekt32 èn elektrisch rijden gepaard gaat met een gematigd rijgedrag. Dàn boeken we ook winst 

in de energiekolom. Maar die winst kòst ook het een en ander. 

 

2.2 de kosten van elektrisch rijden  

2.2.1 als particulier 

Particulier elektrisch rijden is momenteel nog begrotelijk. Een elektrisch auto is gemiddeld zo’n 

€15000 duurder dan een vergelijkbare auto die op benzine of diesel rijdt, en de afschrijving ervan is 

nog onzeker. Anderzijds vallen andere kosten bij elektrisch rijden lager uit33: 
 

  

elektrisch diesel/benzine 

aanschaf auto   >€35000 >€20000 

energieprijs   >€0,04 per km >€0,11 per km 

laadinfrastructuur   ±€1500 n.v.t. 

onderhoudskosten   laag   

belastingvoordeel: aanschafbelasting niet wel 

  motorrijtuigenbelasting tot 20202 niet wel 

bijtelling voor leaserijders   4% 

  

In enkele grotere steden (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Gouda, Rotterdam en Zoetermeer) is 

subsidie op elektrisch rijden mogelijk34; Steenwijkerland is daar nog niet aan toe. Er zijn echter 

mogelijkheden om ook in Steenwijkerland als particulier dankzij ontzorging of kostenverlichting een 

begin te maken met elektrisch rijden. 

Ons voorstel is dan ook, Steenwijkerlanders daar nadrukkelijk op te attenderen, zie §1.3.2.  

                                                             
31 18%, volgens http://www.clo.nl/indicatoren/nl0126-inleiding-milieudruk-verkeer-en-vervoer  
32 Bijkomend voordeel dáárvan: het overdag opladen van de elektrische auto draagt bij tot minder 

netbelastende momenten dat er meer zonnestroom wordt opgewekt dan er elektriciteit wordt afgenomen, 

zoals Planbureau voor de Leefomgeving & DNV GL in 2014 al aangeven in hun gezamenlijke studie Het 
potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland. Deze studie is  te vinden op 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2014-dnv-gl-het-potentieel-van-zonnestroom-in-de-

gebouwde-omgeving-van-nederland_01400.pdf. Doel ervan was overigens om na te gaan hoeveel 

zonnestroom met het daarvoor beschikbare dakoppervlak van woningen en utiliteitsbedrijven in theorie zou 

kunnen worden opgewekt, en in hoeverre dat in het elektriciteitsnet valt in te passen. De conclusies: wat òp 

dak aan zonnestroom wordt opgewekt, kan ruim voorzien in de elektriciteitsbehoefte ònder dak, maar dan 

zullen er op termijn netaanpassingen nodig zijn – naast aanvullende maatregelen als curtailment (= tijdelijke 

beperking van energieopwekking op (zonne)piekmomenten) en elektriciteitsopslag, bijvoorbeeld in batterijen, 

als die van de elektrische auto. 
33 bron: https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2017/05/zo-goedkoop-is-elektrisch-rijden  
34 bron: https://nederlandelektrisch.nl/subsidies-financiering/subsidies-en-regelingen  
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Landelijk blijkt de deelauto namelijk aanzienlijk meer in trek dan in Steenwijkerland3 : 

 

Anderzijds wordt hier meer dan landelijk van de auto gebruik gemaakt36: 

 

Wijst dat niet op mogelijk te benutten kansen  

 

 
 

                                                             
3  bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Mobiliteit/  
36 bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Mobiliteit/  
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 e sten an e e tr s  r en r n erne ers 

oor bedrijven gelden fiscale voordelen die elektrisch rijden aantrekkelijk maken.  

Allereerst is er de 21  BTW die men als ondernemer niet hoeft te betalen. De BTW privé correctie 

van 2,7  is wel van toepassing.  

erder leveren de Milieu nvesteringsaftrek (M A) en de Willekeurige afschrijving milieu

investeringen ( amil) een fiscaal voordeel op voor investeringen in milieuvriendelijke producten of 

bedrijfsmiddelen die op de Energielijst en Milieulijst 2018 staan.37 Daaronder vallen ook 

vervoersmiddelen als elektrische bus, waterstofpersonenauto en elektrisch aangedreven voertuig.  

 

Of deze fiscale voordelen opwegen tegen de investering zal ieder bedrijf voor zich moeten uitmaken. 

eit is wèl, dat de geboden voordelen voortvloeien uit de M A convenanten39  en het 

Energieakkoord uit 2013 waarbij is afgesproken dat verbetering van energie effici ntie in industri le 

(inclusief de agrarische) sectoren moet bijdragen aan het totaal van 100 Peta oule (P ) dat Nederland 

in 2020 wil hebben bespaard ten opzichte van bestaand beleid. Op grond van deze afspraken én uit 

hoofde van maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we een appel op de ondernemers èn 

gemeente van Steenwijkerland, investeringen in minder en schoner transport dus als reguliere 

bedrijfslasten te beschouwen. 

 

                                                             
37 bron: https://nederlandelektrisch.nl/subsidies financiering/ondernemersvoordelen  
38 bron: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst 202018.pdf, p. 0 1. 
39 De afkorting M  staat voor Meerjarenafspraak Energie effici ntie. n 1992, 1998 en 2001 is het ministerie 

van Economische Zaken met 33 verschillende sectoren in de categorie n diensten, industrie, vervoer en 

voeding en genotsmiddelen een M A convenant overeengekomen. Bedrijven die deelnemen aan het M A 

convenant, hebben zich geconformeerd aan een inspanning om 30  energie  effici ntieverbetering te 

realiseren in de periode 200 2020. Dit is gemiddeld 2  per jaar over alle deelnemers. Om dit te bereiken 

hebben deelnemende bedrijven afgesproken dat zij maatregelen zullen doorvoeren voor verbetering van de 

energie effici ntie met een terugverdientijd tot en met  jaar, dat zij zich inspannen om in samenwerking met 

andere bedrijven te komen tot energie effici ntere productieketens en regionale clusters, en dat zij zich 

inspannen voor de opwekking en inkoop van hernieuwbare energie. 

(bron: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl 201 industriele energiebesparing vanuit

bedrijfsperspectief 0196 .pdf ) 
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3 e sten an aa n rastr t r en trans er a 

Datzelfde appel doen we, als het gaat om de bekostiging van wat we als sleutels tot minder en 

schoner verkeer voorstellen: een toereikende laadinfrastructuur ( 1.4), elektrisch openbaar vervoer 

( 1. .1) en pakketbezorging via pakketpunten ( 1. .2). 

Zonder aanvullende middelen van gemeente  en ondernemerskant zal de laadinfrastructuur in 

Steenwijkerland ondermaats blijven en groener toeristenverkeer frustreren, schatten wij in.  

Om de kosten hoeven gemeente en ondernemers het niet te laten.40 

 

Anderzijds zullen aantrekkelijk ingerichte en van laadpalen voorziene transferia voor personen  en 

goederenvervoer kunnen stimuleren tot meer gebruik van openbaar vervoer, carpoolen, 

medegebruik van (bedrijfs)auto’s en een energiezuiniger pakketbezorging. Die laatste is naar eigen 

zeggen gediend met de beschikbaarheid van toereikende opslag bij zo’n transferium. Als die door 

sponsoren of gemeente wordt bekostigd, kan dat pakketdiensten als PostNL over de streep trekken. 

Zonder die tegemoetkoming zien zij geen profijt in leveranties via een pakketpunt en al helemaal niet 

in Steenwijkerland waar, vergeleken met de grote steden, het goederenvervoer in hun ogen glad 

verloopt.41 

 

Alle reden dus om  betaalbaar  werk te maken van dergelijke transferia. Ze kunnen deel uitmaken 

van een al bestaande voorziening, bijvoorbeeld een parkeerplaats bij een woonkern, horeca, winkel  

of bezoekerscentrum, zoals dat van Natuurmonumenten bij St. ansklooster of van Staatsbosbeheer 

bij Ossenzijl.  

De aankleding van zo’n transferium met informatieborden, zit  en snackgelegenheid en voorziening 

om pakketjes af te geven of op te halen biedt evenzovele mogelijkheden tot reclame en 

klantenbinding. Ofwel: mee investeren in laadinfrastructuur en transferia zou zich als PR wel eens 

kunnen terugbetalen  

 

                                                             
40 Een laadpaal met pasjess steem hoeft nog geen 600 te kosten, zie bijvoorbeeld: 

https://www.laadpaal24.nl/kosten laadpaal. Maar duurder kan ook: 23 9,  bij 

https://www.laadpaaldirect.nl/ev box business laadpaal 2x socket rfid laadpas 
41 bron: d.d. 13 02 2018 telefonisch verstrekte informatie van Laurens Tuinhout, directeur Sourcing  

Sustainabilit  bij PostNL en namens PostNL medeondertekenaar van de Green Deal Zero Emission 

Stadslogistiek van 2014. 
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3 eerste stappen 
Sinds 2011 rijden er acht elektrische tuktuks rond in Steenwijkerland, dankzij een 

ondernemersinitiatief, een daaruit voortvloeiende coöperatie en een subsidie van gemeente en 

provincie vanuit de regeling Investeren met Gemeenten (IMG)42. 

 

De verkoop van elektrische auto’s zit in de lift, voor 2018 verwacht de autobranche 2018 een 

verdubbeling van de nieuwverkoop.43 Dat zal vast ook in Steenwijkerland merkbaar worden, temeer 

daar we nu nog achterlopen op de landelijke ontwikkelingen44: 

 
 

Er leeft in ieder geval interesse voor elektrisch rijden, zo blijkt uit enig peilwerk gedurende de korte 

looptijd (januari –februari 2018) waarbinnen ons advies z’n beslag moest krijgen. Er is ook 

belangstelling voor deelgebruik van een elektrische auto, maar dat heeft nog niet tot een concrete 

gebruikersgroep geleid – daar blijken meer prikkels voor nodig. Om te beginnen: laagdrempelige 

gelegenheid om met elektrisch rijden en tanken kennis te maken, zoals bij de mobiliteitsavond over 

(elektrische) deelmobiliteit op 1 februari 2018 te Zwolle, georganiseerd door Enpuls, Buurkracht en 

Natuur en Milieu Overijssel. 

 

Krachtige prikkels blijken ook nodig voor het realiseren van een wijknabij pakketpunt: de hub in 

postcodegebied 8331/8332 (Steenwijk (noord)/De Meenthe), waarover onder §1.5.2.2. sprake was. 

Correspondentie daarover met vermoedelijke direct belanghebbenden (vier pakketdiensten, te 

weten DHL, PostNL, TNT en UPS en Eurogarages als eigenaar van het Texaco tankstation aan de 

Eesveenseweg dat als locatie zou kunnen dienen) levert op dat enkel particulier initiatief hier tekort 

schiet. De reacties die we - na herhaaldelijk aandringen - binnenkregen, kwamen neer op sympathie 

voor ons idee, maar het paste niet in het businessmodel (TNT)45 of het wordt vooralsnog niet op een 

                                                             
42 bron: Brief B&W aan de leden van de gemeenteraad van Steenwijkerland d.d. 4 oktober 2016 /1639-1883-

REO-PB. 
43 bron: https://raivereniging.nl/pers/persberichten/2017-q4/1124-verdubbeling-verkopen-elektrische-

auto%E2%80%99s-in-2018.html  
44 bron: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Mobiliteit/ 
45 TNT heeft in de Benelux meerdere groene voertuigen rijden, doorgaans rijden deze in compacte, stedelijke 
gebieden, met een hoge stopdichtheid en lage kilometrage. In Noord Nederland zien we helaas dat dit niet 
mogelijk is vanwege de afstanden, lage stopdichtheid en route uren, doordat een groot deel van de route 
bestaat uit het buitengebied, met veel kilometers, een lage stopdichtheid en een relatief lange aan- en 
afrijafstand. (bron: mail TNT maandag 29 januari 2018 15:41 Joluca Stuut / Regional Operations Manager ZWO) 

TNT Express richt zich voornamelijk op business to business activiteiten en in veel mindere mate business to 
consumer. Hierdoor rijden wij niet zoals u schetst door woonwijken met huis aan huis belevering. En hebben wij 
routes die gemiddeld 250 km tot 300 km per dag rijden, daarbij doen we ook Steenwijk aan, maar dit is 
misschien 10% van de route. De locatie waar de route start is in Zwolle. Ik zie zo 1,2,3, helaas geen 
mogelijkheden voor TNT Express. (bron: mail TNT dinsdag 30 januari 2018 17:121 Joluca Stuut / Regional 

Operations Manager ZWO) 
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lokaal niveau als dat van Steenwijkerland overwogen (Eurogarages/Texaco46, respectievelijk 

PostNL47). 

 

Burgeractie voor emissievrije logistiek waarbij grote organisaties bij betrokken zijn lijkt dus te hoog 

gegrepen: als particulier ben je in hun ogen primair een consument van wie geen inbreng op 

beleidsniveau wordt verwacht. Beleidsinstanties als gemeentes en provincies hebben in dat opzicht 

een meer erkende positie. En de mogelijkheden om met verordeningen en handhaving iets af te 

dwingen. 

Willen we dus op lokaal niveau iets bereiken op het gebied van emissievrije logistiek, dan zullen 

gemeente en plaatselijk bedrijfsleven als grote, vaste klanten het voortouw moeten nemen.  

Daarom zijn onze voorstellen ook aan hèn geadresseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
46 Wij zijn als Europese organisatie actief in 7 landen. Strategieën die u beschrijft bekijken wij op Europees dan 
wel landelijk niveau. Momenteel zien wij geen mogelijkheid om over een individuele locatie in gesprek te gaan. 
(: mail Eurogarages zaterdag 20 januari 2018 09:34 René Auwema / ASM COCO BeNeLux EG Retail) 
47 Aldus de heer Tuinhout (zie noot 41), die nut en noodzaak van een hub bovendien betwijfelt. Zijns inziens 

levert een hub eerder meer dan minder verkeersbewegingen op, omdat dan ieder z’n eigen pakje gaat afhalen. 

Werkplaats 4: Duurzame mobiliteit104
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Op 21 februari hebben we conceptversie  (d.d. 19- 2-2 1 ) van onze voorstellen gemaild naar de 
partijsecretariaten en de fractievoorzitters van de politieke partijen die op 21 maart a.s. meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van Steenwijkerland, met het verzoek om inhoudelijke reactie. 
Een week later mailden we, met hetzelfde verzoek, conceptversie  (d.d. 2 - 2-2 1 ) naar de 
secretariaten van de 2  W’s die Steenwijkerland rijk is. Ook de ongeren ctie aad van 
Steenwijkerland hebben we, desgevraagd, op 4 maart deelgenoot gemaakt van dit concept. 

eactie daarop is tot dusver uitgebleven. 
 
Duurzame mobiliteit op basis van emissievrij rijden moet kennelijk nog even binnen komen. 

ou de 1  Steenwijkerland daar verandering in kunnen aanbrengen? 
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5 samenvatting 
Een energieneutraal Steenwijkerland. Minder en schoner verkeer. 
In de voorgaande hoofdstukken hebben we voor enkele deelonderwerpen aanbevelingen gedaan om 
zover te komen. Daar is met gemak nog het een en ander aan toe te voegen. Emissievrije plezier- en 
rondvaartboten, bijvoorbeeld. Of emissievrije landbouwvoertuigen. 
 
Samengevat vragen wij van de Steenwijkerlandse gemeenschap en gemeente promotie en 
infrastructuur voor minder en schoner verkeer.  
We stellen hun daarbij de volgende acties voor:  

(1) groen verkeersgedrag bevorderen 
met speciale aandacht voor: 
a) meer fietsen 
b) meer doen met openbaar vervoer 
c) minder vliegen 

(2) (elektrisch) deelautogebruik opzetten 
(3) voorzien in een toereikende oplaadinfrastructuur 
(4) aansturen op emissievrij bus- en busjesvervoer 
(5) emissievrij goederenvervoer bevorderen, dan wel afdwingen 

 
Om dat alles beeldend samen te vatten: dit zou het ideaalplaatje kunnen zijn: 

 

 
 

de multifunctionele hub: een personen- en goederentransferium, waar je de bus neemt, waar je je 
auto oplaadt, waar je carpoolt, waar de buurtdeelauto klaar staat, waar je pakketjes kunt afleveren 
of ophalen en vanwaaruit de huis-aan-huisbezorging z’n rondrit begint en eindigt – dit alles waar 
mogelijk voorzien met zonne- en windenergie uit de eigen omgeving, om schoon en minder verkeer 
haalbaar, want betaalbaar, te maken. 
 
Het summum van duurzame mobiliteit in Steenwijkerland is dan, dat iedere kern z’n eigen multi-hub 
heeft. Dan is iedere basis op orde, en toereikend toegerust voor wie in Steenwijkerland rondtoert. 
Onvoorstelbaar? Laten we waar maken: Steenwijkerland bron van nieuwe energie! 
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5. Werkplaats
Zon en wind

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.

109Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



Werkplaats 5: Zon en wind

Burgerforum Steenwijkerland Energie Neutraal.    

WIND is geZONder

Nieuwe energie (zon en wind)

Nieuwe energie (zon en wind)

Voorstellen

Werkplaats met 10 personen met  diverse disciplines.

Wij hebben een gezamenlijk doel.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Voorstellen

Werkplaats met 10 personen met  diverse disciplines.

Wij hebben een gezamenlijk doel.

Nieuwe energie (zon en wind)

Wat gebruiken wij nu

2022: 40% zelf opwekken door 50/50 zon en wind:
Benodigd oppervlakte bij zonopwekking : 0,15%
Benodigd aantal windmolens (~2Mw) : 7 (4 van 3,3Mw)

Benodigde elektrische energie   620TJ = 
172.000MWh.

(huishoudens 1/3 hiervan). 

Nieuwe energie (zon en wind)

Het doel

Het streven van onze werkplaats is om deze duurzame 
energie binnen Steenwijkerland voor het overgrote deel, naast 

ander duurzame energie, op te wekken met zon en wind.

Het doel is alle gebruikers van Steenwijkerland te 
voorzien van duurzame energie.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Hoe gaan wij nu verder:

• Energie raakt op.
• SAMEN durven.
•   Toekomst: Energie 

neutraal.

Nieuwe energie (zon en wind)

Hoe gaan wij verder

Bewoners en omwonenden zoveel mogelijk betrekken.

Energiecoöperatie / Participatie vormen om lusten en lasten 
lokaal te houden.

Meeliften in een energieontwikkelaar.

Overheid stimuleert.

Nieuwe energie (zon en wind)

Ambitie Steenwijkerland.

Bindende afspraken: Steenwijkerland energieneutraal:

2022 : 40% zelf opwekken

2030: 75% zelf opwekken

2050: 100% zelf opwekken
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Nieuwe energie (zon en wind)

Hoe gaan wij nu verder:

• Energie raakt op.
• SAMEN durven.
•   Toekomst: Energie 

neutraal.

Nieuwe energie (zon en wind)

Hoe gaan wij verder

Bewoners en omwonenden zoveel mogelijk betrekken.

Energiecoöperatie / Participatie vormen om lusten en lasten 
lokaal te houden.

Meeliften in een energieontwikkelaar.

Overheid stimuleert.

Nieuwe energie (zon en wind)

Strategie: Lokaal rendement

Een coöperatie mag winst maken.

Een ander winstpunt is dat de geldstroom binnen 
Steenwijkerland blijft en dat de winst ingezet kan 
worden  voor lokale maatschappelijke doeleinden.

Nieuwe energie (zon en wind)

Ambitie Steenwijkerland.

Bindende afspraken: Steenwijkerland energieneutraal:

2022 : 40% zelf opwekken

2030: 75% zelf opwekken

2050: 100% zelf opwekken
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Nieuwe energie (zon en wind)

Combineren van zon en wind

De grafiek laat zien dat de wind harder waait als de zon minder schijnt en 
andersom. De duurzame energievormen vullen elkaar aan, ook op de aansluiting.

Nieuwe energie (zon en wind)

Hoe gaan wij dit doen.

Stimulerend en transparant gemeentelijk beleid.

Faciliterende expertise beschikbaar stellen (non-prof.).

Startkapitaal beschikbaar stellen.

Ontwikkelingsrisico verlagen, leges bij aanvang exploitatie.

Samenwerking van lokale coöperaties voor scherper 
inkopen.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Combineren van zon en wind

De grafiek laat zien dat de wind harder waait als de zon minder schijnt en 
andersom. De duurzame energievormen vullen elkaar aan, ook op de aansluiting.

Nieuwe energie (zon en wind)

Hoe gaan wij dit doen.

Stimulerend en transparant gemeentelijk beleid.

Faciliterende expertise beschikbaar stellen (non-prof.).

Startkapitaal beschikbaar stellen.

Ontwikkelingsrisico verlagen, leges bij aanvang exploitatie.

Samenwerking van lokale coöperaties voor scherper 
inkopen.

Nieuwe energie (zon en wind)

lle voorstellen op een rij

1. Alle gebruikers van Steenwijkerland te voorzien van 
groene energie.

2. Bindende afspraken: 
1. 40% in 2022,
2. 75% in 2030,
3. 100% in 2050.

3. Inwoners van Steenwijkerland Stimuleren, faciliteren, 
betrekken en samenwerken, financieel steunen. 

Nieuwe energie (zon en wind)

at draagt het bij.

Behoud van onze leefomgeving en natuur.

Economisch profiteren van opwekking in eigen gemeente.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Dank voor uw aandacht, namens het 

gehele team.

Met een goed bewind, halen wij meer uit zon en wind.

Nieuwe energie (zon en wind)

Waar praten wij over
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Nieuwe energie (zon en wind)

Dank voor uw aandacht, namens het 

gehele team.

Met een goed bewind, halen wij meer uit zon en wind.

Nieuwe energie (zon en wind)

Waar praten wij over

Nieuwe energie (zon en wind)

Waar praten wij over

Inwoners Steenwijkerland : 43.000

Huishoudens : 18.600   2,3p/huishouden

Electriciteit totaal :   172.000 MWh

Elektriciteit huishouden :   55.000 MWh = 1.300 kWh/inwoner.

Nieuwe energie (zon en wind)

Waar praten wij over

Het doel is 40% opwekken met zon en wind.

        100%       40%

Electriciteit totaal 172.000 MWh 69.000 MWh

Elektriciteit huishouden55.000 MWh 22.000 MWh

En daarvan 50% door zon en 50% door wind
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Nieuwe energie (zon en wind)

Waar praten wij over

Oppervlakte Steenwijkerland :  322 km2 = 32.200 ha.

Waarvan:
- Water :    32 km2 =    3.200 ha.
- Landoppervlakte :  290 km2 = 29.000 ha.

Toegankelijke informatiebronnen:
- Klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/)

Nieuwe energie (zon en wind)

De mogelijkheden

Windenergie:

Zonne energie:
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Nieuwe energie (zon en wind)

Waar praten wij over

Oppervlakte Steenwijkerland :  322 km2 = 32.200 ha.

Waarvan:
- Water :    32 km2 =    3.200 ha.
- Landoppervlakte :  290 km2 = 29.000 ha.

Toegankelijke informatiebronnen:
- Klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/)

Nieuwe energie (zon en wind)

De mogelijkheden

Windenergie:

Zonne energie:

Nieuwe energie (zon en wind)

Combineren

40% van alle energieconsumptie in Steenwijkerland 
duurzaam opwekken met Zonne- en Windenergie.

Combinatie van 50% Zon en 50% wind geeft een lagere 
belasting voor het energienetwerk en de leefomgeving.

De EU doelstelling vervroegen van 2030 naar 2022. 

Nieuwe energie (zon en wind)

Bruto kosten (zonder subsidie)

1ha zonne-energie 500MWh = ~ € 800.000 / ha

Windmolen = ~ € 1.250.000 / MW

De eerste stap: 40% in 2022

39ha zonne-energie = € 31.200.000

7 windmolens 2MW = € 17.500.000

4 windmolens 3,3MW = € 16.500.000

Totaal 47.7 – 48.7 miljoen, dus zegge: rond de 49-50 
miljoen.

Dat is de komende 3 jaar € 1,06 per inwoner per dag.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Zonneparken

Nieuwe energie (zon en wind)

Zonneparken

Zonnepanneel.

Opbrengst per MW : 939 MWh/MWp

Benodigde oppervlakte : 0,98 MWp/ha

  920 MWh/ha (=900MWh/ha)

Nieuwe energie (zon en wind)

Zonneparken

1ha zonnepaneel    : 900 MWh.

50% van totaal benodigde energie : 86.000 MWh

Benodigd : 96 ha = 0,33%

Doel 2022 is 40% van 86.000 : 34.400 MWh

Benodigd : 39 ha = 0,13%

Doel 2030 is 75% van 86.000 : 64.500 MWh

Benodigd : 72 ha = 0,25%

Percentage is t.o.v. totaal grondoppervlakte van 29.000ha, benodigd afgerond op hele 

ha.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Zonneparken

Nieuwe energie (zon en wind)

Zonneparken

Zonnepanneel.

Opbrengst per MW : 939 MWh/MWp

Benodigde oppervlakte : 0,98 MWp/ha

  920 MWh/ha (=900MWh/ha)

Nieuwe energie (zon en wind)

Zonneparken

1ha zonnepaneel    : 900 MWh.

50% van totaal benodigde energie : 86.000 MWh

Benodigd : 96 ha = 0,33%

Doel 2022 is 40% van 86.000 : 34.400 MWh

Benodigd : 39 ha = 0,13%

Doel 2030 is 75% van 86.000 : 64.500 MWh

Benodigd : 72 ha = 0,25%

Percentage is t.o.v. totaal grondoppervlakte van 29.000ha, benodigd afgerond op hele 

ha.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Windparken

Nieuwe energie (zon en wind)

Windparken

Windmolen A B

Turbinevermogen : 2,0MW 3,3MW

Rotordiameter : 90m 117m

Ashoogte : 100m 100m

Jaaropbrengst : 5.500MWh 9.200MWh

Vrije oppervlakte : 20ha 34ha
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Nieuwe energie (zon en wind)

Windparken

Windmolen A, rotor=90m   : 5.500 MWh.

50% van totaal benodigde energie : 86.000 MWh

Benodigd : 15 - 16 molens

Doel 2022 is 40% van 86.000 : 34.400 MWh

Benodigd :   6  -  7 molens

Doel 2030 is 75% van 86.000 : 64.500 MWh

Benodigd : 11 - 12 molens

Nieuwe energie (zon en wind)

Windparken

Windmolen B, rotor=117m   : 9.200 MWh.

50% van totaal benodigde energie : 86.000 MWh

Benodigd :   9 - 10 molens

Doel 2022 is 40% van 86.000 : 34.400 MWh

Benodigd :   3  -  4 molens

Doel 2030 is 75% van 86.000 : 64.500 MWh

Benodigd :   7  -  8 molens 123Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



Nieuwe energie (zon en wind)

Windkaart, Steenwijkerland 7 – 7,5 m/s

Nieuwe energie (zon en wind)

Vogelkaart, paar gunstige plaatsen.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Vogelkaart, paar gunstige plaatsen.

Nieuwe energie (zon en wind)

Durven de eerste stap te zetten.

Als wij het nu niet aandurven om de eerste trede van de 
ladder te nemen, dan komen wij nooit boven.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Stappenplan energiecooperatie.

Stappenplan Zonne-energie Coöperatie        (ECO-Oldemarkt).

Initiatief         : initiatiefnemers

Voorbereiding: 

– informatie avonden (deelnemers werven)

– ondertekenen intentieverklaring deelnemers

– verdiepen in subsidiemogelijkheden (startkapitaal nodig!)

– overleg met dakaanbieders (keuze maken / recht van opstal)

– overleg met energieleveranciers (keuze maken,overstap naar leverancier regelen voor deelnemers)

– overleg met leveranciers zonnepanelen (keuze maken / goede prijs kwaliteit verhouding)

– maken businessplan en voorleggen aan deelnemers

– zorgen voor publiciteit

– deelnemende leden op de hoogte houden en accuraat voorlichten

– regelen juridische zaken ( voor uitvoering)

Uitvoering :

– ledenbijeenkomst

– presentatie businessplan

– notariële oprichting coöperatie

– officiële contracten met leden

– opdracht aan installatiebedrijf zonnepanelen

– plaatsing zonnepanelen en testfase

– feitelijke levering stroom zonnepanelen aan het electriciteitsnet 
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Nieuwe energie (zon en wind)

Initiatieven

Welke initiatieven zijn er in Steenwijkerland:

GiethoornEnergiecoöperatie de Wieden-Weeribben.
616 panelen met 41 deelnemers       (160MWh).

Oldemarkt Energie Coöperatie Oldemarkt.
327 panelen met 31 deelnemers        (85MWh).

Thij Thijzon .
2ha Harm Vredenburg      (709MWh).

Nieuwe energie (zon en wind)

Initiatieven

Welke initiatieven zijn er in Steenwijkerland:

Steenwijk Windenergie bedrijventerrein Groot verlaat.
Benno Hellinga, 1 tot 2 windturbines     (20.000MWh).

Steenwijk Buurkracht rondom de middenweg.
Energieverbruik in 2025 met 25% omlaag.

Willemsoord Duurzaam willemsoord
Doel; 10ha zonneweide en 1100 panelen op 

daken van boerderijen en schuren.
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Nieuwe energie (zon en wind)

nitiatieven

Welke initiatieven zijn er in Steenwijkerland:

Steenwijk Agrifac, 5000m2 voor eigen gebruik,
10.000m2 voor exploitatie.

Nieuwe energie (zon en wind)

nitiatieven

Power Field
Oldemarktseweg 103, 
Steenwijkerwold.

Oppervlak: 9 hectare
Vermogen: 9 MWp
Panelen: 34.000
Status: In ontwikkeling
Planning: N.v.t.Planning: N.v.t.

Nieuwe energie (zon en wind)

at is er al
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Nieuwe energie (zon en wind)

nitiatieven

Project Energieneutraal Verbouwen.
De gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland en stichting Pioneering 
werken samen aan het project Energieneutraal 
Verbouwen. Ze ontwikkelen een standaardaanpak voor 
vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen.

Hierdoor wordt energieneutraal verbouwen eenvoudiger 
en goedkoper voor zowel woningeigenaren als 
bouwbedrijven. Het project wordt financieel ondersteund 
door de provincie Overijssel en de VNG. 

Nieuwe energie (zon en wind)

at is er al
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Nieuwe energie (zon en wind)

Wat is er al

Wat wordt in Steenwijkerland al aan groene energie 
opgewekt. 

Biomassacentrale   1,5MWh/h   13.000MWh*1
Ijsbeer Dolderweg

BIO-gasinstallatie   2,0MWh/h   17.500MWh*1
Agro Giethoorn - Baarlo

Particuliere daken 7,6% van de woningen zijn voorzien van
PV-panelen (peildatum 2015).

*1 Opbrengst bij 100% opbrengst, bij 24h/dag en 365 dagen productie.       Nodig : 

55.000MWh

Nieuwe energie (zon en wind)

De randvoorwaarden

•   moet in Steenwijkerland uitgevoerd worden.
•   is bedoeld voor alle gebruikers.
•   moet praktisch uitvoerbaar zijn.
•   moet financieel aantrekkelijk zijn.
•   energie moet continu geleverd kunnen worden.
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Nieuwe energie (zon en wind)

Samenwerken

Nieuwe energie (zon en wind)

Samenwerken

- Bewustwording.
- Informeren.
- Beleid.
- Coöperatie.
- Nieuwe energie (overig).
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Nieuwe energie (zon en wind)

- Dicht bij huis
- Bewustwording
- Nieuwe energie (zon en wind)
- Nieuwe energie (overig)
- Voeding
- Duurzame mobiliteit
- Informeren
- Energiecoöperatie
- Beleid

info Werkplaatsen
G1000 bestaat uit 9 groepen, dat is best veel.

Nieuwe energie (zon en wind)

Werkgroep   
Bewoners

- Dicht bij huis
- Bewustwording
- Informeren

4 sterke werkplaatsen

Werkgroep   Energie

- Nieuwe energie (zon en wind)
- Nieuwe energie (overig)

Werkgroep   Voeding en Mobiel.

- Voeding
- Duurzame mobiliteit

Werkgroep   Financiën

- Energiecoöperatie
- Beleid
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Nieuwe energie (zon en wind)

- Dicht bij huis
- Bewustwording
- Nieuwe energie (zon en wind)
- Nieuwe energie (overig)
- Voeding
- Duurzame mobiliteit
- Informeren
- Energiecoöperatie
- Beleid

info Werkplaatsen
G1000 bestaat uit 9 groepen, dat is best veel.

Nieuwe energie (zon en wind)

Werkgroep   
Bewoners

- Dicht bij huis
- Bewustwording
- Informeren

4 sterke werkplaatsen

Werkgroep   Energie

- Nieuwe energie (zon en wind)
- Nieuwe energie (overig)

Werkgroep   Voeding en Mobiel.

- Voeding
- Duurzame mobiliteit

Werkgroep   Financiën

- Energiecoöperatie
- Beleid

Nieuwe energie (zon en wind)

Strategie 10. Financiën

GROEN INVESTEREN.

Nieuwe energie (zon en wind)

Financiën SDE-subsidie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u 
gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame 
Energieproductie  (SDE). De regeling richt zich op 
bedrijven en (non-profit) instellingen.

Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind 
(land, meer en primaire waterkering) en Zon. De SDE+ 
categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en 
aanvraagprocedure.

- SDE Subsidie     (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie)
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Nieuwe energie (zon en wind)

Financiën SDE-subsidie

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame 
energievoorziening in Nederland.

Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt 
Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en 
is goed voor de economie.

Daar de aanvraag steeds complexer wordt is het aan te 
raden om hier een deskundige voor aan te trekken.

- SDE Subsidie     (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie)
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Nieuwe energie (zon en wind)

Financiën SDE-subsidie

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame 
energievoorziening in Nederland.

Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt 
Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en 
is goed voor de economie.

Daar de aanvraag steeds complexer wordt is het aan te 
raden om hier een deskundige voor aan te trekken.

- SDE Subsidie     (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie)

Nieuwe energie (zon en wind)

Ecologisch rendement

Al spelen wij financieel gelijk met de huidige methode 
van energie opwekking, bedenk dan wel dat we dan 
nog winst maken.

Deze winst is dan niet financieel maar wel dat wij de 
energie met natuurlijke bronnen opwekken, dus geen 
gebruik meer maken van fossiele brandstoffen en dat 
wij geen onnodige CO2 meer uitstoten.

Nieuwe energie (zon en wind)

Ecologisch rendement

Wij dragen bij aan het behoud van onze eigen 
leefomgeving en het behoud van onze natuur.

Wij verkleinen de kans op aardbevingen en dragen 
positief bij aan het keren van de klimaatverandering.
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Nieuwe energie (zon en wind)

. Opslag

Vooral zonne-energie wordt opgewekt op het moment dat 
je het niet nodig hebt. Eigenlijk wil je de energie opslaan 
om het weer op te halen wanneer je het nodig hebt?

Bron: EBEOS energie opslag 
systemen.

Nieuwe energie (zon en wind)

. Opslag

Wijze van opslag kan o.a. zijn.

1. Opslaan in het netwerk: leveren aan waar nodig, 

ophalen wanneer zelf nodig.

2. Opslaan in accuʼs.

3. Omzetten in waterstof.

4. Omzetten in perslucht en opslaan in zoutlaag (laag 

rendement).

5. Opslaan in water in hoger gelegen waterbassins.
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Nieuwe energie (zon en wind)

. Opslag

Vooral zonne-energie wordt opgewekt op het moment dat 
je het niet nodig hebt. Eigenlijk wil je de energie opslaan 
om het weer op te halen wanneer je het nodig hebt?

Bron: EBEOS energie opslag 
systemen.

Nieuwe energie (zon en wind)

- RVO

info 13. Websites (bron van informatie).

https://www.rvo.nl/

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid

- RVO: SDE Subsidie   https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/slagschaduw

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/financien/kosten-en-baten

- RVO: geluid
- RVO: 

slagschaduw
- RVO: 

kosten/baten

Nieuwe energie (zon en wind)

info 13. Websites (bron van informatie).

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000)

https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-windenergie- Vogelbeschermin
g

- Natura 2000

https://www.installatiejournaal.nl/energie/nieuws/2017/08/gasunie-zet-duurzame-energie-om-waterstof-1016682- Opslag waterstof

https://www.windcentrale.nl/blog/windmolens-of-zonnepanelen/- De Windcentrale
https://www.windunie.nl/exploitatiediensten/wind-zonne-energie/- Windunie
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Werkplaats 5: Zon en wind

Nieuwe energie (zon en wind)

info Netaansluiting

Hoogspanningsne
t

Zwart 110kV
Groen 220kV
Rood 380kV

Nieuwe energie (zon en wind)

info Eenheden

1 ha = 0,01 km2
1 km2 = 100 ha

1 Ws = 1J
1kWh = 3.600.000 J  = 3,6MJ

1 MJ = 0,278 kWh
1 TJ = 278 MWh

1m3 gas = ~10 KWh.

Kilo = 10^3   = 1.000
Mega = 10^6   = 1.000.000
Giga = 10^9   = 1.000.000.000
Tera= 10^12 = 1.000.000.000.000
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Nieuwe energie (zon en wind)

info Eenheden

1 ha = 0,01 km2
1 km2 = 100 ha

1 Ws = 1J
1kWh = 3.600.000 J  = 3,6MJ

1 MJ = 0,278 kWh
1 TJ = 278 MWh

1m3 gas = ~10 KWh.

Kilo = 10^3   = 1.000
Mega = 10^6   = 1.000.000
Giga = 10^9   = 1.000.000.000
Tera= 10^12 = 1.000.000.000.000

Nieuwe energie (zon en wind)

1. Missie: Het moet

Steenwijker courant 24-2-2018

Wethouder Oene Akkerman: ʻDe transitie naar meer 
duurzame energie staat bij ons hoog op de agenda. 
Om die reden ondersteunen we als college dit initiatief 
van harte. Fantastisch om te merken dat inwoners zelf 
ook het initiatief tot die transitie nemen. In Oldemarkt 
gebeurt dat in een tempo waar ik mʼn petje voor 
afneem.ʼ.

Natuurlijke bronnen raken op en……………

Nieuwe energie (zon en wind)

Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit 

resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de 

aarde, vooral in het Carboon maar ook uit andere tijdperken. Hieronder 

vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool. Ook turf gewonnen uit 

hoogveen en laagveen zijn producten in deze reeks, die echter nog niet 

aan de extremen van druk en temperatuur diep in de aardkorst hebben 

blootgestaan, die tot de vorming van kolen, olie en gas hebben geleid. 

Naast koolwaterstoffen bevatten de meeste fossiele brandstoffen ook 

zwavelverbindingen.

info Fossiele brandstoffen
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6. Werkplaats
Aardwarmte en 
biomassa

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.
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Werkplaats overige hernieuwbare energie

De werkplaats ‘overige hernieuwbare energie’ heeft zich verdiept in de betekenis van twee andere 
vormen van duurzame energie die net als zonnepanelen en windmolens een bijdrage leveren aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. De eerste vorm is energie uit bodem en lucht en de tweede is het 
gebruik van biomassa als grondstof voor onder andere duurzame energie.

1 Energie uit bodem en lucht
Energie uit bodem, ook wel ‘aardwarmte’ genoemd, en energie uit lucht zijn beproefde technieken 
die in combinatie met een warmtepomp en zonnepanelen een bijdrage kunnen leveren aan een 
duurzame energievoorziening. In dit voorstel kijken we specifiek naar de toepassing van aardwarmte 
in utiliteitsgebouwen in Steenwijkerland.

Wat is het plan?
Het plan is om in de Gemeente Steenwijkerland het gebruik van energie uit de bodem substantieel te 
laten toenemen. Onderzoek laat zien dat de ondergrond van de gemeente zeer geschikt is voor het 
onttrekken van aardwarmte. De enige uitzondering zijn de waterwingebieden nabij Sint Jansklooster 
en nabij de Havelterberg.

Bodemenergie heeft als voordeel dat het niet zichtbaar is, dit i.t.t. zonnepanelen en windmolens.  
Daardoor is aardwarmte ook zeer geschikt voor toepassing in gebieden met een waardevol landschap 
en met beeldbepalende stads-en dorpsgezichten. In de gemeente wordt op dit moment al door 
diverse bedrijven, utiliteitsgebouwen en woningen aardwarmte toegepast. De ervaring van deze 
partijen kan een bron van inspiratie en kennis zijn.

Gegeven dat aardwarmte het meest kosteneffectief is voor utiliteitsgebouwen, clusters van woningen 
en woonwijken willen we voorstelen dat actief wordt ingezet op het gebruik van aardwarmte in 
utiliteitsgebouwen w.o. de scholen in de gemeente Steenwijkerland. Het aanleggen daarvan kan het 
beste samenvallen met nieuwbouw of grootschalige renovatie. Gesloten aardwarmtesystemen lijken 
steeds meer de voorkeur te hebben. Om de aardwarmte te kunnen benutten zijn meerdere boringen 
nodig van 100 m of dieper. Daarnaast is een warmtepompinstallatie nodig. Het warme water kan 
vervolgens gebruikt worden het verwarmen van de vloeren en voor de warmwater voorziening. Door 
de stroom die nodig is voor de warmtepomp op te wekken met zonnecellen ontstaat een volledig 
neutraal energiesysteem.

Door o.a. aardwarmtesysteem te installeren bij scholen komen veel jongeren, onze toekomstige 
generatie in aanraking met deze vorm van hernieuwbare energie. Door de koppeling met een met 
lage temperatuur vloerverwarming ontstaat bovendien een zeer aangenaam binnenklimaat zowel in 
de winter als zomer.

Wat draagt het bij?
Aardwarmte is een hernieuwbare vorm van energie die goed inpasbaar is de bebouwde omgeving. 
Uit studies blijkt dat om de doelen van Parijs te kunnen halen alle denkbare hernieuwbare bronnen 
nodig zullen zijn. Onze indruk is dat het toepassen van aardwarmte, zeker bij utiliteitsgebouwen een 
kosteneffectieve hernieuwbare bron is en zo kan bijdragen aan de doelstelling van de gemeente om 
energieneutraal te worden.

Wat kost het?
Het is niet eenvoudig om voor een aardwarmtesysteem ten behoeve van een utiliteitsgebouw 
een generieke kostprijs te bepalen. Dit hangt samen met de lokale situatie en energievraag. 
Voor een energieneutraal systeem moet geïnvesteerd worden in boringen, een warmtepomp, 
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vloerverwarming, warmwatervoorziening en zonnepanelen. Een richtprijs voor de boorkosten en 
de buitenleidingen is € 20 per meter. Voor een groot schoolgebouw waar gemiddeld 100 boringen 
van ieder 100 meter nodig zijn komt dat op een investering van circa € 200.000. De investeringen in 
warmtepomp, boilervat en de zonnepanelen zijn daarin niet meegenomen

Wat zijn de consequenties?
Het toepassen van aardwarmte heeft weinig consequenties. Positief is dat Steenwijkerland juist zeer 
geschikt is voor aardwarmte en dat deze vorm van hernieuwbare energie onzichtbaar kan worden 
onttrokken. 
Wat vindt de rest van Steenwijkerland ervan?
Deze vraag leggen we graag voor aan de burgers
Welk besluit leg je voor aan de Burgerraad?
Dat de gemeente het voortouw neemt in het toepassen van aardwarmte bij nog te bouwen 
gemeentelijke gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen, zwembaden of buurthuizen. En ook bij de 
renovatie van bestaande gemeentelijke gebouwen.

2 Energie uit biomassa

Wat is het plan?
Het plan is dat de Gemeente Steenwijkerland het initiatief neemt voor een ‘ronde tafel gesprek’ waar 
terreinbeheerders, riettelers, landbouwers, overige beheerders van openbaar groen (Rijkswaterstaat, 
Provincie) en waterschappen, maar ook de transporteurs en de verwerkers van biomassa gezamenlijk 
een plan maken om alle biomassa in de gemeente te verzamelen en te verwerken. Door samen te 
weken kan voor alle biomassa een optimaal en kosteneffectief systeem gerealiseerd worden. 

Jaarlijks levert het Nationale Park en het openbaar groen reststromen snoeihout, dunningshout, 
kaphout, bermgras, restproducten van de rietteelt etc. De biomassa kan gebruikt worden voor (stads)
warmte, elektriciteit of voor de productie van groen gas. Biomassa kan ook worden gebruikt als 
compost of voor het maken van bio-grondstoffen. Welke deel wordt gebruikt voor energieproductie is 
een kwestie van vraag en aanbod.

De schaal waarop de reststromen worden verwerkt kan variëren van kleinschalig tot grootschalig. 
De logistiek, de wijze waarop de biomassa wordt verzameld en de kosten voor het verzamelen van 
biomassa kunnen een knelpunt zijn. Belangrijke voorwaarde is dat het verzamelen zo duurzaam 
mogelijk gebeurt (bijvoorbeeld met elektrisch aangedreven voertuigen of met fossielvrije 
brandstoffen. Ten behoeve van toekomstige energievoorziening kan overwogen worden in 
bestaand openbaar groen meer bomen aan te planten. Dit draagt bij aan een groene omgeving, 
landschapskwaliteit, vastlegging van koolstof en op termijn grotere aanvoer van biomassa t.b.v. lokale 
of centrale verwerking of duurzame toepassing van hout in de bouw.

Wat draagt het bij?
Het draagt bij aan een meer optimaal gebruik van biomassa reststromen. Een substantieel 
deel is inzetbaar voor duurzame energie en draagt zodoende bij aan de energieneutraliteit van 
Steenwijkerland. Door gezamenlijk met een goed plan te komen voor alle biomassa, kunnen tevens 
de huidige knelpunten rond het verbranden van rietafval worden opgelost.

Wat kost het?
In eerste instantie is het voorstel een initiatief voor een ‘ronde tafel gesprek’. De kosten zullen 
beperkt blijven tot de organisatie en ondersteuning van het proces. Over wat de uiteindelijke 
implementatiekosten zijn van een optimaal en kosteneffectief systeem voor het verzamelen ven 
verwerken van biomassa zijn geen cijfers beschikbaar. De huidige verzamel en afvoerkosten zijn 
ongeveer € 20 per ton, maar dit gemiddelde laat niet de grote verschillen zien tussen de afzonderlijke 
reststromen.
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Wat zijn de consequenties?

Het is een gezamenlijke zoektocht naar kosteneffectieve verwerking en nuttige toepassing van 
biomassa. De positieve consequentie is dat de reststromen optimaal worden aangewend en dat 
met een goed uitgewerkt voorstel het verbranden van reststromen van de rietteelt in het veld in de 
toekomst tot het verleden behoren.

Wat vindt de rest van Steenwijkerland ervan?
Deze vraag leggen we graag voor aan de burgers

Welk besluit leg je voor aan de Burgerraad?
De gemeente faciliteert een “ronde tafel gesprek” tussen aanbieders, transporteurs en afnemers/
verwerkers van biomassa. Het einddoel van het gesprek zou moeten zijn dat van alle biomassa 
reststromen er regionaal opgewekt duurzaam gas, warmte of elektriciteit, compost 
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7. Werkplaats
Dichtbij huis

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.
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Duurzaamheid in                                      Werkgroep “Dicht bij Huis” 

De keukentafel als uitgangspunt!

Eindvoorstel werkgroep “Dicht bij huis”

Ambitie

Gemeente Steenwijkerland energieneutraal in 2028. 

Doelstelling

Voor alle inwoners van Steenwijkerland energiebesparing en duurzame opwekking toegankelijk(er) 

maken in de eigen woning. 

Samenvatting

Het voorstel omvat 4 belangrijke kernpunten 

1. Keukentafelgesprekken met een energieadviseur (die aansluitend een gratis onafhankelijk 

energie maatwerkadvies oplevert voor elke deelnemer) 

2. Ontzorgen (aanbieden van een compleet advies en uitvoeringsplan voor elke deelnemer)

3. Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen  

4. Ondernemende en pro-actieve houding van de Gemeentelijke projectgroep 

Belangrijkste verschil met huidige energieloket

 We gaan actief “De Boer op”. Wij wachten niet af tot de burger bij ons komt maar gaan zelf 

actief naar de burger toe. Wij gaan uit van een individuele benadering naar elke 

woningeigenaar vanuit de op te richten Gemeentelijke projectgroep. In een later stadium 

ook voor huurwoningen (woningcorporaties) VVE’s en bedrijfspanden etc. 

Wat is ’t plan?

Eerst opzetten en inrichten van de Gemeentelijke projectgroep die garant staat voor de inhoudelijke 

kant en de operationele uitvoering van het plan i.s.m. buurkracht. (De basis is al aanwezig bij het 

huidige energieloket). Starten met 3 pilots van elk circa 500 woningen binnen de gemeente. (bij 

voorkeur met een laag  energielabel b.v. “f”). Zij ontvangen allemaal een brief waarin wordt uitgelegd

dat men geselecteerd is voor een pilot project en daardoor allemaal een gratis en onafhankelijk 

energiemaatwerk advies krijgen. Er komt een informatieavond en vervolgens neemt de 

energieadviseur persoonlijk contact op met alle geselecteerden voor het maken van een afspraak 

aan “de keukentafel”.  De bijdrage van de energieadviseur bestaat uit:

1. Eerste intake gesprek met scan, opname en uitleg etc

2. Opleveren van het energie maatwerkadvies 

3. Nabespreking bij de deelnemer thuis van het maatwerkadvies en de te nemen maatregelen 

en “hoe verder”

Na de nabespreking(en) aan de vele “keukentafels” worden de maatregelen collectief aanbesteed bij 

een 2 of 3 tal hoofdaannemers die garant staan voor een kwalitatieve goede uitvoering van de 

maatregelen. Helderheid en transparantie zijn sleutelwoorden voor een goede procesgang. 

Wat draagt ’t bij? 

Belangrijk(st)e stap in de centrale doelstelling “Steenwijkerland energieneutraal”. Actieve bijdrage 

van burgers aan de energietransitie. Sneeuwbaleffect! Wanneer we uitgaan van 1,5 maatregelen per 

woning dan levert dat een gemiddelde CO2 reductie op van 1800 kg per woning per jaar op. 

Voorstel werkgroep “Dicht bij huis”,

Steenwijk, Maart 2018

Werkplaats 7: Dicht bij huis

Duurzaamheid in                                      Werkgroep “Dicht bij Huis” 

De keukentafel als uitgangspunt!
Wat kost ‘t? 

Energiemaatwerk advies (gemiddeld bedrag) € 300,-  per deelnemer. (Dit is een vergelijkbaar bedrag 

wat momenteel ook door het energieloket wordt gehanteerd.) Daarnaast zijn er overhead kosten in 

de vorm van salaris(sen) voor de medewerkers van de Gemeentelijke projectgroep. Communicatie en

PR kan worden ingevuld i.s.m. buurkracht. 

Wij vragen een financiële bijdrage van de gemeente voor het uitvoeren van een pilot van 3x 500 

woningen binnen de gemeente. Bij voorkeur met een laag energielabel. 

Wat zijn de consequenties 

Voor de Gemeente

 Financiële bijdrage van de gemeente 

 Inrichten van een projectgroep 

 Aanstellen van een groep energieadviseurs 

 PR en Communicatietraject(en) inrichten (i.s.m. Buurkracht) 

 Bij succesvolle uitrol:

o Uitgaande van 1,5 maatregelen een gemiddelde CO2 reductie van 1800 kg per 

woning per jaar

o Dé realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de gemeente! 

o Groot sneeuwbaleffect voor de overige burgers in de gemeente

Voor de deelnemers

 Financieel voordeel en rendement op middellange termijn

 Meer wooncomfort 

 Waarde stijging onroerend goed 

 Bewustwording en betrokkenheid is groot bij deelname 

 Bevordering van de sociale cohesie in wijken en buurten 

Wat vindt de rest van Steenwijkerland?

Dat hebben we ze natuurlijk niet allemaal persoonlijk gevraagd, maar wij gaan er vanuit dat wanneer 

mensen worden ontzorgd in de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen in de eigen woning en dit 

ook nog eens financieel aantrekkelijk is op de middellange termijn er veel belangstelling zal zijn voor 

deelname. 

Ten slotte

Wij staan graag open voor feedback die het plan nog sterker maakt en we werken graag samen met 

andere werkgroepen of lokale initiatieven. Samen staan we sterk nietwaar! 

Voorstel werkgroep “Dicht bij huis”,

Steenwijk, Maart 2018
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Duurzaamheid in                                      Werkgroep “Dicht bij Huis” 

De keukentafel als uitgangspunt!
Wat kost ‘t? 

Energiemaatwerk advies (gemiddeld bedrag) € 300,-  per deelnemer. (Dit is een vergelijkbaar bedrag 

wat momenteel ook door het energieloket wordt gehanteerd.) Daarnaast zijn er overhead kosten in 

de vorm van salaris(sen) voor de medewerkers van de Gemeentelijke projectgroep. Communicatie en

PR kan worden ingevuld i.s.m. buurkracht. 

Wij vragen een financiële bijdrage van de gemeente voor het uitvoeren van een pilot van 3x 500 

woningen binnen de gemeente. Bij voorkeur met een laag energielabel. 

Wat zijn de consequenties 

Voor de Gemeente

 Financiële bijdrage van de gemeente 

 Inrichten van een projectgroep 

 Aanstellen van een groep energieadviseurs 

 PR en Communicatietraject(en) inrichten (i.s.m. Buurkracht) 

 Bij succesvolle uitrol:

o Uitgaande van 1,5 maatregelen een gemiddelde CO2 reductie van 1800 kg per 

woning per jaar

o Dé realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen binnen de gemeente! 

o Groot sneeuwbaleffect voor de overige burgers in de gemeente

Voor de deelnemers

 Financieel voordeel en rendement op middellange termijn

 Meer wooncomfort 

 Waarde stijging onroerend goed 

 Bewustwording en betrokkenheid is groot bij deelname 

 Bevordering van de sociale cohesie in wijken en buurten 

Wat vindt de rest van Steenwijkerland?

Dat hebben we ze natuurlijk niet allemaal persoonlijk gevraagd, maar wij gaan er vanuit dat wanneer 

mensen worden ontzorgd in de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen in de eigen woning en dit 

ook nog eens financieel aantrekkelijk is op de middellange termijn er veel belangstelling zal zijn voor 

deelname. 

Ten slotte

Wij staan graag open voor feedback die het plan nog sterker maakt en we werken graag samen met 

andere werkgroepen of lokale initiatieven. Samen staan we sterk nietwaar! 

Voorstel werkgroep “Dicht bij huis”,

Steenwijk, Maart 2018
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Duurzaamheid in                                      Werkgroep “Dicht bij Huis” 

De keukentafel als uitgangspunt!
Besluit

Beslispunt 1

De G1000 burgerraad besluit de gemeenteraad voor te stellen om een Gemeentelijke projectgroep te

formeren die het voorstel zoals omschreven verder inhoudelijk gaan uitwerken op basis van de 

hierna genoemde uitgangspunten ter voorbereiding op de uitvoering van de pilots zoals omschreven 

in het voorstel.

De uitgangspunten

 Individuele benadering bij de burger thuis met een energieadviseur (de zgn. 

“keukentafelgesprekken” met aansluitend het energiemaatwerk advies) 

 Ontzorgen, (aanbieden van compleet advies en uitvoeringsplan inclusief financieringsplan 

voor elke deelnemer) Eenvoudig, doeltreffend, transparant en effectief

 Financieel aantrekkelijk maken voor elke deelnemer om in te stappen

 Werken vanuit een ondernemende en pro-actieve houding richting de burger(s) 

Bij het formeren van de Gemeentelijke projectgroep spreekt het voor zich dat er diverse expertises 

nodig zijn binnen zo’n groep. Wij stellen voor om de volgende deskundigheid te garanderen. 

Expertises

 Energiedeskundigheid / adviseurs 

 Kennis op gebied van duurzaam bouwen en verduurzamen van bestaande woningen

 Financieel technisch m.b.t. duurzaamheid

 Projectleider (graag iemand met bewezen kwaliteiten op dit onderwerp, sterke leider!) 

 Communicatie deskundigheid op gebied van duurzaamheid (kan i.s.m. buurkracht) 

 “Verkoop” kennis in relatie tot onderwerp 

 Algemene projectondersteuning / secretarieel / administratieve verwerking gegevens etc. 

 ICT deskundigheid o.a. bouw van website etc. 

Beslispunt 2

De G1000 burgerraad besluit de gemeenteraad voor te stellen om na uitvoering van de pilots een 

evaluatie uit te laten voeren en wanner deze succesvol blijkt maakt de Gemeentelijke projectgroep 

op basis daarvan een vervolgplan voor het uitvoeren van energiemaatwerk adviezen voor de rest van

de woningvoorraad en overige gebouwen in de gemeente. De pilots zijn succesvol als kan worden 

aangetoond dat met de gehanteerde werkwijze meer woningeigenaren (met gemiddeld meer 

maatregelen per woning) deelnemen dan via de huidige opzet met het energieloket. Indien de pilots 

succesvol zijn, de uitrol garanderen voor de rest van de woningvoorraad en overige gebouwen in de 

gemeente. 

Voorstel werkgroep “Dicht bij huis”,

Steenwijk, Maart 2018
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8. Werkplaats
Energiecoöperaties

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.
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Voorstel werkplaats Energiecoöperaties

1. Wat is het voorstel?

Veel mensen in Steenwijkerland willen best energie besparen of zelf duurzaam energie 

opwekken. Voor een schoner milieu, lagere kosten en meer comfort. Niet al deze mensen zijn in 

de gelegenheid om zelf bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen omdat ze geen geschikt dak 

hebben, omdat ze in een monumentaal pand of een appartement wonen etc. Inmiddels komen 

sommige van deze mensen in actie en richten plaatselijk energiecoöperaties op. Maar vele 

anderen weten niet hoe je zoiets aanpakt, wat het inhoudt  en wat het oplevert. De werkgroep 

energiecoöperaties vind dat een gemeente die wil streven naar energie neutraliteit de 

oprichting van dergelijke coöperaties moet stimuleren en geeft de volgende aanbevelingen:

- Financier haalbaarheidsonderzoeken.

- Stel een handboek samen geschikt voor Steenwijkerland.

- Verleen een subsidie voor de opstartkosten van de coöperatie.

- Geef burgers met weinig financiële middelen de mogelijkheid om tegen lage rente te 

lenen, zodat ook die kunnen participeren.

- Stel capaciteit beschikbaar van een ambtenaar voor:

-Informatieverstrekking duurzaamheid.

-het onderhouden van contacten met de initiatieven van energiecoöperaties.

-het adviseren en begeleiden van projecten.

-het helpen met de aanvragen voor subsidies.

-het ondersteunen bij onderhandelingen met energiebedrijven .

Daarnaast vragen wij van het gemeentebestuur het volgende:

-    Stel een onderzoek in naar de mogelijkheden van grootschalige alternatieve           

energiebronnen

-    onderzoek welke aanpassingen er nodig zijn aan de energie-infrastructuur

-    onderzoek de mogelijkheid van samenwerking met omliggende gemeentes

-    onderzoek de toegevoegde waarde van een gemeentelijk energiebedrijf

2.     Wat draagt het bij?

In 2017 werd er landelijk door energiecoöperaties voor ongeveer 85000 huishoudens energie 

opgewekt. De verwachting is dat dit in 2018 wordt verdubbeld (bron: hier opgewekt). De 

energiecoöperaties leveren dus een welkome bijdrage aan een duurzamere maatschappij. De 

lokale energiecoöperaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verschaffen van het 

noodzakelijke draagvlak onder de bevolking voor de noodzakelijke overgang naar een 

energieneutraal Steenwijkerland.  Voor de gemeente Steenwijkerland verwachten wij dat het 

aannemen van onze aanbevelingen zal leiden tot lagere kosten. De coöperaties hoeven immers 

niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen gebruik maken van de al verzamelde 

kennis in de gemeente Steenwijkerland door de inzet van vrijwilligers en de samenwerking 

tussen burgers en gemeente. 

3.     Wat kost het?

Ons onderzoek wijst uit dat er in eerste instantie voor een haalbaarheidsonderzoek ongeveer   € 

1500 tot € 5000 nodig is. Hiermee vinden we uit of er voldoende belangstelling is en of het 

mogelijk is als coöperatie rendabel te draaien. Wordt de coöperatie daadwerkelijk opgericht, 

dan is een subsidie van € 10.000 tot € 25.000 nodig voor het opstarten, afhankelijk van het 

aantal deelnemers.  Als gebruik wordt gemaakt van al bestaande handboeken en het handboek 

wordt als pdf (ook nog beter voor het milieu) verspreid, dan hoeft dat niet veel te kosten. Onze 

inschatting is dat er ongeveer 10 coöperaties in de komende 2 jaar binnen de gemeente kunnen 
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worden opgericht. De daarvoor benodigde 100.000 tot 250.000 euro zouden dan door 

gemeente en provincie daarvoor moeten worden gereserveerd.

4. Wat zijn de consequenties?

Het oprichten van een energiecoöperatie maakt het deelnemen aan energiebesparende 

maatregelen en opwekken van energie bereikbaar voor iedereen. Als neveneffect wordt door

de samenwerking in een energiecoöperatie de sociale cohesie in een gemeenschap vergroot. 

Wij verwachten dat door goede voorlichting en begeleiding  de kosten voor het oprichten van

een energiecoöperatie flink omlaag kunnen. De energiecoöperaties leveren een substantiële 

bijdrage aan het  bereiken van energieneutraliteit in Steenwijkerland.

5. Wat vind de rest van Steenwijkerland ervan?

In de gemeente Steenwijkerland zijn al een aantal energiecoöperaties opgericht en er is dus 

zeker belangstelling voor deze vorm van samenwerken. 

6. Welke besluiten leg je voor aan de burgerraad?

Gelezen het voorstel van de werkplaats Energiecoöperatie besluit de G1000 burgerraad 

Steenwijkerland om: 

De gemeenteraad voor te stellen de oprichting van lokale energiecoöperaties te 

ondersteunen door:

1. Het opstellen van een handboek voor de oprichting van een energiecoöperatie;

2. Het beschikbaar stellen van een subsidie van 1500 tot 5000 euro voor haalbaarheids-    

onderzoeken;

3. Het beschikbaar stellen van een subsidie van 10.000 tot 25.000 euro voor de opstartkosten

per energiecoöperatie, afhankelijk van aard en omvang; 

4. Het voor burgers, met onvoldoende financiële middelen, mogelijk te maken om tegen een 

lage rente te lenen, zodat ook zij kunnen deelnemen.

5. Beschikbaar stellen van capaciteit (0,4 FTE gedurende minimaal 3 jaar) van een ambtenaar 

voor:

- informatie verstrekking duurzaamheid.

- het onderhouden van contacten met de initiatieven van energiecoöperaties.

- het adviseren en begeleiden van projecten.

- het helpen met de aanvragen voor subsidies.

- het ondersteunen bij onderhandelingen met energiebedrijven;

 

De gemeenteraad voor te stellen de haalbaarheid van een gemeentelijk energiebedrijf te 

onderzoeken in relatie tot grootschalige vormen van energieopwekking, aanpassing aan de 

energie-infrastructuur en samenwerking met omliggende gemeenten.
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9. Werkplaats
Gemeentelijkbeleid

Wilt u de voorstellen zelf bekijken en commentaar geven? 
Kijk op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl

Werkplaats 
Gemeentelijk 
beleid

Een energieneutraal Steenwijkerland vraagt om 
duidelijke afspraken tussen inwoners, bedrijven en 
de gemeente. Binnen deze afspraken zien wij vier 
thema’s:

�  Steenwijkerland aardgasvrij in 2035: Krijgen onze 
nieuwbouw woningen nog een gasaansluiting? 

�  Ruimte voor windenergie: Zonder wind geen 
energieneutraal Steenwijkerland. 

�  Instellen van een duurzaamheidsfonds: Iedereen 
heeft recht op duurzame energie en daarin willen 
wij helpen. 

�  Duurzame monumenten: Ook monumenten 
kunnen mooi worden verduurzaamd.

Werkplaats 
Energie-
coöperaties 

Inwoners kunnen samen duurzame energie 
opwekken. Bijvoorbeeld in een lokale 
energiecoöperatie, waarbij buren samen 
zonnepanelen kopen die op een dak in de buurt 
gelegd worden. Dat levert energie en geld op voor 
de deelnemers in de coöperatie. Wij willen dat alle 
inwoners van Steenwijkerland in staat zijn om zich 
bij zo’n lokale coöperatie aan te sluiten.

De gemeente kan daarbij het volgende doen:

�  Geld beschikbaar stellen om te kijken of een 
coöperatie haalbaar is. 

�  Een handboek maken voor energiecoöperaties.  
�  Geld beschikbaar stellen voor het starten van een 

coöperatie. 

�  Lening geven met lage rente voor de investeringen 
in duurzame energie.

�  Contactambtenaar benoemen voor advies en 
begeleiding

Werkplaats 
Dichtbij 
huis

De werkgroep “Dicht bij huis” streeft er naar 
om voor alle inwoners van Steenwijkerland 
energiebesparing en duurzame opwekking 
toegankelijk(er) te maken in de eigen woning.

Ons voorstel omvat een pakket aan maatregelen die
gestoeld zijn op de volgende uitgangspunten:

�  Deelnemers ontzorgen

�  Financieel aantrekkelijk maken om in te stappen 
(voor alle inkomensgroepen)

� Een ondernemende en pro-actieve(re) houding 
vanuit de gemeente richting de burgers

Op 18 november 2017 was de Burgertop G1000Steenwijker-
land. Daar waren bijna 300 burgers aanwezig die honder-
den ideeën hebben aangedragen als antwoord op de vraag: 
”Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?”

In de afgelopen maanden hebben zo’n 60 burgers van 
Steenwijkerland samen met 12 ambtenaren voorstellen 
voorbereid voor het Burgerbesluit over de vraag Hoe wordt 
Steenwijkerland energieneutraal. 

Het besluit wordt genomen door de Burgerraad 
G1000Steenwijkerland van zaterdag 7 april aanstaande.
Alle inwoners van Steenwijkerland kunnen de voorstellen 
bekijken op www.platform.G1000Steenwijkerland.nl. 

U kunt de bijeenkomst op 7 april ook bijwonen. Als u heeft 
deelgenomen aan de Burgertop op 18 november 2017 kunt 
u plaatsnemen in de Burgerraad. 

Was u er toen niet bij dan kunt u als belangstellende 
deelnemen. Aanmelden kan via 
www.platform.g1000steenwijkerland.nl

Wilt u meer informatie?
info@G1000Steenwijkerland.nl
Op deze pagina kunt u lezen wat de werkplaatsen voorstellen. 

Werkplaats 
Aardwarmte 
en biomassa

Naast wind en zon 
zijn er ook kansen voor andere vormen van 
duurzame energie. Wij willen het gebruik van 
aardwarmte en biomassa stimuleren. 

Aardwarmte is niet zichtbaar in het landschap 
en levert een aanzienlijke besparing van energie 
op, tot wel 80%. We beginnen met de toepassing 
van aardwarmte op scholen, zwembaden en 
buurthuizen. We kunnen de installaties gebruiken 
voor educatie van de leerlingen

Biomassa: houtafval, bermgras en restanten van de 
rietteelt hebben we nodig om duurzame energie 
op te wekken. Daarvoor is een gezamenlijk plan 
nodig van alle betrokkenen in Steenwijkerland om 
biomassa beter te benutten en ons mooie gebied in 
stand te houden. 

Werkplaats 
Bewustwording

Voor een energieneutraal 
Steenwijkerland is allereerst 
bewustwording nodig. Daarom willen wij een brede 
campagne starten onder het motto IK BEGIN!

Deze maakt duidelijk dat iedereen op zijn eigen 
manier en om zijn eigen reden kan bijdragen aan een 
energieneutraal Steenwijkerland. Ons plan heeft drie 
stappen (1) aandacht trekken voor het onderwerp  (2) 
motiveren om iets (meer) te doen en (3) verwijzen 
naar informatie over energiemaatregelen. Prominente 
inwoners inspireren en geven het goede voorbeeld, 
zoals de directeur van Agrifac. Op een website kan 
iedereen zien wat men kan bijdragen

Werkplaats 
Zon en wind

Wij willen alle energiege-
bruikers van Steenwijkerland 
voorzien van groene energie. 
Daarvoor is een combinatie van zon en wind nodig. 
Om in de helft van onze behoefte aan elektrische 
energie te voorzien via zonnepanelen is 0,36% van 
het land- en dakoppervlak nodig. Voor de andere 
helft 17 middelgrote windmolens. 

Plaatsing van zonnepanelen en windmolens doen we 
in goed overleg met grondeigenaren en omwonenden. 
Een eerlijke verdeling van de opbrengsten (de lusten) 
en de nadelen (lasten) is een voorwaarde. Beginnende 
initiatieven krijgen fi nanciële steun van de gemeente. 

Werkplaats
Voeding

30% van onze energie 
gebruiken we voor onze 
voeding. Vervolgens wordt er veel voedsel verspild. 
Wij willen een Voedselvisie hoe we als Steenwijkerland 
energie- en voedselverspilling tegen kunnen gaan en 
een overzicht van duurzame voedselinitiatieven op de 
website van de gemeente. 

Daarnaast een platform waar ondernemers en 
gemeente samenwerken aan nieuwe en bestaande 
voedselinitiatieven. Streekproducten dien je in 
elke supermarkt te kunnen kopen. Tot slot kunnen 
consumenten ook zelf veel tegen verspilling doen. 
Dit moet gestimuleerd worden. 

Werkplaats 
Duurzame 
mobiliteit
Geen diesels meer in 
Steenwijkerland?

Steenwijkerland energieneutraal: wat we aan 
energie nodig hebben, wekken we zelf op, schoon 
en duurzaam. Niks geen fossiele brandstof en CO2-
uitstoot meer. Maar hoe doe je dat met je eigen 
auto?  Is elektrisch rijden al een optie?  Of ben je 
betaalbaarder uit met deelrijden en schoon openbaar 
vervoer?

Trouwens, de bus en busjes, al die besteldiensten, de 
bedrijfsauto’s en het goederenvervoer: wanneer en hoe 
wordt dat allemaal elektrisch en zuiniger? Wat doen 
overheid, vervoerders en bedrijfsleven daar al aan? En 
hoe kan Steenwijkerland daar het beste bij aanhaken? 
Wat vraagt dat van de gemeente, van ondernemers en 
van ieder van ons? De werkplaats Duurzame Energie 
boog zich over deze vragen en doet voorstellen.

De Voorstellen van de 9 werkplaatsen 
G1000Steenwijkerland

Werkplaats 
Informeren 
en leren
Onder het motto: 
informeren, leren en beleven willen wij: 

Onafhankelijke informatievoorziening voor Steenwijker-
land. In verschillende vormen: zoals een winkel, bus en 
website. Laagdrempelige informatieverstrekking door o.a. 
uitvinders, ondernemers en ervaringsdeskundigen.

� Via scholen jeugd kennis laten maken met praktische 
 energiebesparing. Hen prikkelen om voor techniek 

te kiezen. Praktijkvoorbeelden (bouwplaats nieuwe 
school?!) bezoeken.

� Energieke evenementen organiseren, zoals een Solar 
Challenge met boten op zonne-energie.

� Alles kan onder de paraplu van een Living Lab: 
overheid, bedrijven en inwoners werken samen om 
innovaties uit te proberen en te tonen.
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NOTA VAN TOELICHTING bij voorstellen van de werkgroep beleid G1000  d.d. 21-3-2018

Toelichting bij Voorstel 1 : AARDGASVRIJ UITERLIJK 2035

In 2013 heeft de gemeenteraad de ambitie vastgesteld dat in 2020 bijna 40 %  van het 

energieverbruik in de gemeente op energieneutrale wijze moet worden gerealiseerd met lokaal 

voortgebrachte “nieuwe energie” .

Die 40% kwam toen overeen met het volledig huishoudelijk energieverbruik in 2010. Dat bedroeg 

toen  1551 TJ. Daarvan betrof 1328 TJ (= 86%) het verbruik van aardgas en 223 TJ (= 14%) het 

elektriciteitsverbruik. 

 Aardgas( 86%) zou vooral door biogas moeten worden vervangen.  De overige 14%, overeenkomend 

met het gangbare elektriciteitsverbruik, zou door de opbrengst van zoncollectoren moeten worden 

gerealiseerd.

Voor de productie van biogas zouden 300-600 monovergisters nodig zijn. Het benodigd areaal aan 

zoncollectoren  zou 56 hectare moeten bedragen. Daarmee gelijkgesteld zijn 9 windturbines van 3 

MW. Maar windenergie is in het huidig gemeentelijk beleid geen optie.

Bron: nota “Nieuwe Energie gemeente Steenwijkerland” uit jan. 2013

 NB: 1 TJ (=Terra Joule) komt overeen met 278.000 kWh of 31595 m³ aardgas.

Mager resultaat

De doelstelling van 40% zal bij lange na niet worden gehaald. Al ontbreekt het wel  aan actuele 

gegevens. De laatste informatie, waarover de werkgroep kon beschikken, is te vinden in de notitie 

“Plan van Aanpak  Realisatie Nieuwe Energie “uit 2016. 

Van de biogasproduktie , die het leeuwendeel ( 86%) van de doelstelling voor haar rekening zou 

moeten nemen, was nauwelijks nog iets gerealiseerd. En de vooruitzichten daarvoor werden als zeer 

onzeker ingeschat. Ook het areaal zonpanelen lijkt ver achter te blijven bij de doelstelling. Op basis 

van trendmatige ontwikkelingen schat  onze werkgroep dat in 2020 niet meer dan 10 tot 15% zal zijn 

geinstalleerd. Overeenkomend met zo’n 25 TJ.

In het Plan van Aanpak van 2016 en het daaraan gekoppeld raadsbesluit wordt zwaar ingezet op de 

aanleg van zonparken.  Onduidelijk is wat voor dit onderdeel de vorderingen  en perspectieven zijn. 

Datzelfde geldt ook voor de transitie naar biogas etc.

De focus in alle rapporten en raadsbesluiten ligt vooral op “Nieuwe Energie”.

Het thema “Energiebesparing” kwam zijdelings in beeld in het rapport uit 2013. De mogelijkheden 

voor energiebesparing werden toen ingeschat op 110 TJ in 2020. Dat is vergelijkbaar met 28 hectare 

zonpanelen of 3,5 miljoen m³ aardgas. Ook hier ontbreekt het aan actuele informatie.

Aandachtspunten

- 1. Er is een gebrek aan actuele informatie over stand van zaken, ontwikkelingen en perspectieven.

Die informatie is wenselijk om de uitvoering van ambitieus en complex beleid goed te kunnen volgen 

en tijdig te kunnen bijstellen.

Het is dan ook van belang om te komen tot een proces van jaarlijkse monitoring en evaluatie t.a.v. de

stand van zaken, perspectieven, kansrijke nieuwe ontwikkelingen en financiele en personele 

gevolgen. Dat dient zijn beslag te krijgen in een jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad.

- 2. De sterke aandacht voor nieuwe energie brengt het gevaar met zich mee van onderbelichting van

het thema “energiebesparing”. Ook op dit terrein kunnen nog grote stappen worden gezet. Al dan 

niet in combinatie met nieuwe energie. Zoals woningisolatie in combinatie met het afkoppelen van 

aardgas. In zo’n jaarlijkse rapportage verdient energiebesparing derhalve een gelijkwaardige en 
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integrale positie.

Aardgasvrij

De nadruk in de beleidsuitvoering is wel erg sterk komen te liggen op de inrichting van zonparken. 

Daarmee blijft 86% van de energieneutrale doelstelling  wat  uit beeld.  In het Plan van Aanpak uit 

2016 wordt een grote mate van onzekerheid geschetst voor de haalbaarheid van de biogasoptie.

Het perspectief voor biogas lijkt onze werkgroep te onzeker om daar beleid op te baseren. Wat niet 

wil zeggen dat we deze optie nu maar moeten parkeren. Alle beetjes helpen . En wie weet komt er 

toch nog een doorbraak.

Echter de focus zou veel meer moeten komen te liggen op de omschakeling van gas naar elektriciteit 

( i.c. elektrisch koken , warmtepompen, aardwarmte e.d.).

Dat is ook in de lijn met de landelijke ontwikkelingen om de beschikbaarheid en afhankelijkheid van 

aardgas fors te verminderen.

Het onderzoeksbureau Ecorys heeft uitgerekend dat voor bestaande woningen er gemiddeld een 

investering van € 18.500 nodig is om van het gas af te komen ( bron: De Volkskrant van 03-02-2018 

pag.4) .

Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle willen samen 40.000 huurwoningen in die regio van het 

aardgas afhalen. Het isoleren en gasloos ombouwen komt per woning uit op ruim € 60.000. In totaal 

zou het dus om een investering van € 2,7 miljard  gaan. De 4 gemeenten werken samen met de 

woningcorporaties en netbeheerders Enexis en Liander. Door deze samenwerking hopen de steden 

meer kans te maken op een forse subsidie uit het Europees Duurzaamheidsfonds. De 

woningcorporatie Rentree uit Deventer experimenteert met een gasloze huurwoning.

Het huidige Kabinet wil jaarlijks 40.000 woningen  afkoppelen van het aardgas. Bron: ANP 03-02-

2018. Zie ook het artikel in de Volkskrant  van 9 maart 2018 (pag. 26 en 27) met als titel “Gasvrij 

wonen: wat zijn de opties?”. Bij elke optie  staat  een rekenvoorbeeld van Milieu Centraal over de 

kosten, subsidiemogelijkheden en terugverdienperiodes.

Toelichting op Voorstel 2.2  : PILOT KLEINSCHALIGE WINDMOLENS

In de werkgroep “gemeentelijk beleid” is geconstateerd dat (grootschalige) windenergie binnen het 

huidig beleid niet is toegestaan. De vraag is echter of de energieneutrale ambitie van de gemeente 

zonder de inzet van windmolens haalbaar en realistisch is.

Al zoekende liep de werkgroep  aan tegen een innovatieve ontwikkeling in de vorm van de 

kleinschalige EAZ-windmolens in Groningen. 

Deze EAZ windmolens hebben een masthoogte van 15 meter en een rotor diameter van 12 meter, in 

totaal dus een lengte van 21 meter. Ze maken nauwelijks lawaai en geven geen slagschaduw. Ze zijn 

goed inpasbaar in het landschap; de Groninger welstandscommissie Libau is enthousiast. 

De opgegeven specificaties per molen zijn de volgende:

- Investering all-in ( incl. vergunningen en aansluiting op het net): € 42.500

- Opbrengst : 30.000 tot 40.000 KWH per jaar

- Terugverdientijd : 7 tot 10 jaar

- Levensduur : meer dan 20 jaar, onderhoudsarm

- Garantie : 10 jaar incl. onderhoud
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Het energierendement wordt gelijkgesteld met dat van zonenergie.

De molens zijn vooral interessant in combinatie met zonenergie. Met deze combinatie kan op 

bedrijfs- of buurtniveau  de afhankelijkheid van het netwerk geminimaliseerd worden. In feite is er 

dan sprake van een min of meer gesloten systeem, waarbij 1+1 niet 2 maar 3 is. 

Te denken valt aan de situatie van een modern melkveebedrijf met zonnepanelen en 2 windmolens. 

Of aan de situatie van een woonbuurt met zonnepanelen in combinatie met een windmolen (b.v. via 

de postcoderoos in samenwerking met een energie coöperatie).

In de gemeente Midden Groningen wordt momenteel ervaring opgedaan met beide situaties, die 

kenmerkend zijn voor dunbevolkte gebieden.

 Met name gaat het daarbij om pilots, waarbij de molens buiten het bouwblok worden geplaatst om 

maximaal wind te kunnen vangen. De provincie Groningen heeft toestemming gegeven voor deze 

pilots.

Deze windmolens zijn niet interessant voor het terug leveren van stroom aan het net. Dat komt 

omdat de SDE-subsidie voor terug geleverde stroom voor deze windenergie niet meer dan 4,5 cent 

per KWH bedraagt tegen 11 tot 12 cent voor stroom van zonpanelen. 

Deze EAZ-windmolens zijn een aantal jaren geleden ontwikkeld door vier toen pas afgestudeerden 

van de Technische Universiteit Twente. De productiecapaciteit is voorlopig 100 molens op jaarbasis, 

waarbij men zich vooral concentreert op de provincie Groningen. Friesland is nog geen optie, omdat 

het provinciaal bestuur nog geen medewerking wil verlenen. In tegenstelling tot  de provincie 

Zeeland, waarmee de eerste contacten zijn gelegd.

Overijssel is nog niet in beeld, maar de fabrikant verwacht van het provinciaal bestuur geen 

tegenwerking. De windopbrengst voor Noord West Overijssel  wordt positief ingeschat op basis van 

een terugverdientermijn van 10 jaar. Maar nader onderzoek is nodig. De fabrikant is in ieder geval 

geïnteresseerd.

Bronnen

- gemeente Midden Groningen de heer Hollander

- de heer Schuitema van EAZ – wind ( tel. 0598-372383)

- documentatie :  www.eazwind.com/nl/home  

Toelichting bij Voorstel 3: INSTELLEN REVOLVING FUND

De resultaten op de weg naar energieneutraal zijn sterk achtergebleven bij de ambitie .

Om de beleidsuitvoering te versnellen en op een hoger plan te brengen zijn er op korte termijn 

substantieel extra inspanningen nodig op diverse terreinen:

- meer aandacht voor bewustwording en draagvlak bij de burger voor ingrijpende veranderingen

- meer proactieve en adviserende houding en meer aandacht voor de coachende rol  van de 

medewerkers; actief de boer opgaan.

- versterken voorbeeldfunctie gemeente  ( b.v. zonparken op gemeentelijk onroerend goed) 

- jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad van de energieneutrale vorderingen

Van de burger worden extra investeringen verwacht, die zich ( deels) op termijn terugverdienen.

Voor 2018 heeft de gemeente ruim € 500.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsprojecten.

Het met kracht inzetten op de doelstelling “energieneutraal “ zal aanzienlijk meer aan uitgaven ( ook 

in de personele sfeer) vergen. 
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Jaarlijks ontvangt de gemeente een aanzienlijk bedrag uit energiebaten in de vorm van dividend van 

nutsbedrijven als Rendo. Gemiddeld per jaar gaat het daarbij om € 1,5 miljoen.

De werkgroep stelt voor het principe te hanteren, dat gemeentelijke energiebaten worden ingezet 

voor het bereiken van de energieneutrale doelstelling.

Revolving fund

De werkgroep stelt verder voor om een deel  van de genoemde energiebaten/dividend te storten in 

een z.g. Revolving Fund.  Daaruit kunnen dan duurzaamheidsprojecten van individuele burgers 

( deels) worden gefinancieerd. Op termijn houdt het Fonds zichzelf in stand in de vorm van aflossing 

en rentebetalingen op de verstrekte  leningen. Daarbij zou de aflossingstermijn gelijk op kunnen 

lopen met de terugverdientijd van de investering. Uitgegaan wordt verder van een zo laag mogelijke 

rente of zelfs renteloos. 

Te denken valt aan investeringen als het omschakelen van gas naar elektriciteit, isolatie aanbrengen, 

kleine windmolens etc.  Uiteraard is zo’n fonds uitstekend te combineren met andere stimulansen als

subsidieverstrekking, legesvrijstelling e.d.

BNG Duurzaamheidsfonds

Verenigingen, ondernemers en andere zakelijke initiatiefnemers kunnen vanaf 1 februari 2018 bij het

BNG Duurzaamheidsfonds van de Bank Nederlandse  Gemeenten een lening vanaf € 100.000 

afsluiten voor projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten. Met 

de start van dit fonds wil de BNG Bank tegemoet komen aan de groeiende vraag naar eenvoudige 

financiering van duurzame projecten.  In feite is dit ook een vorm van een revolving fund.  De 

werkgroep denkt dat deze vorm van financiering van duurzame projecten ook zeer interessant kan 

zijn voor gezamelijke projecten van energiecooperaties. Maar ook bijvoorbeeld voor ondernemers , 

die hun asbestdaken willen vervangen door zonnecolectoren al dan niet in combinatie met 

kleinschalige windmolens. En zo zijn er nog wel meer in aanmerking komende duurzame 

investeringen te bedenken.

Wellicht ligt er met het inzetten van dit fonds ook een mogelijkheid om burgers zonder of met 

beperkte kapitaalmiddelen toch  te laten participeren in activiteiten van energiecooperaties, in 

wijkgerichte initiatieven of in grootschalige windmolens . ( Bron: www.bngbank.nl)

Overzicht van subsidies en financieringsvormen

Wenselijk is het maken van een toegankelijk en gemakkelijk te raadplegen overzicht van alle 

gemeentelijke , provinciale en rijks-stimulansen en financieringsvormen voor duurzame 

investeringen. Een overzicht, dat voortdurend wordt geactualiseerd. Daarin ook de adviserende en 

coachende mogelijkheden van de gemeente betrekken.

Toelichting op voorstel 4: OPSTELLEN BELEIDSVISIE VOOR VERDUURZAMEN MONUMENTALE 

PANDEN.

“ In de 46 duizend bewoonde rijksmonumenten in Nederland kan het binnen spartaans koud zijn. 

Want wie wil isoleren stuit op ambtenaren en regels.” Zo begint een artikel in Eigen Huis Magazine 

van februari 2014. Het verhaalt van de moeizame tocht van de “energiefreak”Bernard van den Berge 

langs de gemeentelijke burelen te Middelburg in zijn poging om zijn  monumentaal pand  op een 

verantwoorde manier te isoleren. Uitvoerig vertelt hij waarom het de moeite waard was.

In totaal zijn er in Nederland zo`n 100.000 gemeentelijke en rijks-monumenten. Daarvan staan er 450

in de gemeente Steenwijkerland. Ook hier vliegt warmte de monumentale  huizen uit. Meestal is er 

sprake van een eensteens muur zonder  te isoleren spouw. Aan de buitenmuren mag je niks 

157Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?



veranderen.  Isoleren van het dak is vaak problematisch omdat  beschermde monumentale 

dakspanten in het zicht moeten blijven. Ook is het isoleren van de binnenwanden niet altijd een optie

.  De toch  al krappe (woon)ruimtewordt dan nog krapper .

Elke situatie is weer anders. Daarom vraagt het verduurzamen van monumentale panden een actieve

en maatwerkgerichte aanpak van de gemeente. 

Een voorbeeld daarvan is de gemeente Amersfoort. De aanpak aldaar is te raadplegen in de brochure

“Duurzaam erfgoed. Energiebesparing  bij Monumenten en Panden in Beschermde Stadsgezichten” 

( via monumentenzorg@amersfoort.nl) . De brochure bevat een handleiding met voorbeelden en een

stappenplan. Zo`n voorbeeld is isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot, waarover de oude 

dakpannen weer worden teruggelegd. De dakspanten blijven zo in het zicht. Een ander voorbeeld is 

het aanbrengen van speciale dunne enkelvoudige isolatieglas ( zgn. monumentenglas). Bij een zeer 

fijne roedeverdeling is deze vorm van glasisolering niet mogelijk. Maar tegenwoordig  zijn er ook zeer

verfijnde produkten van achterzetbeglazing, die nauwelijks zichtbaar is.

Onze werkgroep heeft  ook informatie ingewonnen bij de gemeente Staphorst. Daar bestaat maar 

liefst 13 % van het woonbestand uit monumenten. Bij sommige monumenten staat de gemeente 

zelfs speciaal dubbelglas toe. Duidelijk werd ook hier dat maatwerk in combinatie met een 

innovatieve aanpak nodig is op de weg naar duurzaamheid bij monumenten. Dat vraagt ook om een 

actieve houding van de gemeente: zelf de boer opgaan in de vorm van keukentafelgesprekken en het

laten uitvoeren van energiescans. 

Een volgende stap is het zelf opwekken van zonne-energie, zonder  de monumentale uitstraling van 

een pand aan te tasten. “Wanneer kan het bij monumentale panden, hoe kan het en waar moet je 

verder nog opletten?”. Uitgebreide informatie daarover is te vinden in de brochure “Zonne-energie 

en uw monument.Wegwijzer voor eigenaren en huurders”van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed ( zie daarvoor www.monumenten.nl/specials/duurzaam-erfgoed ).

Handzaam is ook het “Duurzaamheidsadvies voor Monumenten “, het z.g. DuMo-Advies , van het 

Oversticht. Monumenteneigenaren kunnen daarmee voor hun woning/gebouw een waardestelling 

laten opmaken. Vervolgens wordt een energiescan gemaakt en een opgave gedaan van maatregelen 

die ze kunnen nemen. De scan laat zien wat het verbruik is van voor de maatregelen en van nadat de 

maatregelen zijn genomen. Ook wordt een investeringsopgave gedaan. ( zie daarvoor 

www.oversticht.nl/dumo )

.

Werkplaats 9: Gemeentelijkbeleid158



VOORSTELLEN WERKGROEP BELEID 

 

VOORSTEL 1 : AARDGASVRIJ IN 2035 
Maar liefst 86% van de energieneutrale doelstelling zou moeten komen van de omschakeling van 
aardgas naar biogas. Tot nu toe is van die ambitie uit 2013 weinig terechtgekomen . En de 
vooruitzichten van zo`n omschakeling zijn zeer onzeker, zo niet twijfelachtig. 
Om die reden moet de hoogste prioriteit worden gegeven aan: 
- het niet meer aansluiten van nieuwbouw op aardgas  
- het afkoppelen van aardgas bij bestaande woningen. 

 
Dat vergt de volgende stappen: 
-1. Vanaf 1 januari 2021 is bij nieuw te bouwen woningen een aansluiting op aardgas niet meer 
toegestaan. 
-2. Daarbij streven naar energieneutrale woningen. Daartoe komen er drie energieneutrale 
voorbeeldwoningen. 
-3. Met alle kracht het afkoppelen van aardgas bij bestaande woningen bevorderen. Daarbij tevens 
streven naar een combinatie van energiebesparende en energieneutrale maatregelen. 
-4.Hierover overleg voeren en prestatieafspraken maken met relevante stakeholders als 
bouwondernemingen, woningbouwcorporaties, buurt-en wijkverenigingen, energiecoôperaties e.a.. 
Uiterlijk 1 jan. 2019 hiervoor te komen met een plan van aanpak. Uiterlijk op 30 juni 2019 te komen 
met de uitkomsten van dat overleg. 
-5. Uiterlijk op 30 juni 2019 ligt er een plan van aanpak voor een grote publiekscampagne. Met als 
doelstelling voorlichting te geven over en bewustwording en draagvlak te scheppen voor het 
aardgasvrij beleid. 
        - daarvoor benodigd  budget eenmalig   : pm 
        - daarvoor benodigd  budget jaarlijks structureel: pm 
-6. Stimulansen voor dit beleid:  
        - vrijstellen van leges bij realisatie van 75% energieneutraal 
        - instellen van een financieringsfonds, een z.g. revolving fund,  voor soepele  maatwerk-leningen 
, met name toegankelijk voor minder draagkrachtige burgers. 
-7. Realisatie uiterlijk 2035. Gebaseerd op de huidige afschrijvingstermijnen van aardgasketels e.d. 
Het is  5 jaar eerder dan de termijn van het rijksbeleid om de aardgasleveranties te beeindigen. 

Toelichting: zie daarvoor Nota van Toelichting 
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VOORSTEL 2 : RUIMTE VOOR WINDENERGIE 
Pilot voor kleinschalige windmolens 
 
In een aardgas-/ biogasloze situatie (inclusief mobiliteit) is er minimaal  300 hectare aan zonne-
panelen nodig voor een energieneutraal electriciteitsverbruik ( bron: werkgroep Wind- en Zonne-
energie). Een welhaast onmogelijke opgave. Voor het halen van de energieneutrale ambitie is dan 
ook windenergie onmisbaar. 
 Met tevens als voordeel  dat: 
- de leveringszekerheid van lokaal opgewekte energie veel groter is  
- er aanzienlijk minder een beroep behoeft te worden gedaan op accuopslag of levering via het 
centrale net. 
 Immers als de zon niet schijnt is er meestal wel wind. 
 
2.2 INITIEER EEN PILOT VOOR KLEINE WINDMOLENS 
In Groningen doen melkveebedrijven en energiecoôperaties momenteel ervaring op met de ultra 
moderne kleinschalige windmolens van EAZ. Het rendement zou vergelijkbaar zijn met dat van 
zonne-panelen. In combinatie met zonne-energie lijken de vooruitzichten zeer interessant. Inpassing 
in het landschap wordt positief beoordeeld. 
De gemeente neemt dan ook het initiatief voor een pilot met deze kleinschalige windmolens. 

Toelichting: zie daarvoor de Nota van Toelichting 

 

VOORSTEL 3 : INSTELLEN REVOLVING FUND, een financieringsinstrument ook voor minder 
draagkrachtigen 
 
Het instellen van een duurzaamheidsfonds in de vorm van een revolving fund. 
-Doel: het verstrekken van goedkope leningen aan particulieren voor projecten , die een bijdrage 
leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. De aflossing en rentebetaling kunnen (deels) 
gelijk oplopen met de terugverdientijd van de investering. Op termijn houdt het fonds zich zelf in 
stand in de vorm van aflossing en rentebetalingen op de verstrekte leningen. Daarmee is het een 
revolving fund. 
 
- Voor wie bedoeld? Met name voor particulieren, die niet in staat zijn  tegen redelijke voorwaarden 
een lening bij een bank af te sluiten. Incl. ook BKR-geregistreerden. 
- Fondsvorming. Het fonds wordt gevormd door storting in dat fonds van het jaarlijks dividend van 
nutsbedrijven als Rendo, zijnde gemiddeld € 1,5 miljoen over de laatste jaren. Daarmee worden 
gemeentelijke energiebaten weer ingezet voor de energieneutrale doelstelling. Is het fonds in 
evenwicht dan worden de stortingen van het dividend in het fonds stopgezet. Na beeindigen van het 
fonds worden de aanwezige gelden weer teruggestort op de gemeentelijke rekening. Het risico van 
wanbetalingen daargelaten, kan het instellen van het fonds  budgetair neutraal verlopen voor de 
gemeente. 
- Beheer fonds. Om bureaucratische rondslomp te vermijden wordt het Fonds beheerd door een 
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onafhankelijke Stichting met ambtelijke ondersteuning van het secretariaat. 
- Bovengrens lening. Maximaal € 50.000. Gebaseerd op de benodigde investering voor het 
afkoppelen van aardgas in combinatie met het zo energieneutraal mogelijk maken van een gangbare  
(huur)woning. 
-Duurzaamheidsfonds BNG.  Ondernemingen ( b.v. een melkveebedrijf) en verenigingen als 
energiecoôperaties kunnen een lening vanaf € 100.000 afsluiten voor projecten, die eveneens een 
bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente.  

Toelichting: zie daarvoor de Nota van Toelichting 

 

VOORSTEL 4 : OPSTELLEN BELEIDSVISIE VOOR VERDUURZAMEN MONUMENTALE PANDEN  

De gemeente Steenwijkerland kent  circa 450  monumentale panden. Die zijn  in sterke mate 
beeldbepalend voor onze binnenstedelijke omgeving en delen van het buitengebied. Het in stand 
houden van deze panden zal in toenemende mate afhangen van het kunnen realiseren van een 
eigentijds en energiezuinig wooncomfort. Uit documentatie( zie toelichting) blijkt dat er een 
wezenlijke verduurzaming mogelijk is zonder dat de monumentale uitstraling er onder lijdt. Echter bij 
bouwkundige ingrepen in monumenten hanteert de gemeente nog te veel een zero-tolerance beleid. 
Daarom is er een beleidsvisie nodig voor het verduurzamen van monumentale panden. 
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