Burgerbesluit Steenwijkerland
Wij, de burgers van Steenwijkerland, in vergadering bijeen in Schouwburg de
Meenthe te Steenwijkerland, besluiten ten aanzien van het onderwerp
Energieneutraliteit als volgt:
2. 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 om te gaan 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.
4. 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. 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
6. 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
7. 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
8. Energiecoöperaties
 Beslispunt 16: De gemeente ondersteunt de oprichting van lokale
energiecoöperaties
9. 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

Aldus besloten op 7 april 2018 in de Meenthe te Steenwijk door de
Burgerraad van Burgerraad G1000Steenwijkerland, te weten:

