
Energietransitie 

Noordoostpolder

Datum: 31 augustus 2020

Door: Gemeente Noordoostpolder     
Netwerk Energieneutraal





Programma

19.35 uur: Stand van zaken energietransitie 

19.40 uur: Stand van zaken Netwerk Energieneutraal

19.50 uur: Rekenkamerrapport Energiek vooruit

19.55 uur: Stellingen/gesprek

20.30 uur: Slotwoord door Anjo Simonse



Energietransitie: 

waar hebben we het vanavond 
over?

- Schone energie

- Circulaire economie

En wat niet:

- Huishoudelijk afval -> hernieuwd beleid

- Nieuwe mobiliteit -> GVVP

- Klimaatadaptatie -> Stresstest



Stand van zaken

- Regionale Energiestrategie

- Transitievisie Warmte

- Zonneparken

- Energiefonds

- Proeftuin Nagele



Circulaire economie

- Wat is het?
- Industrie: kringloopeconomie, beter gebruik maken van grondstoffen, 

minder afval

- Landbouw: lokale ketens biomassa, recycling reststromen, stikstof

- Wat doen we als gemeente?
- Afvalbeleid

- Uitvragen bij economische tafels 

- Circulair inkopen en aanbesteden

- Rol gemeente?



Ondersteunend: Alliander, WageningenUR, 10-dorpen Overleg, Aeres, Provincie 

Flevoland, Friese Poort, Visit Flevoland.

Netwerk 
Energieneutraal



Projecten 2020/2021

1. Samenwerking Bedrijfsleven en onderwijs 

2. “Samen isoleren we de Zuidert”

3. Onderzoek “Slimme Buitenweg”

4. Geothermie Luttelgeest

5. Deelauto’s Emmeloord

6. NLBW



Rekenkamerrapport 
Energiek Vooruit

Conclusies
- Beleid en ambities zijn tamelijk goed uitgewerkt

- Doelmatigheid beleid moeilijk te bepalen

- Raad mist hoofdlijnen om goed regie te voeren

Aanbevelingen
- Integraal kader, langetermijnplanning, mijlpalen

- Samenwerken met partners

- Monitoring en benchmarking



De wereld verandert

Sinds het vaststellen van de Visienota Noordoostpolder 

Energieneutraal in 2017:

- Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord

- Van hoeveelheid duurzame energie naar CO2-besparing

- Van het aardgas af

- Regionale energiestrategie

- Elektrisch vervoer

- Lelylijn

- Corona



Reële ambities?

- Gemeente Noordoostpolder energieneutraal 

in 2030

- Eigen organisatie energieneutraal in 2025



Besluiten raad

concept RES RES1.0

Recycletarief

GVVP

Klimaat stresstest

WTV Omgevingsvisie

Kaders visies

2020 2021 2022



Stelling 1

We moeten met een vernieuwde visie voor 2030 komen 

omdat de wereld veranderd is sinds de Visienota 2017.



Stelling 2

We zitten nu in de kopgroep van de Nederland als het 

gaat om energietransitie. De opgave voor de komende 

jaren is nog groot en we willen voorop blijven lopen.



Stelling 3

We gaan niet voldoende elektriciteit met zonnepanelen 

opwekken, we hebben de wind nodig. Hiervoor moet 

het windbeleid ruimer worden.



Stelling 4

Het energienetwerk moet robuuster worden door 

opslagcapaciteit voor waterstof toe te voegen. Hiermee 

voorkomen we gedeeltelijk de kostbare verzwaring van 

het elektriciteitsnet.



Einde


