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Onderwerp 
Visienota "Noordoostpolder energieneutraal". 

Advies raadscommissie 
Voor alle fracties is dit een debatpunt. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

De visienota "Noordoostpolder energieneutraal" vaststellen. 

Doelstelling 
De visienota geeft de koers aan die de gemeente de komende jaren (2017 - 2025) wil 
volgen om in 2030 een energieneutrale Noordoostpolder te worden. 
Inleiding 
Begin 2016 is het verlopen Duurzaamheidsplan 2012 - 2015 geëvalueerd. 
Daarbij kwam naar voren dat de gemeente hoog scoort op het thema hernieuwbare 
energie en dat de thema's mobiliteit en circulaire economie nog aandacht behoeven. 

De gemeente wil de goede positie op het gebied van hernieuwbare energie graag 
behouden en de komende jaren verder uitbreiden. En daarmee tevens haar bijdrage 
leveren aan de noodzakelijke energietransitie en deze te versnellen. Met als uiteindelijke 
doel dat Noordoostpolder in 2030 energieneutraal is. 

De visienota "Noordoostpolder energieneutraal" beschrijft nu de koers die de gemeente 
de komende jaren (2017 - 2025) hiervoor volgt om haar koppositie verder uit te bouwen 
en in 2030 een energieneutrale Noordoostpolder te worden. 

Argumenten 
1.1 De visienota schetst richting en kaders voor de ambitie om als gemeente 
Noordoostpolder in 2030 energieneutraliteit te bereiken. 
Per thema is een ambitie opgenomen en is aangegeven wat de gemeente in de periode 
2017 - 2025 doet om hier uitvoering aan te geven. Het jaarli jks op te stellen 
duurzaamheidsprogramma vertaalt een en ander in concrete activiteiten. 

1.2 De koers sluit aan bij de bestuurlijke wens te focussen op een beperkt aantal 
thema's. 
De focus (Focus + koers) op de thema's hernieuwbare energie, mobiliteit en circulaire 
economie is begin dit jaar aan u voorgelegd 1. Een meerderheid van u kon zich hierin 
vinden. De visienota bevat nu de gevraagde uitwerking en u wordt gevraagd deze vast te 
stellen zodat de uitvoering ter hand kan worden genomen. 

1.3 Inwoners, bedrijfsleven en instellingen zijn geraadpleegd over de koers. 

1 RTG WO 8 februari 2016. 
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De visienota is mede tot stand gekomen na raadpleging van het bedrijfsleven, 
instellingen en inwoners. Hun inbreng is voor zover als mogelijk meegenomen in de 
visienota. 

1.4 De visienota sluit aan op de energietransitie en het Klimaatakkoord van Parijs. 
De visienota draagt bij aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van de 
verduurzaming van de samenleving en de economie zoals afgesproken in het 
Energieakkoord en de gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. 

Kanttekeningen 
1.1 Beperkt budget beschikbaar. 
Hoewel er een beperkt budget beschikbaar is wordt er voor kansrijke projecten en 
investeringen zo nodig extra budget aangevraagd. Bijvoorbeeld voor een investering in 
een gemeentelijke zonneweide. 

Planning/uitvoering 
Na vaststelling van de visienota wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld, 
met daarin diverse activiteiten. Daarnaast worden afspraken met de samenleving 
geconcretiseerd via een in 2017 op te stellen Lokaal Energie Akkoord. 

Bijlagen 
- Visienota "Noordoostpolder energieneutraa/i^ i(450063). 

vanjxjrgemeester en wethouders, 
de burgemeester 

Portefeuillehouder : De heerA. Poppe 
Steller : de heer P.M. Musters; 06 13 32 97 31; 

p.musters@noordoostpolder.nl 
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RAAD 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2016, no. 
449236-1 ; 

gelezen het amendement 2017-01-10c van de fractie van de SP; 

gelezen het amendement 2017-01-10d van de fractie van de PU, 

B E S L U I T : 

de visienota "Noordoostpolder energieneutraal" vast te stellen, met dien verstande dat 
jaarli jks aan de raad een uitvoeringsprogramma ter vaststelling wordt voorgelegd, met 
daarin de te ondernemen activiteiten en waarbij op pagina 6 punt 4 wordt vervangen 
door: 
4. Inwoners bewegen mee te gaan in energiebesparing en in de energietransitie. 

Draagvlak creëren om mee te gaan in energiebesparing en in de transitie om naar 
volledig schone energiebronnen over te stappen. 
• Vergroten van kennis hierover bij huiseigenaren, sociale huurders en verenigingen 

van eigenaren. 
• Inwoners faciliteren, informeren en ontzorgen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 23 januari 2017. 
De griffier, de voorzitter. 


