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Een vitaal platteland, dat is onze ambitie. 
We willen perspectief voor de landbouw 
en we willen dat dit hand in hand gaat met 
behoud van biodiversiteit en het tegen-
gaan van de klimaatverandering. We zien 
mogelijkheden om in Steenwijkerland aan 
de slag te gaan, en daarop de regie te 
houden. Op sommige plekken zien we al 
initiatieven ontstaan. Dit willen we de 
komende jaren uitbouwen onder de 
paraplu van de Gebiedsgerichte Aanpak 
Noordwest Overijssel. Een gezamenlijk op-
gesteld concept-Startdocument is daarvoor 
het vertrekpunt. Dit document is inmiddels 
gedeeld met het college van Steenwijker-
land. Zij zijn hier positief over en zijn van 
plan hiermee in te stemmen. In de bijlage 
vinden jullie het concept-Startdocument.

6 april: 
besluit over het concept-Startdocument
Op 6 april a.s. neemt de Regiegroep van de 
Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Over-
ijssel een besluit over het Startdocument. 
Met dit Startdocument gaan de 19 samen-
werkende overheden en maatschappelijke 
organisaties van start met de brede opgaven 
in het landelijk gebied. Belangrijke opgaven 
zijn het toekomstperspectief voor de land-

bouw, het terugdringen van de stikstof-
emissie en het terugdringen van de veen-
bodemdaling. 

Inbreng agrarische sector
Het concept-Startdocument is opgesteld 
door een regionale Regiegroep en een lokale 
Gebiedstafel. Aan deze lokale Gebiedstafel 
zitten alle betrokken overheden en organi-
saties, zo ook de vertegenwoordigers van de 
agrarische sector. Maar voor de gezamenlijke 
aanpak is meer nodig. Zodra het Startdocu-
ment is vastgesteld zullen we actief het 
gesprek met u opzoeken. Heeft u vragen over 
dit document, dan kunt u contact opnemen 
met Petra Wagenaar, beleidsmedewerker 
landelijk gebied, telefoon 06 31 77 59 24 of 
petra.wagenaar@steenwijkerland.nl 

Hartelijke groet,
Tiny Bijl – wethouder 
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Samen de schouders onder 
een gezonde agrisector in 
Steenwijkerland



Update kleine 
windmolens

In de vorige nieuwsbrief infor-
meerden we u over de kleine 
windmolens waarover de gemeen-
teraad op 25 januari besloot om 
die in Steenwijkerland toe te staan. 
Daarbij zijn een amendement en 
een motie aangenomen.  

Het amendement stelt een maximale 
totale hoogte van 28 meter voor de molens 
vast, met een maximale ashoogte van 
20 meter, voor elke locatie (buitengebied 
en bedrijventerreinen). U kunt vanaf nu 
een vergunningaanvraag indienen voor 
een kleine windmolen. 

De motie verzoekt ons te onderzoeken of 
kleine windmolens ook voor particulieren 
in het buitengebied beschikbaar kunnen 
worden gemaakt en of kleine windmolens 
ook in vogelrichtlijngebied kunnen worden 
geplaatst. We gaan op korte termijn na 
hoe we deze motie tot uitvoer kunnen 
brengen. Vooralsnog is het dus voor 
particulieren nog niet mogelijk op hun 
erf een kleine windmolen te plaatsen.

Heeft u vragen over de kleine 
windmolens? 
Dan kunt u contact opnemen met 
Ype van Woersem, beleidsmedewerker 
energietransitie. 06-57759854 of
Ype.van.Woersem@steenwijkerland.nl

Het afgelopen jaar zijn de energie-
prijzen hard gestegen. Een goede 
aanleiding om nog eens kritisch 
te kijken naar uw energieverbruik 
en de mogelijkheden om zelf uw 
eigen energie op te wekken. 
Het goede nieuws is: er is meer 
mogelijk dan u denkt! 

Afgelopen najaar lieten verschillende 
agrarische ondernemers zien welke keu-
zes en investeringen zij gedaan hebben, 
tijdens de ‘Informatiemiddagen Energie’ 
van LTO en Countus. Inmiddels zijn kleine 
windmolens toegevoegd aan de mogelijk-
heden in de gemeente Steenwijkerland. 
U kunt nog tot mei een gesubsidieerd 
‘50-euro-gesprek’ aanvragen bij een onaf-
hankelijke energiespecialist van Countus 
om de mogelijkheden voor uw bedrijf op 
een rij te zetten.   

Nieuwsgierig geworden?
• Bent u benieuwd wat energiebesparing 

of opwekken van energie met zonne-
panelen, kleine windmolens of biogas 
kan opleveren op uw bedrijf?

• Of wilt u een visie ontwikkelen en een 
stappenplan om uw bedrijf op termijn 
volledig energieneutraal te maken?

• Of wilt u een onafhankelijke, deskundige 
mening over o� ertes van leveranciers? 

• En woont u in gemeente Steenwijker-
land, Staphorst of Kampen?

Meld u dan aan voor onze ‘50 euro 
gesprekken’. 
Voor slechts €50,- geven wij u een 
compleet advies, toegesneden op uw 
eigen bedrijfssituatie.
Neem voor meer informatie contact op 
met Harry Roetert, h.roetert@countus.nl 
06-82525425.
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Colofon
Dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Steenwijkerland 
en de Stichting Weerribben-Wieden
info@steenwijkerland.nl 
www.steenwijkerland.nl
www.visitweerribbenwieden.com

Ontwerp jonkmanvorm.nl (BNO)

Uw bedrijf energieneutraal?
Er is meer mogelijk dan u denkt!


