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Beste gemeentebestuurders! 
 

De komende vier jaar gaat u een nieuwe raadsperiode tegemoet. Een periode waarin 
belangrijke onderwerpen prominent op uw agenda komen. Energieverbruik, -opwekking, 

klimaatontwikkelingen en warmteplannen zijn daar voorbeelden van. 
 

Het is volgens ons van belang in die transities gebruik te maken van de inzet en kennis van 
burgers en lokale ondernemers. En oog te hebben voor de gevolgen voor onze inwoners en 

voor onze leefomgeving. 
 

Dat kan door naar inwoners te luisteren en hun initiatieven ruim te ondersteunen. Wij roepen 
u op dit uitgangspunt (iedereen doet mee!) op te nemen in het nieuwe coalitieakkoord. Neem 
daarvoor ook kennis van de aanbevelingen in ons manifest. 
 
 
Wie zijn wij? 

De Stichting Rolde EnergieNeutraal  
…is een initiatief voor en door 
inwoners van Rolde. Wij streven in 
Rolde en directe omgeving naar 
energiegebruik dat uiteindelijk geen 

negatieve invloed op het klimaat heeft 
en CO2-neutraal is. Dat bereiken we 

door energie te besparen en door 
(bijvoorbeeld in een coöperatie-vorm) 

duurzame energie lokaal op te wekken 
én deze energie zoveel mogelijk lokaal 

te benutten. En ook door  slimmer om 
te gaan met energie.  
Dat niet alleen uit eigen (financieel) 
belang maar vooral om in de toekomst 
een leefbare wereld voor onze 
kinderen en kleinkinderen te bieden. 

 
 
Wij geven u graag een elftal adviezen mee.  
 
En: Wij denken graag mee! 
  

Manifest 
voor een duurzame energieneutrale gemeente 
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1. Neem als uitgangspunt voor beleid en uitvoering de Trias Energetica.  
 besparen door isolatie, bewustwording en duurzame mobiliteit;  

 duurzaam opwekken, vooral door zon op dak en het gebruik van groen gas 
 slim toepassen van nieuwe en al bestaande technieken zoals (hybride) 

warmtepompen. 
 
2. Een succesvolle route naar een klimaatneutrale toekomst is een route waarin inwoners en 
lokale bedrijven in belangrijke mate meebepalen in welke richting we gaan. En een route waar 
de gemeente een regierol heeft en daarbij goed met hen overlegt en naar hen Iuistert. 
Gedwongen oplossingen vanuit de overheid werken niet. 
 
3. Door zoveel mogelijk te kiezen voor lokale opwekking, opslag en gebruik zorgen we voor 
efficiënt gebruik van onze eigen energie. 
 
4. Streef naar lokaal eigenaarschap van de lokaal opgewekte energie. Daarmee kan voor het 
dorp en omgeving blijvende waarden worden gecreëerd en het stimuleert de actieve 
betrokkenheid van inwoners en bedrijven Geef plaatselijke initiatieven een belangrijke rol, 
aandacht en ruimte in uw programma's. 
 

5.  Betaalbare oplossingen voor inwoners en bedrijven vormen de basis van een uitvoerbare 
energietransitie. Steun lokale initiatieven, start met en stimuleer actief maatregelen die snel 

en gemakkelijk uitvoerbaar zijn en zich ook snel terugverdienen. 
 
6. Een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen, afgestemd op de feitelijke lokale 
situaties, is nodig. Dat betekent ook slim, creatief en tijdig inspelen op nieuwe mogelijkheden 
en ontwikkelingen, zoals bij groen gas en waterstof. Maak geen plannen die voor jaren in 
beton zijn gegoten en houd bestaande infrastructuur met mogelijk toekomstige 
gebruiksmogelijkheden zoals bestaande gasleidingen, intact. 
 
7. Experimenten op lokaal niveau bieden kansen om van te leren. Creëer speelruimte in zowel 
financieel, materieel  als procedureel opzicht voor plaatselijke initiatieven. Ondersteun deze 
experimenten actief 
 
8.  Geen grote energieslurpers in onze gemeente, zoals datacenters. 

  
9. Geef als gemeente actief het goede voorbeeld door o.a. in of bij eigen terreinen, gebouwen, 

bedrijfsmiddelen en aanbestedingen uitdagende duurzaamheidscriteria te stellen  en toe te 
passen. Stel gemeentelijke eigendommen zoveel mogelijk beschikbaar voor lokale projecten 

duurzaamheidsinitiatieven. 
 

10. Maak actief werk van het waar nodig zo snel mogelijk uitbreiden van het 
netwerkcapaciteit. 
 
11. Gebruik gemeentelijke opbrengsten  om inwoners te steunen die moeite hebben met de 
kosten van verduurzaming en hun energiegebruik. 


