
 
 
Motie vreemd : bedrijven en energiebesparingsmaatregelen 
 
 
De raad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 15 februari 2022 
 
overwegende dat: 
 

- bedrijven op grond van de Wet Milieubeheer verplicht zijn om 
energiebesparingsmaatregelen te nemen; 

- deze verplichting ook is vastgelegd in het Energieakkoord; 

- bepaalde ondernemers in Steenwijkerland hebben aangegeven aan deze verplichting 
te willen voldoen, dat nog niet hebben gedaan, maar wel graag willen doen; 

- één van de energiebesparingsmaatregelen het gebruik van pv panelen betreft voor 
de opwek van duurzame energie; 

- wanneer bedrijven hun daken aanwenden voor het plaatsen van pv panelen voor 
eigen energiebesparingsmaatregelen, deze daken niet meer ingezet kunnen worden 
in het bod van de gemeente Steenwijkerland in de RES; 

- de overheid het Energieakkoord heeft ondertekend; 

- energie-inspecteurs hiermee de bevoegdheid kunnen krijgen om bedrijven te 
controleren op genomen energiebesparingsmaatregelen die binnen vijf jaar 
terugverdiend kunnen worden; 

- energie-inspecteurs daarbij tevens kunnen vernemen wat de redenen zijn die 
ondernemers hiervan weerhouden en of daar hulp bij geboden kan worden; 

- energie-inspecteurs daarmee tevens vernemen hoeveel vierkante meters dak 
ondernemers overhouden als zij aan hun eigen verplichtingen hebben voldaan; 

- daarmee tevens het restant aan dakoppervlakte als mogelijke inzet voor het RES bod 
beter gekwantificeerd kan worden; 

- de gemeente Den Bosch (door te langs de bedrijven te gaan) met ruim één fte inzet 
evenveel energie heeft bespaard als ruim vijf windmolens in een heel jaar kunnen 
opwekken;    

- hiermee voldaan wordt aan de wens van raadspartijen, ondernemers en inwoners 
om de daken in de gemeente eerst vol te leggen met pv panelen; 

- de Omgevingsdienst heeft aangegeven hiermee aan de slag te willen gaan voor onze 
gemeente; 

  



verzoekt het college om:  

 

• het volgende (al dan niet door de Omgevingsdienst) onder de ondernemers in 

Steenwijkerland te inventariseren: 

o Hoe ver zijn de bedrijven met het treffen van energiemaatregelen? 

o Wat hebben ze nog nodig om de benodigde maatregelen te kunnen treffen; 

o Hoeveel hectare dak resteert er wanneer ze in hun eigen behoefte hebben 

voorzien? 

o Zijn ze bereid om de resterende hoeveelheid dak in te zetten voor het RES-bod? 

 

en gaat over tot de orde van de dag.   

 

Ingediend door:  

 

 

Emmy Elgersma  


