Convenant
tussen

Gemeente Steenwijkerland
en

N-TRA B.V.
(onderdeel van RENDO Holding)

13 november 2017

PARTIJEN:
Gemeente Steenwijkerland, gevestigd aan Vendelweg 1 te Steenwijk, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer O. Akkerman, handelend ter uitvoering van het besluit
van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland, hierna te
noemen: “gemeente Steenwijkerland”,
En
N-TRA B.V., gevestigd aan de Setheweg 1 te Meppel, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
algemeen directeur de heer E.R. Veenstra, hierna te noemen: “N-TRA”,
Hierna gezamenlijk te noemen: de “Partijen”.
OVERWEGENDE DAT:
Gemeente Steenwijkerland
a. Gemeente Steenwijkerland aandeelhouder is van NV RENDO Holding.
b. Gemeente Steenwijkerland de ambitie heeft om in 2020 in de gemeente evenveel duurzame
energie op te wekken als er door de huishoudens wordt verbruikt.
c. De duurzaamheidsambities van de gemeente Steenwijkerland en de bijbehorende activiteiten
zijn vastgelegd in het collegeprogramma 2014-2018 “Verantwoord Anders” en in de
beleidsnotitie “Nieuwe Energie”.
d. Gemeente Steenwijkerland daarnaast samenwerkt met de gemeenten Dalfsen, Staphorst en
Zwartewaterland in het programma “Noord-West Overijssel heeft Nieuwe Energie” om
onderling kennis te delen en lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid te
ondersteunen.
N-TRA
e. N.V. RENDO Holding als holding maatschappij 100% van de aandelen houdt in haar
dochtermaatschappij RENDO Beheer B.V. die 100% van de aandelen houdt in N-TRA B.V.
f. N-TRA dient het belang en werkgebied van de N.V. RENDO Holding en de formele
zeggenschap over N-TRA ligt bij RENDO Beheer B.V., en de formele zeggenschap daarover
ligt bij N.V. RENDO Holding.
g. De aandeelhouders van NV RENDO Holding 17 december 2015 de strategie van RENDO
voor de periode 2016-2020 hebben vastgesteld (‘’10puntenplan’’).
h. NV RENDO Holding naast het uitkeren van dividend ook inhoudelijk van meerwaarde wil zijn
voor haar aandeelhouders op het gebied van energie en duurzaamheid, zoals besproken is op
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 december 2015.
i. De geografische grenzen van N-TRA en de gemeente Steenwijkerland niet overeenkomen,
evenals de verdeling tussen gas en elektra. Het elektranet van RENDO is beperkt tot stedelijk
gebied van Steenwijk. Het gasnetwerk van RENDO is de volledige gemeente Steenwijkerland,
behoudens de omgeving van Sint Jansklooster en Vollenhove.
j. In Gemeente Steenwijkerland zijn meerdere energie netbeheerders actief. Omdat het
aannemelijk is dat de energietransitie gevolgen heeft voor alle netwerken is een goede
samenwerking noodzakelijk. De bedrijven zijn hierover al in contact met elkaar en staan hier
positief tegenover.
Partijen
k.

RENDO en Gemeente Steenwijkerland zich respectievelijk via vereniging Netbeheer
Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben geconformeerd aan de
doelstellingen uit het SER Energieakkoord en het daarmee samenhangende
intensiveringspakket.
l. Partijen groot belang hechten aan energiebesparing, in de breedste zin van het woord en
hierbij streven naar de productie van nieuwe energie om het gebruik van fossiele energie
binnen de gemeentelijke grenzen zo veel mogelijk terug te dringen.
m. Partijen een grote opgave zien als het gaat om de energietransitie en de toekomstige
energiemix in de gemeente Steenwijkerland en het werkgebied van RENDO.
n. Beide Partijen zijn gebonden aan specifieke wet- en regelgeving welke te allen tijde in acht
genomen dient te worden.

VERKLAREN TE ZIJN OVERGEKOMEN DAT:

1. SAMENWERKING
1.1 Partijen een duurzame samenwerking aangaan om te werken aan de realisatie van
bovengenoemde doelstellingen.
1.2 Partijen samen willen bijdragen aan deze doelstellingen door kennisuitwisseling, gezamenlijk
onderzoek, afstemming van plannen voor gebiedsontwikkeling en infrastructuur en door
gezamenlijke experimenten en projecten op het gebied van grootschalige duurzame energie
binnen het werkgebied van N-TRA en de gemeente Steenwijkerland. Ook het gezamenlijk
onderzoek naar grootschalig gebruik van PV op land valt hieronder.
1.3 Partijen zoeken actief de samenwerking met inwoners en ondernemers op om te komen tot
realisatie van de doelstellingen.
1.4 Partijen open staan voor regionale samenwerking indien dit toegestaan, mogelijk en efficiënt is. Zo
zullen Partijen de gemaakte afspraken en de daaruit voortvloeiende activiteiten afstemmen met
andere Partijen als dit het draagvlak vergroot en de realisatie versneld.
1.5 Gemeente Steenwijkerland spant zich in om initiatieven en projecten mede mogelijk te maken. Dit
kan door gebieden aan te wijzen, regelluwe zones te hanteren en vergunningstrajecten te
vereenvoudigen. Per initiatief of project wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn.
1.6 Het convenant biedt handvatten voor de beoogde samenwerking en voorziet de in dit convenant
genoemde onderdelen.

2. DUURZAAM BELEID
2.1 N-TRA ontwikkelt met de gemeente Steenwijkerland en haar andere aandeelhoudende
gemeenten een regionale energiestrategie, die ingaat op zowel de vraagontwikkeling alsook op de
lokale en regionale mogelijkheden om die energievraag duurzaam in te vullen. Het resultaat is een
energiemix model (elektriciteit, warmte, fossiel gas en groen gas) en onderdeel daarvan is
bijvoorbeeld een warmteplan.
2.2 Partijen zullen de uitkomsten van de studie genoemd onder 2.1 gebruiken om met andere
stakeholders in de gemeente Steenwijkerland (o.a. woningcorporaties, waterbedrijven, energiecoöperaties, ondernemers, agrarische sector, inwoners, scholen et cetera) energie gerelateerde
ontwikkelingen af te stemmen om zo tot verdere duurzame (energie) gebiedsontwikkeling te
komen.
2.3 Partijen verkennen op welke manier een bijdrage geleverd kan worden aan
duurzaamheidseducatie in Steenwijkerland. Inzet is om te beoordelen welke informatie gedeeld
kan worden en hoe energiebesparing en duurzaamheid nog verder aangejaagd kan worden.
2.4 Partijen zullen gezamenlijk initiatieven voor de oprichting van een energie coöperatie in
Steenwijkerland stimuleren en begeleiden.

3. DUURZAAM WONEN
3.1 Partijen faciliteren initiatiefnemers in het realiseren van de Overijsselse Aanpak, in
overeenstemming met de prestatieafspraken in de Woonvisie van de gemeente Steenwijkerland.
3.2 Partijen ondersteunen initiatieven op het gebied van energiebesparing van groepen van bewoners
in buurten en wijken in de gemeente Steenwijkerland. N-TRA regelt hiervoor een medewerker
(Buurkracht), die gekoppeld kan worden aan initiatieven van bewoners.
3.3 Partijen verkennen samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, ondernemers en
inwoners de ontwikkeling van Nul-Op-de-Meter woningen in de gemeente Steenwijkerland. In dat
kader wordt onderzocht of als demonstratie een NOM-woning gerealiseerd zou kunnen worden,
waarbij educatie een belangrijke rol speelt. De motie uit de raad (nr. 2016/88) met betrekking tot
het energieneutraal bouwen wordt hier actief bij betrokken.
3.4 Partijen onderzoeken samen met woningbouwcorporaties in de gemeente Steenwijkerland de
inzet van (hybride) warmtepompen.

4. DUURZAAM ONDERNEMEN
4.1 Partijen faciliteren organisaties als LTO Noord en Business Club Steenwijkerland bij vraagstelling
in het algemeen of projecten in het bijzonder.
4.2 Partijen onderzoeken samen met de Business Club voor bedrijventerrein Groot Verlaat /
Dolderkanaal de mogelijkheid om een energieneutraal bedrijventerrein te realiseren.
4.3 Partijen verkennen, als onderdeel van het warmteplan, samen de mogelijkheid om restwarmte
vanuit industriële processen te benutten.
5. DUURZAME ENERGIE
5.1 Partijen zoeken actief naar de inzet van nieuwe energie voor de realisatie van de doelstellingen
eerder benoemd. Als voorbeelden worden genoemd de productie van groen gas, PV- zonne
energie, bio-energie et cetera.
5.2 Partijen onderzoeken samen met het Waterschap de mogelijkheid om een hogedrukvergister te
realiseren op de RWZI in Steenwijk.
5.3 Partijen stimuleren de productie en gebruik van groen gas in de gemeente Steenwijkerland en
zoeken hierin de samenwerking met relevante partijen zoals LTO Noord en de zuivelcoöperaties.
6. GLASVEZEL
6.1 RENDO wil investeren in een glasvezelnetwerk in de gemeente Steenwijkerland. Nog vóór de
zomer 2017 wordt duidelijk in welk verband en hoe dit wordt opgepakt. Bewonersinitiatief,
gemeente en RENDO treken gezamenlijk op. Alles is er op gericht om de zogenaamde
vraagbundeling te starten in september 2017.
7. ORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR
7.1 Afstemming tussen de coördinatoren van de Partijen vindt per kwartaal plaats om initiatieven tot
uitvoering te brengen. Daar waar nodig worden actief andere actoren uitgenodigd.
7.2 De onderwerpen van het overleg zijn gerelateerd aan de energietransitie en het overleg kent een
doorlopende uitvoeringsagenda.
7.3 Hiernaast zal er jaarlijks een overleg zijn tussen de Algemeen Directeur van N-TRA en de
verantwoordelijk wethouder van de gemeente Steenwijkerland. Hierin worden de voortgang van
de samenwerking, nieuwe ontwikkelingen en belemmeringen evenals de horizon besproken.
8. COMMUNICATIE EN LOBBY
8.1 N-TRA en Gemeente Steenwijkerland zullen gezamenlijk communiceren over de ondertekening
van het convenant en de daaruit voortvloeiende initiatieven en projecten.
8.2 Waar nodig en nuttig zullen partijen gezamenlijk lobbyen richting andere overheden voor het
verkrijgen van experimenteerruimte, het wegnemen van belemmerende regelgeving en het
verkrijgen van subsidies.
8.3 Partijen werken actief samen in de relatie-netwerken om initiatieven tot uitvoering te brengen.
9. KOSTEN
9.1 Partijen faciliteren de samenwerking in dit convenant zo veel mogelijk uit eigen inzet en besteding
van uren. De inzet van de coördinatoren wordt geregistreerd en ingebracht in een jaarlijkse
evaluatie.
9.2 De ontwikkeling van projecten en de uitvoering van projecten kent een eigenstandige financiering.
De inzet van de coördinatoren kan hierbij daar waar mogelijk worden gebruikt als zijnde
cofinanciering.
9.3 Partijen zullen onderzoeken of er gemeentelijke, provinciale, landelijke of Europese subsidies
beschikbaar zijn om kosten, die samenhangen met dit convenant, (gedeeltelijk) te kunnen dekken.
10. LOOPTIJD
10.1
Dit convenant heeft een looptijd van twee jaar na dagtekening. Partijen zullen 6 maanden voor
het einde van de looptijd de samenwerking evalueren. Afhankelijk van de uitkomsten van de
evaluatie kunnen partijen besluiten tot verlenging of beëindiging van de samenwerking.

ONDERTEKENING
Met de ondertekening verklaren Partijen dat:
 Zij de genoemde overwegingen onderschrijven.
 Zij zich conformeren aan de gemaakte afspraken.
 Zij zich daarmee gezamenlijk inspannen om de genoemde projecten te realiseren.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend.
Plaats: Steenwijk
Datum: 13 november 2017

O. Akkerman
Wethouder Duurzaamheid

E.R. Veenstra
Algemeen Directeur

Gemeente Steenwijkerland

N-TRA B.V.

