
Samen voor 
een duurzamer 
Blokzijl
daar krijg je toch energie van?

Doe en denk mee over je eigen zonnepark in Blokzijl 

De coöperatie Steenergie vindt lokale invloed op en eigenaarschap van energie-
initiatieven belangrijk zodat er maximaal inspraak is op de ontwikkeling en 
uitvoering, en de lusten maximaal lokaal landen. Coöperatie Steenergie staat aan 
het begin van een ontwikkelingsinitiatief van zonne-energie in Blokzijl en wil je daar 
graag over informeren. Daarom ontvang je deze informatiefolder. 
Onze uitnodiging: denk en doe mee!

Natuurlijk is een zonnepark niet meteen iets wat je bovenaan je wensenlijst hebt 
staan in je nabije omgeving. Maar als het moet, laten we er dan samen iets van 
maken. Graag horen we jouw mening over het te ontwikkelen zonnepark en ook 
hebben we een paar vragen voor je, over waar we de mogelijke revenuen uit de 
stroomverkoop kunnen laten landen. Op de website steenergie.com hebben we 
een enquête geopend tot 1 april die door alle inwoners van Blokzijl kan worden 
ingevuld. Ook jouw mening telt.

steenergie.com info@steenergie.com  0521 20 20 14

Wat kunnen we 
Blokzijl teruggeven?

Wat kun je doen?

- Meedoen aan een informatiebijeenkomst, kijk op steenergie.com
- Stuur een mail aan info@steenergie.com voor vragen en ideeën
- Word lid 
- Meld je aan voor de nieuwsbrief via de website steenergie.com

Meedoen aan een online informatiebijeenkomst. 
Coöperatie Steenergie is er voor alle inwoners van Steenwijkerland, als de 
coöperatie een initiatief op het oog heeft informeren we de omwonenden zo 
vroeg mogelijk. Zo vroeg mogelijk betekent voor ons dat er nog keuzevrijheden 
zijn, zodat eenieder en zeker de omwonenden de kans krijgen samen hun 
wensen en ideeën aan te reiken. Natuurlijk kunnen we bij deze energietransitie 
en verandering van landschap het niet iedereen naar de zin maken. Daarin zijn 
we realistisch. Maar we staan open voor ideeën waarvoor we de tijd nemen om 
deze te onderzoeken op haalbaarheid, terugkoppeling geven en samen zoeken 
naar kansen. Het gesprek met elkaar aangaan en in gesprek blijven met elkaar is 
misschien wel het belangrijkste waarvoor we gaan. Samen naar een duurzame 
samenleving. Samen voor een duurzaam Blokzijl.



Waarom zon op land in Blokzijl?

Nederland staat voor een grote uitdaging in haar toenemende behoefte 
aan energie. Energie die we duurzaam en lokaal willen gaan opwekken. Elke 
gemeente heeft daar haar aandeel in te brengen hoe zij denkt in de toekomst 
energieneutraal te opereren. Dat doen gemeenten stap voor stap. Afspraken 
worden gezamenlijk gemaakt en vastgelegd in de Regionale Energiestrategie. 
Gemeente Steenwijkerland zet in op zon op land. Er ligt een beleid voor 406 TJ 
(125 hectare) zon op land in Steenwijkerland en daarmee gaat onze gemeente 
de uitdaging aan voor lokale duurzame opwek van stroom. 

Coöperatie Steenergie wil dat lokale energie ook lokaal blijft. Als het moet, dan 
doen we het zelf, een lokale investering met een lokaal rendement. Met dat 
uitgangspunt pakt Steenergie de rol op om samen met omwonenden, lokale 
organisaties, belangenverenigingen en inwoners te kijken naar passende 
kansen. Dat het landschap verandert in Nederland is een feit. Laten we zelf de 
regie pakken op welke wijze we het laten veranderen, inpassing en aanpassing 
zijn daarbij de uitdagingen die ons te wachten staan.

Het gebied naast het industrieterrein is aangemerkt in het vastgestelde beleid 
van mei 2019 van Gemeente Steenwijkerland als kansrijk voor ontwikkeling 
van zon op land. Naast dat feit is er mogelijkheid tot aansluiting op het 
energienetwerk.

Met de omwonenden van het plangebied met uitzicht op het park gaan we in 
overleg over de mogelijke inpassing. Het plangebied en de ontwikkelingen over 
het geplande zonnepark zijn te volgen op onze website: steenergie.com pagina 
Blokzijl.

Veel gestelde vragen:

- Waarom zon op land? En niet op dak?
- Waarom geen windmolens?
- Is dit wel de beste locatie?

Dit en meer vragen, maar ook antwoorden, vind je op onze site steenergie.com.

Wat kun je doen?

 Meedoen aan een online informatiebijeenkomst. 
 Houd daarvoor de pagina Blokzijl in de gaten op onze website steenergie.com.  
 Hier komen de data voor online bijeenkomsten op te staan, ook gaan we deze  
 te plannen bijeenkomsten melden in de lokale media. Tijdens deze bijeenkomst  
 horen we graag uw mening en lichten we onze plannen toe.

 Lid worden van coöperatie Steenergie
 Een lidmaatschap geeft je de gelegenheid mee te praten en te denken over  
 nieuwe duurzame ontwikkelingen binnen gemeente Steenwijkerland. 
 Een lidmaatschap geeft je recht op aankoop van participaties (gedeeld   
 eigendom met een goed rendement) van het zonnepark. Meer informatie  
 over  participeren volgt over enkele maanden. Een lidmaatschap geeft je   
 de mogelijkheid om volledig geïnformeerd te blijven over de duurzame   
 ambities van de coöperatie en daar deel van uit te maken.

 Duurzaamheidsfonds
 Coöperatie Steenergie wil lokaal rendement lokaal laten landen, vanuit de  
 duurzame projecten die wij beogen te ontwikkelen zal er geld binnen de   
 coöperatie blijven. Dit kan worden ingezet om nieuwe projecten te   
 ontwikkelen of lokaal in te zetten ter verduurzaming van de omgeving. Daarvoor  
 moeten keuzes gemaakt worden die leden samen nemen.

Jij bent aan zet
Voor en door Blokzijl


