
Voortzetting van dialoog over voedsel met stakeholders, bijvoorbeeld op 
de Fokveedag, met aandacht voor scholen, consumenten, en andere 
ketenpartijen, met als doel gezamenlijke, concrete acties formuleren en 
uitvoeren (pilots).
Jongeren en jonge boeren interesseren voor landbouw, stimuleren en 
faciliteren dat ze de stap naar ondernemen in de landbouw kunnen 
maken.

Op afval:
Onderzoek en gesprek over het juiste inzamelsysteem voor de gemeente 
Molenlanden en hoe dit gerealiseerd kan worden. 
Tegengaan van zwerfafval op hotspots, langs schoolroutes en bij 
hangplekken.
Faciliteren van scholen en verenigingen om hun leerlingen/leden bewust 
met afval om te laten gaan.

Benutten bestaande energie:
Koesteren gezamenlijke energie die in Molenlanden aanwezig is om 
samen beter om te gaan met ons gebied door:
Opzetten denktank met inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, kennisinstituten. De denktank is gericht op hoe we 
gezamenlijk een circulair, energieneutraal en klimaatrobuust 
Molenlanden ontwikkelen.
Opzetten Kennisbank Duurzaamheid en Klimaat die zorgt voor goede 
informatie die inwoners helpt keuzes te maken op het gebied van 
circulariteit, energie en klimaatrobuustheid.
Onderzoek naar de mogelijkheden met subsidies of andere financiële 
prikkels om duurzaamheid en klimaatrobuustheid te bevorderen.
Ondersteunen lokale initiatieven met kennis en financiën: zoals 
informatiemarkten, regentonacties, tegel eruit - groen erin, vermindering 
plastic, deelauto’s et cetera.

Inspanningen
Op duurzaamheid:
Opstellen en uitvoeren Regionale energiestrategie. 
Pilots voor energieneutrale dorpen, toepassing aquathermie, 
batterij-opslag en geothermie.
Opstellen en uitvoeren warmte-transitieplan. 
Uitvoeren gemeentelijk plan voor maatschappelijk verantwoord & 
circulair inkopen.
Integratie van energieneutraliteit en circulariteit in gemeentelijke 
projecten.
Energieneutraal maken van gemeentelijk vastgoed.

Op klimaat:
Opstellen Regionale risicodialogen, adaptatie strategie en concept 
uitvoeringsplan.
Bepalen lokale koers klimaatadaptatie en deze vertalen in beleid en 
uitvoering.
Penvoerderschap Procesondersteuning Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie.
Het klimaatrobuust inrichten van gemeentelijke openbare ruimte 
door middel van (pilot)projecten.
Regionale/lokale verkenning bodemdaling lokaal vertalen in beleid en 
uitvoering.

Op biodiversiteit en voedsel:
Ondersteunen van initiatieven die biodiversiteit bevorderen en een 
eerlijke voedselketen stimuleren.
Benutten trekkersrol gemeente Molenlanden binnen Regionaal 
Maatschappelijke Agenda, opgave Agrarische economie, om pilots 
voor voedselproductie met inbegrip van biodiversiteit te initiëren in de 
regio.

In de periode 2019-2022 worden de volgende inspanningen in en met het netwerk opgepakt en uitgerold:


