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HERNIEUWBARE ENERGIE

MAATSCHAPPELIJK VERBRUIK

VERBRUIK PARTICULIEREN

ENERGIELABEL WONINGEN

Uit cijfers van 2018 blijkt dat 8,8% van de totaal 
verbruikte energie in Oostellingwerf afkomstig 
was van hernieuwbare bronnen.

Het huidige elektraverbruik van maatschappelijk 
vastgoed in Ooststellingwerf is 57,6 kWh per m2 
(landelijk bijna 50 kWh/m2).

Maatschappelijk vastgoed heeft een gasverbruik 
van 8,5m3 per m2 (landelijk 10,6 m3/m2). Dit is 
aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Het elektriciteitsverbruik van 
huurwoningen is 1.882 kWh
(landelijk  ongeveer 2.200 kWh) 
en voor koopwoningen 3.092 
kWh (landelijk ongeveer 3.200 
kWh).

De gemeente heeft meer woningen 
met label A en B dan gemiddeld in 
Nederland. Daarentegen heeft het 
ook meer woningen met label G.

Bronnen: CBS.nl  --  Waarstaatjegemeente.nl  --  Atlas van de Leefomgeving  --  Volksgezondheidenzorg.info

WAAR STAAN WE NU? ONS VERTREKPUNT VOOR DE OMGEVINGSVISIE

RESULTATEN ENQUÊTE INWONERS
VERMOGEN ZONNE-ENERGIE

Het vermogen zonne-energie dat er in 
Ooststellingwerf wordt opgewekt is meer dan 800 
kW per 1.000 inwoners. Dit is veel in vergelijking 
met grote gebieden in het westen van Nederland.

ENERGIELABEL WONINGEN
Vraag: Komende jaren moeten we van het gas 
af en overstappen op nieuwe manieren voor 
het opwekken van onze energie. Daar moet veel 
voor gebeuren. In hoeverre ben u het eens met 
deze stellingen?

Vraag: In Ooststellingwerf liggen al 
verschillende zonneparken. Verduurzamen 
vraagt om meer ruimte voor duurzame 
energie. In hoeverre bent u het eens met deze 
stellingen?

Iets meer dan 30% van de woningen in 
Oostellingwerf heeft zonnepanelen Landelijk is 
dit ruim 12%, aanzienlijk minder dus.

We hebben een visie op Biobased Economy en werken aan een programma Duurzaam Ooststellingwerf.  onze 
gemeentelijke ambitie is dat we in 2030 CO2-neutraal zijn. Hiervoor willen we in 2030 energieneutraal en 
klimaatbestending zijn en kringlopen binnen een Biobased Economie zo veel mogelijk sluitend maken. Onze ambitie 
ligt hoger dan de landelijke en provinciale ambities en dit vraagt om een versnelling in de energietransitie. 
De samenwerking met inwoners, plaatselijke belangenverenigingen, bewonerscommissies, het bedrijfsleven 
en instanties heeft al mooie projecten, initiatieven en resultaten opgeleverd. We willen de bewustwording over 
duurzaamheid nog verder bevorderen.

In ons raadsprogramma hebben we vastgelegd dat duurzaamheid moet worden bevorderd en gefaciliteerd. Het 
beleid rondom zonneparken moet worden herzien, als de provincie meer ruimte geeft in het buitengebied. Ook wil 
de gemeente een biodiversiteitsplan ontwikkelen.

We werken in de regio Fryslân samen met alle gemeenten, provincie en waterschap aan een regionale 
energiestrategie. Het doel van de Regionale Energie Strategie is te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de 
opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde 
opslag en energie-infrastructuur. Op dit moment is nog onduidelijk welke opgave en keuzes de regio Fryslân zal 
maken en wat dat voor Ooststellingwerf betekent.


