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VISIE
Dreigende grondstoffen- en 

energieschaarste en de gevaren van 

klimaatverandering vereisen een 

versnelling van de transi�e naar een 

duurzame energiehuishouding en het 

gebruik van groene grondstoffen. 

Voor een succesvolle aanpak zijn flinke 

inspanningen nodig. Samenwerking 

versterkt, versnelt en verbetert.

AMBITIE
De energievoorziening in Oldebroek is in 2050 

klimaatneutraal: evenveel duurzame opwek 

als verbruik.

•  Energieverbruik naar beneden: besparen

•  Zoveel mogelijk opwek van duurzame 

    energie in Oldebroek

•  Indien niet in evenwicht: inkoop groen gas / 

    groene stroom / CO2-compensa�e

ENERGIEGEBRUIK EN HERNIEUWBARE ENERGIE 
GEMEENTE OLDEBROEK

ORGANISATIE

Gemeentelijk:  

            

Regionaal:       

  

Provinciaal: 

MAATREGELEN
Als de gemeente energieneutraal wil zijn,

 is het volgende benodigd:

93 windmolens 

van 3 MW 

Andere duurzame bronnen en energiebesparing 

kunnen dit aantal naar beneden brengen

OF

•  Lokale Energiecoöpera�e

•  Bedrijvenpla�orm

•  Regionaal programma

•  IGEV

•  Pla�orm duurzame gemeenten

    voor overleg en uitwisseling

•  VNG programma energie

•  Gelders Energie AkkoordPercentage hernieuwbare energie t.o.v. energiegebruik: 5%

Klimaatneutrale energievoorziening = 100%, Oldebroek zit nu dus op 5% klimaatneutraal

11 km2

aan 

zonnepanelen gebouwde omgeving 848

mobiliteit 1039

industrie, energie, afval en water 213
landbouw 36

hernieuwbaar 61

TOTAAL  2197 TJ

elektriciteit 4

warmte 61

verkeersbrandstoffen 35

TOTAAL  100 TJ

energie opwekenergie gebruik

ROUTEKAART KLIMAAT NEUTRAAL OLDEBROEK
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scenario’s AL HET VASTGOED
DUURZAAM

RUIMTELIJKE INPASSING VAN 
DUURZAME ENERGIE

ENERGIEKE
SAMENLEVING

ONDERNEMEND OLDEBROEK VERVOERSBEWEGINGEN
ZIJN DUURZAAM

EIGEN HUIS OP ORDE AFVAL LOZE GEMEENTE

route • jaarlijkse vermindering van het 
energieverbruik bij huursector, 
particulieren, utiliteitsgebouwen

• impuls op energie productie binnen 
de gemeentegrenzen

• afbouwen van het gebruik van 
fossiele energie en bijbehorende 
infrastructuur

• actieve betrokkenheid lokale energie 
coöperaties

• benutten van ideeën en enthousiasme 
uit de samenleving

• bedrijven als partner in energietransitie
• energiebesparing door bedrijfsleven 

opgepakt
• versterken van Innovatie

• aantrekkelijke fiets infrastructuur 
dat zorgt voor verschuiving van   
auto naar OV en fiets

• CO2-reductie door schoner rijden op 
schone (bio) brandstoffen

• minder verplaatsingen door nieuwe 
mobiliteitsconcepten

• de gemeentelijke bedrijfsvoering is in 
2025 klimaatneutraal

• jaarlijkse vermindering van het 
energieverbruik gemeentelijk 
vastgoed

• stevige afname van de hoeveelheid 
restafval per inwoner per jaar

• verhoging van het  Afvalscheiding 
percentage 

• vormgeving circulaire economie   
(afval terug als grondstof)

uitgangs-
punten

voor 
gemeentelijk

beleid

• nieuwbouw volledig klimaatneutraal
• stimulering energiebesparing 

bestaande bouw

• belemmerende lokale regels voor 
duurzame initiatieven wegnemen

• omgevingsplan met ruimte voor 
(de)centrale duurzame energie en 
infrastrctuur

• duurzame initiatieven vanuit de 
samenleving faciliteren en versterken 
(Oldebroek voor mekaar)

• ondernemers ondersteunen bij het 
verduurzamen van hun bedrijf

• fietsstimulering beleid
• mobiliteitsvisie met laadpalenplan
• versnellingsbeleid elektrisch vervoer
• faciliteren gezamenlijk autogebruik

• alle gebouwen in eigendom van de 
gemeente zijn energie neutraal

• gemeentelijk wagenpark en 
apparatuur emissievrij

• alle ingekochte dienstverlening is 
klimaatneutraal

• ontmoedigingsbeleid op restafval
• flankerend beleid op grondstoffen
• communicatie

uitwerkings-
richtingen

voor 
Oldebroek

• financiële ondersteuning van 
verduurzamingsinitiatieven

• wijk van de toekomst: pilot gasloze 
wijk

• pilots bestaande woningen 
energieneutraal

• medewerking aan initiatieven 
voor grootschalige duurzame 
energieopwekking

• lokale energie coöperatie waaraan 
lokale energie initiatieven (groot- en 
kleinschalig) verbonden kunnen 
worden

• programma van bewustwording 
inwoners

• alle geschikte (bedrijfs)daken voorzien 
van zonnepanelen

• energiebesparing via handhaving van 
de Wet Milieubeheer,

• duurzaam inkopen; gemeente als 
aanjager en klant van lokale innovatie 
en duurzame producten

• fietsvoorzieningen en -diensten
• laadinfrastructuur e-auto’s
• distributiecentrum schone 

brandstoffen

• duurzaam inkopen en aanbesteden 
volgens CO2 prestatieladder

• grondstoffenstation Wezep
• uitbreiding takkenroute
• gratis 2e groene minicontainer

voorbeelden
projecten

• duurzaamheidslening particulieren
• stimuleringsregeling 

sportverenigingen en 
maatschappelijke organisaties

• subsidie duurzaamheidsmaatregelen 
monumenten

• omgevingsvergunning zonnepanelen 
monumenten legesvrij

• prestatieafspraken woningcorporaties

• beleidskader stimulering zonneparken 
buitengebied

• ruimteateliers
• windmolenpark Hattemerbroek

• digitaal energieloket  
Veluweduurzaam.nl 

• wijkaanpak Zeg eens A
• nationale duurzame huizenroute
• duurzaamheidsmarkt

• bedrijvenplatform voor MVO en 
samenwerking “De Noordwest Veluwe 
Verduurzaamt”

• Innovatiecentrum Groene Economie 
Noord-Veluwe (IGEV)

• beleid openbare laadpalen • zonnepanelen op 8 gemeentelijke 
daken

• energiemanagement alle 
gemeentelijke eigendommen

• renovatie gemeentehuis
• energiescan gemeentelijke gebouwen
• MVO nulmeting en 

duurzaamheidsprogramma
• duurzaamheidsscan gemeentelijk 

wagenpark

• vermindering zwerfafval/afvaldump
• anders met afval op          

afvalmeerwaard.nl


