
N a a r  e e n  o p g e w e k t
W e s t - O v e r i j s s e l

In 2050 draait onze regio op duurzame energie.  

Zonne- en windenergie zi jn dan niet meer weg te denken 

uit onze leefomgeving. Samen plukken we de vruchten van de energietransit ie.  

Dit is  de concept-energiestrategie van West-Overijssel  tot 2030.

Morgen is  al lang begonnen.

De concept-energiestrategie
van West-Overijssel

tot 2030

Duurzaam opgewekte
energie in 2030 in

geheel West-Overijssel

Duurzaam opgewekte
energie in 2030 in de

gemeente Zwartewaterland

zon 
op veld

Totaal

0,55 TWh

1,6 TWh

50 ha op veld en water

5 windmolens van 3 MW

zon
op dak
0,38 TWh

wind
0,68 TWh

zon 
op veld

Totaal

0,033 TWh

0,105 TWh

80.000 panelen aan grote zonprojecten

zon
op dak
0,022 TWh

wind
0,050 TWh

We houden de opbrengst
zoveel mogelijk lokaal

We koppelen zoveel mogelijk
opgaven en geven de voorkeur
aan meervoudig ruimtegebruik

We verkennen de mogelijkheden voor
een regionaal of gemeentelijk
energie- en warmtebedrijf

We streven naar een 
evenwichtige verdeling
tussen de lusten en de lasten

We sluiten aan op de identiteit
en kenmerken van een gebied We zetten in op energiebesparing

We streven naar minimaal
50% lokaal eigendom

Bij energieprojecten betrekken
we de omgeving in een 
zo vroeg mogelijk stadium

We koppelen vraag en aanbod
zo efficiënt mogelijk!

?

Disclaimer: de verdeling van opwek naar zon en wind is een indicatieve verdeling die niet vast staat. 
In veel gemeenten moet hierover nog een besluit genomen worden, nadat plannen verder zijn 

uitgewerkt in overleg met lokale stakeholders.

In 2030 wekken we dus meer dan
50% van onze stroom duurzaam op.

In 2018 verbruikten

we 2,8 TWh
in West-Overijssel

In 2030 wekken

we 1,6 TWh
aan zonne en 
windenergie op

Uitvoering RES 1.0


