
Het KLIMAATAKKOORD Nieuwe ONTWIKKELINGEN

WETGEVINGEN en SUBSIDIES

• Beperken tot 2 graden opwarming 

• Afname broeikasgassen in 2030 met 49%

• Meer duurzame energie maar met goed ruimtegebruik, 

draagvlak en participatie 

• Gebouwen met lokale aanpak verduurzamen 

• Veranderende belastingen 

• Energiebesparing en andere bronnen van warmte 

• Innovatie, besparing en andere warmtegebruik voor 

industrie

•  Landbouw minder CO 2 uitsoten

• Klimaatvriendelijk voedsel

• Elektrisch vervoer

• Biobrandstof 

• Waterstof

Fryslân   62 per jaar 6  per jaar

Gemeente Noardeast Frl 5,2  per jaar 0,5  per jaar

Verbruik  Opwek

Energieverbruik regio

Geen solitaire windmolens

Zonneparken

• Aansluiten aan kern

• Dubbel ruimtegebruik 

• Specifieke locaties

Subsidies

• SDE+

• ISDE

• EIA

• EDS

= download achterliggende documenten

1 PJ = 280.000.000 kWh 

TERNAARD
OMGEVINGSPROCES

https://mijn.rvo.nl/sde
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC02/cs/170946.492/574166.094/439448.0449036181
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.9921.PVR2014FryslanGC-GC02/cs/170946.492/574166.094/439448.0449036181
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Energieverbruik%20en%20opwek%20per%20regio%20in%20Fryslan%20%282016%29.pdf 
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Voorstel%20voor%20hoofdlijnen%20Klimaatakkoord%20%282018%29.pdf
https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202017/STOWA%202017-33.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwarmte
https://www.noordz.nl/2018/02/13/7-hardnekkige-fabels-waterstof/?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_energie


• Afname broekasgassen in 2030 met 49%

• 84 TWh in 2030 duurzame energie

• 50 PJ Geothermie 2030 + 200 PJ in 2050

• 1.0 Mton CO2 reductie landbouw 2030

• 2025 op alle mogelijke daken panelen 

• 2030 alle biomassa landbouw circulair

• 2050 alle dorpen energieneutraal

NEDERLAND FRYSLÂN

• 40% duurzame energie in 2025 

• 95 MW zonne-energie in 2025

= download achterliggende documenten

TERNAARD
OMGEVINGSPROCES

https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Duurzaamheid%20en%20Energietransitie%20-%20Jaarprogramma%202019%20Noardeast%20Fryslan%20en%20Dantumadiel.pdf
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Duurzaamheid%20en%20Energietransitie%20-%20Jaarprogramma%202019%20Noardeast%20Fryslan%20en%20Dantumadiel.pdf
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Voorstel%20voor%20hoofdlijnen%20Klimaatakkoord%20%282018%29.pdf
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Friese%20Energiestrategie%20-%20De%20Bouwstenen.pdf


• Warmte-netten 

• Over op elektrisch 

• Waterstof en groen gas

• Energieneutraal in 2030, daarna opwekken 

• Zelfvoorzienend systeem

• Koppeling restromen akker- en landbouw

PLATTELAND

• Besparen

• Slimme energie regio

• Energie produceren 

• Een slim energienetwerk

• Veel opwekken waar veel wordt verbruikt

• Nieuwe technieken stimuleren 

• Samenwerken over grenzen heen

• Communicatie & bewustwording

• Verduurzaming (maatschappelijk) vastgoed 

• Meer (zelf) duurzame energie opwekken

• Subsidie verduurzaming gebouwen

• Subsidie en faciliteren EC’s 

• Energiecoaches

NOORD NEDERLAND

Fryske Energy Strategie

= download achterliggende documenten

TERNAARD
OMGEVINGSPROCES

https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Noord%20Nederland%20-%20De%20slimme%20energieregio.pdf
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Duurzaamheid%20en%20Energietransitie%20-%20Jaarprogramma%202019%20Noardeast%20Fryslan%20en%20Dantumadiel.pdf
https://www.noardeast-fryslan.nl/sites/default/files/2019-04/Friese%20Energiestrategie%20-%20De%20Bouwstenen.pdf

