
Kijk voor meer informatie op onze website www.ooststellingwerf.nl/energie

Andere regelingen
Naast de maatregelen heeft de gemeente 
ook andere regelingen. Zoals een regeling 
voor de kosten van het lidmaatschap  
voor bijvoorbeeld sport-, zang-, toneel-  
en muziekvereniging of scouting  
en de eenmalige energietoeslag.  
De regeling voor de eenmalige 
energietoeslag 2023 is aangepast.  
Er kunnen nu meer mensen gebruik  
van maken. Kijk voor meer informatie  
op onze website.

Kom je in de problemen door 
de hoge (energie-)prijzen? Of 
ken je iemand bij wie dit speelt? 
Er zijn vanuit de gemeente 
verschillende regelingen waar  
je mensen op kan wijzen of  
zelf gebruik van kan maken.

Anderen helpen?
Heb je ideeën om anderen te helpen,  
zoals een lokale weggeefhoek of een  
buitenkoelkast waar mensen een gratis  
maaltijd of producten uit kunnen pakken?  
Dan kan je hier subsidie voor aanvragen.  

Ken je mensen die in de problemen zitten?  
Wijs ze op de verschillende regelingen.  
Meer informatie over de diverse regelingen 
voor inwoners en organisaties vind je op 
www.ooststellingwerf.nl/energie

We ondersteunen inwoners, maatschappelijke organisaties,  
verenigingen, onderwijs en ondernemers met verschillende maatregelen 

vanwege de hoge energielasten en inflatie.

Ondersteuning voor ondernemers

Maatregelen energielasten en inflatie

In 2023 geen OZB-heffing voor 
gebruikers niet-woningen.

In 2023 betalen ondernemers geen 
rioolheffing (gebruikersdeel) voor 
de eerste 200m3 waterverbruik in 

hun bedrijfspand. 

De gemeenteraad van Ooststellingwerf trekt € 1,25 miljoen uit voor maatregelen 
die inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en onderwijs 
ondersteunen nu de inflatie stijgt en de energieprijzen zo hoog zijn.  
Daarnaast wordt er €400.000 euro ingezet voor ondernemers.  
De maatregelen zijn gericht op de korte termijn, omdat de nood nu hoog is.  
Bekijk hieronder de maatregelen. Per maatregel kan je in dit overzicht zien of  
deze automatisch wordt verrekend of aangevraagd moet worden: 

 Automatisch, geen actie nodig.  Kom in actie en vraag steun aan. Bekijk op 
www.ooststellingwerf.nl/energie de voorwaarden per maatregel!

Geen OZB 
niet-woningen in 2023

Verlaging rioolheffing 
niet-woningen in 2023

Steunmaatregelen 
ondernemers

135.000+ = 400.000265.000

Algemene 
uitvoeringslasten 

van de verschillende 
maatregelen.

Per leerling krijgen  
basisscholen en voortgezet 

onderwijs een bedrag van € 40. 
Dit wordt met de  
school geregeld.

Het tarief vastrecht 
afvalstoffenheffing wordt  

in 2023 verlaagd met  
€ 38,50 per huishouden. 

Lukt het je niet meer om de 
kosten te betalen? Dan kan je 
misschien gebruik maken van 

het tijdelijke noodfonds. 
Kijk op de website voor de 

voorwaarden en hoe het werkt.

Er is subsidie voor warmteplekken 
in elk dorp/elke wijk. Hier kunnen 
inwoners naartoe komen om warm 
te zitten en anderen te ontmoeten.  

Zo besparen zij op de energie-
kosten van hun woning.

Je kan een bedrag van maximaal  
€ 5.000,– aanvragen voor een 

warmteplek in een van de dorpen 
in Ooststellingwerf via de website.

Heb je ideeën om anderen te 
helpen? Dan kan je hier subsidie 

voor aanvragen. Kijk op de website 
bij inwonersinitiatieven.

Verenigingen en stichtingen in de 
gemeente Ooststellingwerf kunnen 

in grote financiële problemen 
komen doordat zij in 2022 meer 
moesten betalen voor energie.  
Een vereniging of stichting kan 

met terugwerkende kracht subsidie 
aanvragen uit het noodfonds voor 

de energiekosten over het jaar 
2022. Aanvragen kan tot en met 

februari 2023 via de website.

WarmteplekkenIndividuele inwoners Onderwijs Lastenverlichting via afval-
stoffenheffing
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