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Succesvol aan
de slag

Erik van Heijningen,
Gedeputeerde provincie Zuid Holland
Portefeuillehouder Klimaat, Energie
en Ruimte in het IPO Bestuur

In deze special van IPO-Milieuwerk
over Klimaat, Energie en Ruimte
treft u een bloemlezing van initiatieven aan die het afgelopen jaar
tot successen hebben geleid.
Gemeenschappelijk kenmerk van
deze initiatieven is dat ze vanuit de
provinciale kerntaken bijdragen aan
het resultaat dat Nederland in 2020
voor ogen staat: 30% minder broeikasgassen, 20% duurzame energie
en 20% energiebesparing per jaar.
Provincies maken dit ruimtelijk mogelijk, stellen voorwaarden in vergunningen, stimuleren en faciliteren
innovatie en duurzame economie en
helpen om problemen op te lossen.
Deze uitgave illustreert treffend de
verschillende rollen die provincies
op zich nemen om concrete stappen
te zetten op weg naar een klimaatbestendig en duurzaam Nederland.

Verantwoordelijkheid
nemen
Provincies maken ruimte voor de
productie van duurzame energie

die aansluit bij de kansen die zich
voordoen op hun grondgebied.
Belangrijk in dit licht is dat gezamenlijk voorwaarden voor een
duurzame energiemix in Nederland
zijn opgesteld. Ieder voor zich
werken provincies dit in hun regio’s
met behulp van een energietransitiemodel uit tot beleidsplannen.
De provincies schuwen daarbij
niet hun verantwoordelijkheid te
nemen om resultaten te boeken.
Neem hun aanbod voor windenergie aan het rijk en de ondersteuning
van de aanleg van een landelijk
dekkend netwerk van groen gas
tankstations.

Innoveren
In dit transitietraject is veel aandacht
voor innovatie. Zo bereiken provincies met de aanbesteding van openbaar vervoer een grote vermindering
in de uitstoot van CO2. Ook helpen
zij bedrijven om restwarmte te
gebruiken door ze letterlijk dichter
bij elkaar te brengen. Ze investeren

De provincies hebben grote stappen gezet om bij te
dragen aan de transitie naar een klimaatbestendig
en duurzaam Nederland. Gezamenlijk hebben de
provincies ervoor gekozen een aantal actuele problemen samen aan te pakken en met elkaar te ontwikkelen. Daarnaast zijn allerlei concrete projecten
opgestart.

in duurzame openbare verlichting
langs de provinciale wegen en
ondersteunen gemeenten bij duurzame woningbouw en isolatiemaatregelen. Verder geven provincies
het goede voorbeeld door te zoeken
naar nieuwe wegen om hun bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken.
Belangrijk spoor is ook dat provincies projecten verder brengen door
nieuwe wegen voor duurzame financiering te verkennen. Zo helpen zij
samen met bedrijven en banken om
innoverende projecten op dit gebied tot uitvoering te laten komen.
Met elkaar investeren de provincies
zelf bijna 400 miljoen euro in deze
transitie.

Klimaat en Energieakkoord
De Milieuwerk-special laat zien dat
we onszelf op veel punten overtreffen met onze eigen ambities. Deze
zijn 14 januari 2009 vastgelegd in
het Klimaat en Energieakkoord dat
ik voor het IPO namens de twaalf
provincies mocht ondertekenen.
Met tientallen voorbeeld- en koploperprojecten maken de provincies hierin hun inzet concreet. Dit
nummer belicht in woord en beeld
wat hiervan inmiddels op de rails is
gezet. Lezing maakte mij enthousiast. En sterkte mij in de overtuiging
om, gericht op onze kerntaken, door
te gaan op de ingeslagen weg.

.

Erik van Heijningen,
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Enorm potentieel boven
onze hoofden
Slimme duurzame daken
bieden oplossingen voor
klimaat- en leefbaarheidproblemen én voor de portemonnee. Denk aan energiebesparing, verbetering van
de luchtkwaliteit, beperking
van hittestress, waterberging, geluidsdemping, isolatie en vergroening. Reden
voor de provincie Utrecht
om werk te maken van de
vele tienduizenden vierkante
meters die boven onze hoofden niets liggen te doen.

Foto: provincie Utrecht
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Duurzaam dak op het Kalsbeekcollege in Woerden

Onze daken vertegenwoordigen een enorm potentieel voor de toepassing
van duurzame technieken als zonnepanelen. Andere opties zijn groene en
witte daken (‘coolroofs’) om energie te besparen, water vast te houden en
de leefbaarheid te verhogen.

Vier proefdaken
Om meer inzicht te krijgen in de vele mogelijkheden die daken bieden legt
de provincie Utrecht samen met partners verschillende soorten duurzame
daken aan. Met minimaal vier proeven in Utrecht, Woerden en Amersfoort
wordt ervaring opgedaan met innovatieve typen dakbedekking. Wat zijn de
milieueffecten en waar zitten de knelpunten in de praktijk?
De proefopstelling op het dak van de Hogeschool Utrecht is nu al uniek in
Nederland door zijn omvang (1.000 m2), de diversiteit aan duurzame energieleverende technieken (zonnepanelen, boilers en een stuk wit dak) en het
grote aantal leveranciers. “Bij de Jaarbeurshallen ligt straks zelfs 4.000 m2
duurzaam dak”, vertelt gedeputeerde Wouter de Jong. “Een combinatie van
een mosdak, witte dakbedekking en twee typen matten die stikstofdioxide
aan zich binden. Dit zorgt voor isolatie, waterberging, vermindering van hittestress en kan de luchtkwaliteit verbeteren. In dit project werken we samen
met de Jaarbeurs en de gemeente.”
De eerste technieken zijn al geplaatst op het dak van het Kalsbeekcollege
in Woerden (1.500 m2) test de provincie ‘coolroofs’. Op hete dagen zijn dit
jaar temperatuurdalingen van vijf graden Celsius gemeten zonder inzet van
airco’s! In Amersfoort is een proef gepland op én tegen het gebouw van
Stichting One Planet aan het Stationsplein met 300 m2 groene gevels en
daken, later gevolgd door een zonnedak en moestuin.

Excursies

Zelf een kijkje nemen? In het najaar van 2010 start de provincie Utrecht
excursies langs de duurzame daken.
Meer weten? Mail naar: secretariaat.mil@provincie-utrecht.nl

Plat, schuin en hoog
Naast de proefdaken maakt de provincie Utrecht een overzicht van technieken die in de markt beschikbaar zijn en plaatst deze informatie eind 2010 op
‘www.provincie-utrecht.nl’. Daarnaast analyseert onderzoeksbureau Arcadis
in opdracht van de provincie de hoeveelheid platte, schuine en hoge daken
en de milieuwinst die je daaruit kunt halen met een logische combinatie
van technieken. “De resultaten worden nog dit jaar bekendgemaakt”, aldus
De Jong. “Op basis daarvan stippelen we onze aanpak uit om samen met
dakeigenaren, de markt en gemeenten deze milieuwinst de komende jaren te
verzilveren.”

.

Informatie: Jaklien Vlasblom, 030-2583109,
e-mail, jaklien.vlasblom@provincie-utrecht.nl
Ellen Roosjen, 030-2582173, ellen.roosjen@provincie-utrecht.nl

Koe bij de horens vatten
Duurzame energieproductie en energie- en waterbesparing: je kunt er
over praten en nadenken, maar je kunt het natuurlijk ook gewoon dóen.
Om concrete projecten te realiseren hebben provincie en gemeente
Groningen samen met zes bedrijven het Energieconvenant Groningen
(ECG) in het leven geroepen. Een vruchtvolle samenwerking die in 1998
van start ging en in 2008 zijn derde periode inging met vier nieuwe
partners. Sindsdien zijn er al weer tientallen projecten uitgevoerd in
het kader van CO2-reductie. Essent, Nuon, Waterbedrijf Groningen,
Rabobank, Gasunie en GasTerra werken mee aan onder andere energiezuinige renovatieprojecten, energiescans bij boeren, groene scooters en
andere innovatieve projecten.
Kijk voor een volledige lijst op: www.energieconvenantgroningen.nl
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Windenergie: samen komen we eruit
Hoe je het ook wendt of keert,
windenergie op land is hard
nodig om over tien jaar 20%
van onze energie duurzaam
te produceren. Reden voor de
provincies om vaart te zetten
achter het opkrikken van het
windvermogen. Ingezet wordt
op de realisatie van 6.000 MW
op het land in 2020, een verdubbeling. Flevoland geeft het
voorbeeld.

Foto: provincie Flevoland

Voor de komende tien jaar is investeren in windenergie verreweg
de slimste manier om het aanbod
van duurzame energie in ons land
te vergroten. Pas op middellange
termijn kunnen andere duurzame
energiebronnen economisch concurreren met wind. Bovendien ligt
er nog steeds een groot beschikbaar potentieel voor wind op land
in Nederland. Vakantieritten door
Duitsland of Denemarken maken
ons duidelijk dat er meer kan.
Uiteraard is de wijze waarop deze
landen in windenergie investeren
een belangrijke factor in dit succes.
Maar het verklaart niet de achterstand die ons land heeft opgelopen.
Nederland komt zelfs niet meer
voor in het jaarlijks overzicht van per
land nieuw geïnstalleerde windmolens van de Europese Windenergie
Associatie.

Bestuurlijke inzet helpt
Naast het subsidiestelsel en de hoge
bevolkingsdichtheid zijn kennisgebrek, landschappelijke impact en planologische restricties verklarende factoren voor het stilvallen van projecten
in ons land. Ook is de ontwikkeling van nieuwe windmolens keer op keer stof
voor veel emotionele discussies. Niet alleen met omwonenden, maar ook in
gemeenteraden en provinciale staten.
De Crisis- en Herstelwet legt nu de procedurele verantwoordelijkheid voor
windparken van 5 tot 100 MW bij de provincies. Het rijk is aan zet bij windparken groter dan 100 MW. Klakkeloos toegepast kan de rijksbemoeienis veel
bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en provincies torpederen. Met het risico dat projecten terug naar af worden gezet.

Extra stapje essentieel
De praktijk in Flevoland maakt duidelijk dat juist een intensieve provinciale
regie het verschil kan maken. Ruim 25 procent van de Nederlandse windenergieproductie (616 MW) staat al in Flevoland. Het opgestelde vermogen
groeit als het aan de provincie ligt waarschijnlijk door naar 1150 MW in 2015.
Twee nieuwe windprojecten, de grootste op land in Nederland, dragen hier

veel aan bij. Het gaat om projecten in de Zuidlob in Zeewolde (108 MW) en
het Windpark Noordoostpolder (430 MW).
Een goede samenwerking is doorslaggevend geweest voor de succesvolle
voorbereiding van beide initiatieven. Beide plannen zijn nu in procedure.
Dit succes is vooral te danken aan het feit dat in beide trajecten alle partijen
- initiatiefnemers, gemeenten, provincie en rijk - bereid waren om meer te
doen dan hun formele verantwoordelijkheid vereiste. Dat extra stapje heeft
het verschil gemaakt. Neem de ontwikkeling van het windpark voor de kust
van de Noordoostpolder. Tien jaar lang zijn hier plannen voor gemaakt. De
moeizame samenwerking was een struikelblok voor het project. Meerdere
malen dreigde een vroegtijdig einde. Ruim twee jaar geleden heeft gedeputeerde Anne Bliek ingegrepen om de samenwerking tussen de betrokken
partijen te verbeteren. De stuurgroep die toen werd ingesteld, geldt als een
schoolvoorbeeld van resultaatgerichte samenwerking tussen initiatiefnemer,
gemeente, provincie en rijk.

Gezamenlijk bod
De werkwijze van Flevoland is niet uniek. In heel Nederland faciliteren provincies de voorbereidingstrajecten voor windenergietrajecten. Alle provincies
werken nu in IPO-verband samen aan een aanbod naar het rijk om in 2020
een vermogen van 6.000 MW windenergie op land mogelijk te maken. Het
aanbod wordt opgebouwd uit de eigen, door de staten goedgekeurde plannen. Deze zijn ingepast in het landschap en dragen bij aan de economische
en maatschappelijke ontwikkeling van de gekozen gebieden. Wel zal het rijk,
voor tot daadwerkelijke realisatie kan worden overgegaan, een aantal blokkades moeten wegwerken. Bijvoorbeeld rond de radarproblematiek en het
opstellen van een duurzaam financieel kader. Maar ook speelruimte voor de
provincies om windenergie in overleg met de eigen bevolking voorantwoord
in te passen in het landschap en in de natuur. Dan komen we er wel uit!

.

Gedeputeerde Anne Bliek
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Informatie: Dennis Menting, 0320-265523, dennis.menting@flevoland.nl
Marten van der Gaag, 070 8881217, mvdgaag@ipo.nl
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De chemische en procesindustrie en de energiesector
zijn een belangrijk onderdeel van de Zeeuwse economie. Juist dáár valt dan ook
veel milieu- en klimaatwinst
te behalen. Reden voor de
provincie Zeeland om met
volle kracht in te zetten
op het realiseren van een
‘biobased economie’: een
duurzame, efficiënte economie gebaseerd op groene
grondstoffen.

Foto: Jord Stenvert

Groene economie versterkt
concurrentiekracht

Marten Wiersma, gedeputeerde economie en milieu in Zeeland, steekt het
belang van een biobased economy niet onder stoelen of banken. “Door hierin
te investeren leveren we een bijdrage aan zowel de Nederlandse concurrentiekracht als de klimaatdoelstellingen. Dat is juist de kracht van een duurzame
economie.” Een zwaartepunt van de biobased economy ligt in de ZeeuwsVlaamse kanaalzone. Aan het kanaal van Gent naar Terneuzen is veel havenen industriële bedrijvigheid gevestigd. Duurzame economische activiteiten
worden daar steeds belangrijker. In het oog springende voorbeelden zijn het
Biopark Terneuzen en Biobase Europe.

Biopark Terneuzen
In het Biopark Terneuzen zijn de gevestigde bedrijven onderling verbonden
via smart links. Hierdoor kunnen ze gebruik maken van elkaars bijproducten
en reststromen die vroeger als afval of uitstoot verloren gingen. In 2007 heeft
de provincie samen met het havenschap Zeeland Seaports het initiatief genomen om dit park te ontwikkelen.
Het belangrijkste onderdeel van Biopark Terneuzen is WarmCO2. In dit project, onder aanvoering van een gelijknamige stichting, worden restwarmte
en CO2 van kunstmestfabrikant Yara - die voorheen verloren gingen - ingezet
voor milieuvriendelijke en duurzame glastuinbouw. Het gaat om het duurzaamste glastuinbouwgebied van Nederland. Met WarmCO2 beschikken
de tuinders die zich hier vestigen over goedkope, milieuvriendelijke warmte
en zuivere CO2. De warmte is altijd beschikbaar en vrijwel onafhankelijk van
prijzen op de energiemarkt. Door aan het project deel te nemen besparen

Bio als Basis

De Zeeuwse visie op de biobased economy is verwoord in het rapport
‘Bio als basis’. Het rapport is op te vragen bij het provinciaal informatiecentrum infocentrum@zeeland.nl of te downloaden via http://provincie.
zeeland.nl/wonen/pseb/energie/

tuinders tot 90 procent op hun aardgasverbruik en nemen zo een voorschot
op de milieueisen van de toekomst. WarmCO2 biedt tuinders de essentiële
combinatie van bedrijfszekerheid en financieel voordeel. Binnen de stichting
werkt een aantal bedrijven samen: Zeeland Seaports, Yara en Visser & Smit
Hanab. Samen hebben zij veel ervaring in huis op het gebied van glastuinbouw, industrie en het realiseren van grote projecten.
Andere onderdelen van het Biopark zijn de verschillende recyclingactiviteiten van Heros en Cargill. Zij leveren restproducten van zetmeel, gezuiverd
water, energie en samengeperste lucht aan alcoholproducent Nedalco.

Biobase Europe
Biobase Europe is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Biopark
Terneuzen in Zeeland en Ghent Bio-energy Valley in Oost-Vlaanderen.
Gedeputeerde Wiersma: “De biobased economy stopt niet bij de provinciegrenzen. Om succesvol te kunnen zijn is afstemming en samenwerking
in Zuidwest-Nederland een vereiste. Dat geldt ook voor onze relaties met
Vlaanderen: samen met Oost-Vlaanderen hebben we de handen ineen geslagen. Bij de ontwikkeling van een ‘groene grondstoffen economie’ is BioBase
Europe een leidend initiatief in Europa.’
De proeffabriek en het trainingcentrum zijn gerealiseerd in 2012 en hebben
een totale investeringsomvang van bijna 22 miljoen euro. Participanten in dit
Interreg-project zijn: de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, de Vlaamse
en Nederlandse overheid, de EU, energiebedrijf Delta NV, havenschap
Zeeland Seaports en ROC Westerschelde. Op het vlak van kennisinstellingen
wordt met name samengewerkt met de Universiteit van Gent. De eerste
processen en proeven zijn onlangs van start gegaan en het trainingscentrum
begint in 2011 met zijn opleidings- en cursusactiviteiten.

.

Informatie: Paulus Woets, 0118-631892, p.woets@zeeland.nl
Biopark Terneuzen en Biobase Europe beschikken beiden over een eigen website:
www.bioparkterneuzen.com en www.biobaseeurope.org
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Investeren in duurzame centrales

De provincie Limburg is gestart met de ontwikkeling van twee
duurzame energiecentrales in Venlo en in Maastricht. Samen
dragen zij in belangrijke mate bij aan het realiseren van de provinciale doelstelling om in 2020 twintig procent van de energie
duurzaam op te wekken. Beide centrales hebben bovendien een
educatieve rol.
De twee duurzame energiecentrales komen in Venlo en in Maastricht. Imtech
Nederland BV heeft voor de bouw van beide centrales de gunning ontvangen.
De provincie schat de totale investeringkosten op 140 miljoen euro en draagt
7,5 miljoen euro bij. De duurzame elektriciteit van de twee centrales voorziet
in de behoefte van 65.000 Limburgse huishoudens. Hiermee zet de Limburg
een belangrijke stap in de realisatie van haar duurzaamheidsdoelstellingen
zoals die zijn opgenomen in het Energieprogramma Limburg. Van belang is
verder dat burgers, bedrijven en kennisinstellingen vanaf de start van de bouw
kennis kunnen maken met diverse vormen van duurzame energietoepassingen en het maatschappelijk belang daarvan.

Duurzame mix
De duurzame energiecentrale in Venlo, die in het gebied van Klavertje 4/
Greenport-Venlo wordt gerealiseerd, bestaat uit een combinatie van zonnepanelen, windmolens en biomassa. Maximaal 4,2 Megawatt komt uit
zonne-energie (zon-PV op circa 3,2 ha netto oppervlak), 15 Megawatt van vijf
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windturbines. Dit wordt aangevuld met een biomassa-verbrandingsinstallatie
van 10 Megawatt. Deze centrale voorziet ongeveer 30.000 huishoudens van
duurzame elektriciteit. Daarnaast zal de opgewekte warmte uit de biomassacentrale ook duurzaam worden benut.
De duurzame energiecentrale die op Belvedère in Maastricht gepland staat,
bestaat uit dezelfde duurzame mix plus een waterkrachtcentrale. Ook hier
draagt zonne-energie 4,2 MW bij, leveren vijf windturbines 15 MW aan windturbines en komt 10 MW van een biomassa-verbrandingsinstallatie. Dit wordt
aangevuld met een waterkrachtcentrale van 11 Megawatt bij de stuw in de
Maas bij Borgharen. Deze centrale produceert duurzame elektriciteit voor ongeveer 35.000 huishoudens. Daarnaast wordt ook de opgewekte warmte uit
de biomassacentrale duurzaam benut.

Aanbesteding
De provincie Limburg heeft via een Europese aanbestedingsprocedure gekozen voor Imtech Nederland BV. Dit voorstel was de economisch meest voordelige inschrijving voor beide centrales. Eind juli 2010 hebben Gedeputeerde
Staten de uitvoeringsovereenkomsten met Imtech Nederland NV ondertekend. In 2011 vindt de bouwstart plaats op beide locaties.

.

Informatie: Ton Meijvogel, 043-389 7346, t. meijvogel@prvlimburg.nl
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Openbare verlichting, natuurlijk
energiezuinig!

Dimbare verlichting op de N781

Eerdaags hebben alle provincies hun uitvoeringsplannen op het
gebied van energiebesparing openbare verlichting gereed. “Door
samen op te trekken kijken we bij elkaar in de keuken, leren we
van elkaar en brengen we kansen en barrières in kaart”, vertelt
Peter van Riswijk, projectleider van de IPO-werkgroep en werkzaam bij de provincie Gelderland.
Het instellen van de werkgroep is een logisch gevolg van het klimaatakkoord
dat de provincies begin 2009 sloten met het Rijk. Daarnaast sluit het werk van
de werkgroep naadloos aan op het uitgangspunt van de Taskforce Verlichting
om te komen tot energiezuinige openbare verlichting, waarbij een nadrukkelijke rol is weggelegd voor de provincies.

In kaart brengen
“Als werkgroep hebben we na de start in 2009 gezamenlijk een aantal doelen
geformuleerd”, vertelt Van Riswijk. “Het eerste is, dat elke provincie straks
zijn eigen concrete uitvoeringsprogramma ‘Energiebesparing Openbare
Verlichting’ heeft. Daarnaast werken telkens drie provincies een specifiek
thema uit, te weten dimmen, verwijderen van verlichting, leds en actieve
markering en geleiding.” Het doel van het uitwerken van de thema’s is niet
zozeer het opzetten van pilots, maakt Van Riswijk duidelijk. “We richten ons
veel meer op het ontwikkelen van een plan van aanpak, waarmee bijvoorbeeld een gemeente concreet aan de slag kan. Stel: een gemeente wil de

straatverlichting dimmen. Wie of wat kom je dan tegen, waar loop je tegenaan, waar liggen kansen, wat zijn de barrières en hoe neem je die weg? Die
zaken brengen we in kaart.”
De resultaten van de werkgroep komen voor iedereen beschikbaar. Daarvoor
wordt momenteel het portaal ‘Duurzaam Wegbeheer’ ingericht bij het
CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en
openbare ruimte. “Naar ons idee is hier bij gemeenten zeker behoefte aan”,
aldus de projectleider. “Zij hebben dan een concreet handvat om aan de slag
te gaan.” Het is de bedoeling om op 17 november 2010 de tussentijdse resultaten van de werkgroep te presenteren tijdens het Nationaal Klimaatcongres.

Analyse
De uiteindelijke plannen kunnen per provincie verschillen. Daarnaast pakken verschillende provincies in IPO-verband concrete projecten op. “Zo
brengt een provincie de ervaring in met een proefvak met led-verlichting”,
vertelt Van Riswijk. “Het gaat om een sterkte-zwakte analyse, toegespitst op
openbare verlichting, bewegwijzering, actieve markering, abri’s en reclame.
De sterkte-zwakte analyse maakt inzichtelijk wat de voor- en nadelen zijn.
Iedereen die op het gebied van openbare verlichting met leds aan de slag wil
ziet dan direct wat de aandachtspunten zijn.”

.

Informatie: Peter van Riswijk, 026 3599935, p.van.riswijk@gelderland.nl

Ondernemend Duurzaam
De noodzaak om over te stappen naar een duurzamere economie
hoeven we gelukkig niemand meer uit te leggen. Onze provincie is daarom al druk bezig met de omschakeling naar groene grondstoffen en een
duurzame energievoorziening. Een artikel in deze special maakt duidelijk
hoe we deze twee pijlers van de economie - samen met de industrie weten te combineren tot een groene motor voor een beter milieu.

column
Marten Wiersma,
Gedeputeerde milieu en economie



Mijn portefeuille wordt bepaald door de velden economie, energie en
milieu. Dat kwam goed uit tijdens de economische crisis. Economie
heeft namelijk veel baat bij ‘milieu’. Denk maar eens aan de transities in
productieprocessen. We konden, dankzij creatief en innovatief denken
bij de afdeling milieu, bedrijven helpen bij omschakeling en grootschalige
experimenten. Opmerkelijk is dat dan opeens blijkt dat ‘milieu’ via vergunningaanvragen et cetera vaak veel eerder op de hoogte is van investeringsplannen dan ‘economie’. De samenwerking tussen die twee leidt

ertoe dat je veel realistischer beleid en plannen kunt maken. Onze beleidsvisie ‘Bio als basis’ is dan ook een coproductie van beide afdelingen.
Eigenlijk zijn er zoveel goede redenen voor intensieve samenwerking tussen ‘economie’ en ‘milieu’ dat iedere provincie de afdelingen zou moeten
samenvoegen tot één afdeling ‘Ondernemend Duurzaam’. Daarbij helpt
het echt dat we de subsidieregelingen en –mogelijkheden op zowel
Europees, landelijk als regionaal niveau zo goed mogelijk benutten en
ervaringen met elkaar delen. Ik hoop dan ook dat duurzaamheid volgend
jaar in de nieuwe collegeprogramma’s de plaats krijgt die het verdient.
Dat helpt als je ‘Ondernemend Duurzaam’ wilt stimuleren.
Een betere economie begint ook bij jezelf, vooral als je dat duurzaam
doet.
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Slim financieren biedt openingen
Duurzame energieprojecten kampen vrijwel altijd met financieringsvraagstukken. Veelal omdat financiers, ondernemers en
overheden elkaar niet goed weten te vinden.
Het IPO project ‘Slim financieren’ komt met oplossingen om deze
horde te nemen.
Om een duurzaam project gefinancierd te krijgen ligt de focus doorgaans
uitsluitend op de economische baten. Andere voordelen die uit het initiatief voortvloeien – denk aan verhoging van het wooncomfort of een lagere
energierekening – tellen veelal niet mee bij de investeringsbeslissing. Ten
onrechte.

Informele setting
Binnen het IPO-project ‘Slim financieren’ worden acties ondernomen om tot
duurzame businesscases te komen, waarin álle voordelen worden meegewogen. Hiertoe worden overheden, banken, energiegebruikers en ondernemers
in een informele setting bijeen gebracht. Tijdens de bijeenkomsten wordt geprobeerd om aan de hand van een aantal concrete voorbeeldprojecten met
elkaar nieuwe wegen in te slaan. Voor de zomer is een eerste bijeenkomst gehouden om op die manier te komen tot concrete pilotprojecten. Dit leverde
direct al veel ideeën op, waarvan enkele nu verder worden uitgewerkt.
Andere punten komen eveneens aan de orde. Zo is tijdens de eerste bijeenkomst gesproken over een betere toegang voor decentraal geproduceerde
duurzame energie tot het openbare net. Banken hebben al aangegeven dat er
dan geen subsidies meer nodig zijn. Overheden kunnen invloed uitoefenen
omdat zij aandeelhouder zijn van het openbare net.
Er liggen ook kansen als overheden zakelijker kunnen optreden als maatschappelijk ondernemer. Denk aan innovatieve contractsvormen of financiële
instrumenten zoals garanties of aandelenconstructies. Wat kan helpen is het
oprichten van een realisatiecentrum voor energieprojecten, dat met betaalbare expertise adviseert bij businesscases en financiële constructies.
De marktpartijen die op de eerste bijeenkomst aanwezig waren willen meehelpen om een dergelijk initiatief in samenwerking met provincies en gemeenten op te zetten om meer publiek-privaat samenwerkingsverbanden op
weg te helpen.

Nieuwe bijeenkomsten zijn inmiddels in voorbereiding. Een onderwerp dat
dan in ieder geval op tafel komt is energiebesparing in een appartementencomplex of woonwijk. In dergelijke situaties profiteren alle bewoners van de
lagere maandelijkse energielasten van collectieve duurzame energievoorzieningen. Het blijkt echter lastig te zijn om deze initiatieven te starten: vaak
willen niet alle bewoners investeren of trappen corporaties op de rem omdat
zij hun investeringen niet kunnen terugverdienen. Daardoor komen veel van
dergelijke projecten niet van de grond, ook al is de terugverdientijd vaak
zeer kort. Het via de maandlasten over bewoners verdelen van de initiële
investeringen, bijvoorbeeld met leaseconstructies of bankleningen met overheidsgarantie, kan dergelijke initiatieven wellicht vlottrekken. In de komende
bijeenkomsten gaan we dergelijk ideeën uitwerken.

Sneeuwbaleffect
We hebben niet de pretentie om alle obstakels te tackelen, maar willen

Foto: Michiel Wijnbergh.

Collectieve voorzieningen

vooral laten zien dat het wel kan. De uitdaging is om het enthousiasme en
de energie van de partijen om te zetten in concrete daden en vanuit het opgebouwde netwerk verder uit te werken. Stap voor stap hopen we via deze
aanpak een sneeuwbaleffect te bereiken.

.

Informatie: Peter van Asperen, 06-21125515, Peter.van.Asperen@provincie-utrecht.nl
Sieta de Vries, 030-2582552, Sieta.de.Vries@provincie-utrecht.nl
Marten van der Gaag, 070-8881217, mvdgaag@ipo.nl

Inzetten op grondig beleid
Het Rijk nodigt andere overheden uit eigen beleid voor de ondergrond te maken en met partijen uit te voeren. De provincie
Drenthe pakte de handschoen op. Dit voorjaar presenteerde de
provincie het ontwerp van de eerste Nederlandse structuurvisie
voor de ondergrond.
In de Drentse structuurvisie staan
voorstellen voor het gewenste gebruik van gasvelden, zoutkoepels en
waterlagen in de ondergrond. Deze
hebben vooral betrekking op de
kansen voor warmte- en koudeop-

slag, geothermie en Carbon Capture
and Storage (CCS). Op basis van
neutrale gegevens is geconstateerd
wat er kan, wat de effecten zijn van
kansrijke gebruiksvormen en hoe
tot slot na inspraak knopen kunnen
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worden doorgehakt. Bijzonder is dat
mogelijke keuzes van tevoren zijn
afgewogen op basis van een brede
milieueffectrapportage (plan-MER)
en met belangengroeperingen en
inwoners zijn besproken.
Eind dit jaar beslist de Drentse politiek over het plan. Het beleid is dan
bindend voor de provincie zelf. Het
nieuwe beleid werkt door in de
Provinciale omgevingsverordening

en in bestemmingsplannen van gemeenten. Plus natuurlijk in het voeren van overleg, het uitvoeren van
projecten of het stimuleren van die
uitvoering door anderen.
Realisatie van het voorgestane beleid
staat of valt met de aanwezigheid
van voldoende draagvlak. Belangrijk
is ook onderlinge samenwerking tussen de provincies. Dit aspect krijgt
onder meer aandacht in de IPO-

werkgroepen over geothermie en
warmte- en koudeopslag, waarvan
Drenthe de trekker is. Samen met
TNO en Stichting kennisontwikkeling
en Kennisoverdracht Bodem (SKB)
werkt Drenthe verder aan een kennisconferentie voor de provincies
over beleid voor de ondergrond.

.

Informatie: Arjan van Harten, 0592365230, A.Harten@drenthe.nl
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Koploper CO2-opslag? Het kán!
Vanaf 2015 is in Noord-Nederland mogelijk een van de twaalf Europese demonstratieprojecten voor
CO2-opslag operationeel. De regio beschouwt de innovatieve techniek als een unieke kans en wil
koploper worden op dit gebied. De provincie Groningen vervult in dit proces een sleutelrol.

In de EU moeten er tien tot twaalf grootschalige demonstratieprojecten
komen voor afvang, transport en opslag van CO2. Doel van deze projecten
is om technologie die zich op onderdelen heeft bewezen, op grotere schaal
toe te passen. Hiervoor is ook Europees geld beschikbaar. Het Rijk wil in
Nederland twee demonstratieprojecten realiseren. Noord-Nederland is in
beeld voor één van de twee Nederlandse projecten.

Foto: provincie Groningen

Onderdeel Energieakkoord

Gedeputeerde Marc Jager

In 2007 sloten Rijk en provincies het Energieakkoord Noord-Nederland.
“Versterking van de regionale economie en tegelijkertijd bijdragen aan het
realiseren van de nationale energie- en klimaatdoelen zijn de belangrijkste uitgangspunten van het akkoord”, benadrukt gedeputeerde Marc Jager. “Afvang,
transport en ondergrondse opslag van CO2 vormen een belangrijk onderdeel
van de afspraken.” Dat is ook nodig, want met een forse groei van het industrieel complex in de Groningse Eemshaven in het vooruitzicht, waaronder
in elk geval de komst van drie nieuwe energiecentrales, zullen de CO2-emissies van Nederland fors toenemen. “Dat kunnen we alleen voorkomen door
naast energiebesparing en duurzame energie óók vol in te zetten op afvang
en ondergrondse opslag van CO2”, meent Jager. “Het dient dus een nationaal
belang. Noord-Nederland kan voor circa 16% bijdragen aan het behalen van
de Nederlandse CO2-reductiedoelen.”

Voortgang
Drie jaar na de ondertekening van het Energieakkoord is er al veel gebeurd:
zo is in 2009 een plan van aanpak gemaakt en vastgesteld door de provinciale
staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. Bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio leverden hieraan een belangrijke bijdrage. De gezamenlijk
conclusie is dat CO2-afvang, transport, hergebruik én opslag mogelijk is in
het Noorden. Het plan is tevens aangeboden aan de ministers van VROM en
Economische Zaken. Bovendien is de samenwerking tussen de bedrijven verder geformaliseerd in de stichting Borg, welke financieel wordt ondersteund
door de provincies Groningen en Drenthe.

Inmiddels heeft het Rijk bekend gemaakt welke gasvelden op korte termijn
geschikt zijn voor CO2-opslag. De direct betrokken bedrijven die de CO2 in
het kader van het demonstratieproject zullen afvangen – RWE en Nuon – bereiden in nauwe samenwerking de MER en vergunningaanvragen voor.

Dialoog
Daarnaast hebben alle betrokken organisaties, maar ook de provinciale
Natuur en Milieu Federaties, afspraken gemaakt over de communicatie en
informatievoorziening. Eerste resultaat is de Noordelijke Dialoog die binnenkort in alle drie de provincies van start gaat. Dit is een traject waarin alle betrokkenen en belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan over de CO2-opslag. Het is gericht op meningsvorming en bedoeld om vragen en zorgen te
inventariseren en van een antwoord te voorzien. Jager: “Zo’n zorgvuldig proces is nodig omdat maar heel weinig mensen echt goed weten wat dit voor
hen betekent. Alle vragen die er leven verdienen ook een gedegen antwoord.
We willen voorkomen dat de toon wordt gezet door allerlei vooroordelen
en onjuistheden. Daarom is goede en actieve voorlichting en stimulering van
meningsvorming zo belangrijk.”

Rol provincie
In het gehele proces vervult de provincie Groningen een belangrijke rol.
Sterker nog, de kans is gering dat een dergelijk project goed van de grond
komt wanneer de provincie zich afzijdig houdt, bevestigt ook Harm Post,
directeur van havenbedrijf Groningen Seaports. Zo is de provincie Groningen
initiatiefnemer van de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk over energie
en CO2-reductie en is zij nauw betrokken bij Energy Valley. Ook nam de
provincie het voortouw bij het maken van een gezamenlijk plan van aanpak.
“Zo’n actieve opstelling is echt nodig”, zegt Harm Post. “Anders bestaat het
risico dat iedereen naar elkaar gaat zitten kijken, zonder dat er wat gebeurt”,
De komende periode, tot begin 2012, is cruciaal voor het project. In die
periode moet duidelijk worden of het project kan rekenen op een financiële
bijdrage van het Rijk en de EU. Dit is noodzakelijk om het project ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

.

Informatie: Desmond de Vries, 050-3164177, d.de.vries@provinciegroningen.nl

Nieuwe scenario’s
De provincies hebben nieuwe scenario’s ontwikkeld voor de productie van duurzame energie. De
doelstellingen uit het Klimaat- en Energieakkoord
dat begin 2009 met het rijk is gesloten zijn daarbij
geactualiseerd en uitgewerkt.
Inmiddels heeft het Rijk de doelstellingen voor duurzame energie naar beneden bijgesteld. In het Klimaat- en
energieakkoord was uitgegaan van de doelstelling van 20
procent duurzame energie in 2020. Het rijk hanteert nu
als streefcijfer de bindende Europese doelstelling van 14
procent. Uit de nieuwe scenario’s die door provincies zijn
ontwikkeld blijkt dat deze Europese doelstelling haalbaar
moet zijn, mits gezamenlijk maximale inspanning wordt
geleverd.

Energie Transitie Model
Het IPO heeft de provinciale scenario’s vertaald in een
nieuwe duurzame energiematrix. Bij het opstellen van
de scenario’s is ditmaal gebruik gemaakt van het Energie
Transitie Model (ETM) dat in opdracht van het IPO
geschikt is gemaakt voor het provinciaal schaalniveau.
Hiermee hebben provincies beter inzicht gekregen in de
beleidsmatige consequenties van de doelstellingen voor
het eigen grondgebied. Tevens maakt de matrix inzichtelijk welke speerpunten de verschillende provincies hebben benoemd. Fysieke en geografische
omstandigheden verschillen immers per provincie en daarmee de mogelijkheden voor duurzame energie. Specialisatie biedt kansen voor de opbouw van



kennisinfrastructuren en clustering van bedrijvigheid. Onlangs is het ETM
online beschikbaar gekomen (www.energietransitiemodel.nl).

Ruimtelijke consequenties
Om beter inzichtelijk te maken wat de doelstellingen precies betekenen zijn
voor verschillende scenario’s indicatoren ontwikkeld die de getallen in petajoulen vertalen naar herkenbare eenheden. Deze kunnen vervolgens als basis
dienen voor de verankering van kansrijke mogelijkheden in het provinciale
beleid en helpen bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Randvoorwaarden
Om de doelstellingen te halen dient het Rijk wel een aantal randvoorwaarden te vervullen. Zo moet er een langetermijnvisie worden opgesteld met
concrete doelen per optie. Het is cruciaal deze langetermijnvisie in samenspraak tussen rijk en decentrale overheden door te vertalen naar het regionale niveau zoals dat met wind op land al is gebeurd. Ook moet er een stabiele financiering komen van duurzame energieproductie, inclusief warmte.
De overheid zal innovatieve koplopers bovendien gericht moeten steunen.
Een andere hartenkreet van provincies is de fiscale gelijkstelling voor groen
gas met elektriciteit. Daar waar het kan zal overgegaan moeten worden tot
verplichtingen.
Het mag duidelijk zijn dat het nieuwe kabinet duidelijke keuzes moet maken
voor het versterken van een duurzame economie. Met een stimulerend rijksbeleid zijn de gezamenlijke provincies in staat de geformuleerde ambities
waar te maken.

.

Informatie: Frank Puijn, 070-8881241, fpuijn@ipo.nl” fpuijn@ipo.nl
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Bij de concessieverlening
voor het openbaar vervoer
boekte Gelderland dit jaar
een opmerkelijk klimaatsucces. Met de inzet van klimaatgeld heeft de provincie
de markt weten te prikkelen
de mouwen op te stropen.
Het resultaat is er naar: de
nieuwe manier van aanbesteden resulteert in 60%
CO2-reductie!

Mobiliteit is nog steeds verantwoordelijk voor een belangrijk deel van onze
CO2-uitstoot. Door juist op dit terrein succes te behalen, kan vanuit de provinciale rol en verantwoordelijkheid het verschil worden gemaakt. Reden
voor de medewerkers van de afdeling inkoop, het klimaatprogramma en
openbaar vervoer om bij het ingewikkelde proces van de concessieverlening
de handen ineen te slaan.

Reductie-eisen
In het Plan van Eisen voor Achterhoek-Rivierenland is als eerste stap een
reductie voorgeschreven van minimaal 15% ten opzichte van de CO2-uitstoot
in 2008 (referentiejaar). Daarnaast werd er vanuit het klimaatprogramma
500.000 euro beschikbaar gesteld voor maatregelen om de CO2-uitstoot
aanvullend tot maar liefst 60% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar. Niet voorgeschreven werd met welk materieel de vervoerder moest
gaan rijden, op welke brandstof of op welke manier de reductie behaald
moest worden. Provincie Gelderland vertrouwde erop dat de vervoerder in
staat zou zijn om op grond van een
taakstellende reductie met de beste
oplossingen te komen.

Foto: provincie Gelderland

Foto: provincie Gelderland

Schrijf niet voor, eis resultaat!

het milieu en voor het leefklimaat van onze inwoners. Op andere terreinen
willen we op vergelijkbare wijze onze invloed slim en bewust aanwenden.” Dit
gebeurt aan de hand van het Gelderse Klimaatprogramma. Onder het motto
‘Aanpakken en Aanpassen’ zijn landelijke doelen hierin vertaald naar specifiek
Gelderse problemen en kansen én de provinciale rol. Voor klimaatadaptatie
is bijvoorbeeld relevant dat Gelderland dé provincie is waar alle grote rivieren
doorheen lopen. Op hun beurt liggen in de Gelderse glastuinbouwgebieden
grote kansen voor energiebesparing en het benutten van restwarmte.
Inmiddels lopen de eerste concrete initiatieven, geeft Van der Kolk aan.
“Zo investeren we al in duurzame openbare verlichting langs onze wegen,
bewegen we via de campagne FUELswitch automobilisten over te stappen op
duurzame brandstoffen én stimuleren we het gebruik van de fiets, zeker op
de korte afstanden. Door stimuleringsbijdragen vanuit het klimaatprogramma
in te zetten weten we veel te bereiken. Dat is een goede ontwikkeling en hier
ben ik bijzonder tevreden over. Maar er is veel meer nodig. Duurzaamheid,

Vervoerder Arriva en Syntus rolden
als winnaars uit de bus en gaat door
de inzet van lichter - en in de avonduren - kleiner materieel meteen al
18% besparen. Daarnaast gaan de
vervoerders het personeel trainen om
zuiniger te rijden. Door goed beheer,
bijvoorbeeld controle op de bandenspanning, wordt de reductie nog groter. Ook gaan de vervoerders op biodiesel en waar mogelijk op groen gas
rijden, gemaakt van afval. Stapsgewijs
wordt uiteindelijk een CO2-reductie
bereikt van 40% in de Achterhoek
en het Rivierengebied tot 60% op de
Veluwe! We zijn ervan overtuigd dat
onze nieuwe manier van aanbesteden
daarbij van doorslaggevend belang
is geweest om het openbaar vervoer
schoner én zuiniger te maken.

Aanpakken en Aanpassen
“Met de aanpak heeft de provincie een belangrijke rol gespeeld bij het terugdringen van CO2 door mobiliteit”, concludeert klimaatgedeputeerde
Annelies van der Kolk tevreden. “Hier kunnen we door zelf maatregelen te
nemen en maatregelen te stimuleren het verschil maken. Dat is goed voor
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Foto: provincie Gelderland

Resultaat

bewust omgaan met onze aarde, moet normaal en vanzelfsprekend onderdeel worden van alle bedrijfsvoering en van het dagelijks leven van alle inwoners. Alleen zo kunnen we een leefbare wereld houden en volgende generaties een goede toekomst bieden.”
Informatie: Simone Balhuizen, 026-359 8496, s.balhuizen@gelderland.nl
Mireille Wösten, 06-28901281, mwosten@ipo.nl
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Nieuw leven voor restwarmte

Tien procent van de Nederlandse behoefte aan duurzame energie in 2020 gaat in de vorm van restwarmte letterlijk en figuurlijk de lucht in. Hier ligt dus een groot potentieel om te besparen op fossiel
gebruik, zeker in een provincie als Zuid-Holland met vele grote industriebedrijven.

Al sinds de jaren ‘80 is gezocht naar
mogelijkheden om industriële restwarmte uit de haven van Rotterdam
te leveren aan stedelijk gebied
en glastuinbouw. Daarnaast is de
afgelopen jaren het warmtekrachtvermogen in de glastuinbouw
stormachtig gegroeid. Een eerste
project om koude uit te wisselen
tussen een ‘gesloten’ kas en een
nieuwe woonwijk in de gemeente
Hoogeland-Naaldwijk is in voorbereiding; dit gebeurt met behulp van
warmtekoudeopslag.

Kralen rijgen
De combinatie van een hoog en
divers aanbod en een grote pohet algemeen niet precies bestaande of geplande projecten
tentiële vraag in glastuinbouw- en
Illustratie: provincie Zuid-Holland
stedelijke gebieden biedt grote
kansen voor warmtebenutting in
Zuid-Holland. Met het oog op
warmtebenutting in de glastuinbouw is de aanwezigheid van een CO2-net
bovendien van toegevoegde waarde. Aanvankelijk was het idee om meteen
een grootschalig (industrie)warmtenet aan te leggen. Problemen hierbij zijn
de hoge aanvangsinvesteringen en de noodzaak om in korte tijd voldoende
afzetmogelijkheden voor warmte te vinden. Recent wordt daarom gedacht
aan een kleinschaliger opzet: beginnen met lokale warmtenetten, bijvoorbeeld op basis van een aardwarmtebron (‘kraal’). Lokale netten kunnen later
worden gecombineerd tot regionale netten (‘kralen rijgen’).

Schematische afbeelding van de strategie ‘kralen rijgen’; de weergegeven ‘kralen’ zijn in

schillende opties is eveneens van belang. In dit verband begint het concept
‘smart thermal grid’ in zwang te raken: ‘intelligente’ netten, waarbinnen
verschillende warmte- en koudeopties combineerbaar zijn. Dit concept
moet via concrete projecten en in samenwerking met onder meer energiebedrijven en kennisinstellingen gestalte krijgen. Eerste stappen hiertoe
zijn in voorbereiding in Vierpolders (een tuinbouwgebied bij Brielle) en
Zuidplaspolder.
Goed nieuws is verder dat het Warmtebedrijf Rotterdam dit jaar een herstart heeft gemaakt. In plaats van levering van afvalwarmte door Shell,
waar in eerste instantie op is ingezet, wordt nu samengewerkt met AVR
Rozenburg. Verder is in 2009 het Warmtebedrijf Delft opgericht, terwijl in
Dordrecht en de aangrenzende Drechtsteden een haalbaarheidsonderzoek
loopt.

Benutten aardwarmte
Het benutten van aardwarmte past binnen dit beleid. De afgelopen jaren
is duidelijk geworden dat een flink deel van Nederland een groot winbaar
aardwarmtepotentieel heeft. Binnen Zuid-Holland zijn inmiddels zo’n 40
opsporingsvergunningen aangevraagd voor winning van aardwarmte; in heel
Nederland zijn dit er ongeveer 70. Eind 2010 zullen in de provincie naar verwachting vijf aardwarmteprojecten operationeel zijn.

Tempo opvoeren

Intelligente netten

Het mag duidelijk zijn dat het onderwerp warmtebenutting volop leeft in
Zuid-Holland. Maar ten opzichte van de eerder afgesproken ambities betekenen deze projecten nog maar een bescheiden stap. Om de in het Klimaaten Energieakkoord voor 2020 neergelegde warmteambitie van 73 PJ waar te
maken moet het tempo met ongeveer een factor 5 omhoog. Het IPO werkt
aan een voorstel om dit doel te realiseren. Vast staat wel dat er een direct
verband bestaat tussen de slagingskans van toekomstige warmteprojecten
en de ontwikkeling van de gasprijs en de medefinanciering door het rijk.
Minstens zo belangrijk is dat gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden
voor private investeringen in warmteprojecten. Het resultaat van een verkenning hiernaar van Zuid-Holland wordt begin 2011 verwacht.

Via het principe van kralen rijgen kan gaandeweg de robuustheid van de
warmtelevering worden vergroot. Synergie en uitwisselbaarheid tussen ver-

Informatie: Arend Bosma, 070 441 6684, a.bosma@pzh.nl

.

Voortgang in beeld

Het monitoren van de voortgang maakt integraal onderdeel uit van de afspraken van het Energie- en
Klimaatakkoord. Dit gebeurt onder meer via het meten van de effecten van concrete projecten aan
de hand van een in Noord-Holland ontwikkeld systeem.

Voor het ondersteunen van
gemeenten bij de uitvoering
van het klimaatbeleid heeft
Noord-Holland het CO2servicepunt opgezet. Het
servicepunt adviseert niet
alleen, maar ontwikkelt op
verzoek van gemeenten ook
projecten. Een speerpuntproject is de ontwikkeling van de
CO2-monitor, een instrument
om de effecten van het gemeentelijke beleid zichtbaar
te maken.

Communicatieinstrument
De monitor heeft tot doel
inzicht te geven in de resultaten van klimaatbeleid gerelateerd aan concrete uitvoeringsprojecten.
Het instrument wordt vooral als communicatie-instrument ingezet, niet
alleen binnen provincie en gemeenten maar ook naar burgers, bedrijven et
cetera. Relevante projecten worden aangemeld door gemeenten of regio’s;
daarnaast is er een koppeling met een landelijke database van Agentschap
NL, waarin een groot aantal projecten is opgenomen. Naast dit ‘eigen’ spoor
wordt overigens ook nog nagegaan of landelijke data over duurzame energie-
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productie en energiebesparing van het CBS kunnen worden vertaald naar de
schaal van provincies.

Gebruik
Inmiddels hanteren zes provincies en hun gemeenten de monitor om voordurend over een accuraat beeld te van hun inspanningen te beschikken.
Naast Noord-Holland zijn dit Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en
Zeeland. De Milieudienst SRE (21 gemeenten) en de gemeenten Enschede en
Steenwijkerland doen eveneens mee. Daarnaast wordt de CO2-monitor momenteel geïmplementeerd in de regio’s Haaglanden en West-Holland.
Zij maken gebruik van de monitor in een provinciale of regionale web-layout,
die is gekoppeld aan bestaande websites. De implementatie wordt meestal
ondersteund door een presentatie van de monitor aan het bestuur en via een
workshop voor de gebruikers. Bij vragen kan men terecht bij een helpdesk.
Voor sommige provincies zijn specifieke wensen in de monitor opgenomen.
Deze functionaliteiten worden gefinancierd door de aanvrager, maar worden
aan iedere gebruiker ter beschikking gesteld. Een voorbeeld hiervan is de
module waarin naast de absolute CO2-reductie en duurzame energieproductie wordt getoond hoe dit zich verhoudt tot de totale gemeentelijke of provinciale CO2-uitstoot. In één grafiek wordt de ontwikkeling van de autonome
CO2-emissie getoond en de daadwerkelijke afname hiervan door de gerealiseerde projecten. De gegevens over autonome ontwikkeling van de CO2-uitstoot en eventuele klimaatscenario’s over in te zetten beleid in de toekomst
worden geïmporteerd uit externe data. Hiervoor is een reken-model ontwikkeld om de CO2-uitstoot te berekenen en reductiescenario’s
te simuleren.

.

Informatie: Wilfred van der Plas, 023-5143558, Plas@CO2-Servicepunt.nl
Het CO2-servicepunt beschikt over een eigen website: www.co2-monitoring.nl
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Heeft Overijssel met gemeentelijke energieloketten
de oplossing gevonden voor
energiebesparing thuis?
Het lijkt er op.
De ervaringen van de eerste
gemeenten met zo’n loket
zijn namelijk bijzonder positief.

Foto: provincie Overijssel

Eén loket voor thuis besparen

De provincie kiest ervoor om niet zelf haar inwoners te benaderen, maar
dat te laten doen door de overheid die het dichtst bij hen staat, de eigen
gemeente. “Energiebesparing in bestaande woningen is echt nodig om onze
CO2 ambities waar maken”, vertelt gedeputeerde Theo Rietkerk. “Wij willen het daarom graag voor alle inwoners aantrekkelijker en gemakkelijker
maken om thuis energie te besparen. Dat doen we met de energieloketten
in hun eigen gemeente. Dichtbij en vaak in samenwerking met aannemers,
installateurs en andere ondernemers uit die gemeente, zodat ook het lokale
bedrijfsleven een impuls krijgt.”

Lokale aanpak werkt
De provincie Overijssel draagt in belangrijke mate bij aan het loket en de
gemeentelijke maatregelen. Van de kosten komt 75% voor rekening van de
provincie. “We geloven sterk in een lokale aanpak”, zegt Rietkerk desgevraagd. “De ervaringen van de eerste loketten zijn heel goed. In Hardenberg
bijvoorbeeld, de eerste gemeente in Overijssel met zo’n loket, zijn meer dan
honderd energieleningen aangevraagd. Daarmee hoort de gemeente tot de
landelijke top. Daarnaast brengen we de gemeenten geregeld bij elkaar.

Bij een energieloket kunnen mensen terecht voor informatie over energiebesparing in hun eigen huis. De loketten wijzen hen de weg naar informatie,
toeleveranciers en naar financieringsmogelijkheden. Daarnaast krijgen de
inwoners via de loketten ook handreikingen om in hun eigen huis energiemaatregelen te nemen. Sommige gemeenten geven inwoners een maatwerkadvies of bieden hen leningen of subsidies aan. Rietkerk: “We zouden het
liefst zien dat ook de landelijke subsidies via de gemeenten lopen. We maken
het voor inwoners pas aantrekkelijk als ze voor zowel financiering als informatie bij één loket terechtkunnen. Dan kun je ook meteen de administratieve
rompslomp die er nu nog bij hoort flink terugdringen.”
Sinds enige tijd kunnen de inwoners van acht gemeenten bij een energieloket terecht en sinds begin oktober in nog eens zeven gemeenten. “Wat mij
betreft worden dat zo snel mogelijk alle gemeenten in Overijssel”, betoogt
Rietkerk.

Foto: Stentor/Tom van Dijke

Eén loket

Gedeputeerde Rietkerk in gesprek met een aannemer en een inwoner
van de gemeente Dalfsen, nav een energieadvies en een lening die

Energiepact

De Energieloketten maken onderdeel uit van het Energiepact, het programma voor duurzame energie en energiebesparing. De provincie brengt hierin initiatiefnemers bij elkaar, zorgt voor kennisuitwisseling en financiert
projecten. Dat kan via subsidies, maar ook via leningen of participaties. De provincie is betrokken bij meer dan
200 energieprojecten, waaronder het Duurzaam Dorp (zie pag. 14), aardwarmte in de Koekoekspolder, het groen
gas project van ROVA en een vergister van Ben&Jerry’s. Overijssel wil via dit programma haar doelstelling van
30% CO2-reductie niet in 2020, maar al eerder bereiken. Daarom investeert Overijssel extra in energieprojecten.
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vanuit het energieloket van de gemeente verstrekt zijn.

.

Zij wisselen onderling ervaringen uit om te kijken wat wel en niet werkt.
Zo kunnen zij voor hun eigen inwoners het ideale loket samen stellen. En dat
hangt natuurlijk ook weer af van hun eigen financiële middelen.”
Informatie: Arnout Potze, 038-4997500, mac.potze@overijssel.nl
Meer over het programma Energiepact staat op: www.overijssel.nl/energiepact
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Routekaart naar schone economie

Foto: Jelmer de Haas

De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend? Geen toekomstmuziek maar voor de
provincie Utrecht een reëel en aantrekkelijk toekomstbeeld. Onder begeleiding van de Amerikaanse
energiestrateeg Jeremy Rifkin werkt men aan een routekaart voor een schone economie in 2040.
Ondernemen met nieuwe energie’.
Dat is de noemer waaronder de provincie Utrecht samen met partners
werkt aan een routekaart naar een
schone economie. Een economie die
zo veel mogelijk onafhankelijk van
fossiel en met veel lokaal verankerde
werkgelegenheid. Door samen op te
trekken wil de provincie ook voordelen in termen van innovatiekracht
en concurrentievermogen voor de
economie realiseren. De technologie
is er en de provincie Utrecht wil deze
benutten.

Pijlers

De routekaart bestaat uit pijlers
Jeremy Rifkin (voorgrond) en gedeputeerde Wouter de Jong zoals gebouwen als energiecentrale,
energiebesparing in de gebouwde
omgeving door ‘retro-fit’-pakketten, slimme netten, duurzame energie in de
landbouw en schone mobiliteit. De provincie zet bijvoorbeeld in op de ge-

bouwde omgeving en werkt momenteel met partners aan businesscases voor
het omturnen van de bestaande bouw naar minimaal energieneutraal in tien
jaar tijd. Ander speerpunt vormt de realisatie van een regionaal energiebedrijf
dat bedrijven en burgers pakketten biedt voor energiebesparing en opwekking. Daarnaast lopen er verschillende demonstratieprojecten en onderzoeken, waaronder het benutten van dakpotentieel voor duurzame technieken
(zie pagina 2).

Energietransitie
Adviseur Jeremy Rifkin, ook actief voor onder andere de Europese Commissie, heeft onlangs in een eerste rapport goede bouwstenen aangedragen voor
de beoogde energietransitie. De Amerikaanse econoom berekende hierin dat
de gemiddelde terugverdientijd van de benodigde investeringen circa negen
jaar zal zijn en dat de investeringen per jaar oplopend tot 600 miljoen euro
in 2040 nodig is. Maar ook dat voor elke geïnvesteerde euro in energiebesparing en opwekking, over een periode van dertig jaar ongeveer twee euro
wordt bespaard. Na tien jaar kan 30% energiebesparing bereikt worden; dit
betekent een energiebesparing van 270 miljoen euro. Verder is de stelling dat
nu starten in eerste instantie weliswaar leidt tot een kleine tegenslag, maar
op lange termijn voordeel oplevert. De komende tijd wordt het economisch
model verfijnd.

.

Informatie: Hans Mertens, hans.mertens@provincie-utrecht.NL
Meer over de Utrechtse aanpak is te vinden op: www.utrecht2040.nl

Groeikansen voor groen gas
Noord-Nederland heeft de
voortrekkersrol op zich genomen bij de productie van
groen gas in ons land. De tientallen projecten die inmiddels
zijn opgezet zijn samen goed
voor een investeringsbedrag
van 1 miljard euro en een jaarproductie van 200 miljoen
kubieke meter groen gas.
Genoeg voor 140.000 huishoudens of 200.000 voertuigen.

Foto: Attero Wijster

Om het pad te effenen voor grootschalige productie van groen gas
in Noord-Nederland is begin 2010
op initiatief van de drie noordelijke
provincies, met ondersteuning van
Energy Valley, de Taskforce Groen
Gas opgericht. Onder aanvoering
van de Drentse gedeputeerde
Tanja Klip-Martin is deze Taskforce
zeer voortvarend te werk gegaan.
Inmiddels zijn er 54 projecten in
verschillende stadia van ontwikkeling. Dit betekent dat stapsgewijs
de huidige jaarproductie van 200
miljoen kubieke meter groen gas
naar verwachting in 2020 is toegenomen tot zeker 500 miljoen
kubieke meter. “Inmiddels vindt al
zo’n driekwart van de groengasproductie plaats in het Noorden van
het land”, laat Klip-Martin weten.
“Die bundeling van kennis en ervaring kan waardevol zijn voor andere delen
van het land.”

Groen Gas Hubs
Groen gas is gas van biomassa dat is opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit,
want alleen dan is distributie via het aardgasnet mogelijk. Om dit proces
zo efficiënt en goedkoop mogelijk te laten verlopen, is het concept van de
Groen Gas Hubs ontwikkeld. Boeren die biomassa of biogas leveren worden
middels een leiding aangesloten op de Hub, die wordt beheerd door een on-
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derneming. Omdat biomassa in Noord-Nederland
in grote hoeveelheden voorhanden is, leent deze
regio zich uitstekend voor de grootschalige productie van groen gas. Er zijn momenteel vijf beoogde
locaties voor een Groen Gas Hub: in Groningen
(Attero en Suiker Unie), Wijster (Attero),
Oudehaske (Omrin) en Noordoost-Friesland.
“De Groen Gas Hubs maken een grootschalige productie en economische
ontwikkeling mogelijk”, aldus Klip-Martin. “De infrastructuur vraagt om
een flinke investering, maar daarna is het bed ook gespreid voor producenten die willen aanhaken. Eerste resultaat is dat de inspanningen van de
Taskforce is dat Groen Gas Hubs een aparte categorie zullen worden in de
Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE).

Duurzame transportbrandstof
Het groen gas is goed te gebruiken voor het verwarmen van huizen. Maar er
liggen ook grote kansen om groen gas nu al als duurzame transportbrandstof
te introduceren. Als brandstof geproduceerd in eigen regio is groen gas klimaatneutraal, terwijl de uitstoot van fijn stof en NO2 te verwaarlozen is. Met
een verkoopprijs van 78 cent per kg aan de pomp is de brandstof bovendien
concurrerend ten opzichte van het
fossiele diesel en benzine. Reden
voor de provincies om - samen met
Verkeer en Waterstaat - vaart te
zetten achter de realisatie van een
landelijk dekkend netwerk van 120
groen gas tankstations. Onlangs is
het vijftigste station geopend en
het netwerk is geheel volgens plan
al in 2011 gereed. Om ook het aantal
groen gas voertuigen op de weg te
verhogen pleiten provincies bij het
Rijk voor aanvullende fiscale maatregen om de aanschaf aantrekkelijker
Gedeputeerde Klip-Martin
te maken.

.

Informatie: Jelle van der Heide, 0592-365372, j.vanderheide@drenthe.nl
Meis van der Heide, 050-3164013, m.vander.heide@provinciegroningen.nl
Mireille Wösten, 06-28901281, mwosten@ipo.nl
Meer weten over het rijden op duurzame brandstoffen?
Kijk dan op‘ www.fuelswitch.nl’
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Hans Konst, coördinerend
gedeputeerde Duurzame
Ontwikkeling, maakt zich
sterk voor een duurzaam
Fryslân. “Het gaat erom
met elkaar de toekomst te
maken in plaats van dat de
toekomst ons overkomt.”

Illustratie: Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson (Deventer)

Met elkaar de toekomst maken

Impressie van World Sustainability Campus

Gedeputeerde Konst benadrukt dat inzetten op duurzame energie bijdraagt
aan een sterke en gezonde provincie. “Fryslân wil zich hiermee op de kaart
zetten en gericht werken aan een provincie waarin het ook voor volgende generaties goed wonen, leren, werken en recreëren is.”

Warmtegebruik glastuinbouw
Een goed voorbeeld is de grootschalige glastuinbouw is Noordwest Fryslân.
De concurrentiepositie staat hier onder druk en om die te verbeteren is
schaalvergroting nodig. “We willen dat de tuinders dan kiezen voor meer
duurzame uitbreiding”, aldus Konst. “Het is belangrijk dat de overheid in dit
kader haar steentje bijdraagt aan de hiervoor benodigde infrastructuur. Dat
past ook in onze ambities voor duurzame energie en de afspraken uit het
Energieakkoord Noord-Nederland.” Die inspanning is niet voor niets geweest.
Inmiddels werken Rijk, provincie en gemeente Franekeradeel samen aan de
duurzame locatie Waddenglas bij Sexbierum. De telers gaan hier restwarmte
gebruiken voor het verwarmen van de kassen. Dat gebeurt in combinatie
met hoge temperatuuropslag in de bodem. “Dit voorbeeldproject levert veel
kennis op voor de glastuinbouw in andere gebieden”, aldus de gedeputeerde.
“Momenteel werken we samen met initiatiefnemers aan de financiële dekking van het project.”

Programma

Hans Konst, coördinerend gedeputeerde
Duurzame Ontwikkeling.

In bredere zin timmert Fryslân met het programma Duurzame Energie aan
de weg. Dit gebeurt samen met woningcorporaties, gemeenten, bedrijven,
dorpsbelangen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. De eerste tastbare resultaten zijn inmiddels geboekt. In Noordoost

Werk maken van adaptatie

Op initiatief van Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant is begonnen een adaptatiescan voor het Nationaal Landschap het Groene Woud bij Tilburg op te stellen. In nauw
overleg met alle relevante partijen is in workshops gesproken over de mogelijke gevolgen
van klimaatverandering voor dit waardevolle gebied. Plus, minstens zo belangrijk, welke
acties de gevolgen kunnen verzachten. Inmiddels heeft de samenwerking geresulteerd in
tien projecten. Vijf hiervan zijn nieuw; de andere vijf geven extra aandacht aan het inspelen
op klimaatverandering bij reeds lopende acties. Ieder project wordt getrokken door één van
de actieve maatschappelijke organisaties in het Groene Woud. Dit zijn de gemeente Tilburg,
Waterschap de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant. Ook
Vrije Tijds huis (recreatiesector) trekt een project. Het bijzondere van de gekozen aanpak is
dat veel partijen nut en noodzaak van adaptatie onderkennen en er met deze serie projecten
handen en voeten aan proberen te geven.

Fryslân komt een speciale biogasleiding. Twaalf boeren met een mestvergister
produceren straks groen gas voor 25.000 huishoudens. Ook wil Fryslân 50
MW aan zonnepanelen realiseren. Verder zet de provincie in op vergroening
van het wagenpark en het realiseren van een dekkend netwerk van tankstations met duurzame brandstoffen. Verder gaan 600 huiseigenaren dankzij een
provinciale subsidie hun woning met minimaal twee energielabels verbeteren.

Proeftuin
Een geheel ander speerpunt is de Afsluitdijk; deze voldoet niet meer aan de
veiligheidseisen. Net als meer dan 75 jaar geleden is het nodig om een creatieve en innovatieve oplossing te bedenken. Deze unieke dijk ligt ook nog eens
in een bijzonder landschap met hoge natuurwaarden. Er liggen inmiddels vier
visies over hoe een opknapbeurt van de Afsluitdijk er uit kan zien. Deze visies
mikken alle op het verkrijgen van meerwaarde voor duurzame energie, natuur
en regionale economische ontwikkeling. Waarschijnlijk maakt het nieuwe kabinet in 2011 een keuze. Op z’n vroegst gaat dan in 2015 de ‘schop in de grond’
om de veiligheid te verbeteren.
Voor de met de aanpak van de dijk samenhangende duurzame energieambities geldt een andere planning. De eerste concrete stappen om de Afsluitdijk
tot een proeftuin van duurzame ontwikkelingen te maken zijn inmiddels
gezet. Naast de start van proeven met getijde-energie zijn de vergunningen
voor een pilot blue energy afgegeven. Verder worden de eerste ideeën voor
een internationaal aansprekend World Sustainability Centre uitgewerkt.

.

Informatie: Fokke Postma, 058 292 5796, f.postma@fryslan.nl

Uitverkiezing

Volgens een recent onderzoek van Rabobank Nederland is Utrecht nu al de meest
duurzame regio van Nederland. Collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht Yvonne
van Rooy reageerde enthousiast: “Dit is prachtig nieuws voor de regio Utrecht waarin
provincie, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven intensief samenwerken aan
een duurzame toekomst.”
Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, Roel Robbertsen, is ook verheugd over de uitkomst van het onderzoek: “Na de ver-kiezing tot één na mooiste
provincie van Nederland, is Utrecht nu ook de meest duurzame. Het bewijst dat prettig wonen, werken en recreëren heel goed samen gaan en dat investeren in natuur,
cultuur en milieu niet strijdig is met economische belangen. Laten we daar vooral
mee doorgaan!”

Informatie: Marleen Bootsma, 073-6812966, MBootsma@brabant.nl
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Foto: provincie Overijssel

Dorp vormt inspiratiebron

Bestaande dorpen op het duurzame spoor zetten. Dat is het idee
achter de jaarlijkse uitverkiezing van Duurzaam Dorp Overijssel
van de provincie. Doen en van elkaar leren staan voorop en dat
lijkt aan te slaan.
De tien dorpen die zich aanmelden voor de eerste ‘Duurzaam Dorp’-verkiezing kwamen met inspirerende plannen voor eigen opwekking van duurzame
energie en gezamenlijke energiebesparing. Ook zijn er leuke ideeën om de
sociale samenhang in de dorpen te versterken en om jonge ondernemers een
goede start te geven. Een vakjury beoordeelde de plannen van de dorpen en
koos uiteindelijk voor Hoonhorst (gemeente Dalfsen). Daarnaast was er een
publieksprijs. Inwoners van Overijssel konden op het dorp van hun keuze
stemmen en maakten en passant kennis met het initiatief. Dit bleek aan te

slaan. Binnen drie weken brachten bijna 5000 mensen hun stem uit. Ook hier
rolde Hoonhorst als winnaar uit de bus. Na een stemming onder de initiatiefnemers werd deze prijs echter toegekend aan de runner-up: Heeten.
Om ervoor te zorgen dat het niet bij mooie plannen en ideeën blijft, begeleiden de provincie en Hogeschool Saxion de dorpen bij de uitvoering van
hun plannen. De provincie stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het investeringsprogramma in Hoonhorst. Daarnaast is er 1,3 miljoen euro beschikbaar
gesteld om ervoor te zorgen dat de andere negen dorpen met projecten aan
de slag kunnen. In een kenniskring leren ze van elkaar en van de ervaringen
in Hoonhorst. Het Duurzaam Dorp Overijssel wordt daardoor een inspiratiebron voor andere dorpen en voor mensen die duurzamer willen leven.

.

Informatie: Jannet Jouwsma, 038-499 7421, J.Jouwsma@overijssel.nl

Effectatlas als wegwijzer
Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor ruimtelijke
ordening, water, natuur en landbouw, stuk voor stuk beleidsterreinen waarop een centrale rol is weggelegd voor de provincies.
Belangrijk hulpmiddel bij het nemen van maatregelen is de
Klimaateffectatlas.
Om beter in te spelen op de gevolgen van klimaat voor het provinciaal beleid is in IPO-verband de Klimaateffectatlas ontwikkeld. De eerste versie van
dit beleidsondersteunende instrument is eind 2009 gereed gekomen.

Interactieve website
De Klimaateffectatlas is géén papieren document, maar een interactieve
website op het Geoportaal Klimaateffecten: http://klimaateffectatlas.wur.
nl’. Een consortium van Alterra-WUR, KNMI en DHV heeft de provincies
ondersteund bij het samenbrengen van wetenschap en beleid. Het resultaat biedt mogelijkheden om beter gefundeerde beleidsuitspraken over
de gevolgen van klimaatverandering te doen. Op de website kan allerlei
kaartmateriaal over de gevolgen van klimaatverandering door iedereen
worden ingezien én gebruikt. Het onderbouwend onderzoek kun je er ook
raadplegen. Het Geoportaal Klimaateffecten zal verder worden ontwikkeld
tot dé bron met wetenschappelijke, toepasbare achtergrondinformatie voor
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het meewegen van de gevolgen van klimaatverandering in het provinciaal
en lokaal beleid.

Uitwerking
Met andere partijen vindt inmiddels overleg plaats hoe kennisborging
en beheer het beste kan plaatsvinden. Verder werkt het consortium de
klimaateffectatlas de komende maanden nader uit. We gaan dieper in op
een aantal specifiek situaties, zoals de veenweidegebieden, de verdroging
in hoge zandgronden en de verzilting in het deltagebied. Daarbij zal meer
aandacht zijn voor de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur en
de landbouw. Niet alleen de negatieve gevolgen komen aan bod, ook de
kansen die klimaatverandering biedt voor nieuwe economische activiteiten
komen aan bod.

.

Informatie: Sieb de Jong, 070-4416495, sj.de.jong@pzh.nl
Hans Heupink, 070-8881292, hheupink@ipo.nl
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Komen tot dubbele winst
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Biomassa. Je kunt er duurzame energie van maken, maar ook
Biochar, een soort houtskool. Of je combineert beide toepassingen, met als resultaat duurzame elektriciteit en een fantastische
bodemverbeteraar.
Dit laatste is precies wat er gebeurt in het project ‘Biochar: climate saving
soils’ waarvan de provincie Groningen ‘lead partner’ is. Het betreft een transnationaal INTERREG-project van dertien partners uit zeven verschillende
landen rond de Noordzee. Het is de bedoeling dat alle bestaande kennis samengebracht wordt en dat ondernemers in de keten, grondstofleveranciers,
producenten en boeren hier mee doorgaan. Dit betekent dat zij zelf bio-energie produceren en CO2 in vaste vorm in de bodem opslaan. Door dit laatste
verbetert bodemstructuur en - vruchtbaarheid, waardoor gewasopbrengsten
verhogen. Belangrijk is ook dat het produceren en gebruiken van Biochar
CO2 aan de atmosfeer onttrekt en permanent in de bodem vastlegt. Dit kan
flink kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van het gebied,
en daarmee aan de oorzaak van de klimaatverandering.

Foto: provincie Groningen

Het opwekken van Biochar gebeurt middels een proces dat ‘pyrolyse’ heet.
Daarbij wordt biomassa zonder zuurstof verhit tot een temperatuur van 300
tot 900 graden Celsius. Bij dat proces komen brandbare gassen en warmte
vrij. De gassen kunnen worden omgezet in bio-energie. De terugverdientijd
van een installatie waarmee Biochar kan worden geproduceerd, ligt tussen
de zeven en tien jaar. Met die installatie kunnen boeren zelf Biochar en bioenergie produceren, die ze vervolgens als elektriciteit op het net kwijt kunnen. Uiteindelijk is het doel om meer CO2 vast te leggen dan er uitgestoten
wordt.
Informatie: Petra Struik 050-316416, p.a.g.struik@provinciegroningen.nl

Training bevordert omschakelen
Limburgse gemeenten hebben samen met de provincie Limburg via het
‘Omschakelconvenant’ de afspraak gemaakt om gedurende vier jaar projecten uit te voeren voor energiebesparing en duurzame energie. Om deze
uitvoering te bevorderen, worden gemeentelijke energiecoördinatoren
getraind in vaardigheden en kennis. Zo wordt stil gestaan bij de hoofdlijnen
van het beleid van andere overheden en krijgen zij de basiskennis over energiebesparing en duurzame energietechniek. Tevens wordt ingegaan op het
belang en de mogelijkheden energieprojecten programmatisch in te bedden

in het gemeentelijk beleid en organisatorisch te verankeren in de organisatie.
Energiebeleid is immers geen kunstje van een milieumedewerker maar relevant voor alle afdelingen in de gemeentelijke organisatie, van de gebouwbeheerder tot de medewerker stadontwikkeling. De respons van de deelnemers
op deze zesdaagse training is bijzonder positief. De training is mede mogelijk
gemaakt door het programma Leren voor duurzame ontwikkeling.
Informatie: Ab Brokking, 043-3897483, ahj.brokking@prvlimburg.nl

Nieuwe Energie
Samen de schouders eronder! Dit viel mij twee jaar geleden op bij de
aftrap van het IPO-programma Klimaat, Energie en Ruimte.
Met enthousiasme gaven provincies - gedeputeerden en ambtenaren - het programma een vliegende start. Inmiddels hebben wij met
elkaar forse stappen gezet. Stappen die ook iedere provincie afzonderlijk verder op weg brengen met het realiseren van hun duurzame
ambities.

Leren van elkaar

Specialisatie geeft maximaal resultaat

De interactie beperkt zich bovendien niet tot de provincies.
Er is een intensief werkverband ontstaan met gemeenten, waterschappen, bedrijven, banken en mensen met vernieuwende initiatieven. Die samenwerking, gedreven en energiek, blijkt keer op keer
de motor voor innovatie en duurzame economische ontwikkeling.
De provincies zorgen graag voor brandstof om deze vernieuwing te
blijven aanjagen!

Het ontwikkelen en uitwerken van het programma is een zoektocht
naar de kracht van elke provincie. Samenwerken is daarbij de sleutel
tot succes. De ontwikkeling van een duurzame energiematrix heeft
een belangrijke rol gespeeld. De matrix is de optelsom van de bijdrage die elke provincie kan leveren om in 2020 twintig procent van
onze energie duurzaam te produceren.
De matrix maakte duidelijk dat elke provincie een ‘specialisme’ heeft
dat perspectief biedt op maximaal resultaat. Vanuit dit perspectief
werken ze als koploper gericht de eigen kansen uit op het gebied van
schone energiebronnen. Daarbij is er zowel oog voor de ontwikkeling
van wind, zon, aardwarmte, restwarmte en biomassa, als het duurzaam ruimtelijk inpassen van deze bronnen. Hetzelfde geldt voor het
realiseren van duurzame energiebedrijven en van duurzame initiatieven op het gebied van ondernemen, mobiliteit en wonen.
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Alle provincies pakken zo hun koploperspositie op thema’s waar ze
kansen zien en die aansluiten bij de eigen ambities en ruimtelijke
omgeving. U treft in deze special van IPO Milieuwerk over Klimaat,
Energie en Ruimte veel voorbeelden hiervan aan! Door de continue
interactie in IPO-verband leren andere provincies van de ervaringen
van de koplopers .

Meer weten?
Op de IPO-website (www.ipo.nl) treft u het Klimaat en
Energieakkoord van de provincies met het rijk aan. Samen met
de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en het archief met veel
nieuwsberichten bieden zij u een beeld van de activiteiten die
de provincies hebben ondernomen voor klimaat, energie en
ruimte. Op de provinciale websites vindt u informatie over provinciale projecten.

column
Marten van der Gaag
IPO Programmaleider Klimaat,
Energie en Ruimte
070 8881217, mvdgaag@ipo.nl
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sultaten op. Het aanbod van restwarmte vormt bovendien een aantrekkelijke
vestigingsvoorwaarde voor nieuwe bedrijven. In deze opzet biedt het project
volop ruimte aan de ondernemers om zelf met initiatieven te komen hoe de
restproducten en –warmte in te zetten als grondstoffen voor anderen. De
provincie brengt de partijen en vraag en aanbod bij elkaar en maakt de realisatie mede mogelijk.

Kraamkamer
Naast deze directe aanpak ligt de focus in de Energieagenda bij het benutten
van de economische kansen. Door te investeren in de kennisinfrastructuur,
clustervorming en innovatieve bedrijvigheid kan de Brabantse economie een
internationaal concurrerende positie verwerven. Een eerste stap die wordt
voorgesteld is om te investeren in de testonderzoeksfaciliteiten van Solliance.
Dit onlangs opgerichte samenwerkingsverband is een kennisbundeling van
de onderzoeksinstellingen van TU/e, TNO, Holst Centre en ECN. Binnen dit
consortium worden onderzoeksprogramma’s op elkaar afgestemd en verder
uitgebreid die zich richten op het domein van voornamelijk dunne film siliciumzonnecellen. Als uitgangspunt geldt hierbij een nauwe samenwerking met
de industrie. Het is de bedoeling dat Solliance een kraamkamer creëert voor
solar innovaties, nieuwe technieken en vooral nieuwe bedrijven. Solliance wil
als regieorgaan dynamisch inspelen op de Nederlandse roadmap voor zonneenergie: ‘Zon op het Zuiden’.

Nieuwe banen
Door te kiezen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie zonnecellen
investeert de provincie in kansrijke mogelijkheden om de toepassing van
zonne-energie echt aantrekkelijk te maken, ook zonder subsidie. Juist door
nu toptechnologie als cluster in de markt te zetten, wil de provincie de driehoek Eindhoven – Leuven – Aken een internationale stimulans geven. Dit
vertaalt zich op korte termijn naar investeringen in Research & Development,
hetgeen op middellange en langere termijn zich zeker terugvertaalt in nieuwe
werkgelegenheid. De ambitie is om in 2020 een omzet van circa 1,5 miljard
euro te realiseren en meer dan 10.000 nieuwe banen te creëren.

.

De Energieagenda 2010
– 2020 van Noord-Brabant
zet in op duurzame technologische innovatie, kennis
en samenwerking. De titel
‘Energietransitie als kans
voor innovatie en duurzaamheid’ spreekt boekdelen. Door gebruik te maken
van de kansen en sterke
punten van de provincie
krijgt de energietransitie
de komende jaren vorm en
inhoud.

De ontwikkeling van een nieuwe generatie zonnecellen biedt kansrijke mogelijkheden om
de toepassing van zonne-energie echt aantrekkelijk te maken

De Brabantse energietransitie is een combinatie van concrete actie en langetermijnvisie. Vanuit de taken en de rol van de provincie zijn duidelijke keuzes
gemaakt. De agenda bouwt voort op het bestaande beleid. Daarbij wordt
zowel ingestoken op een beperkt aantal concrete projecten als op het ontwikkelen van een duurzame economische regio.

Voorbeeldproject
Eén van die voorbeelden is het warmteproject op Industrieterrein Moerdijk.
Hier is al warmtenet gerealiseerd waarbij verschillende bedrijven duurzame
warmte met elkaar uitwisselen. Het voorstel is om de huidige, succesvolle
praktijk op te schalen tot een grootschalige benutting van restwarmte, stoom
en CO2. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de bedrijven die gevestigd zijn
op dit industrieterrein, maar ook naar warmtelevering aan het naastgelegen
glastuinbouwgebied en het nieuwe Logistieke Park Moerdijk. Het eerste
warmtenet is sinds eind 2009 operationeel en levert zichtbaar positieve re-
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Hoofdrol in productie
bio-methanol
Bio-methanolfabriek BioMCN in het Groningse Delfzijl is hét lichtende
voorbeeld van vergroening in de noordelijke provincie. Dankzij de productiecapaciteit van 250 miljoen liter bio-methanol per jaar, is de fabriek
in staat om te voldoen aan de volledige biobrandstoffenverplichting in de
Nederlandse benzinemarkt; voor 2010 is die op vier procent bijmenging
gesteld. Als al die bio-methanol wordt ingezet, bespaart dat 300.000 ton
CO2 per jaar, wat gelijk staat aan de uitstoot van 50.000 personenauto’s.
BioMCN mag zijn product tot de tweede generatie biobrandstoffen
rekenen, omdat het gemaakt wordt van ruwe glycerine dat als een reststroom ontstaat uit de verwerking van plantaardige oliën en dierlijke vetten. In zijn soort is de op 24 juni van dit jaar geopende fabriek wereldwijd
de grootse.
De provincie Groningen is uiteraard trots op dit paradepaardje in haar
regio en ondersteunt de fabriek waar mogelijk. BioMCN is zeer te spreken over de samenwerking. “De provincie is zeer coöperatief gebleken
bij het verwezenlijken van onze fabriek”, vertelt directeur Rob Voncken.
“Hetzelfde geldt voor de stichting Energy Valley. We kunnen merken dat
er moeite wordt gedaan om Groningen op de kaart te zetten als ‘groene’
provincie.”
Informatie: Eelco Dekker, 0596-647700, info@biomcn.eu
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