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STATENBRIEF 
 
Onderwerp: Concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord (GEA) 
 
Portefeuillehouder: Gedeputeerde Van Dijk 
 
Kerntaak/plandoel: kerntaak 2: Milieu, energie en klimaat, plandoel 1, Toekomstbestendige 
energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en groei. Biobased Economy floreert. 
We dragen bij aan 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, aan 14% hernieuwbare 
energie in 2020 
 
Doel van deze brief: 
 
Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: 
 
 

 Te besluiten conform het ontwerpbesluit ܆

 

 Over de inhoud van deze brief te overleggen  ܈

 

 De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)  ܈
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1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 
De ambitie van het Gelders Energieakkoord is het doorvertalen van het SER Energieakkoord naar een 
concrete en resultaatgerichte samenwerking in de lokale realiteit door het implementeren en uitvoeren 
van maatregelen die een concrete, meetbare en relevante bijdrage leveren aan de transitie naar een 
klimaatneutraal Gelderland. Dit is aangevuld met het verbreden, verdiepen, versterken en versnellen 
van samenwerking van partijen en de uitvoering van de hieraan verbonden activiteiten.  
De afgelopen maanden hebben een groot aantal partijen in een tiental thematafels samengewerkt om 
invulling te geven aan bovenstaande GEA ambitie. Dit heeft geresulteerd in tien detailplannen en een 
concept totaal uitvoeringsplan. Beide documenten zijn als bijlage bijgevoegd.  
Het mag duidelijk zijn dat het een complex proces betreft en dat het opstellen van een gezamenlijk 
uitvoeringsplan niet eenvoudig is. Partijen die normaal niet met elkaar om tafel zitten, moeten elkaar 
nu zien te vinden in hun belangen en activiteiten. Dit heeft leidt tot tempoverschillen tussen tafels, 
waardoor in het concept uitvoeringsplan GEA rijp en groen nog door elkaar staat. 
Op 18 november 2015 heeft de Borgingscommissie zich gebogen over het concept uitvoeringsplan en 
geconstateerd dat niet alleen rijp en groen door elkaar staat, maar dat ook de financieringswijze in 
veel gevallen nog ontbreekt en dat het eigenaarschap nog onvoldoende is belegd tussen partijen. Hier 
moet nog een slag over heen. Partijen spannen zich komende maanden in om te komen tot een 
volwaardig uitvoeringsplan. Dit wordt vanuit de provincie gestimuleerd en ondersteund. Centraal in 
onze optiek moet daarin staan een integrale afweging van maatregelen en een verdere uitwerking van 
creatieve financieringsstrategieën.   
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2 Aanleiding 
 
Op 8 september 2015 (PS2015-543) hebben we Uw Staten geïnformeerd over het plan van aanpak 
om te komen tot een uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord. We hebben toen aangegeven 
Uw Staten in januari 2016 te informeren over het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan is nu gereed, 
maar het betreft nog een concept vanwege een groot aantal open eindjes. We hadden graag sneller 
gewild, maar we zijn geen eigenaar van het GEA. Met deze Statenbrief willen we U in ieder geval 
informeren over de inhoud van het concept plan en willen we met Uw Staten de discussie voeren over 
hoe we dit proces kunnen versnellen.  
 
 
3 Bestaand beleid c.q. kader 
 
Het programma Energietransitie is eind 2015 afgelopen. We hebben aangegeven onze activiteiten in 
deze bestuursperiode te verbinden aan het Gelders Energieakkoord. In de Statenbrief van september 
2015 (PS2015-543) hebben we al aangegeven wat wij in ieder geval willen inbrengen in het GEA 
uitvoeringsplan. Daarbij waarderen wij het dat in de thematafels een relevante vertegenwoordiging 
van de Gelderse samenleving actief is. Dat achten wij de grote meerwaarde van GEA. Daarnaast is 
het van belang dat er wordt toegewerkt naar grote klappers in de energietransitie, dat gefaseerd 
afscheid wordt genomen van subsidies en dat meer nadruk komt te liggen op ontzorging. Bovendien 
moet het GEA invulling geven aan de provinciale ambitie om minimaal 100.000 woningen te 
verduurzamen, aan de totstandkoming van een krachtige gezamenlijke energie innovatieagenda en 
aan de vertaling van het uitvoeringsplan naar een regionale mix van maatregelen via het proces van 
de routekaarten. 
 
 
4 Argumenten/afwegingen/risico's 
 
Er is de afgelopen tijd door veel partijen hard gewerkt om te komen tot bijgevoegd concept 
uitvoeringsplan. In dit concept plan wordt onder meer ingezet op energiedienstenbedrijven (ESCO’s) 
om versnelling te realiseren van energie opwek, energiebesparing en gedragsverandering bij burgers 
en bedrijven, op bundeling van vraag en aanbod van duurzame energie, energiebesparende 
maatregelen en financiering, op versneld in de markt zetten van innovaties, op de koppeling van 
ontzorgen en handhaven van bedrijven en op de ontwikkeling van creatieve financiële instrumenten.  
Tijdens de Borgingscommissie van 18 november is het concept uitvoeringsplan uitgebreid besproken 
en is geconstateerd dat het nog geen volwaardig plan is. Het secretariaat van GEA en de thematafels 
hebben de opdracht vanuit de Borgingscommissie gekregen om het plan verder uit te werken naar 
een concrete mix van maatregelen, financieringswijzen en eigenaarschap. In februari 2016 moet het 
geconcretiseerde uitvoeringsplan gereed zijn op basis waarvan alle betrokken partijen hun rol verder 
kunnen vormgeven.   
We hadden graag sneller gewild, maar we herkennen ons ook in het motto van het uitvoeringsplan: 
‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. In de tussentijd zitten wij echter niet stil, maar 
werken verder aan bestaande projecten en activiteiten die aansluiten bij de aanzetten die in GEA 
gemaakt zijn. Een aantal voorbeelden waar we al aan werken en komende tijd mee door gaan, zijn: 

- ondersteunen van bouwers en corporaties om een kostenverlaging van energiebesparende 
maatregelen te realiseren, zodat subsidies hiervoor niet langer nodig zijn 

- ontwikkelen van revolverend instrumentarium voor burgerwindprojecten 
- doorontwikkelen van instrumentarium voor het ontzorgen van partijen (burgers en bedrijven) 

op het vlak van energie opwek en energiebesparing 
- verder vormgeven van het routekaartenproces voor regiogerichte uitvoeringsplannen 
- ontwikkelen van business cases waarmee grote fondsen in beeld komen (bijv. EFSI en MLII)    
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Verder gaan onze partners van GEA het Energietransitiemodel gebruiken. Dit model is bedoeld om 
een indicatie te krijgen van de mogelijke impact van maatregelen op lokaal en regionaal niveau in 
technische en financiële zin. Het helpt te bevestigen dat beleidsinterventies en technische ingrepen 
resultaat hebben en kan worden ingezet om maatregelen onderling te vergelijken op hun 
consequenties. Op deze wijze wordt een nauwe relatie ontwikkeld tussen beleidsontwikkeling, sturing 
op rendement en monitoring.  
 
5 Financiële consequenties 
 
Het concept uitvoeringsplan is op financiering en rollen en verantwoordelijkheden nog niet voldoende 
uitgewerkt, om de financiële consequenties voor de provincie hier al concreet te maken. De komende 
maanden wordt het uitvoeringsplan op het vlak van financiering door de thematafels en het 
secretariaat van GEA verder geconcretiseerd. De financiële vraag aan de provincie die hieruit voort 
vloeit, zal worden betrokken in de integrale afweging in de voorjaarsnota.  
De Borgingscommissie heeft het secretariaat en de thematafels in ieder geval meegegeven dat het 
instrument subsidie plaats moet maken voor een revolverende manier van financieren. Subsidie mag 
alleen nog worden ingezet als aanjager en om processen vorm te geven (ontzorgen in plaats van 
bekostigen). 
 
Daarnaast hebben lopende processen en activiteiten ook een financieringsbehoefte. Deze kunnen niet 
wachten tot de voorjaarsnota en zullen worden bekostigd uit de middelen die nu al zijn gereserveerd 
in de begroting van 2016.  
 
 
6 Proces en evaluatie 
 
De komende maanden werken de GEA thematafels de uitvoeringsplannen verder uit naar concrete 
maatregelen, financieringswijze en rollen en verantwoordelijkheden (eigenaarschap). Bij de 
behandeling van de voorjaarsnota komen we bij Uw Staten terug om de provinciale inbreng ter 
besluitvorming voor te leggen. 
Verder wordt de communicatie rondom het Gelders Energieakkoord langzaamaan vormgegeven. De 
partijen uit GEA werken momenteel aan een communicatiestrategie en er zijn plannen voor een grote 
bijeenkomst voor alle partners en geïnteresseerden.  
 
Arnhem, 8 december 2015 - zaaknummer 2015-004477 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koning 
P.G.G. Hilhorst - secretaris 
 
 
Bijlagen: 

 Totaal concept Uitvoeringsplan GEA  ܈

 Uitvoeringsplan Tafel Scholing en Innovatie  ܈

 Bijlage uitvoeringsplan GEA, detailplannen tafels  ܈

  Rapport GEA_De versnelling financieren  ܈
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