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 1. Thematafel Vastgoed Duurzaam Particulier

“MET STAPPEN EN SPRONGEN”

Doelstelling

De rol van nieuwbouw als inspiratie bij deze doelstelling
Deze doelstelling is geschetst voor koopwoningen in de bestaande bouw. Deze tafel vindt het daarnaast ook van 
groot (strategisch) belang dat nieuwbouw volledig energieneutraal gerealiseerd wordt. Het is immers de bestaande
bouw van de toekomst en deze zal anders in de toekomst niet zonder kapitaalvernietiging alsnog energieneutraal 
worden. Daarom is het noodzakelijk dit direct bij het begin goed te doen. Om dit te realiseren is het nodig 
renderende revolverende financieringsmogelijkheden aan te bieden voor de extra investeringen in nieuwbouw. Het
meekrijgen van stakeholders en gemeenten in deze wens is een actiepunt voor de thematafel de komende jaren.

Wat is er nodig om de huishoudens op de weg van de gastransitie te krijgen?
 Gebiedsgerichte of wijkgerichte aanpak waarbinnen maatwerk op individueel niveau mogelijk is;
 Voor deze wijkaanpak is samenwerking tussen overheid, woningcorporaties, lokale (markt)partijen en 

energiecoöperaties noodzakelijk zodat allianties ontstaan;
 Revolverende en renderende financieringen;
 Uitwerken van een integraal onweerstaanbaar aanbod (in combinatie met die financieringen);
 Per gemeente een of twee wijken uitkiezen waar de aanpak in eerste instantie het meest kansrijk is; 
 Voor die hele wijk een plan maken hoe het kan om van het gas af te komen en uiteindelijk energieneutraal

te worden;
 Per wijk zijn er 4 of 5 woningen die koploper zijn, die de sprong in een keer willen maken (of die nog 

verder gaan naar energieleverend of autarkisch). Deze dienen ter voorbeeld en inspiratie (en ook om de 
markt te stimuleren). 

Actie: het opstellen van objectieve criteria voor de keuze voor de wijken per gemeente 

Wat is nodig om de stippen ook te bereiken?
• Inzicht en advies;
• De consument bereiken en betrekken;
• Energieloketten meenemen naar een nieuwe rol – en leren van hun ervaringen en eveneens aansluiten bij de 

Bijlage met uitvoeringsplannen concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 1

60.000 woningen met 2 (no regret labelstappen) op basis van maatwerk advies.
– Van die 60.000 woningen zijn in 2018 in 6 regio's 100 woningen energieneutraal.
– Van die 60.000 woningen zijn in 2020 in 6 regio's 1000 woningen energieneutraal
– Van die 60.000 woningen hebben in 2020 10.000 woningen een plan richting energieneutraal
– Van die 60.000 woningen hebben in 2020 de eerste stappen naar energieneutraal gezet



processen die al in gang gezet zijn (loketten Overijssel, Community of Practices van energiecoöperaties in 
Gelderland, Hier, Hoom). 

• Massacommunicatie in samenwerking met organisaties als Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, etc 
(dus vanuit verschillende invalshoeken);

• Opleiding en innovatie in de bouw- en installatiesector en energieadviseurs. Dit dient zowel lokaal als 
regionaal plaats te vinden waardoor een sterke verbinding met energieloketten gelegd wordt;

• Investeren in initiatieven die opschaalbaar zijn om een sneeuwbaleffect te kunnen realiseren.
In bijlage 1 is dit verder uitgewerkt en omschreven. 

Wat zijn de activiteiten om uit te voeren of initiatieven om op aan te sluiten?
- Benut energieloketten en zorg voor doorontwikkeling hiervan, met o.a. klant-volgsystemen en 

bijeenkomsten op lokaal en regionaal niveau;
- Behoud het unieke van ieder initiatief en loket maar voorkom wildgroei en onduidelijkheid;
- Ontwikkel bedrijvenallianties. Inspireer ondernemers (bouwers, installateurs) op lokaal/regionaal 

niveau zodat ze de ambitie en doelstelling kennen en omarmen, vervolgens de kansen die er liggen 
benutten en inzetten op scholing en doorontwikkeling. Formuleer een beter integraal en daarmee 
onweerstaanbaar aanbod zodat de schaal toeneemt en hierdoor de kostprijs daalt. Voor 
productinnovatie is een landelijke schaal nodig;  

- Gebruik de Energiesprong/Nul op de Meter/Urgenda e.a. aanpakken als inspiratie en stip op de 
horizon. Deze concepten bestaan naast elkaar;

- Ontwikkel een sterke marketingstrategie die op basis van inhoud mensen meeneemt en overtuigt, 
waarin impliciet een stuk kennisoverdracht en scholing verpakt is. HOOM kan hiervoor als inspiratie 
gebruikt worden;

- Help ESCO’s als Woningabonnement om op de juiste schaalgrootte te komen (i.s.m. maatschappelijke
partners) en draag dit daarna over als het draait.

In bijlage 2 is dit schematisch weergegeven.

Wat is hiervoor benodigd?
Procesmatig:

- Concreet actieplan van deze tafel (gereed 1e helft 2016);
- Samenwerking met de woningcorporaties (in gebiedsgerichte aanpak), thematafel 2a;
- Samenwerking met thematafel 1: innovatie & scholing;
- Samenwerking met thematafel 9: financiën en nieuwe economie;
- Alleen investeren in opschaalbare concepten.

Financieel vanuit GEA:

- Procesgeld voor ongeveer 8 regionale loketten, (lokaal) aanbod en innovatie stimuleren, communicatie en
marketing. Gemeenten en provincie ondersteunen dit in eerste instantie, uitvoerende partijen gaan hierin 
een bijdrage leveren als de loketten zich bewezen hebben (na 2018). Deze loketten gaan ook de 
wijkgerichte aanpakken en het onweerstaanbare aanbod organiseren/ontwikkelen = € 5.000.000 (in totaal 
is er 10 miljoen nodig); 

- fondsen voor het stimuleren van innovaties op gebied van energieneutrale woningen, dit kan in de vorm 
van achtergestelde (risicodragende) leningen aan de markt = € 5.000.000. Hoe dit ingezet wordt, wordt 
verder uitgewerkt na vaststelling van het plan. Gezien de innovatie die hierin schuilt is samenwerking met
de thematafel Innovatie nodig;

- Nieuwe financiële constructies (op basis van renderende business cases), gedekt door revolverend geld 
van de overheid: minimaal € 100 miljoen beschikbaar in de vorm van een garantie voor het revolverend 
leningenfonds;

- Innovatie in de opleidingen, nieuwe generatie bouwers en installateurs opleiden, ligt bij tafel Innovatie.

De doelmatigheid van ingezet geld is belangrijk. In dit voorstel is 5 miljoen in fondsen beschikbaar voor kleine 
stappen 'voor de massa' of deze 5 miljoen kan ingezet worden voor innovatie bij ondernemers/op de markt voor 
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het lange termijn doel waarbij toekomstig rendement op deze leningen eveneens voorzien wordt. 

Missende partijen aan tafel
 Financiële partijen (banken, pensioenfondsen en andere investeerders).
 Opleidingen/branche-organisaties bouwbedrijven.
 Marketing en communicatie.

Actiepunten na het vaststellen van het uitvoeringsplan en ruimte budget
- het opstellen van objectieve criteria voor de keuze voor de wijken per gemeente ;
- raakvlakken en samenwerking met de andere tafels;
- gedetailleerde uitwerking financiële budgetten en co-financiering;
- actieplan om te komen tot alleen nog maar energieneutrale nieuwbouw.

Bijlagen
1. Benodigdheden om de stippen te bereiken 
2. De stappen in schema
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BIJLAGE 1: Benodigdheden om de stippen te bereiken

Inzicht en advies
 Geef inzicht in wat mogelijk is met een stip op de horizon. 
 Geef vervolgens maatwerk advies op een onafhankelijke manier wat integraal  antwoord geeft op 

technische, financiële en organisatorische aspecten. 
 Houd het simpel en stippel een plan uit wat ook in verschillende stappen doorlopen kan worden. 
 Geef de consument de keuze om ook gedeelten zelf op te pakken om zo kosten te beheersen. 
 Voorkom wildgroei aan concepten en schep duidelijkheid.

De consument bereiken en betrekken
 Treed op een onafhankelijke manier naar buiten en ben laagdrempelig. 
 Zorg voor voeling met de wijk en het gebied door bijvoorbeeld een loketfunctie. 
 Plaats de bewoner centraal en streef naar samenwerking met ook ondernemers. 
 Schets een strategie en biedt oplossingen door ook inspirerende en ambitieuze voorbeelden te tonen. 
 Zorg voor een one-stop-shopping concept en blijf dit verbeteren.
 Zorg voor duidelijkheid en continuïteit in initiatieven. 
 Neem mensen mee in een energieneutrale ambitie en laat zien dat dit stapsgewijs ook mogelijk is. 
 Maak de toegevoegde waarde van no-regret maatregelen inzichtelijk. 
 Koppel integraal advies aan de eigen woning
 Betrek financiële partijen.

Energieloket
Energieadvies vindt veelal plaats vanuit een energieloket dat dicht bij de doelgroep staat. 

 Lokale binding en objectiviteit  is belangrijk. 
 Maatwerk en echte antwoorden voor de consument zijn essentieel. 
 Dring door tot de kern van de eigen woning/het huishouden en breng hiervoor de mogelijkheden in beeld.
 Gebruik een one-stop-shopping concept zodat de consument van techniek tot geld weet wat de 

mogelijkheden zijn. 
 Gebruik het contact ook om inzicht te geven in wat er mogelijk is, schets een stip op de horizon en stippel

samen een pad er naartoe uit waarin de consument aan het stuur zit, de partijen achter het loket geven een 
steuntje in de rug. 

 Advies moet onafhankelijk, betrouwbaar maar ook betaalbaar zijn. Advies komt niet van de partij die iets 
te verkopen heeft, maar de verbinding met deze partijen moet als vanzelf gelegd kunnen worden. Dit 
hangt samen met het door de consument gewenste niveau van ontzorging. Werk hierin samen als 
overheden, woningcorporaties maar ook ondernemers om elkaars kracht te benutten. Maar ook 
voorbeeldprojecten zijn belangrijk. Voor de informatie en ambassadeursfunctie, maar ook voor de 
innovatie, ontwikkeling in de praktijk. 

Het principe van voordoen, meedoen, zelf doen.

Energielabels
 Dit is de papieren tijger, hier bijten we ons niet in vast. Meerwaarde kan gevonden worden als het voor 

bijvoorbeeld een geldverstrekker een keurmerk is op basis waarvan een hogere financiering van de 
woning mogelijk is of juist lagere woonlasten bereikt worden (en de consument dit ook weet).

 Financiering als missing link
 Ontzorgen en one-stop-shopping zijn holle frasen als het financiële plaatje niet meegenomen wordt. 

Benader de vraag van de klant en mogelijkheden die er zijn als een business case. Breng kosten en baten 
in beeld en zoek naar de nodige kickstarter om de business case op gang te brengen voor de consument. Is
dit een voorfinanciering van de investering, een overname van de energierekening met een 
woningabonnement of vooral procesmatige ondersteuning? Zoek niet de oplossing in platte subsidies. Zet
deze budgets in voor het proces niet voor de daadwerkelijke uitvoering, alleen dan kom je tot duurzame 
en renderende stappen richting de ambitie.

 Begin niet met het beschikbaar stellen van geld maar juist het bieden van oplossing voor 
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energierekeningen of verbetering van comfort en het leveren van een bijdrage aan de transitie. Biedt een 
service of oplossing niet een product. Subsidie is nooit een doel op zich, hoogstens een middel om het 
doel te bereiken. Bepaal eerst wat je wil bereiken en wees creatief. Als je streeft naar renderende 
duurzaamheid verander je een subsidie in een renderende participatie waarvoor partijen zich zullen 
aandienen. 

 Wij stellen daarom voor dat er vol in  gezet wordt op het beschikbaar stellen van revolverende (lage 
rente) leningen en ontzorgende pakketten. Voor degenen die direct de sprong willen wagen, maar ook 
voor degenen die het in stappen willen doen. Wat we willen proberen te voorkomen is dat er nu (door 
middel van subsidie) ingezet wordt op kleine stappen – het laaghangend fruit-  die dan het makkelijkste 
financiële rendement uit het totaalplaatje halen. 
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 2. Thematafel Vastgoed Duurzaam VvE's

Toelichting op het uitvoeringsplan

Gelderse VvE-voorraad
De provincie Gelderland heeft de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn en wil voor 2020 100.000 
woningen energiezuinig maken. In de provincie Gelderland bevinden zich ruim 8.200 VvE’s, waarvan ruim 5.000 
VvE’s (meer dan 60%) in Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede en Wageningen. In totaal bevinden zich in 
Gelderland meer dan 100.000 wooneenheden in VvE verband.

Onze verwachting is dat met een gericht beleid voor VvE’s er in dit deel van de particuliere woningvoorraad grote
slagen gemaakt kunnen worden. Een gericht VvE-beleid draagt bij aan het energiebeleid, maar ook aan het 
woonbeleid én aan de regionale werkgelegenheid en economie.

Waarom inzetten op VvE’s
Er tekent zich een beeld af van een VvE-voorraad die minstens zo kwetsbaar is als de voorraad van 
woningcorporaties. De doelgroepen zullen steeds meer overeenkomsten met elkaar gaan vertonen. Tegen deze 
achtergrond is aandacht voor VvE’s nodig. Ondanks dat VvE’s zelf in eerste instantie aan zet zijn, zullen zij het 
vaak niet op eigen kracht gaan redden. 

In de jaren 1950 tot en met 1970 zijn er veel portiek en galerijflats gebouwd. Dit deel van de woningvoorraad 
heeft het nu vaak moeilijk. Wel vervult zij een belangrijke rol als het gaan om betaalbaar wonen.

In Gelderland staan circa 5.500 appartementen te koop in de bestaande bouw. Dit is 21% van het totale te koop 
staande aanbod. In de steden ligt dit percentage hoger en in de landelijke regio’s lager. Van het aanbod wordt 50% 
aangeboden met een verkoopprijs tot maximaal € 150.000,-. Het merendeel hiervan is gebouwd in de periode 
1950 tot en met 1970. 

Deze voorraad is sterk aan het verouderen. Daar waar grondgebonden woningen betaalbaar zijn geworden, slaat 
de starter met een redelijk inkomen de stap van het appartement over. Voor mensen met een  lager inkomen is een 
vast inkomen vanaf €28.000,- vaak al voldoende om een appartement te kopen in plaats van te huren. Bij een 
hypotheek van €150.000,- hoort een maandlast van circa €520,- netto voor rente en aflossing. Voor het merendeel 
van de appartementen die te koop staan zullen de maandlasten nog lager zijn. Hier bovenop komen uiteraard wel 
de servicekosten van circa €130,- per maand.

Ook de grootschalige verbouw van kantoren levert concurrentie op voor de appartementenmarkt. De jongere die 
vóór 2008 nog kocht, heeft nu ook de mogelijkheid om betaalbaar te huren. De samenstelling van complexen 
verandert hiermee. 

Het onderhoud van een complex is veelal afgestemd op instandhouding. De vraag is of dit nog voldoende is om 
deze complexen ook voor de komende 30 jaar aantrekkelijk te houden. Hierbij komt ook dat zelfs het 
instandhouden al lastig genoeg wordt gevonden. Veel VvE’s hebben te weinig gespaard om het noodzakelijke 
onderhoud uit te voeren. Tot aan 2008 werd dit nog opgelost met eenmalige bijdragen van bewoners. Maar nu de 
hypotheken van veel bewoners onder water staan, is de bereidheid hiervoor beperkt. 

Tot slot vindt er op beperkte schaal opkoop plaats door kleinere particuliere beleggers. 
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Nul op de Meter als middel
Nul op de Meter (NoM) biedt VvE’s nieuw perspectief: servicekostenneutraal renoveren tot een volledig 
vernieuwd, comfortabel en toekomstbestendig complex, gefinancierd uit vermeden energie- en onderhoudskosten.
Door de sterke verlaging van de energielasten ontstaan mogelijkheden om een lening af te lossen. Groot voordeel 
van een VvE is dat die kan investeren zonder dat de individuele bewoner hiervoor een lening aan hoeft te gaan. De
mogelijkheden zijn verruimd maar blijven te beperkt voor grootschalige investeringen. Aflossing van een lening 
wordt gedaan door de VvE en zal opgenomen zijn in de servicekosten. 

De doelstelling van een Nul op de Meter aanpak is meervoudig: beperking van energieverbruik, maar ook 
stedelijke vernieuwing en het tegengaan van dreigende achterstandsproblematiek. Met de juiste aanpak voor 
VvE’s kan er in korte tijd een grote hoeveelheid woningen verduurzaamd worden. Nul op de Meter hoeft dus geen
doel op zich te zijn, maar kan een middel zijn om verschillende doelen te bereiken.

Altijd prijs
De tafel VvE’s wil iedere Gelderse VvE bedienen. De tafel heeft als ambitie dat alle Gelderse VvE’s plannen 
maken om hun panden toekomstbestendig te maken. Het beperken van het energieverbruik maakt daar deel van 
uit. De tafel VvE’s reikt Gelderse VvE’s Nul op de Meter als wenkend perspectief aan.

Niet iedere VvE is geschikt voor een NoM-aanpak: sommige VvE’s hebben net in dubbelglas of nieuwe cv-ketels 
geïnvesteerd. Die investeringen zijn nog niet afgeschreven en er zal geen geld in kas zijn voor een grote 
investering. Andere VvE’s hebben nooit of onvoldoende gespaard om in hun panden te investeren. Het Gelderse 
VvE-loket wijst deze VvE’s er op de juiste stappen te zetten (de zogenaamde no-regret maatregelen). Zodat zij de 
juiste investeringen plegen en op langere termijn alsnog naar Nul op de Meter kunnen gaan.

Een heel groot deel van de VvE’s is wel geschikt voor een NoM-aanpak. Het gaat om VvE’s: 
 met gemiddeld 50 en minimaal 24 wooneenheden;
 met panden gebouwd voor 1985, geen monument zijnde;
 die afgelopen jaren geen grote investeringen gepleegd hebben;
 met een meerderheid aan particuliere eigenaren;
 met een gezonde financiële huishouding;
 liefst met collectief gestookte wooneenheden.

De NoM-aanpak van de tafel VvE’s is bestemd voor deze VvE’s. We focussen in deze fase op de relatief 
eenvoudige complexen. Zo maximaliseren we de kans van slagen van deze eerste projecten. Met behulp van de 
quick scan bepalen we of een VvE organisatorisch en financieel voldoende gezond is alsmede technisch geschikt 
is om naar NoM te komen.

Effecten van het uitvoeringsplan
In 2020 zijn 45 Gelderse VvE’s Nul op de Meter. Dit project richt zich op VvE’s met een gemiddelde omvang van 
50 wooneenheden. In 2020 zijn dus circa 2.250 wooneenheden Nul op de Meter. Voor nog eens circa 3.000 
wooneenheden ligt er een NoM-advies. De eigenaren van de overige circa 95.000 wooneenheden worden via het 
Gelders VvE-loket geïnformeerd en kunnen zich door goede voorbeelden laten inspireren om ook voor een NoM-
aanpak te kiezen of stappen in die richting te zetten.

De verwachting is dat de markt voor NoM renovaties van VvE’s zich in 2020 zo heeft ontwikkeld, dat vragers en 
aanbieders gezamenlijk de kosten dragen van quick-scans en begeleiding van NoM trajecten, en dat daarvoor dan 
geen overheidssubsidie meer nodig is. Het instandhouden van een onafhankelijk VvE loket zal dan nog wel 
subsidie vergen.

Organisatie
De volgende partijen nemen deel aan de tafel VvE’s van het Gelders Energie Akkoord:
1. De gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen en Wageningen
2. De provincie Gelderland
3. VVE beheerder J. Bakker Vastgoedbeheer
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4. Energiesprong
5. VVE’s met Energie
6. Zelfstandig adviseur Marianne Nevens (tafelvoorzitter)
We missen nog financiers aan tafel.

We richten een projectorganisatie in, die de in het uitvoeringsplan benoemde activiteiten uitvoert. We huren een 
adviseur in om het VvE-loket te bemensen. Om VvE’s inhoudelijk en procesmatig naar NoM te ondersteunen, 
huren we expertise in vanuit de pool van het landelijke netwerk Stroomversnelling. In de pool zitten experts die 
weten wat er op financieel, technisch, sociaal en juridisch gebied bij een NoM-renovatie komt kijken en/of 
ervaring hebben met de praktische begeleiding van VvE’s.

Daarnaast kunnen ook bouwpartijen die aangesloten zijn een beroep doen op Stroomversnelling. Bijvoorbeeld als 
zij hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van een NoM-concept voor VvE’s of bij innovatie om tot slimmere en 
goedkopere deeloplossingen te komen (zoals op installatiegebied). De stichting kiEMT heeft aangegeven hier ook 
een rol in te kunnen vervullen. Te zijner tijd wordt dit onderdeel nader uitgewerkt.

Wat gebeurt er al
Voor nieuwbouw is NoM een no-brainer: de meer-investering is financierbaar (ook voor particulieren) en de total 
costs of ownership zijn lager dan wanneer gebouwd wordt conform het bouwbesluit. Maar de grootste opgave ligt 
bij de bestaande bouw. Steeds meer partijen in het land zetten hier hun tanden in en doen ervaring op met NoM-
renovaties van bestaande woningen. Waaronder ook ervaring met de eerste gestapelde huurwoningen.

Het landelijke innovatieprogramma Energiesprong heeft nu ook de eerste pilots met VvE’s opgestart. In de 
gemeente Apeldoorn loopt de pilot VvE Lindenhove. Drie bouwpartijen maken momenteel een concept om de 180
appartementen tellende serviceflat naar NoM te verbouwen. In Den Haag en Rotterdam lopen in totaal nog vier 
van dergelijke VvE-pilots.

Steeds meer partijen sluiten aan bij de Stroomversnelling Gelderland: een beweging die NoM-renovaties van grote
aantallen Gelderse woningen wil realiseren. In Arnhem zijn 96 huurwoningen en in Wageningen en Apeldoorn 
zijn koopwoningen naar NoM verbouwd. Op dit moment is een Interreg-aanvraag in behandeling voor een NoM-
programma in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De provincie Gelderland participeert in de 
aanvraag en zet daarbij in op VvE’s volgens de in dit plan beschreven aanpak.

Opschaalbaarheid
Zoals eerder aangegeven ligt de focus van de NoM-aanpak in deze fase bij de relatief eenvoudige complexen. Zo 
maximaliseren we de kans van slagen. Goede voorbeelden zullen leiden tot meer vraag naar NoM-renovaties van 
VvE’s. Wanneer langdurige financiering mogelijk is en er beter aanbod van bouwpartijen is, is de NoM-aanpak 
voor VvE’s uitstekend opschaalbaar. Dan zullen door de markt ook minder eenvoudige opgaven opgepakt gaan 
worden.
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Begroting

Bouwopgave
Uitgaande van een gemiddelde investering van  €45.000 per appartement gaat het bij de ambitie 45 VvE’s (met 
gemiddeld 50 wo) naar NoM om een bouwopgave van meer dan €100 miljoen.
2.250 appartementen zullen daarmee Nul-op-de-Meter zijn. Van de 60 VvE’s die een NoM-advies krijgen en de 
VvE’s die bereikt worden via het VvE-loket zal een flink aantal de komende jaren (de eerste) stappen zetten 
richting NoM. Dat zal naar verwachting tot een minstens zo grote opgave voor bouwpartijen leiden.

Totale projectkosten
Kosten VvE loket light 2016-2020
We beginnen met een light-versie: een campagne en een doorverwijzing vanaf de verschillende (gemeentelijke) 
websites in de provincie naar een goed geïnformeerd persoon die in staat is om VvE’s te informeren, door te 
verwijzen en te selecteren voor ons NoM-traject. Ontstaat er meer vraag, dan kan besloten worden om het loket uit
te breiden. De kosten hiervoor zijn €160.000 voor de periode 2016-2020.

Kosten quickscan 
Om te bepalen of een VvE organisatorisch en financieel voldoende gezond is alsmede technisch geschikt is om 
naar NoM te kunnen komen is een quickscan nodig. Een quickscan kost €4.000 per VvE. VvE’s die na de 
quickscan ‘ongeschikt’ worden geacht krijgen gericht vervolgadvies mee. Een deel van die VvE’s zal na het op 
orde brengen van organisatorische en financiële zaken in de toekomst alsnog naar NoM kunnen. Een ander deel is 
technisch/bouwkundig niet geschikt voor NoM. Dat deel kan vervolgens wel stapsgewijs door naar 
energiezuinig/energieneutraal. VvE’s die geschikt worden geacht voor NoM gaan door in het verdere 
begeleidingstraject.

Begeleidingskosten naar NoM
Begeleiding van VvE’s op dit proces is intensief. Er is reeds een start gemaakt met een grote VvE in Apeldoorn 
(180 app). De inschatting is dat de totale begeleiding daar €40.000 (heeft ge-) kost. Voor de volgende 4 VvE’s zal 
dat hetzelfde zijn. Daarna gaan de kosten voor VvE’s 5-44 zakken naar €30.000 per VvE omdat de processen dan 
wat meer gestroomlijnd raken.

Kosten projectmanagement 
Op dit moment financiert het ministerie van BZK het programmamanagement  voor Stroomversnelling VvE’s. Zij 
doen dit tot einde 2016. Om dit programma in Gelderland op te kunnen zetten is voor (2016-2020) €400.000 
nodig. 

Wie zal dat betalen?
We willen uiteindelijk (na 2020) toe naar een situatie dat VvE’s de kosten van dergelijke begeleidingstrajecten 
volledig zelf gaan betalen omdat zij ze als nuttig zien en ze een onlosmakelijk deel uitmaken van advies en 
onderhoudskosten die verwerkt zijn in de servicekosten. Tegen die tijd zullen dergelijke trajecten ook minder 
kostbaar zijn. Zo ver zijn we nu nog niet.  Wil het project kans van slagen hebben dan moeten alle stakeholders 
bereid zijn bij te dragen, financieel én in uren.
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In onderstaand overzicht zijn de met het uitvoeringsplan gemoeide kosten opgenomen en is een voorstel 
opgenomen voor de verdeling van die kosten over de stakeholders.

Kosten voor Gelders VvE-loket en voorstel voor verdeling
Kosten VvE loket light 2016-2020
(voor alle 8.200 VvE’s Gelderland)

Gemeenten betalen Provincie betaalt Totaal
€80.000* €80.000 €160.000

*hiervoor zal nog een eerlijke kosten verdeling per gemeente gemaakt worden op basis van het aantal 
(wooneenheden in) VvE’s  in de betreffende gemeente.

Kosten 100 quickscans en voorstel voor verdeling
VvE 
nr 

Kosten
Per complex

VvE’s
betalen

Gemeenten betalen Provincie betaalt Totaal

1-100 €4000 uren uren 100 x €4.000 €400.000

Kosten begeleiden naar45 VvE’s naar NoM en voorstel voor verdeling
VvE 
nr 

Kosten
Per complex

VvE’s
betalen

Gemeenten betalen Provincie betaalt Totaal

1 €40.000 uren 1 x € 40.000 (Apeldoorn) - €40.000
2-5 €40.000 uren uren 4 x €40.000 €160.000
6-45 €30.000 40 x €5.000 40 x €5.000 40 x €20.000 €1.200.000

40 x €10.000*
Bij uitvoering

40 x -€10.000 (min)

Totaal €600.000 €240.000 €560.000 €1.400.000

*VvE’s betalen €10.000 aan de provincie terug als ze tot NoM uitvoering overgaan. Zij kunnen deze kosten 
gemakkelijk  meefinancieren als onderdeel van de totale projectkosten van hun renovatie.

Kosten projectmanagement en voorstel voor verdeling
Kosten projectmanagement Provincie betaalt Totaal

€400.000 €400.000

Totale kosten 2016-2020 en voorstel voor verdeling
Quickscans
Begeleiding NoM
Projectmanagement
VvE loket light

VvE’s
betalen

Gemeenten betalen Provincie betaalt Totaal

€600.000 € 320.000 €1.440.000 €2.360.000
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 3. Thematafel duurzame energie

 3.1. Afbakening: hard ontmoet zacht
Onder duurzame energie verstaan wij hernieuwbare energie. Hernieuwbare energiebronnen zijn zon, waterkracht, 
omgevingswarmte en windenergie. Hernieuwbare energie impliceert dat houtachtige biomassa gebruikt kan 
worden zolang dat volgens een duurzame methode geproduceerd is (cyclisch gebruik) en/of  een bijproduct van 
regionale oorsprong is. Groen gas is hernieuwbaar, aardgas niet, CO2 opslag zou duurzaam kunnen zijn, maar is 
niet hernieuwbaar. Duurzame energie gaat over technieken, berekeningen, fysieke investeringen en economische 
haalbaarheid. Dat is de harde kant van de energie transitie. 
In dit document wordt de opdracht aan de tafel verwoord en de factsheets van de energiebronnen gepresenteerd. 
Deze bevatten achtergrond informatie die gebruikt zijn voor het samenstellen van de samenvatting. De volgende 
factsheets zijn opgenomen:

Energiebronnen
- Collectieve zon-PV installaties
- Windenergie
- Waterkracht
- Biomassa/vergisting
- Omgevingsenergie

Transversale thema’s 
- Nieuwe coalities tussen actoren die niet gewoon zijn samen te werken;
- Legitimatie/weerstand voor energie installaties (draagvlak, bewustwording en burgers);
- Tools voor de versnelling;
- Financiën en regelgeving.

 3.2. De opdracht
Geef een impuls aan de realisatie van duurzame energie met een ruimtelijke component: zoek synergie in 
ruimtegebruik en ontwikkelkracht (combinatie van burgers, bedrijven, overheden) en het proces van regionale 
routekaarten. Focus op onderwerpen met handelingsperspectief. Het gaat hier om de ontwikkeling van energie uit 
zon, wind, biomassa & slib en waterkracht (verken de optie om subtafels te organiseren). Aan de tafels worden 
knelpunten en kansen bij elkaar gebracht en naar (gezamenlijke) oplossingen gezocht. Door de partijen te vragen 
hun infrastructuur ‘in te brengen’ wordt het speelveld groter gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
combinaties van bijvoorbeeld energiecoöperaties (burgers) en ruimte bij bedrijven voor welke bepaalde duurzame 
opwekking niet rendabel is. Bestuurlijke drukte moet worden vermeden. GEA geeft elk relevant onderwerp een 
plekje en betrokken actoren worden met elkaar verbonden. Gemeenten vragen (onder het motto voorbeeldige 
overheden) om concrete invulling en het “adopteren” van enkele projecten die versnelling brengen in 2016.

Thijs de la Court: “Als de politiek faalt, moet het maatschappelijk middenveld het oppakken. Dat is de
aanjager van de energietransitie. De provincie Gelderland wil graag ruimte geven aan die partijen om aan de 
slag te gaan. Dan ontstaat vast een prettige gestoorde chaos. Het Gelders Energie Akkoord roept iedereen op 
bij te dragen, brengt verbinding en geeft iedereen een plek”.

 3.3. Knelpunten en kansenkaart
De vragen aan onze tafel zijn:

 Wat zijn de belangrijkste knelpunten die nu om aandacht vragen
 Wat zijn de kansen om de versnelling van de energietransitie te bewerkstelligen
 Wat kunnen organisaties inbrengen om de versnelling te bespoedigen
 Wat zijn de kernpunten voor het financieringsprogramma
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 Wat zijn wenselijke professionaliseringstrajecten voor burger initiatieven
 Wat zijn specifieke aandachtspunten voor subtafels:

◦ Collectieve zonPV
◦ Windenergie
◦ Waterkracht
◦ Biomassa/slib
◦ Omgevingswarmte

 Wat is belangrijk voor ruimtelijke inpassing en landschap versterkend?
 Wat is nodig voor verbeteren van de onbalans in het net, smart grid en opslag van energie?
 Hoe verhouden deze bovenstaande onderwerpen zich met regionale routekaarten: wat vindt waar plaats?

Maar ook willen we meer horen over de ambitie en samenhang van het Gelders Energie Akkoord. Is er een 
organisatorische schets te geven die het proces beheersbaar en werkbaar maakt? Maar een dynamisch 
veranderingsproces houdt ook een beetje chaos in en dat is inspirerend. Wat is de stand van zaken en wat zijn de 
plannen van betrokken partijen? Hoe kan gewaarborgd worden dat het plan gedragen wordt van onderaf? Er zijn 
groen en rijpe plannen, gemeenten die voorop lopen of net zijn gestart. Wat is de groots gemene 
deler/bandbreedte? Meer partijen zullen actief betrokken moeten worden bij de transitie: bedrijfsleven, instituten 
en onderwijs. Als alle partijen aan tafel zitten, die ook tegenstellingen vertegenwoordigen, kan het debat rijker zijn
en komen betere oplossingen boven drijven. En zal iedereen kunnen bijdragen aan het Gelders Energie Akkoord 
door zelf de eerste concrete uitvoeringsstappen te zetten: we doen wat we nu samen kunnen doen.
Maar een uitvoeringsplan begint met een inspirerend en uitdagend gemeenschappelijk doel. Een business as usual 
scenario levert een groei van de opwek van duurzame energie van 4,5% naar 7,5%. Welk doel stellen wij aan onze
tafel: 2050 energie neutraal?, 2% energiebesparing per jaar tot 2020, 14% duurzame opwek in 2020 of 16% in 
2023. Welke versnelling kunnen wij aan? Wat is de taakstelling in 2016? In het energieakkoord is het doel gesteld 
op reductie van energie en duurzame opwek in PJ en GJ. Daarnaast willen we aandacht voor de werkgelegenheid 
in de regio.

Ons beeld op de energietransitie: innovatie gaat niet van zelf.
Het gaat niet vanzelf in tegenstelling tot wat wel wordt beschreven in de literatuur: eerst de koplopers (early 
adapters) en dan volgers, etc. tot iedereen de nieuwe techniek heeft geadopteerd of nieuwe werkwijze - 
samenwerkingsvorm eigen heeft gemaakt. Nee dus, innovatie is “oorlog”” . Dat betekent dat er hard geknokt moet
worden en strategieën nodig zijn om de energie transitie te versnellen. Een groot gedeelte betrokken partijen 
omarmen de ambitie, in ieder geval in woorden. Maar gevestigde belangen zijn weerbarstig en een (tijdelijk) 
promotie/beschermingsregime is nodig om initiatieven tot bloei te laten komen. Dan kun je niet aan de markt 
alleen overlaten. Overheden zullen moeten bijdragen aan de verandering van het speelveld, zodat de spelers 
letterlijk het innovatie spel kunnen spelen. Ook kan innovatie niet beperkt blijven tot de elite en moet ervoor 
gezorgd worden dat iedereen mee kan doen. Versnelling is dan vooral een ambitie van massatoepassing van de 
state-of-the-art technologie terwijl technologie ondertussen weer wordt doorontwikkeld. Ook geldt de 80%-20% 
redenering. Laten we ons vooral inzetten om efficiënt en effectief tot 80% van onze doelen te komen en ons nu 
niet te verliezen in de laatste 20%.
Praktisch voor 2016 betekent dat er op elk gewenst thema er ten minste één duidelijke stap wordt gezet die 
versnelling mogelijk maakt. De optelsom van deze acties en de impact daarvan geeft een beeld van enthousiasme, 
actiebereidheid, een inspanningsverplichting, meer kansen in 2017 om nogmaals een hogere versnelling in te 
zetten. De basis voor de versnelling is wat betrokken actoren zelf kunnen (aandurven) en met elkaar beter kunnen.
Van overheden wordt verwacht dit proces te faciliteren, te ondersteunen, belemmeringen weg te nemen en zelf het 
goede voorbeeld te geven.
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 3.4. Factsheets

 a) Collectieve zon-pv installaties
Collectieve zon is laagdrempelig met snelle potentie voor brede deelname. Echter het is een kwetsbare 
businesscase en daarmee voor opschaling (CO2 rendement) gevoelig. Het is een belangrijk middel om mensen te 
mobiliseren en coöperatieve structuren mee vorm te geven. Het slopen van stallen in het buitengebied van de 
Achterhoek geeft in potentie ruimte voor het plaatsen van zon-PV parken. Ook zijn er sterke ontwikkelingen op 
integratie van zon-PV cellen in gebouwonderdelen. Dat kan de installatie kostprijs omlaag en het totale zon-PV 
oppervlak wordt sterk vergroot. 

Omdat de businesscase van collectieve zon voor de meter lastig rendeert zijn er tot nu toe weinig initiatieven voor 
grote zonneparken in het buitengebied. Maar overheden zijn over het algemeen ook nog niet klaar over de vraag 
of zonnevelden daar moeten worden toegestaan. Er wordt sterk verschillend gedacht over de nut en noodzaak van 
collectieve zon-PV installaties in het buitengebied. RVO heeft een onderzoek in gang gezet om de ruimtelijke 
aspecten in kaart te brengen. De provincie Gelderland heeft nog geen visie en beleid opgesteld. 
Bestemmingsplannen maken zonnevelden niet mogelijk en een uitgebreide omgevingsvergunning of 
bestemmingsplan wijziging is nodig. Er zijn partijen die liever geen zonnevelden toelaten omdat de doelstelling 
zon-PV gehaald kan worden met het potentieel in stedelijk gebied en vinden dat eerst alle daken van woningen, 
industrieën en op daken en bouwvlakken bij boerderijen (gemengde bestemming) moeten worden benut voordat 
landbouwgrond wordt “opgeofferd”. Zon-PV wordt dan gezien als een stedelijke ontwikkeling: een bouwwerk 
zijnde niet gebouw. Er is nog geen goed beoordelingskader voor veldopstellingen. Sommige gemeenten zoeken 
ruimte op voorlopig onverkoopbare aangekochte gronden voor woningbouw en bedrijventerreinen (tijdelijke 
bestemmingen tussen de 10 en 20 jaar), staan zonnevelden toe aan de randen van stedelijk gebied of sluiten enkele
agrarische bestemmingen (zoals glastuinbouw) of landschapstypen (het Gelders Natuur Netwerk) uit. Steeds geldt 
dat ruimtelijke inpassing wordt geëist. Het brengt een hoog risico met zich mee om de kosten te dragen voor de 
aanvraag van een omgevingsvergunning/bestemmingsplan wijziging.

Ons beeld: zonneparken zijn  een integraal onderdeel van het buitengebied
Met de strategie van zon op daken alleen zullen initiatiefnemers belemmerd worden in hun ambities een 
versnelling te brengen in de productie van hernieuwbare energie met collectieve zonneparken. Zonneparken zullen
dan ook een integraal onderdeel gaan vormen van het buitengebied. Naast zon op schuren is het mogelijk zon op 
erf (project Zoef) te promoten en zonnevelden toe te staan in bepaalde landschappen. Landschappelijke inpassing 
kan zijn dat de velden niet te zien zijn (via aanbrengen van schaamgroen) in gesloten landschappen en juist laag in
het zicht liggen in open landschappen. Bewoners wekken collectief zonnestroom op aan de randen van dorpen en 
steden.

Er zijn echter al wel enkele versnellingen te melden. Projecten blijken succesvoller als er naast duurzaamheid een 
sociaal/maatschappelijk doel wordt geadopteerd. Hierdoor neemt het aantal mensen dat wil deelnemen in de 
directe omgeving (= de postcoderoos) belangrijk toe en wordt het bijvoorbeeld makkelijker om het dak gratis 
beschikbaar te krijgen en nemen deelnemers genoegen met een beperkt financieel rendement. Om projecten van 
de grond te krijgen is er een aanjager nodig met voldoende verstand van zaken (of goed begeleid) op alle cruciale
gebieden als juridisch, financieel, communicatie, bestuurlijk.
Ook zijn er naast de ruimtelijk ordeningsvraagstukken andere belemmeringen te benoemen:

1. De verruimde korting van 9 cent is nog niet voldoende om projecten financieel aantrekkelijk te maken
2. Een zuivere teruglever-aansluiting grootverbruik is nog niet beschikbaar, waardoor 

postcoderoosprojecten > 50 kWp niet mogelijk zijn vanwege de hoge kosten van de aansluiting.
3. Ontwikkeluren zijn enorm en kunnen niet geheel uit de businesscase vergoed worden.
4. Nog geen norm voor pachtprijzen van daken, eigenaren denken er ‘rijk’ van te worden.
5. Het kale stroomtarief (netto teruglevertarief) is relatief laag
6. Huidig belastingstelsel is niet goed (verkeerde verhouding gas vs elektra, grootverbruikers vs 

kleinverbruikers)
7. Constructie van veel daken niet sterk genoeg
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8. Lokale weerstand
Specifiek voor de postcoderoos zijn nog belemmeringen te noemen:

 Businesscase is te krap, 13 cent per kWh opbrengst is het absolute minimum voor een project.
 Toetsing door belastingdienst pas nadat alles is opgetuigd, geeft een groot risico/onzekerheid voor 

initiatiefnemers
 Ondernemers quotum geeft onduidelijkheid/rechtsongelijkheid (max 5% ondernemers, max 20% van 

vermogen). ZZP’ers met een bedrijf aan huis kunnen met hun prive stroomgebruik maar beperkt 
meedoen. Geeft ook extra administratieve rompslomp.

 Medewerking door energiebedrijf  is niet verplicht waardoor deelnemers moeten overstappen en maar 
beperkte keuze hebben voor een energiebedrijf (concurrentie belemmerend).

Specifiek voor de SDE+ regeling zijn er nog belemmeringen te noemen:
 Concurrentie met biomassa en wind geeft grote onzekerheid over beschikbare budget
 Regeling is meestal uitgeput als er 13 cent beschikbaar komt (eind van het jaar)
 Niet stapelen met rijksregelingen (EIA, MIA)

Voor ondernemers kan financiering van zonnepanelen een probleem zijn. Dat los je niet op met een adviseur, wel 
met een provinciaal revolverend fonds waaruit ondernemers een laagrentende lening kunnen krijgen. Verder kan 
een koppeling gemaakt worden met het verwijderen van asbest. Nu is er alleen voor agrariërs een dergelijke 
regeling. Deze zou uitgebreid moeten worden voor meer doelgroepen (sport, maatschappelijk vastgoed, bedrijven,
particulieren etc).

Plan van actie
Om de versnelling in 2016 in te zetten zijn de volgende acties noodzakelijk:

 Voor veel burgers, bedrijven en overheden is het geen “top of mind” of “corebusiness” en heeft het geen 
prioriteit. Kennelijk is de verhouding tussen investering, inspanning en opbrengst ook nog niet 
aantrekkelijk genoeg. Dus moet je pro-actief voorlichting geven (voor burgers, bedrijven en semi-
overheden) en hulp bieden bij organisatie en financiering van projecten. Op provinciaal, regionaal en 
lokaal niveau. Hiervoor moeten middelen beschikbaar worden gesteld. Een regionaal 
expertisecentrum en/of vliegende brigade  inzetten.

 Het combineren/stapelen van de postcoderoosregeling/SDE met de Provinciale participatiesubsidie biedt 
soelaas tot ca. 800 panelen opstellingen. Dit subsidietraject is alleen geschikt voor kleine projecten (tot € 
200.000 investering). De omvang van het budget van de participatiebonus zal zeer snel op zijn als het een
beetje gaat lopen. De provinciale subsidie voor participatie in lokale duurzame energieprojecten 
(5.10.13 van Vitaal Gelderland) is nog steeds onontbeerlijk

 Er is veel verschil tussen (en binnen) gemeentes over noodzaak, huidige stand van zaken, visie, 
regelgeving, subsidie, duurzaamheidsleningen, leges, WOZ etc.Per regio is een éénduidige aanpak van 
gemeenten o.g.v. omgevingsvisie (bestemmingsplannen) en subsidies en leningen. Handboek / 
stappenplan / richtlijnen (m.n. o.g.v. R.O.) voor gemeentes kan helpen. Gemeentes willen wel gunnen aan
lokale coöperaties maar worden beperkt door wetgeving (WMO)

 Verlaging/teruggaf leges bij omgevingsvergunning voor duurzame opwekking (vb zoals de gemeenten 
Wageningen en Bronckhorst willen doen)

 Versimpelen van de procedures. Nu 2 loketten: provincie en belastingdienst. Dit kan eenvoudiger 
waardoor tijdwinst, kostenbesparing en dus vergroting slagingskans wordt bereikt. Hou hierbij ook 
rekening met andere combinaties, zoals bij: sportclubs, asbest eraf zon erop (niet alleen voor agrariërs), 
zon op erf, bestaande woningbouw en bedrijven, SDE, zonnepanelen boven spoorlijn, zon+water, 
zon+wind, zon+geothermie etc. (beter aansluiten van loketten zie 3.)

 Binnen SDE+ een aparte categorie voor zonne-energie met voldoende  zeker gesteld budget
 In beeld brengen en koppeling maken waar welke verschillende vormen van hernieuwbare energie 

mogelijk / wenselijk zijn op gebied van ruimtelijke ordening en netcapaciteit. Bedrijven met geschikt 
dak die niet zelf willen investeren, wel vragen om hun dak beschikbaar te stellen. Maak gebruik van 
synergie van bestaande aansluitingen

 Kennis verder ontwikkelen (en vervolgens delen) op alle onderdelen die een businesscase succesvol 
maken.

 De invloed van socialiseren (deel van winst komt ten aan een gemeenschappelijk goed doel),  van een 

Bijlage met uitvoeringsplannen concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 14



project lijkt effectief. Maar werkt niet overal. Waarom niet? Onderzoeken wat de verschillen, 
succesfactoren en kansen zijn.

 Wil je snelheid en volume maken, dan heb je ook bedrijven nodig. Hoe betrek je bedrijven slim bij je 
organisatie of project (zonder als LDE je onafhankelijkheid in gevaar te brengen)?

 In Gelderland proefprojecten met virtueel salderen?
 Bij nieuwbouw verplicht constructie sterk genoeg voor PV
 Huidig stelsel energiebelasting wijzigen
 Ruimtebeslag van zon-PV is een serieuze belemmering die weerstand oproept in de landbouwsector en 

burgers. Waarom niet creatief aan de slag met zon-PV boven het spoor? Het gaat om  dubbel of 
driedubbel ruimtegebruik: Er is veel openbare ruimte die een dubbele functie kan krijgen zodat duurzame 
energie netto geen / minder extra ruimte nodig heeft. Zonnepanelen boven parkeerplaatsen, boven 
fietspaden, langs of boven wegen, op bushokjes. En spectaculair en dat wordt een heel mooi, prachtig 
gezicht: zonnepanelen op de boogbruggen over vaarwegen of wegkruisingen. Aandachtspunt voor GEA is
dus een inventarisatie te maken van alle openbare ruimte die overdekt kan worden met zonnepanelen. 

 Project Zon op Erf (Zoef) in de Achterhoek vertalen naar Gelderse schaal. Zon op Erf is een plan om de 
leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. 
De schuren worden gesloopt en het asbest gesaneerd en op de erven komen zonnepanelen te liggen.

 b) Windenergie
Windenergie is hoogdrempelig wat betreft participatie en acceptatie met snelle potentie voor grootschalige 
duurzame opwek. Stevige businesscase met sterke noodzaak voor lokale (financiële en maatschappelijke) 
participatie. Belangrijk middel om de opschaling van duurzame energie opwekking én coöperatieve opwek te 
realiseren en daarmee coöperatieve structuren volwassen te maken.

Ons beeld: elke gemeente zijn windturbine, veranderingsmolen, dorpsmolen, sport en cultuurmolen
Windenergie op land is nodig voor een succesvolle energietransitie en kan bijdragen aan lokale economie en 
verbeteren van het voorzieningenniveau in rurale gebieden. Betrokkenheid van lokale gemeenschappen is cruciaal
voor de versnelling van windenergie ontwikkeling. Als dat lukt zullen in elke gemeente enkele windmolens 
verrijzen die (mede) door burgerorganisaties zijn georganiseerd en geëxploiteerd. Diverse participatiemodellen 
zijn in ontwikkeling. Daarmee kan het Gelderse aandeel in de nationale opgave wind op land eenvoudig worden 
overtroffen.  

Zonder windenergie gaat de energietransitie niet lukken. In de regionale routekaarten wordt vaak gezegd dat en 
zon-PV, en waterkracht, en omgevingswarmte en windenergie nodig is om de klimaats- en energiedoelen te halen. 
Ook is het algemeen bekend dat een windmolen een goed rendement geeft op basis van investeringen. Een 
windturbine of windpark zou gezamenlijk moeten worden ontwikkeld en beheerd. De “winsten” kunnen beter 
verdeeld worden onder grondeigenaar, omwonenden, maatschappelijke organisaties in de buurt en 
energiecoöperaties. De provincie Gelderland heeft een windvisie en er staan enkele windenergie ontwikkelingen 
op de rails. Er is behoefte aan verdieping om een versnelling te kunnen realiseren. Nieuwe afspraken moeten 
worden gemaakt. Dan gaat het niet over het verkopen van windenergie maar om het verleiden van de omgeving 
zelf een windmolen te exploiteren en van de lusten te genieten. 
Diverse onderwerpen vragen oplossingen. De betrokkenen van de Community of Practice inventariseerden de 
volgende onderwerpen:

 krachten bundelen met andere initiatieven en documenteren van de beste praktijk;
 systeem georiënteerde ontwikkeling in plaats van plaats georiënteerde ontwikkeling;
 samenwerking tussen burgers, overheden en commerciële windenergieontwikkelaars over grondposities 

(geen plek geen molen);
 risicovolle voorfinanciering bij projectontwikkeling is een drempel;
 van ambitie naar eigen lokale uitvoeringsorganisatie;
 participatie modellen waardoor investeren, de exploitatie en de “winst” eerlijk kan worden verdeeld;
 vernieuwende communicatie strategieën met een boodschap op basis van kennis over bewoners in het 

gebied en visualisatie van effecten in het landschap. Gebruik maken van kennis over sociale segmenten 
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verdient aandacht (Motivaction/Alliander);

Plan van actie windenergie:
Het Gelders Energieakkoord moet pleiten voor coöperatieve windenergie ontwikkeling:

1. een oplossing voor toegang tot de financiering (revolverend, mogelijk klein deel via subsidie) van de 
voorinvestering;

2. combinaties met zon-PV velden nader onderzoeken;
3. veiligstelling van grondposities: coöperatieve ontwikkeling wind is vooral rendabel wanneer de 

coöperatie ook een grondpositie heeft of een voorkeursrecht wordt afgegeven om  een bepaald gebied 
ontwikkelingen te onderzoeken en voor te bereiden;

4. Ontwikkel een windmolenproject als een gebiedsproject, waarin alle belanghebbende partijen vroegtijdig 
aan tafel zitten en met de plaatsing van windturbines ook andere gewenste ontwikkelingen in het gebied 
mogelijk worden gemaakt;

5. Een van die partijen moet de bewoners en lokale investeerders vertegenwoordigen;
6. een breekijzer om vastgelopen processen weer op gang te krijgen vanuit de provincie;
7. tools om van-onder-op betrokkenheid bij windenergie ontwikkeling te faciliteren: met frisse wind en 

visualisatie technieken.
 

 c) Waterkracht
Water is de oudste energiebron ter wereld. Water is een schone en duurzame energiebron. Het wateraanbod is 
voorspelbaar en het kan daardoor ook gebruikt worden als groene basislast. Het aantal vollasturen van een 
waterkrachtcentrale is hoog. Watermassa’s kunnen gebruikt worden als energiebuffer / energie-accumulator. Ook 
terugwinning van energie achter schepen is mogelijk geworden. De meeste installaties staan bijna volledig onder 
water, dus het heeft weinig tot geen impact op horizon. Water is veel zwaarder dan lucht. Er kan met relatief veel 
kleinere installaties worden gewerkt. Het grote voordeel van energie uit water is de voorspelbaarheid van de 
productie. In de provincie Gelderland hebben we voldoende mogelijkheden  om betaalbare en duurzame energie 
uit stromend water te halen. Denk hierbij aan rivieren, bijvoorbeeld de Waal, het Pannerdenskanaal  en de IJssel 
en denk bijvoorbeeld aan waterkracht achter stuwen in kanalen of in zeer traag stromende rivieren, zoals de 
Neder-rijn,  het Twentekanaal, de Berkel etc. (opwekking door hoogteverschil en door debiet).
Er is lokaal veel potentie voor kleinschalige opwekking. Waterkracht is sterk in haar uitstraling. Ze kan een 
wezenlijke lokale/regionale bijdrage leveren in balans tussen vraag en aanbod duurzame energie op het netwerk.

Ons beeld: op elke geschikte plek wordt waterkracht opgewekt Waterkracht is aaibaar
en niemand zal daar op tegen zijn als aan enkele basisvoorwaarden zijn voldaan. Naast diverse typen waterkracht
installaties op diverse locaties wordt  nader gekeken naar innovatieve opwekking van energie.  De opslag van
waterkracht (omhoog-pompen overdag met goedkope zon-PV of windenergie overschotten) en turbineren in de
(dure) avonduren vindt overal plaats vanwege de business case, maar ook vanwege de bijdrage aan de stabiliteit
op het netwerk (minder overschotten en minder tekorten) en minder elektriciteitstransport. Ook terugwinning van
energie turbulentie achter schepen is mogelijk geworden.

In het najaar 2015 heeft de provincie Gelderland een uitvraag geformuleerd over de kansen voor waterkracht. Om 
de mogelijke potentie te kunnen bepalen is het zaak eerst de mogelijke (hydrologische) locaties is beeld brengen, 
inclusief de omgeving en de infra. Hiermee kunnen we totale maximale hoeveelheid op te wekken energie uit 
water in Gelderland bepalen.
De technische voorwaarden voor waterkracht zijn bekend: 
7. in rivieren vanaf een watersnelheid vanaf 1 meter per  seconde
8. achter stuwen/dammen een debiet van minimaal 1 kuub per sec en een minimaal verval (hoogteverschil) van 

50 cm. Dit hoogte verschil kan ook veel lager zijn indien het debiet toeneemt!
9. op de nieuwe stand der techniek brengen van oude waterkrachtcentrales: wat is het debiet? Wat is de 

stroomsnelheid? Wat is de huidige opwekcapaciteit?
10. visvriendelijkheid moet zijn gegarandeerd;
11. het functioneren van waterbeheer door waterschappen of door RWS mag niet in het geding zijn

Bijlage met uitvoeringsplannen concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 16



12. de business case is eenvoudiger rond te krijgen bij continue stromingen. Er ligt er wel een kleine uitdaging: 
gezegd moet worden dat de waterkracht centrale in Doesburg met een opwek capaciteit van 500 kW bij een 
wateraanbod van 40% in tijd ook een positieve en gesloten businesscase heeft!! Gemiddelde output is daar 
200 kW.

13. aandacht voor innovatieve waterkracht systemen. Er moet zeker voldoende ruimte komen voor nieuwe 
technieken, die een significante bijdrage kunnen leveren aan de opwekking en opslag van duurzame energie.

Plan van actie waterkracht:
Het Gelders Energieakkoord moet pleiten voor waterkracht ontwikkeling:

1. financiering en het afdekken van de risico’s zijn een uitdaging
2. gedegen vooronderzoek per locatie / opstelling naar haalbaarheid is een vereiste.

a. er zijn verschillende technieken beschikbaar, per locatie dient dit goed en overzichtelijk 
gemaakt te worden, zodat niet alle locaties op dezelfde manier beoordeeld worden als 
geschikt of ongeschikt

b. ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat je op locaties ook waterstromingen 
kunt beïnvloeden zodat er meer energie opgewekt kan worden.

3. nader onderzoek naar mogelijke stakeholders partners; medefinanciering door diverse partijen 
(inclusief gemeenten en waterschappen en de Provincie

4. de participatiebonus moet worden ingezet voor waterkracht-ontwikkeling door burgers
5. omdat we spreken over relatief lage vermogens, is het zaak projecten aan elkaar te koppelen om 

hiermee de overheadkosten laag te houden zodat we toch een verantwoorde kilowattuur-prijs 
kunnen halen;

6. lobbyen bij RWS, waterschappen en ministeries voor experimentele ruimte om energieopslag in 
water te creëren en ervaring op te doen in proeftuinen met dagelijks oppompen en turbineren. Dit
met feitelijke marktprijzen (aankoop en verkoop van energie) zodat vraag en aanbod van energie 
beter bij elkaar wordt gebracht;

7. aandacht voor innovatieve waterkrachtsystemen (terugwinning achter scheepvaart), die een 
significante bijdrage kunnen leveren aan de opwek en opslag van duurzame energie. Het 
combineren van projecten, 1 project met verschillende opwekkers (zon, wind, water) kan heel 
interessant zijn als 1 type van opwek niet volledig kan zijn per project of locatie.  

 d) Biomassa 

Biomassa onmisbaar in een duurzame samenleving
Voedsel, producten en energie  zijn alle drie te produceren uit biomassa.  Biomassa is veelzijdig en er zit veel 
potentie in de benutting ervan. Biosolarcells bijvoorbeeld maken straks ons waterstofgas, een brandstof die goed 
is op te slaan en toepasbaar is in het verkeer en vervoer. Biochemicaliën,  bioplastics, biobatterijen, biobased 
(bak)stenen die niet gebakken hoeven te worden, voorbeelden te over van producten die bij (gaan) dragen aan de 
energietransitie in een circular biobased economy. Achterliggend idee is dat alles dat nu van fossiele grondstoffen 
gemaakt wordt, in de toekomst van biomassa gemaakt zal worden. Dat vermindert de afhankelijkheid van fossiel 
en reduceert de uitstoot van CO2; in zowel productie- als afvalfase. Belangrijk ook om te beseffen dat de 
energiestromen die met de (circular) biobased economy1 gemoeid zijn in Nederland nu 3 à 4 maal zo groot zijn als
die van het conventioneel gerekende energieverbruik2 (elektriciteit, warmte en binnenlands gebruikte brandstof). 
Alleen met het (nationale) energieakkoord verduurzamen we niet alle energiestromen in ons land. Energieakkoord
en biobased economy zijn beide nodig en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Of er wereldwijd genoeg biomassa (en land) is voor een stijgende behoefte aan voedsel, biobased producten en 
bioenergie? Of we de bodem niet gaan uitputten of 'achteruit boeren' wat betreft CO2-emissies? Dat zal bepaald 
worden door tal van nodigde maatregelen, (on-)verwachte technologie-ontwikkelingen en anderssoortige 

1  'biobased economy' betreft het domein zònder voedselproductie, 'bioeconomy' het domein inclusief 
voedselproductie

2  http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl020119-Stroomdiagram-energie-voor-Nederland
%2C-2013.html
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innovaties. De productiviteit per hectare ligt in grote delen van de wereld nog op slechts 20 à 30% van wat er 
mogelijk is. Veel voedsel gaat verloren door slechte opslag, logistiek of eindigt als afval in de keten. Speculeren 
en flitshandel in voedsel roept überhaupt ethische vragen op. Het is onnodig om vanwege voedselproblematiek, 
die ook eigen oplossingen vraagt, de biobased economy op de rem te zetten. Sterker nog de bio-economie biedt 
nieuwe kansen voor landbouw, bosbeheer, visserij, energie en chemie. Bioraffinage, scheidings- en andere 
bewerkingstechnologiën zorgen ervoor dat we een groter percentage van de biomassa hoogwaardig kunnen 
benutten. Nieuwe (of juiste hele oude) teelten bieden meer productie met minder voetafdruk. Ook grootschalige 
productie van biomassa op zee zal realiteit worden. Als maatschappij moeten we sturen dat de biobased economy 
niet contraproductief is wat betreft bodemuitputting en CO2-emissie. Voor dit soort duurzaamheidsvraagstukken 
zoeken we aansluiting bij (inter)nationale normen. Hoogwaardige benutting gaat boven laagwaardige benutting. 
Vaak is het wel pragmatisch om eerst de laagwaardige benutting (bio-energie) te realiseren en vandaar uit te 
werken aan hoogwaardige benutting door waardevolle componenten uit de biomassa te separeren.

Programmatische aanpak BIC-ON (inclusief bio-energie)

Gelderland heeft met Overijssel een unieke positie in de biobased voorhoede van Europa. Mede doordat hier de 
beste landbouwuniversiteit ter wereld gevestigd is. Die opereert in het Bioeconomy Innovation Cluster Oost 
Nederland (BIC-ON) samen met innovatieve bedrijven en vooruitstrevende waterschappen.  Samen met 
Universiteit Twente en Radboud Universiteit stelt BIC-ON een complementaire innovatie-agenda op. In het BIC-
ON programma zijn, ontstaan uit co-creatie, inhoudelijke pijlers en ontwikkellijnen beschreven op biomassa-
onderwerpen die bovengemiddeld spelen in Gelderland en Overijssel: mest, slib, vezels, verse biomassa en algen. 
Dwarsdoorsnijdend in alle pijlers is bio-energie. 'BIC-ON' scoort in Nederland als regio met de meeste biobased 
projecten (met name ook bio-energie) en met een brede aanpak. Voorstel is om het BIC-ON programma zowel in 
de Energie Innovatie Agenda van Gelderland als in het Gelders Energie Akkoord te borgen. Om voor de realisatie 
van innovatie-hubs (één per pijler) en een groot flagship project (bijvoorbeeld op de plek van de oude 
kolencentrale), financiële middelen via het Gelders Energie Akkoord te reserveren, waarbij nadrukkelijk 
geprobeerd wordt om ook zoveel mogelijk Europese middelen aan te boren. Denk daarbij naast EFRO en Interreg 
ook aan JTI-BBI (gekoppeld aan Horizon2020) en SPIRE. Idee is om de primaire coördinatie van BIC-ON binnen
het valleybureau GreenTechAlliances (powered by kiEMT)  te houden en daarbij afstemming met het GEA-
secretariaat te organiseren. De ervaringen en ambities van GEA kunnen daarbij een waardevolle aanvulling zijn op
de huidige overwegend technologisch georiënteerde innovatieagenda van BIC-ON.

Wat en hoe met bioenergie en hogere verwaarding 

Het bovenstaande geeft aan dat biomassa een heel eigen maatschappelijke context kent die ook nog eens 
voortdurend in discussie en in beweging is. Tegelijkertijd wordt biomassa als energiebron in Gelderland volop 
toegepast en levert zo een bijdrage aan het aandeel duurzame energie in de provincie. Ook PPM Oost investeert 
voor Gelderland in biobased / bioenergie projecten. Gelderland is samen met Overijssel koploper in 
ruimteverwarming met biomassa. Waterschappen voorzien deels in hun eigen energiebehoefte door middel van 
vergisting van slip. Op verschillende plaatsen in Gelderland voorzien bedrijven deels in hun eigen energiebehoefte
door middel van vergisting van industriële organische reststromen. Ook wordt op verschillende plaatsen in 
Gelderland met vergisting mest omgezet in biogas en digestaat en zijn op een aantal plaatsen in de provincie 
nieuwe projecten voor mestverwerking in voorbereiding. De verwerking van biomassa als grondstof en als 
energiebron staat zoals gezegd hoog op de innovatieagenda in zowel Gelderland als Overijssel.
 
Inzoomend op mestverwerking

Biomassa als energiebron is in een aantal gevallen maatschappelijk controversieel. Dat geldt in het bijzonder 
dierlijke meststoffen. Feit is dat er te veel mest is, dat ofwel gedroogd en geëxporteerd, danwel innovatief 
verwerkt en als natuurlijke meststof in kringloop gebracht kan worden. Met biobased economy zetten we in op dat
laatste, waarbij ook het gebruik van kunstmest terug gedrongen kan worden; voor de productie van kunstmest 
worden namelijk hele grote hoeveelheden aardgas gebruikt en dat is dus te vermijden. Wanneer er bij de 
verwerking van mest bio-energie over blijft, dan is dat mooi meegenomen. De innovatieve veehouder achter de 
'Koeientuin' bewijst bijvoorbeeld dat (biologische) veehouderij, in het daartoe ontwikkelde staltype 'koeientuin' 
met biogasproductie een haalbare kaart is.
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Tegenstanders wijzen op de noodzaak om de alsmaar uitdijende  stroom dierlijke meststromen in te dammen en te 
beperken. Voorstanders van mestverwerking wijzen op de noodzaak om agrarische ondernemers een (gegeven de 
stand van de techniek) zo duurzaam mogelijk alternatief te bieden voor verwerking van dierlijke meststromen. 
Ook in Gelderland met een substantiële agrarische sector en een substantieel mestoverschot, wordt deze discussie 
gevoerd. 

Projectvoorstellen voor 2016
Projecten in het kader van BIC-ON komen binnen het Gelders Energie Akkoord mogelijk op meerdere tafels 
terug. Denk aan de tafels voor innovatie, biomassa en procesindustrie. Voor het overzicht hieronder een poging 
om een samenhangend beeld te schetsen vanuit de biomassa-tafel.

In het kader van BIC-ON wordt via GEA geld voor 2016 gevraagd voor de volgende zaken:
 Extra inzet vanuit het Bioenergiecluster Oost Nederland (BEON, partner in BIC-ON) voor Gelderland, te 

zien als een consulent bioenergie voor partijen die hulp vragen met een businesscase, installatievragen en 
ruimtelijke vraagstukken. Deze consulent kijkt naast bioenergie ook naar mogelijkheden voor 
hoogwaardiger benutting van biomassa.
€ 0,2 miljoen per jaar

 Voorbereidingskosten voor een 'flagship' biobased economy (inclusief bioenergie) op bijvoorbeeld de 
plek van de huidige kolencentrale in Nijmegen te komen. Opbouw is dat er eerst houtstook, dan bio-LNG 
productie, vervolgens biomassa-hub en daarna bioraffinage komt. Dit is een meerjarig traject waarbij ook 
studies gedaan moeten worden en in netwerken geïnvesteerd om dichter bij het Europese geld te komen.
€ 0,2 miljoen per jaar voor opdrachten en 'handgeld' (bij provincie / 'regio' / Nijmegen)

 Een mestinnovatiefonds
Deels via achtergestelde leningen, deels via subsidies te investeren in innovaties met mestverwerking. 
Vervanging van (energieintensief) kunstmest en nevenproductie van biogas is daarbij het uitgangspunt 
naast het in kringloop brengen van meststoffen.
Eénmalig € 15 miljoen voor 2016-2019.

 AlgaePARC II, om in samenhang verder te werken aan de voedingsmiddelen, biochemicaliën en 
biobrandstoffen van de toekomst uit algen; net als in 2010-2015 kan dit tot een grote multiplier leiden om
geld uit Europa en het bedrijfsleven aan te trekken
€ 0,75 miljoen éénmalig, concept-aanvraag beschikbaar (staatssteunkader nog onbekend)

 Fiber Campus  Arnhem voor verwaarding van vezels in samenhang met productie van bioenergie
€ 1 miljoen éénmalig

 Slib-innovatie
PM in 2017/2018; eerst uitkomsten projecten Alginaat en Alucha afwachten

 BIONIC, innovatiehub voor verse biomassa (wordt nu eerst als 'virtuele' hub opgezet)
€ 2 miljoen in 2017/2018

 Tender BioBest producten 
Jaarlijks € 0,75 miljoen

 Vanguard ligno-cellulose project. Een unieke propositie om de Gelderse papierindustrie in EU-verband te 
positioneren als toonaangevend in vernieuwende processen en optimaal gebruik van grondstoffen.
€ 0,2 miljoen in 2016

 Een circulair fonds (onder te brengen bij PPM Oost?) met revolverende middelen die, los van EFRO en 
Interreg gelden, specifiek worden aangewend voor innovaties in bioraffinage en aanpalende 
technologieen.
Jaarlijks € 1,0 miljoen 


Lopende discussies die nadere aandacht vragen aan onze tafel:

Voedsel, producten en energie. Alle drie zijn te produceren uit biomassa.  Biomassa is veelzijdig en er zit veel 
potentie in de benutting ervan. Vier belangrijke discussiepunten over biomassa en de inzet voor een duurzame 
energievoorziening zijn:
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 Leidt grootschalige inzet van biomassa tot afname van emissies van broeikasgassen? Bij de 
landbouwdiscussie is het echter van groot belang dat we niet uitsluitend kijken naar de uitstoot van CO2, 
maar naar de uitstoot van broeikasgassen in het algemeen. Ook als het gaat om de inzet van biobased 
producten ter vervanging van materialen die met fossiele grondstoffen zijn vormgegeven. Immers, ook 
biomassa moet worden 'geproduceerd'. Wat is de bijdrage aan het GEA?

 Hoe kan de 'voetafdruk' van biomassagebruik worden beperkt (afwenteling in tijd en ruimte)?. Daarbij is 
'cascadering' een belangrijk principe: biomassa dient primair hoogwaardig ingezet te worden. Omzetting 
in energie is de meest laagwaardige toepassing.

 Hoe kan een level playing field in het grondgebruik worden bewerkstelligd en de concurrentie tussen 
verschillende vormen van grondgebruik, ook in het buitenland vermeden worden?. “Er moet voor worden
gewaakt dat een te grote vraag voor bulk biobased toepassingen de lokale toegang tot voedsel en veevoer 
belemmert” (commissie Corbeij). Sociaal/economische impact op landen en regio's van oorsprong moet 
meegenomen worden in de afweging. 

 Hoe kunnen kringlopen op regionaal niveau worden gesloten?. Het zoveel mogelijk regionaal sluiten van 
die keten biedt de beste garantie voor duurzame ontwikkeling.

Mestinnovatiefonds

Op de experimenteerlocatie mest werken Groot Zevert Vergisting en Wageningen UR, samen met bedrijven aan 
een technologische doorbraak, waardoor alle componenten in mest binnen Nederland worden hergebruikt. Het 
gaat om producten biogas, mineraal fosfaat voor de kunstmest industrie, mineraal stikstof, organische stof voor de 
agrarische bedrijven in de regio en loosbaar water. Het initiatief draag bij aan de productie van groene energie, het
bespaart forse hoeveelheden fossiele energie bij de productie van kunstmest en het draagt bij aan een stevige 
reductie van broeikasgassen. Dit initiatief gaat een forse impuls geven aan de Gelderse circulaire bio-economie, 
waarin mineralen een essentiële schakel vormen.

In de pilotfase zijn recent de afzonderlijke producten geproduceerd. In de volgende demofase worden alle 
producen in een totaalproces geproduceerd en geoptimaliseerd zodat ze exact voldoen aan de specificaties van de 
binnenlandse markt. Daarop volgend wordt het binnen 2 jaar opgeschaald, geoptimaliseerd en vervolgens door 
Gelderse bedrijven uitgerold over de provincie en andere regio’s in het binnen- en buitenland. 

Om dit initiatief naar de uitrolfase te versnellen is een investering nodig voor de korte termijn van € 10 mln 
(subsidie) voor doorontwikkeling van de technologie, en de bouw van de businesscase om de uitrol mogelijk te 
maken. Deze eerste Groene Mineralen Centrale wordt daarmee een feit. Verwacht wordt dat ca. 5 van dergelijke 
units voldoende zijn om het mestoverschot in Gelderland volledig te recyclen op de binnenlandse markt. Gelet op 
de relatief lage investering voor dergelijke units, is een achtergestelde lening nodig van max. € 5 mln. 
Biobased demo’s Noord-Veluwe

In de afgelopen jaren heeft IGEV in de Noord-Veluwe diverse biobased product-, proces- en keteninnovaties in de
vorm van business cases of pilots geïnitieerd en ondersteund. Een aantal daarvan komen in 2016 gereed voor 
demofase of marktintroductie (zie bijlage). Het gaat met name om initiatieven binnen drie hubs/focusthema’s :

• mestverwaarding (biogas en mineralenconcentraten)
• voorbehandeling en bioraffinage verse biomassa (groenstromen en industriële zijstromen)
• energie- en grondstoffenfabriek (slib/mest: nutriëntenterugwinning en bio-LNG)

De behoefte aan ondersteuning van marktpartijen doet zich voor op de vlakken locatie-ontwikkeling, 
ketenontwikkeling, consortiumvorming, management support / business development. 
Kosten: € 0,3 miljoen voor innovatiemakelaar/business developer en kleine opdrachten (2016-2018). Voor 
project(co)financiering als zodanig zal in voorkomende gevallen worden voorgesorteerd op / gebruik worden 
gemaakt van subsidie- en revolverende faciliteiten BIC-ON / IEG / Provincie Gelderland.

Bijlage met uitvoeringsplannen concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 20



 e) Omgevingsenergie (-warmte)
Omgevingswarmte krijgt als duurzame energiebron te weinig aandacht en experimenteer ruimte. Er bestaan reeds 
hybride warmtepompen (luchtwarmtepomp in combinatie met gasgestookte HR-ketel). Deze kunnen ongeveer 
80% van de bestaande woningen 80% van de tijd verwarmen met de warmtepomp. Hierdoor kan ongeveer 64% 
van het omgevingswarmte potentieel benut worden in de gebouwde omgeving. 

In de woningen met hybride warmtepomp zal dan ongeveer 60% van de energie geleverd worden door de 
omgeving, 20% door elektriciteit en nog eens 20% door aardgas.  Indien woningen beter geïsoleerd/kierdicht 
worden dan neemt het deel dat de warmtepomp voor zijn rekening neemt steeds verder toe. 

Als de energiebelasting op elektriciteit op basis van energie inhoud gelijk gesteld zou worden aan het tarief dat 
voor gas geldt, dan is de hybridepomp rendabel en klaar voor massale toepassing.

Ons beeld: uitfasering van de HR ketels en vervangen door hybride systemen
Nul op de meter en gas de wijk uit zijn flinke ambities als massale toepassing wordt geambieerd. Dit zijn 
technieken die niet snel worden gerealiseerd in bestaande bouw, nieuwbouw maakt meer kans. Een HR ketel is als
een gloeilamp (een energie slurper) en goedkoop. Als die moet worden vervangen en dan valt de keuze vaak weer 
voor een HR ketel uit.  De overheid bepaalt daarom dat de HR ketel uit gefaseerd gaat worden. In samenspraak 
met HR/warmtepomp producenten komen nieuwe hybrides op de markt met een mooi prijskaartje. Daarmee 
worden alle huidige HR ketels vervangen door of bijgeschakeld met de hybride luchtwarmtepomp. Dat is ten 
minste 60% duurzame energie en een belangrijke stap in de transitie van gas naar elektrisch via een smart grid 
toepassing.  Iedereen kan meedoen via een private esco - woningabonnement: huurder, woningbouwcorporaties, 
huishoudens met een kleine portemonnee, etc. De toepassing vindt plaats in alle enigszins geïsoleerde huizen 
(zo’n 80% van de bestaande bouw) plaatsvinden. Dan is de energie behoefte echter nog steeds even groot als 
voorheen. De inzet van de hybride warmtepomp kun je in parallel doen met isoleren etc., betere luchtverversing 
en verbouwing naar lage temperatuur warmte afgifte systemen. Als je dat allemaal hebt kun je de hybride 
warmtepomp vervolgens vervangen door een all-electric warmtepomp.

De tijdelijk inzetbare gasgestookte warmtebron in huis geeft ook een veilig gevoel. Mensen willen graag aan de 
knoppen in huis zitten. Als elektriciteit goedkoop is door overschotten aan zon of windenergie kan extra warmte in
een buffervat worden opgeslagen en als de kwaliteit van de elektriciteit in het laagspanningsnet tijdens 
piekbelasting te wensen over laat kan tijdelijk omgeschakeld worden naar gas. Daarmee worden extra 
investeringen in het elektriciteit netwerk voorkomen. Gas wordt dan van de fossiele hoofd energiebron de spil om 
de energietransitie in een gecombineerd elektrisch/gas smart grid te ondersteunen. Het perspectief van een 
individueel huishouden (nul op de meter) kantelt naar een wijkbenadering of een gebiedsaanpak voor de energie 
transitie. Warmte kan niet eenvoudig noch goedkoop met buren worden gedeeld en in de wijk, maar gas wel (als 
de gasleiding er toch ligt) en elektriciteit ook.

Daarachter liggen vragen als: Kan je en wil je (fossiel) aardgas-loos? en Wat is de levensduur van de 
(tussen)oplossing? Kapitaalvernietiging wordt voorzien voor de gasnetten. Nu investeren in je aardgasnet is dus 
een thema waar je goed bij stil moet staan. Zou wel eens enorme maatschappelijke kosten kunnen veroorzaken. 
Afbouwen ervan is iets wat je dus moet doen in relatie tot het verduurzamen van de wijk met de juiste 
technologiemix én proces én financieringsconstructies. De hybride warmtepomp-gasketel zou kunnen helpen 
kapitaalsvernietiging in toom te houden!

Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 3500 kWh elektriciteit maar veel meer energie in de vorm van 
warmte gebruikt. Indien omgerekend van 1600 m3 aardgas naar kWh energie,  ongeveer 16000 kWh warmte. Met
een hybride warmtepomp (kleine warmtepomp in combinatie met een HR ketel) kun je in een gewoon matig 
geïsoleerd huis 70 - 80 % van de tijd verwarmen met het warmtepomp deel en 20-30% van de tijd met het aardgas
deel. Daarmee gebruik je voor  11.000 - 13.000  kWh warmte de warmtepomp. Hiervan is ongeveer 75% gratis 
omgevingswarmte en 25% is elektriciteit. Derhalve wek je met een hybride warmtepomp in een gemiddeld huis al
snel 8.000 - 10.000 kWh (omgevings)warmte (=duurzame energie) per jaar op. Over het algemeen een veelvoud 
van wat een gemiddeld huishouden aan elektriciteit op kan wekken met zon-PV of bespaard met woningisolatie. 
Omdat de hybride warmtepomp ook ongeveer 3000 kWh elektriciteit per jaar nodig heeft en dit met name in de 
winter is het verstandig om deze stroom  niet alleen met zon-pV op te wekken maar in combinatie met 
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windenergie (er is relatief veel wind in de herfst, winter en lente en relatief weinig in de zomer). Technologisch 
moeten de volgende hobbels worden genomen: selectie van apparaten die aan elkaar kunnen worden gekoppeld en
die slim warm tapwater leveren en waarbij het buffervat elektrisch wordt gevuld bij lage elektriciteitsprijs en via 
gas wordt bijgestookt bij overbelasting van het netwerk.

Bij aanpassing van de energiebelasting van gas en stroom voor kleinverbruikers is de hybride variant al snel 
aantrekkelijker is dan de HR ketel of de volledig elektrische warmtepomp. Aanpassing impliceert energiebelasting
op calorische waarde. Dat betekent dat de energie belasting op gas hoger wordt en zakt voor elektriciteit.

Plan van actie hybride luchtwarmtepomp:

Het Gelders Energieakkoord moet pleiten voor:

 Zich uitspreken voor uitfasering van de HR ketel (op nationaal niveau);
 Een deal sluiten met fabrikanten, gemeenten, energie coöperaties en netwerkbeheerder;
 Een fonds beschikbaar stellen voor technische doorontwikkeling en marktrijp maken van  hard- 

(hybridepomp + buffervat) en software (schakeltechnologie meettechniek);
 in 2016 een pilot met 200 huishoudens in Gelderland (2 a 4 proeftuinen);
 subsidie verlenen op de hybride warmtepomp vanwege het (niet gewenste) verschil in energiebelasting 

tussen elektriciteit en gas over periode van ?? jaar met een totale besparing van ?? m3 gas. Subsidie 
besteden uit de onder-bestede subsidie voor HRE ketels. Subsidie op  omgevingswarmte is gelijk aan het 
(oneerlijke) verschil tussen belasting op stroom en gas 

 trainen van installateurs (MKB), woningbouwcorporaties en energiecoöperaties;
 lobbyen en experimenteerruimte vragen voor aanpassing van de energiebelasting (verhouding 

elektrisch/gas) voor kleinverbruikers;
 lobbyen en experimenteerruimte vragen voor aansluittarieven die passen bij de nieuwe situatie (minder 

gas en meer elektriciteit en vermijden van overbelasting van het net);
 lobbyen en experimenteerruimte vragen voor vrijstelling van energiebelasting als de elektriciteit wordt 

omgezet/opgeslagen in warmte en of wordt door verhandeld;
 vanaf 2017 gebiedsgerichte uitrol (gemeenteplannen) voor massale toepassing
 lobbyen voor maatschappelijke business case met een investeringsfonds via (pensioenfonds) voor 

vervanging van 200.000 ketels (via systeem glasvezel uitrol) plus investeren vanuit de verlaging van de 
woonlasten.

Er wordt gepleit voor het maken van een bodemenergie / geothermie kansenkaart als aanvulling op bestaande 
potentiekaarten.

 f) Nieuwe coalities
Gas, elektriciteit en warmte worden in ketens geproduceerd en geconsumeerd. Zie figuur 1. Energietransitie 
betekent dat de actoren in de cirkel samen vorm en inhoud moeten geven aan de nieuwe - duurzame - waardeketen
van energie op lokale en regionale schaal in Gelderland. De vier genoemde partijen in de cirkel zijn kernactoren in
de nieuwe waardeketen, daarbij in voorkomende gevallen bijgestaan door ‘overige’ partijen als kennisinstellingen,
financiële instellingen, internationale organisaties etc.  Deels zijn het partijen die vanouds in de 
energievoorziening opereren en deels partijen die nieuw zijn.  
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Figuur 1 De energie waardeketen

Gebruik maken van alle partijen

Diversiteit is goed voor innovatie. Daarom is het belangrijk om de verschillen tussen de partijen die werken in de 
energievoorziening te gebruiken. Ieder brengt zijn eigen achtergrond, ambitie, expertise en professionaliteit mee. 
Sommige partijen zijn goed in produceren, anderen in transporteren, of het enthousiasmeren van personen en 
groepen. Rollen en verantwoordelijkheden veranderen in de energietransitie: consumenten worden ook 
produceneten. Overheden trekken zich terug van de productie en levering van energie. Door vernieuwende 
samenwerking mengt de diversiteit en ontstaat nieuwe kennis en expertise voor nieuwe duurzame oplossingen. 
Uitgangspunt moet zijn dat er niet één waarheid bestaat. Uit diversiteit ontstaan nieuwe kennis, nieuwe producten,
nieuwe diensten en nieuwe technologie. Diversiteit moeten we in Gelderland daarom gebruiken om duurzame 
oplossingen te realiseren.  

De agenda

De transitieagenda is participatief: de fossiele basis van de huidige energievoorziening wordt omgezet in één 
gebaseerd op duurzame bronnen waarbij alle actoren actief zijn: overheden, bedrijfsleven, instellingen en 
georganiseerde burgers. Vroeg in het besluitvormingsproces is helderheid over ambitie, haalbaarheid en 
commitment vereist. Daarmee kan veel tijdwinst worden geboekt en kan Gelderland sneller duurzame energie 
realiseren. Ondersteuning is gewenst op die vernieuwende samenwerkingsvormen met tools voor 
planningsprocessen, governance/participatiemodellen en businessmodellen. 

 g) Legitimiteit en acceptatie van energie-installaties
Verduurzaming van de energievoorziening leidt ertoe dat de techniek steeds meer deel gaat uitmaken van onze 
(leef)omgeving. In het conventionele energiesysteem staat de energiecentrale doorgaans afgeschermd en 
ontoegankelijk op het industrieterrein. De windmolen en de bio-vergister  staan in het weiland waar we elke dag 
langs komen en het zonnepaneel zien we om ons heen in de woonwijk. Niet iedereen vindt die nabijheid van 
technologie aantrekkelijk. Maar veel keuze hebben we niet. Altijd geldt dat de installatie nieuw is in het 
ecosysteem en moeten we leren hoe we deze het beste kunnen inpassen en accepteren in de omgeving. Kortom wij
moeten er aan wennen dat duurzame energietechnologie onderdeel is van onze (leef)omgeving en dit steeds meer 
zal worden.  Acceptatie van duurzame energietechnologie in “je-eigen-achtertuin” is belangrijk voor versnelling 
van de energietransitie.

Nederland realiseert duurzame energieprojecten door middel van zorgvuldige procedures en besluitvorming 
waarin alle belangen worden meegewogen. Desondanks is er vaak weerstand en verzet vanuit de directe omgeving
en wordt doorgaans langs juridische weg getracht het project tegen te houden. Het blijkt dat langs deze weg 
projecten niet worden tegengehouden maar vooral worden opgehouden hetgeen veel tijd en geld kost. Veel tijd 
hebben we eigenlijk niet omdat Nederland al hopeloos achter loopt in Europa in het realiseren van de duurzame 
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energiedoelstellingen. Daarom is het belangrijk dat we beter leren accepteren dat duurzame energie deel uitmaakt 
van onze directe leefomgeving. Het waarborgen van een evenwichtige verdeling van de kosten en de baten van 
duurzame energietechnologie kan acceptatie bevorderen. Ook het gezamenlijk ontwerpen en visualiseren van 
beoogde installaties in het landschap. Daarvoor zijn andere omgangsvormen nodig en tools die 
compromis/betrokkenheid en acceptatie bevorderen bij de totstandkoming van duurzame energieprojecten. 

De agenda

In 2016 wordt een pilot geïnitieerd waarin enkele grootschalig nieuw duurzaam energieprojecten worden 
ondersteund met kennis van participatiemodellen en communicatietools die lokaal door stakeholders kunnen 
worden bediend. Zie verder hoofdstuk ondersteunende tools voor versnelling energietransitie.

 h) Ondersteunende tools voor versnelling energietransitiemodel
Er zijn diverse ondernemingen en instellingen actief op de ondersteuning van actoren die willen bijdragen aan de 
energie transitie. Zij hebben groene en rijpe methodes, tools en processen beschikbaar, maar deze zijn niet 
specifiek ontwikkeld voor het begeleiden van de energietransitie. 

Ons beeld: versnelling zonder doorontwikkeling van de ondersteuning gaat niet
Regionale MKB ondersteunt van harte, professioneel en met maatwerk de energietransitie door actief bij te dragen
aan de uitvoering van het Gelders Energie Akkoord. Daarvoor zullen de state-of-the-art technieken, instrumenten 
en procesondersteuning moeten worden doorontwikkeld en gebruiksklaar worden gemaakt voor het aanbrengen 
van de versnelling in de energietransitie. De provincie ondersteunt deze sprong via een EFRO (of anderszins) 
waarna bedrijven, burgerorganisaties en overheden verder de ondersteuning ter hand kunnen nemen. We zien een 
beeld van sterke procesbegeleiding, visualisatie van  impact van plannen en keuzes, participatiemodellen, 
innovatieve business modellen, en veel creatieve oplossingen die de versnelling ondersteunen. Deze 
ondersteuning wordt getrokken door een driepoot: economie/governance - business modellen/vernieuwende 
samenwerkingsvormen met landschapsarchitectuur - 3D visualisaties en een energietransitiemodel.

Rom3d heeft aangegeven dat zij graag een consortium vormt met andere partijen om de tools door middel van 
experimentele doorontwikkeling en proof of principle in te zetten in de versnelling van de energietransitie. Een 
EFRO project zou daarvoor ingezet kunnen worden. Een experimentele uitvoeringsproeftuin zou onderdeel van 
het project kunnen zijn. Mogelijke elementen zijn:

- ROM3d (driedimensionale visualisering van landschap en duurzame energie installaties met 
doorontwikkeling naar interactieve ontwikkeling van ruimtelijke systeem-kansenkaarten)

- Alliander (Energie in Beeld en routekaarten)
- Zonatlas
- Proces, ondersteuning en monitoring uitvoering routekaarten)
- UTwente (innovatieve businessmodellen en bestuurlijke deals/governance oplossingen)
- Kookpotsessie technieken met betrokken actoren met focus op wat zij zelf kunnen inbrengen in 

gebiedsontwikkeling (type charette)
- Burger participatiemodellen/straatenergie
- Draagvlak en belangen achter standpunten
- Kadaster?? (laan van de leefomgeving/omgevingswet)
- MPARE (Slimme meter toepassingen)
- Coöperatievorming voor burgers en groepen ondernemers in de bouwsector
- Energietransitiemodel 
- Techniekontwikkeling duurzame energiebronnen

Plan van actie

Doorontwikkeling en actieve ondersteuning van de versnelling van de energietransitie is een must, want het gaat 
niet vanzelf. Een website waar initiatiefnemers informatie kunnen verkrijgen is niet voldoende. De provincie 
ondersteunt dit aspect van het Gelders Energie Akkoord. Doel is dat GEA partners zelf aan de slag kunnen en aan 
de knoppen draaien van een samengesteld energiemodel, landschap visualiseringsmodel en business 
modelontwikkeling (inclusief governance aspecten). Mooi zou zijn als die doorontwikkeling wordt vormgegeven 
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door een consortium van MKB bedrijven en kennisinstellingen uit de provincie in samenwerking met de 
provincie, zowel in de voorbereiding, projectuitvoering als financiering. Het Gelders Energieakkoord moet pleiten
voor:

- de ontwikkeling van een MKB consortium dat actief de energietransitie gaat begeleiden;
- de formulering van een EFRO (of ander financieel ondersteuningsinstrument) voor MKB die 

instrumenten en processen verder door ontwikkelt voor maatwerk toepassing voor de versnelling van de 
energietransitie;

- een fonds beschikbaar stellen voor professionele ondersteuning van de energietransitie;
- ondersteuning blijven geven aan de Community of Practice voor energie coöperaties én gemeenten
- oprichting van een expert pool vanuit gemeenten en energie coöperaties voor ondersteuning van de CoP 

deelnemers via een voucher systeem
- aandacht voor communicatie, draagvlak en betrokkenheid
- aanstellen van wijk energie adviseurs/maatjes?

 i) Financiën en regelgeving
Algemeen
Regelgeving als het om energie gaat is nog al eens gebaseerd op bescherming van de consument tegen de praktijk 
van grote bedrijven. Energiezekerheid en –veiligheid staat voorop tegen zo laag mogelijke maatschappelijke 
kosten. De overheid vindt dat burgers ook beschermd moeten worden tegen hun eigen innovatie ambities, maar 
dat wil niet zeggen dat regelgeving van nu, die de energietransitie belemmert, niet gewijzigd kan/moet worden. 
Wel zal zorgvuldig gehandeld moeten worden en is er behoefte aan experimenteer ruimte. En startende 
ondernemingen (ook burger organisaties) hebben moeilijkheden risicodragend kapitaal voor duurzame 
ontwikkelingen gefinancierd te krijgen. Hoge leges (3%) kunnen ontwikkelingen al belemmeren (zonneparken in 
het buitengebied). Subsidie vanuit de overheid is nodig om de onrendabele top van duurzame investeringen te 
compenseren.

Ons beeld: wat krom is wordt recht getrokken
Innovatie is oorlog en onderdeel daarvan is dat het speelveld voor de verduurzaming niet eerlijk is ten opzichte 
van de gangbare praktijk. We vragen graag een speciale positie voor de energietransitie, maar ondertussen zijn er 
wet en regelgeving van kracht die juist de rem erop zetten. Het gaat onder andere dan om de energiebelasting en 
ook om risicodragend kredietverlening. We zien een omslag in denken waarbij dat niet te begrijpen kromme regels
worden recht getrokken, zodat een versnelling van de energietransitie mogelijk wordt. Dat gaat gepaard met 
experimenteer ruimte, toestemming voor het oprichten van proeftuinen, reële standaard leges en het vertrouwen 
dat de overheid burgers niet tegen hun eigen wensen in hoeft te beschermen tot verandering van het fiscale 
regime, energieprijsbeleid, energienetwerken, etc.

Zon-PV: De business case voor collectieve zon-P installaties zijn ook met de postcode roos moeilijk sluitend te 
krijgen. Toch zijn er diverse initiatieven en financieringsmodellen die kansrijk zijn, zeker als de postcoderoos 
regeling (regeling verlaagd tarief) nog wat verbeterd wordt. De participatiebonus van de provincie Gelderland is 
een enorme stimulans geweest om zonneparken te ontwikkelen en is de komende jaren hard nodig. En dat geldt 
niet alleen voor zonneparken, maar ook voor zon-PV op huurwoningen en op scholen. In de regio Noord-Veluwe 
is er voor de scholen een Esco constructie opgezet.
Wat betreft het thema ruimtelijke ordening is er nog geen regelgeving rond grootschalige opwek (zonneparken) in 
het buitengebied. Gemeenten zijn zelfstandig op zoek naar mogelijkheden, maar in de huidige 
bestemmingsplannen mag het voorlopig niet. De provincie Gelderland is recent gestart met deze discussie. Het is 
van groot belang dat niet elke gemeente het wiel zelf gaat uitvinden en dat de provincie hierin de leiding neemt en 
samen tot een standaard beleid/verordening komt die recht doet aan de ambities van overheden en kansen geeft 
aan bedrijven en georganiseerde burgers. 

Windenergie ontwikkeling: de kosten in de voorbereiding zijn moeilijk op te brengen door lokale 
actoren (burger coöperaties) en lastig gefinancierd te krijgen. Daardoor vallen kansrijke initiatieven om of worden
ondergebracht bij de traditionele wind ontwikkel maatschappijen.
Staatssteun is wel een thema waar we goed op moeten letten als energie coöperaties ondersteund worden in de 
voorbereidingskosten (oprichting, coördinatie, vergunning aanvraag, onderzoeken, MER procedure, aanvraag 
SDE, etc. Staatssteun is niet van toepassing voor de opwek van duurzame energie (tot 50% subsidievestrekking) 
over het gehele voorbereidingstraject. Anders geldt de befaamde grens van 200k als de-minimis steun. Het gaat 
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dan om alle werkzaamheden tot en met de aanvraag omgevingsvergunning bouwen van de molens. Het is 
grotendeels om advieswerk en voor klein deel voor activiteiten in/voor de oprichting van een juridische entiteit 
(BV). De voorbereidingskosten liggen rond de 350 k€. Over de vorm van de ondersteuning moet goed worden 
nagedacht, dit kan bv ook een achtergestelde lening zijn.
Nu is de windmarkt een internationale markt en er is een aantal partijen die actief zijn in het verwerven van een 
grondpositie en het doen van voorinvesteringen om uiteindelijk de rendementen uit de windmolens mee op te 
kunnen strijken. Voor burgerorganisaties kan het zaak zijn deze buiten de deur te houden omdat men vanuit de 
coöperatieve gedachte juist alle rendementen lokaal wilt houden. De vraag is of de gemeente exclusieve rechten 
kan verlenen in de ontwikkeling van windmolens op basis van lokaal beleid waarin burgerparticipatie in 
windenergieontwikkeling wordt vereist.

Vragen zijn dan:
- Bestaan er algemene vrijstellingen voor het verlenen van staatsteun aan bedrijven die tot doel hebben 

zonder winstoogmerk windenergie te ontwikkelen en exploiteren waarbij de revenuen lokaal worden 
gehouden? Is hier jurisprudentie over beschikbaar?

- Is er naast de de-minimis steun of een algemene vrijstelling nog een andere juridische basis denkbaar 
voor staatsteun?

- Op welke wijze en op welk moment dient in deze casus besluitvorming plaats te vinden zodat helder is 
dat er steun wordt verleend aan een bedrijf en dat deze steun geoorloofd is?

Onze analyse (ODE Decentraal) is dat dit (9 ct energiebelasting korting ) een wezenlijke stap is. Echter (er is altijd
een 'maar')... de uitdaging voor lokale initiatieven is om de dan 'net sluitende' businesscase te financieren. Zonder 
cashflow heb je dan op z'n minst garanties nodig (ook als je geld uit de 'samenleving' haalt). Mijn vraag, ook aan 
deze thematafel, is of je nu de aandacht gaat verschuiven van een bonus op crowdfunding (waarmee toch een 
aantal projecten van de grond zijn gekomen) naar een garantieregeling (mogelijk ook gekoppeld aan een goed 
businessplan én crowdfunding) waarmee de jonge coöperaties een vliegende start kunnen maken. Daarnaast zijn 
financiën nodig (beperkt, maar toch...) om de businessplannen te maken en de goede communicatie op te zetten. 
Dát zou gevat kunnen worden in een startregeling voor coöperatieve energieverenigingen die daarmee armslag 
krijgen om kwaliteit te genereren die nodig is voor een gezonde uitrol. Dus zeker: de 9 ct maakt van een niet-
businesscase waarschijnlijk een 
krappe businesscase en dat is prachtig. Als we dat in goed organisatieverband kunnen waarmaken krijgen we echte
versnelling.

Plan van actie financiën en regelgeving:
Het Gelders Energieakkoord moet pleiten voor:

- experimenteer ruimte voor flexibele prijs voor elektriciteit gedurende de dag en seizoenen;
- experimenten met gelijktrekken van de energiebelasting tussen elektriciteit en gas op basis van calorische 

waarde (enkele proeftuinen in 2016);
- toegang tot risico dragen startkapitaal voor investeringen in lokale opwek van duurzame; energie;
- provinciale en gemeentelijke (VNG model?) visie zonneparken in het buitengebied met eenvoudige 

(versnelde) procedure tot aanpassing van bestemmingsplannen en vergunningen, inclusief laag 
standaardbedrag voor gemeenteleges;
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 4. Thematafel energiebesparing bedrijven en Wet Milieubeheer

Woord vooraf
Het voorliggende uitvoeringsplan is een eerste aanzet om energiebesparing bij bedrijven verder van de grond te 
krijgen. Er zijn meerdere partijen vanuit de verschillende doelgroepen bij de totstandkoming betrokken geweest. 
Desondanks betreft het een dynamisch plan welk continue aan nieuwe inzichten en ervaringen worden aangepast.

Inhoud
1. Achtergrond
2. Aanleiding
3. Definitie
4. Problematiek energiebesparing bedrijven
5. Gelders Energieakkoord
6. Eerste oogst van projecten
7. Strategie uitvoeringsplan
8. Gezamenlijke ambitie
9. Rol thematafel
10. Aanpak
11. Uitvoeringsplan korte termijn
12. Middelen
13. Vervolgproces  
14. Bijlagen

Achtergrond

November 2013 is het Nationale Energieakkoord voor duurzame groei vastgesteld. Dit biedt een basis voor een 
breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Op het onderwerp energiebesparing is 
het volgende afgesproken:

 Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar.
 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020.
 Het Nationale Energieakkoord is de basis geweest van het Gelders Energieakkoord dat op 17 maart 2015 

door zo’n 100 partijen is getekend. Energiebesparing speelt ook in het Gelderse akkoord een belangrijke 
rol en komt terug in de thema’s vastgoed duurzaam, energiebesparing bedrijven en procesindustrie.

Definitie

Het Nationale Energieakkoord koppelt energiebesparing bij bedrijven aan de Wet milieubeheer (Wm), waardoor 
de term inrichtingen wordt gehanteerd: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Thematafel energiebesparing bedrijven richt zich op bedrijven en instellingen die onder de Wm vallen, dus ook 
(sport)verenigingen en scholen.

Problematiek EB bedrijven 

Meerdere studies en ervaringen tonen aan dat energiebesparing bij bedrijven laag op de prioriteitenlijst staat. Het 
ontbreekt bij het management van veel bedrijven in eerste instantie aan inzicht in het energieverbruik en daarnaast
aan kennis en tijd (ook wel prioriteit) om tot het nodige inzicht te komen. Verder speelt mee dat eigenaar en 
exploitant van het pand veelal niet hetzelfde belang hebben. 
Daarnaast vormt de investeringslast die gepaard gaat met energiebesparende maatregelen dikwijls een belangrijke 
drempel. Dit alles maakt dat zélfs maatregelen die zich aantoonbaar binnen enkele jaren terugverdienen, en dus op
korte termijn kunnen bijdragen aan een significante lastenverlichting (veelal niet bekend overigens), vaak niet 
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worden gerealiseerd. Daarnaast worden bedrijven te weinig gewezen op de wettelijke verplichting die zij hebben 
ten aanzien van energiebesparing.

Gelders Energieakkoord

Het Nationale Energieakkoord is het startpunt, waarbij wordt ingezet op een combinatie van handhaving en 
stimulering van bedrijven (wortel en stok principe). 
Gemeenten en provincies (opdrachtgevers omgevingsdiensten) geven prioriteit aan handhaving van 
energiebesparingsverplichting in de Wet milieubeheer.
De omgevingsdiensten, gemeenten, provincie, bedrijfscollectieven en koploperbedrijven stimuleren bedrijven om 
tot energiebesparing te komen. 
Kennis, kunde, investeringskapitaal en innovatie is gebundeld in zogenaamde energieplatforms en geven het 
bedrijfsleven en de overheid het vertrouwen geven in een kundige uitvoering van de Wet milieubeheer.

 Het codewoord is ontzorgen van bedrijven
 Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van MKB bedrijven vanuit bedrijfsleven, 

omgevingsdiensten, gemeenten en provincie, waarbij handhaving en stimulering op elkaar zijn afgestemd
 LTO Noord wil vanuit de samenwerking met de omgevingsdiensten een agrarisch expertisecentrum 

energiebesparing opzetten
 Inrichten van een monitor waarmee inzicht wordt gegeven in de energiebesparingsmaatregelen getroffen 

door de bedrijven.

Visualisatie wortel-stok aanpak

Eerste oogst van projecten

In Gelderland zijn al verschillende partijen bezig met energiebesparing bij bedrijven. Deze partijen richten zich 
hierbij op 1 of meerdere fasen in het proces tot realisatie van maatregelen (zie figuur volgende sheet). Daarbij 
lopen deze partijen nog tegen een groot aantal knelpunten aan. Deze knelpunten zijn gezamenlijk geïnventariseerd
en het generiek wegnemen ervan  is de basis van dit uitvoeringsplan.

In het verleden is er veel ervaring opgedaan met de energiescan. De huidige projecten in Gelderland richten hun 
aandacht op de volgende fasen waarbij daadwerkelijke realisatie van energiebesparing het doel is. Daarbij spelen 
monitoring van energieverbruik, ontzorging van bedrijven en afstemming tussen handhaving en stimulering een 
belangrijke rol.
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Geconstateerde knelpunten
De volgende knelpunten kwamen naar voren uit de eerste oogst van projecten:

 Energiebesparing laag op prioriteitenlijst van bedrijven
 Weinig kennis en tijd bij bedrijven aanwezig
 Split incentive (beheerder vs. eigenaar)
 Financiering van verschillende pilotprojecten
 Financiering van energiebesparende maatregelen
 Nauwelijks verwijzing naar wettelijke verplichting
 Afstemming handhaving en stimulering (overheid vs. Bedrijven)

Strategie uitvoeringsplannen

Projecten kennen hun eigen dynamiek en moeten niet gefrustreerd worden. Het uitvoeringsplan moet iets 
toevoegen aan hetgene nu al gebeurt. Daarin heeft de thematafel haar waarde. Niet om ad hoc projecten te 
faciliteren en financieren. Maar door te verbinden, generieke knelpunten weg te nemen en door kennis en kunde 
uit te wisselen en beschikbaar te stellen. Met als doel energiebesparing bij bedrijven versneld te realiseren.

Gezamenlijke ambitie 

Het streven van de thematafel energiebesparing bij bedrijven is dat alle bedrijven in Gelderland in 2020 alle 
erkende maatregelen hebben getroffen. Daarnaast wil de thematafel bereiken dat in 2020 een nog nader te bepalen
hoeveelheid bedrijven verdergaande (meer dan erkende maatregelen) stappen hebben gezet als het gaat om 
energiebesparing. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven waarvoor geen erkende maatregellijsten bestaan.

Rol thematafel 

De thematafel heeft de rol om generieke instrumenten (wortel en stok) te realiseren om knelpunten voor bedrijven 
op het vlak van energiebesparing weg te nemen. De thematafel volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van energiebesparing, wisselt kennis hierover uit en bespreekt de invloed van ontwikkelingen op de activiteiten 
zoals die onder de vlag van de thematafel worden uitgevoerd.

De thematafel genereert nieuwe projecten en is de verbindende factor tussen de verschillende projecten die in 
Gelderland spelen.
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Aanpak 

De aanpak in het uitvoeringsplan richt zich op de verschillende stappen in de realisatie van energiebesparing bij 
bedrijven, zoals hieronder schematisch weergegeven.

Bedrijfsleven organiseren en informeren 
 Inrichten van energieplatforms waarin ondernemers en overheden samenwerken in een continue 

meerjarig proces gericht op energiebesparing (1 loket gedachte).
 Bewustwording bedrijven creëren over energiebesparing, erkende maatregellijsten, terugverdientijden van

5 jaar en te volgen processen.
 Goede projecten etaleren en ambassadeurs creëren.
 Stakeholderanalyse bedrijfscollectieven in Gelderland uitvoeren.

Stimuleren
 Schildje ontwikkelen om mate van energiebesparing bedrijven weer te geven (brons, zilver, goud).
 Koplopers slim gebruiken om bedrijven mee te krijgen aan energiebesparing te werken.
 Bedrijven ontzorgen door middel van een collectieve projectmatige aanpak om te komen tot 

energiebesparing.

Energie in beeld
 Bestaande energiescans toepassen om energieverbruik van bedrijven in beeld te brengen.
 Bestaande instrumenten en vertrouwensrelaties hierbij gebruiken.

Faciliteren van de ontwikkeling
 Faciliteren van regionale (pilot)projecten.
 Uitwerking geven aan het principe energiecoach bij actieve bedrijfscollectieven/energieplatforms.
 Op gang brengen en slimmer inrichten van processen om bedrijven te helpen energie te besparen 

(ontzorgen). Een voorbeeld is het collectief projectmatig aanbieden van maatregelen.
 Inzetten op eenvoudig toepasbare digitale technieken.

Financiering
 Organiseren van een kredietfaciliteit voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te financieren.
 Organiseren van financiering voor het inrichten van energieplatforms (incl. energiecoach) om bedrijven te

ontzorgen.
 Organiseren van middelen en commitment gemeenten om energiebesparing in opdracht 

omgevingsdiensten te krijgen.
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 Organiseren van financiering voor communicatie, informatievoorziening en proces thematafel.

Realisatie
 Opleiden van installateurs en accountants vanwege hun rol als vertrouwenspersoon bedrijven.
 Kansen voor innovatie die zorgen voor verdere besparing van energie.

Afstemmen met thematafel scholing en innovatie!

Handhaving en vergunningverlening
 Alle bedrijven en erkende maatregelen worden in beeld gebracht (uitwerking gezamenlijke ambitie)
 Energie wordt bij alle controles meegenomen.
 Er vinden branchegerichte en waar mogelijk gebiedsgerichte controles plaats.
 Er is een goede informatie uitwisseling met de gemeente.
 Er is een goede afstemming met de energieplatforms om stimulering (wortel) en handhaving (stok) te 

verbinden
 Implementatie Europese Energie Efficiency Directive.

Monitoring
 Inzicht hebben in bedrijven die aan energiebesparing doen (koppelen aan voorstel schildje).
 Inzicht hebben in het totale energieverbruik bedrijven in Gelderland (jaarlijkse meting).

Afstemmen met thematafel monitoring!

Uitvoeringsprogramma op de korte termijn

De volgende activiteiten zullen de komende drie maanden verder worden uitgevoerd:
 In beeld brengen van de erkende maatregelen.
 In beeld brengen welke bedrijven in Gelderland moeten voldoen aan de erkende maatregelen.
 In beeld brengen hoeveel PJ wordt bespaard wanneer alle relevante bedrijven alle erkende maatregelen 

hebben getroffen.
 In beeld brengen wat nodig is om handhaving op energie een prominente plaats te geven in de HUP’s.
 In beeld brengen van bedrijfscollectieven en regionale loketten.
 In beeld brengen van bestaande instrumenten voor energiebesparing.
 In beeld brengen van goede projecten en koplopers.
 In beeld brengen van de financieringsbehoefte.
 Afstemmen met de thematafels ‘Scholing en innovatie’, ‘Maatschappelijk vastgoed’, ‘Financiering’ en 

‘Monitoring’.

Middelen

De financieringsbehoefte moet nog verder worden uitgewerkt, zodat hier nog geen concrete bedragen gegeven 
kunnen worden voor:

 Financiering voor ondersteunende faciliteiten
 Financiering voor handhaving
 Financiering van maatregelen
 Financiering voor communicatie
 Wel is er een financieringsbehoefte om de korte termijn activiteiten uit te voeren in de vorm van 

menskracht en max €50.000,-

Bijlage met uitvoeringsplannen concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 31



Vervolgproces

 29 oktober indienen uitvoeringsplan Energiebesparing bedrijven
 18 november Borgingscommissie
 20 november vervolgbijeenkomst thematafel
 Trekker benoemen per activiteit
 Rol thematafel en betrokkenen verder uitwerken
 27 januari commitment van betrokken partijen

Parallel
 Verder concretiseren uitvoeringsplan
 Organiseren samenwerking op projectniveau
 Uitvoeren korte termijn  activiteiten

Bijlage 1: (eerste oogst van projecten)

Stimuleren energiebesparing bedrijfsleven Wageningen

 Inzet energiecoach/stimuleren aanpak laaghangend fruit
 Stimuleren energieneutrale bedrijven (koplopers faciliteren)
 Projectmatig collectief aanbod maatregelen organiseren
 Financiering organiseren (kredietfaciliteiten)
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Stimuleren energiebesparing bedrijfsleven Food Valley

 Opstellen plan van aanpak energiebesparing bedrijven
 Interesse ondernemers wekken voor energiebesparing
 Samenwerking organiseren van ondernemers
 Stimuleren en inzetten koploperbedrijven
 Organiseren van financiering

Sparen doe je zo. DEC Liemers

 Uitvoering Liemerse Energieplanner
 Liemers Energie Forum
 Bewustwording en leren
 Samenwerking Omgevingsdienst
 Follow up Liemerse Behoeftepeiling en EPK-pilot
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MKB Energieabonnement

 Financieringsinstrument voor het mkb waarbij investeringen worden voorgefinancierd en afgelost met 
lopende energierekening (bepalen benodigd kapitaal en rentelasten)

 Uitrol via samenwerking MKB Energy CheckUp en OD’s
 Koppelen aan scholingsprogramma voor installateurs

Handhaving energiebesparing Wet Milieubeheer

 Per omgevingsdienst top energieverbruikers in beeld (ECN tool) en opname in jaarlijks 
handhavingsprogramma

 Per omgevingsdienst per jaar tweetal branche specifieke projecten
 Monitoring van energiegegevens cq. Maatregelen
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Stimuleren bedrijfscollectieven voor energiebesparing 

 Ondersteunen ontstaan bedrijfscollectieven en stimuleren bedrijven aan te sluiten bij collectief
 Stimuleren actieve betrokkenheid bedrijfscollectieven bij besparing van energie en verbinden aan aanpak 

toezicht en handhaving
 Selectie op basis van toetsingscriteria

Verduurzaming Noord-Veluwse bedrijvenlocaties

 Aanjaagteam (koploperbedrijven, business developer, coördinator lokale MVO teams, onderwijs) voor 
professionele ondersteuning bedrijven

 Opzetten lokale koploperteams in de hele regio
 Nauwe samenwerking omgevingsdiensten voor afstemming aanpak
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TPN West Energieneutraal

Doel is op lange termijn een energieneutraal bedrijventerrein waar de gehele energiebehoefte duurzaam wordt 
opgewekt.

Project zoals beschreven past mogelijk beter bij thematafel 6, bedrijventerreinen, procesindustrie en warmte.

Bijlage 2: Labelen projecten aan knelpunten

Weinig kennis en tijd bij bedrijven aanwezig:
Bedrijven hebben geen inzicht in hun energiekosten en weten vaak ook niet wat energiebesparende maatregelen 
bijdragen. Ze maken hierdoor ook geen tijd vrij voor energiebesparing

Projecten die zich hier op lijken te richten:
 stimulering energiebesparing bedrijfsleven Wageningen
 Stimulering energiebesparing bedrijfsleven Food Valley
 Sparen doe je zo, DEC Liemers
 MKB Energieabonnement
 Stimulering bedrijfscollectieven voor energiebesparing
 Verduurzaming Noord-Veluwse bedrijven
 TPN West energieneutraal

Split incentive:
Eigenaar en beheerder van een gebouw zijn niet altijd dezelfde. De beheerder wordt aangesproken op 
energiebesparing, maar de eigenaar heeft geen direct belang om hierin te investeren.

Projecten die zich hier op lijken te richten:
 Geen

Financiering van energie-besparende maatregelen:
Voor een deel van de bedrijven is de investering in energiebesparende maatregelen een knelpunt.

Projecten die zich hier op lijken te richten:
 Stimulering energiebesparing bedrijfsleven Wageningen
 Stimulering energiebesparing bedrijfsleven Food Valley
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 MKB Energieabonnement
 Stimulering bedrijfscollectieven voor energiebesparing
 Verduurzaming Noord-Veluwse bedrijven

Uitvoering geven aan wettelijke verplichting:
Bedrijven worden nog te weinig gewezen op de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen met 
een terugverdientijd minder dan 5 jaar te verwezenlijken. 

Projecten die zich hier op lijken te richten:
 Handhaving energiebesparing Wet milieubeheer
 Stimulering bedrijfscollectieven voor energiebesparing

Afstemming handhaving en stimulering:
Trajecten om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen hebben baat bij een goede 
afstemming met handhaving. Een duidelijke afspraak met handhaving kan bedrijven stimuleren om actief 
maatregelen te treffen.

Projecten die zich hier op lijken te richten:
 Handhaving energiebesparing Wet milieubeheer
 Stimulering bedrijfscollectieven voor energiebesparing
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 5. Thematafel procesindustrie, bedrijventerreinen en warmte
Probleemstelling
Terugdringen van energievraag (elektrisch en gas) binnen de (proces)industrie. Enerzijds door optimalisatie van 
eigen processen (terugdringen onnodige afval/reststromen), anderzijds door toepassing van geheel nieuwe 
processen door andere vormgeving van eindproduct. Dit terwijl wel dezelfde markt wordt bediend (denk aan 
verpakkingen van groenteafval in plaats van papier). 
Samenwerken op basis van gebruik van (rest)stromen op bedrijventerreinen moet verder geoptimaliseerd worden. 
Inzet van duurzame bronnen op bedrijventerreinen zoals biogas, zon en wind zal ook in samenwerking met andere
tafels aandacht behoeven. Verbinding met de thematiek vergisting afvalstromen ligt voor de hand.
Warmte is een aandachtspunt dat aparte aandacht verdient en zal apart worden ingevuld door een tafel die annex is
aan deze tafel (Tafel 6a Warmte). Het Uitvoeringsplan is bestaat uit twee delen:

a. Aanpak Energiebesparing Procesindustrie in 5 stappen.
b. Aanpak bedrijventerreinen in 5 stappen.

Opdracht aan thematafel 6 en samenhang met andere tafels
Terugdringen van onnodige energie- en grondstoffenvraag (ook gebiedsgericht) door optimalisatie van eigen en 
collectieve processen. De samenhang met andere tafels is weergegeven in onderstaande figuur.
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A. Aanpak energiebesparing procesindustrie in 5 stappen 

Studie potentie procesindustrie

1. Aanpak
Ambities van de Gelderse bedrijven uit sectoren papier, keramiek en afvalverwerking, mogelijk aangevuld met 
zuivel en metaal, op het gebied van energiebesparing (proces en gebouw), hergebruik restenergie op eigen terrein 
of levering aan derden (cascadering), energiebesparing door ketenoptimalisatie, productoptimalisatie, 
productherontwerp en benutten hernieuwbare grondstoffen en benutten duurzame bronnen (zoals geothermie, 
biomassa, vergisting afvalstromen of zon) worden geanalyseerd. Afgeleid uit de individuele MJA/MEE plannen 
en ambitiedocumenten branches.
Producten: Analyse MJA/MEE plannen van genoemde Gelderse bedrijven.
Budget – Kosten: 9 papierfabrieken, 2 AVI`s, 15 steenfabrieken (26 plannen à 4 uur: 8 k€). Eventueel aan te 
vullen met 6 zuivelbedrijven en 10 metaalbedrijven (16 plannen: 5 k€). Totaal 42 plannen: 13 k€. 
Budget – Dekking: nog niet vastgesteld 
Planning: Studie is gereed februari 2016

2. TOP x kansrijke(re) bedrijven
In welke gevallen kan GEA op de punten uit stap 1 méérwaarde bieden boven de uitvoering van al lopende 
afspraken (sneller of meer)? Hoe kunnen bedrijven uit de genoemde 3-5 bedrijfstakken van elkaar leren? Waar 
liggen qua energie, keten of (biobased) grondstoffen potentiele klappers voor de toekomst (de droom), welke 
innovatie en welke andere bedrijven zijn nodig om die te realiseren? In een aantal workshops delen bedrijven hun 
dromen, bepalen ze hun ambities op kortere termijn inclusief globale technische en financiële haalbaarheid, 
stakeholderdeelname, wettelijke en ruimtelijke aspecten. Er komt een lijst van (20?) bedrijven die op afzienbare 
termijn de versnelling of innovatie uit willen werken. Haal bijv. inspiratie uit aanpak quickscan papierindustrie en 
aanpak Overijssel (Bruno Mulder).
Producten: Dromen. 20 globale ambitie documenten. Aantal kijk-bij-elkaar-in-de-keuken-workshops.
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Budget – Kosten: kijk-bij-elkaar-in-de-keuken-workshops à 8 uur leidend tot 20 globale plannen: 120 k€
Budget – Dekking: In Kind deelnemers: 20 k€. Bijdrage uit GEA: 100 k€.
Planning: Medio november 2015 – medio januari 2016.

3. Onderzoek kansrijke toepassingen
Aanpak
Van elk van de twintig fabrieken worden de financiële, technische, juridische voorwaarden, locatie- en 
stakeholderanalyse enz van de plannen uit stap 2 onderzocht. Daaruit blijkt wat er van wie nodig is om tot een 
succesvolle innovatie, implementatie of acquisitie (van energie-afnemende buurman of samenwerkingspartner) te 
komen. Op basis van deze analyse en in samenwerking met de (gebieds)stakeholders wordt een globale 
haalbaarheid bepaald en stellen we vast welke inspanning nodig is om met uitvoering te kunnen starten en 
wanneer dat kan.
Producten: Financiële, technische, juridische, locatie-specifieke en stakeholder analyse voor innovatie, 
implementatie of acquisitie. Twintig Plannen van Aanpak.
Budget – Kosten: 10 dagen, 20 fabrieken, 20 plannen: € 150 k€.
Budget – Dekking: In Kind deelnemers: 75 k€. Bijdrage uit GEA: 75 k€. 
Planning: Doorlooptijd 6 maanden, gereed zomer 2016. 

4. Definiëren randvoorwaarden succes
Aanpak
Uit de inventarisaties en de gesprekken met de stakeholders blijkt ook welke knelpunten er zijn om de projecten 
succesvol op te pakken. Dit zal grotendeels aansluiten bij knelpunten die ook landelijk gesignaleerd worden, maar 
mogelijk zijn er project- of Gelderland specifieke knelpunten aan te geven. In ieder geval geven deze aanleiding 
om randvoorwaarden voor succes te definiëren. Deze randvoorwaarden kunnen we invullen door met overheden, 
waaronder de Rijksoverheid in gesprek te gaan. Verkend worden de inzet van GTA en OostNV en het huidig 
financieringsinstrumentarium.
Producten: Inventarisatie knelpunten, duiding specifieke projectknelpunten, randvoorwaarden voor succes, plan 
van aanpak om randvoorwaarden in te vullen, incl inzet 
GTA en OostNV.
Budget – Kosten: aantal voorbereide workshops vragen zo’n 200 uur inzet:  15 k€.
Budget – Dekking: In Kind deelnemers: 5 k€. Bijdrage uit GEA: 10 k€. 
Planning: Dit vindt plaats parallel aan stap 3 en is ook in zomer 2016 afgerond.

5. Plan van Aanpak en uitvoering
Aanpak
Voor innovatie, implementatie en acquisitie zijn middelen nodig. Dat zal deels revolverend kunnen. Subsidie blijft
nodig voor innovaties met groter risico. Beschikbaar op niveau van Oost Nederland zijn EFRO (op-oost) en 
Interreg en middelen bij PPM Oost. Hiertoe zijn subsidie aanvragen, gesprekken met PPM Oost nodig en moeten 
concrete plannen van aanpak worden gemaakt.
Producten: Business cases voor de deelprojecten, Gerealiseerde projecten.
Budget – Kosten: Per project zeer verschillend. Totaal 5 miljoen? 
Budget – Dekking: Max subsidie EFRO en Interreg is 20-40%. Revolverende inzet is maatwerk. Per project te 
bepalen.
Planning: Implementatie vanaf zomer 2016.

Overzicht Uitvoeringsplan Energiebesparing Procesindustrie
Stap Planning Kosten Dekking

Potentiestudie Gereed februari 2016 13 k€ 3 k€ deelnemers en 10 k€ GEA
Top x kansrijke 
aanpakken

Medio november 2015- 
medio januari 2016

120 k€ 20 k€ deelnemers en 100 k€ GEA

Onderzoek kansrijke 
toepassingen

Gereed zomer 2016 150 k€ 75 k€ deelnemers en 75 k€ GEA

Definiëren 
randvoorwaarden voor 
succes

Gereed zomer 2016 
(parallel aan stap 3)

15 k€ 5 k€ deelnemers en 10 k€ GEA
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Plan van Aanpak en 
uitvoering

Implementatie vanaf 
zomer 2016

5 miljoen 
euro

Max. subsidie EFRO en Interreg is 
20-40%. Revolverende inzet is 
maatwerk. Per project te bepalen.

B. Aanpak bedrijventerreinen in 5 stappen

1. Studie potentiele bedrijvenlocaties
Aanpak
Haalbaarheid samenwerking. Inventarisatie waar de combinatie ligt van potentiële energiebronnen 
(procesindustrie met reststromen (warmte, elektriciteit, grondstoffen met energieinhoud zoals water of biomassa) 
met terreinen waarbij gemeente, bedrijven of bedrijvenvereniging duurzaamheidsambitie in (willen) vullen. Eerste
inventarisatie wijst op ca 10 initiatieven.
Producten: Overzicht van potentiële locaties voor samenwerking op locatie niveau.
Budget – Kosten: Studie 10 gebieden a 4 uur à 80euro/uur: 3,2 k€. 
Budget – Dekking: Opdracht vanuit GEA.
Planning: Studie is gereed in februari 2015.

2. TOP x kansrijke locaties
Aanpak
Een panel van experts beoordeelt de potentiële gebieden die uit de studie van stap 1 zijn gekomen op kansen voor 
haalbaarheid, stakeholderdeelname en ruimtelijke kansen en belemmeringen. Er wordt een ranking opgesteld van 
5-10 interessante gebieden. Benut studie DNVGL naar smart-grid projecten Gelderland (eind 2014).
Producten: Beoordeling per potentieel bedrijventerrein. Top x – van interessante terreinen.
Budget – Kosten: Beoordeling 10 gebieden. Per gebied 4 experts (per expert 4 uur): 160 uur:  13 k€.
Budget – Dekking: In Kind deelnemers: 3 k€. Bijdrage uit GEA: 10 k€.
Planning: Maart 2016.

3. Onderzoek kansrijke terreinen
Aanpak
Locatie- en stakeholderanalyse waaruit blijkt wat er van wie nodig is om een succesvol gebiedsgericht concept 
voor uitwisseling van energie/reststromen te ontwikkelen. Op basis van deze analyse en in samenwerking met de 
gebiedsstakeholders wordt een globale haalbaarheid bepaald en stellen we vast welke inspanning nodig is om  een 
gebiedsgericht project op te starten. Benutten kwaliteitsscan VNO-NCW / HAN.
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Producten: Locatiekansen analyse. Kwaliteitsscans HAN. Stakeholders analyse. Haalbaarheidsstudie. 
Inventarisatie Plan van Aanpak.
Budget – Kosten: Per gebied inzet van 150 uur. Uitgaande van 5 gebieden: 750 uur ca  60 k€.
Budget – Dekking: In Kind deelnemers: 15 k€. Bijdrage uit GEA: 45 k€. 
Planning: Doorlooptijd per terrein ca 2 maanden. We kunnen 2 – 4 gebieden tegelijk aan. Uitgaande van 3 
gebieden kost dit 6 maanden. Periode maart- september 2016. De vraag is of  (HAN) studenten inzetbaar zijn. 

4. Definiëren randvoorwaarden succes
Aanpak
Uit de gebiedsinventarisaties en de gesprekken met de stakeholders blijkt ook welke knelpunten er zijn om de 
projecten succesvol op te pakken. Dit zal grotendeels aansluiten bij knelpunten die ook landelijk gesignaleerd 
worden. Maar mogelijk zijn er project- of Gelderland specifieke knelpunten aan te geven. In ieder geval geven 
deze aanleiding om randvoorwaarden voor succes te definiëren. Deze randvoorwaarden kunnen we invullen door 
met overheden, waaronder de Rijksoverheid in gesprek te gaan. Ervaringen putten uit aanpak van bijvoorbeeld 
Cofely (Modienet: Modulair Intelligent Energienetwerk voor bedrijventerreinen) en IPIN projecten.
Producten: Inventarisatie knelpunten. Duiding specifieke projectknelpunten. Randvoorwaarden voor succes. Plan 
van aanpak om randvoorwaarden in te vullen.
Budget – Kosten: Aantal voorbereide workshops vragen zo’n 200 uur inzet: 15 k€.
Budget – Dekking: In Kind deelnemers: 5 k€. Bijdrage uit GEA: 10 k€.
Planning: Dit vindt plaats parallel aan stap 3 en is ook in september 2016 afgerond.

5. Plan van Aanpak en uitvoering
Aanpak
Voor elk gebied moet een Plan van Aanpak worden ontwikkeld dat een concreet en reëel uitzicht geeft op de 
realisatie van een gebiedsgericht uitvoeringsplan. Dit plan moet onverwijld worden uitgevoerd. De locaties zullen 
verschillen in fase van ontwikkeling en ambitie en zullen dus tot op zekere hoogte los van elkaar worden 
uitgewerkt. De verwachting is dat, naast Duiven en Nijmegen, nog ca 2-3 gebieden aangepakt kunnen worden.
Producten: Plan van Aanpak. Projectplannen voor de deelprojecten. Gerealiseerde gebiedsprojecten.
Budget – Kosten: Per project zeer verschillend. Proceskosten ca 100 k€ per gebied.
Budget – Dekking: Partijen zullen ca 50% in de proceskosten bijdragen. Daarnaast aanvullende bijdrage in 
projecten. Per project te bepalen. Dit zal deels revolverend kunnen.
Planning: Voortzetting Innofase Duiven en TPN Nijmegen, andere gebieden vanaf zomer 2016.

Overzicht Uitvoeringsplan Aanpak Bedrijventerreinen
Stap Planning Kosten Dekking
- Potentiestudie 

bedrijvenlocaties
Gereed februari 2016 3.2 k€ 3.2 k€ GEA

- Top x kansrijke locaties Maart 2016 13 k€ 3 k€ deelnemers en 10 k€ 
GEA

- Onderzoek kansrijke 
bedrijvenlocaties

Periode maart- 
september 2016

60 K€ 15k€ deelnemers en 45 k€ 
GEA

- Definiëren randvoorwaarden 
succes

Gereed september 
2016 (parallel aan stap 
3)

15 k€ 5 k€ deelnemers en 10 k€ 
GEA

- Plan van Aanpak en 
Uitvoering

Voortzetting Innofase 
Duiven en TPN 
Nijmegen. Andere 
gebieden (2 à3) vanaf 
zomer 2016

Per project zeer 
verschillend. 
Proceskosten ca 100 
k€ per gebied.
Totaal ca 500 k€. 

Partijen zullen ca 50% in de 
proceskosten bijdragen. 
Daarnaast aanvullende 
bijdrage in projecten. Per 
project te bepalen. Zal deels 
revolverend kunnen. 
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 6. Thematafel energieke samenleving
Dit Uitvoeringsplan is najaar 2015 tot stand gekomen aan de thematafel Energieke Samenleving, met deelnemers 
uit lokale energie-initiatieven, lokale overheden en partners van hen in de energietransitie. Zij hebben bijgedragen 
op persoonlijke titel en niet per sé namens de eigen organisatie/achterban.
Het schrijven aan het Uitvoeringsplan is voorlopig afgerond; het uitdenken, afstemmen en voorbereiden van de 
uitvoering gaan door. 

Het Uitvoeringsplan heeft een looptijd van vier jaar, en zal, bijvoorbeeld jaarlijks, worden aangepast aan 
gewijzigde omstandigheden en inzichten.

 6.1. Afbakening
Onder Energieke Samenleving verstaan wij de personen en partijen die van onderop werken aan de 
energietransitie. Dit kunnen zij doen vanuit verschillende situaties: vanuit de relatief jonge lokale energie-
initiatieven, vanuit bestaande wijk- en dorpsontwikkeling, vanuit huurdersverenigingen of vanuit het reguliere 
verenigingsleven zoals bijvoorbeeld vanuit sportclubs die hun vereniging willen verduurzamen en kosten willen 
besparen. 

Gemeenschappelijke kenmerken van energie-initiatieven zijn: een lokale organisatievorm die waarde toevoegt in 
de vorm van lokaal netwerk, beschikbare tijd, kennis en ervaring met opwek van duurzame energie en van 
energiebesparing, aanwezige motivatie en passie etc. In bijlage 1 wordt gepleit voor een inventarisatie van 
bestaande energie-initiatieven en weergave ervan in een digitale kaart.
Ook gemeenten werken lokaal en hebben ambities op het gebied van duurzaamheid,  wijkontwikkeling en 
leefbaarheid (fysiek en sociaal domein). 

Het hart van ons Uitvoeringsplan gaat over de professionalisering van de lokale energie-initiatieven en de 
manieren waarop gemeenten hun faciliterende rol kunnen invullen.

 6.2. Randvoorwaarden, uitgangspunten, knelpunten en kansen
De energietransitie kan alleen door samenwerking tot stand komen. Hiervoor is minimaal een georganiseerde, 
gerichte tijdsinspanning nodig.

Het tempo en de resultaten van deze relatie- en netwerkontwikkeling laten zich niet voorspellen of dicteren. De 
ontwikkeling tot nu toe van bijvoorbeeld de Community of Practice illustreert dit ook. Zo laat zich nu dus ook nog
niet voorspellen welke projecten ondersteund moeten worden, welke investeringen nodig zijn, etc. Bij het 
schrijven van dit Uitvoeringsplan zijn we ervan uitgegaan dat niet alles nu al wordt dichtgetimmerd en dat er 
ruimte in de budgetten blijft om in een later stadium projectvoorstellen te beoordelen en te financieren. Wij pleiten
ook voor (relatief) eenvoudige procedures voor aanvragen, toekennen en verantwoorden van middelen.

Omdat de transitie-investeringen en -inspanningen vooral van inwoners en bedrijven zullen moeten komen, is het 
ook van belang dat we ervoor zorgen dat de revenuen van de energietransitie bij hen (lokaal) zullen landen. 

Om continuïteit te waarborgen moeten de lokale energie-initiatieven zich kunnen ontwikkelen tot sterke en 
robuuste organisaties, tot langdurig levendige verenigingen. Alle hieronder genoemde activiteiten dragen daaraan 
bij (zie ook bijlage 2 voor de samenhang). De resultaten die tot nu toe in Energiek Nederland zijn geboekt, zijn 
hoopgevend voor de ingeslagen weg (zie binnenkort de uitslag van de eerste Lokale Energie Monitor).

Afstemming
Naast dit Uitvoeringsplan staat de thematafel Energieke Samenleving er vanzelfsprekend voor open om mee te 
werken aan de plannen van de andere thematafels. In het bijzonder zullen alle genoemde aantallen en cijfers nog 
nader worden bezien.
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 6.3. Doel, opdracht en monitoringtools
Het is nog onduidelijk wanneer er sprake zal zijn van “een volledig gerealiseerde energietransitie”. De ambitie kan
niet hoog genoeg zijn, de afgelopen jaren werd duidelijker dat de klimaatverandering ernstiger is en zich sneller 
voltrekt dan eerder verwacht. 
Dus de opgave is om goed en snel te realiseren wat er nu mogelijk is en alert te zijn op innovaties die de transitie 
zullen versnellen. 

Voor de lange termijn zijn “energieleverende wijken, dorpen en steden” een aansprekend perspectief, voor de 
kortere termijn (de komende vier jaar) is het doel “robuuste, professionele energie-initiatieven in een partnership 
met faciliterende gemeenten”. Met dit Uitvoeringsplan wordt dit doel mogelijk gemaakt. Bijlage 2 bevat een plaat 
waaruit de dynamiek en samenhang blijkt tussen de strategische, tactische en operationele activiteiten, die in 
hoofdstuk 5 van dit plan worden beschreven.

Wij zijn tevreden als over vier jaar elke inwoner van Gelderland zijn/haar lokale of regionale energie-initiatief 
weet te bereiken en er goed geholpen wordt met zijn/haar energievraag. Verder vindt deze inwoner er ook een 
aantrekkelijke community en een aanstekelijk verenigingsleven om van daaruit samen te werken en resultaten te 
halen voor de energietransitie en voor andere lokale opgaven. De crux is samenwerken met andere leden van de 
community en ook met andere (lokale) partijen zoals gemeente, woningcorporaties, ondernemingen, netbeheerder,
waterschappen, etc.

Met dit Uitvoeringsplan wordt de opdracht ingevuld om:
 Een programma op te zetten gericht op het professionaliseren en versneld uitbouwen van de Gelderse 

energiecoöperaties 
 Een aanpak op te stellen die ervoor zorgt dat gemeenten, waar mogelijk, de energiecoöperaties een 

belangrijke rol in het gemeentelijk energie-uitvoeringsprogramma geven
 Voor een regionale aanpak te zorgen zodat ook de financiering van de ondersteuning goed regionaal 

georganiseerd wordt 
 Voor een vroegtijdige samenwerking rond zonne- en windenergie te zorgen, ook met lokale overheden. 

Doel daarbij is de kracht en het lokaal eigendom via de energiecoöperatie zo optimaal mogelijk te 
faciliteren en via lokale en regionale verdienmodellen het rendement zo dicht mogelijk bij burger en 
maatschappelijke instellingen te krijgen (zie ook Thematafel Regionale routekaarten)

 Mogelijkheden voor de coöperaties in het landelijk gebied te inventariseren, zoals grootschalige zonne-
energie- en postcoderoosprojecten en samenwerking met waterschappen.

Voor de monitoring maken we bij voorkeur gebruik van gemeten waarden, van verifieerbare gegevens etc. en 
sluiten liefst aan bij landelijke enquetes zoals de recent gestarte Lokale Energie Monitor.
In kwantitatieve termen: duurzaam opgewekte kWh in relatie tot verbruik, vermeden CO2-uitstoot, aantallen 
professionals, vrijwilligers, leden, klanten en andere actieve inwoners, omzet en opnieuw geïnvesteerde 
opbrengsten. 
Daarnaast meer kwalitatieve zaken als toegenomen bewustzijn, gedeelde kennis en toegenomen 
innovatievermogen en toegepaste innovaties.

 6.4. Aanpak van de verandering – de activiteitenbasis
We willen zoveel mogelijk op eigen kracht en met inzet van eigen passie en kwaliteiten zorgen voor een continue 
en flexibele bijdrage aan de energietransitie. Wat er nodig is in de energietransitie zal zich in de loop van de tijd 
ontwikkelen, zal helder worden en weer  veranderen. Het Uitvoeringsplan zal dan ook van tijd tot tijd worden 
aangepast.

We willen niet van nul af beginnen, maar juist voortbouwen op de inmiddels al bestaande  posities en ervaring en 
de inmiddels ontwikkelde infrastructuur en output verder verbeteren. Opgesomd:

 Community of Practice (paragraaf 5.1)
 Expertisepool (paragraaf 5.2)
 Uitrol regionaal ontwikkelde energieprojecten (paragraaf 5.3)
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 Ontwikkelroute van een energie-initiatief – focus op verdienmodel (paragraaf 5.4)
 Communicatieplatform met buurtverbinders en energie-ambassadeurs* (paragraaf 5.5)
 Experimenteren en ontwikkelen in energieke wijken en buurten* (paragraaf 5.6)
 Ruimte in gemeentelijke energie-uitvoeringsprogramma’s (paragraaf 5.7)
 Participatiesubsidieregeling (paragraaf 5.8)
 Overzicht financiering (paragraaf 5.9)

* Deze twee activiteiten overlappen nog met elkaar. Begin november vindt een bespreking plaats voor afstemming
tussen wijkaanpakken, huurdersverenigingen en energie-initiatieven (Buurten over Energie, Mijnbuurtje.nl, 
inbreng Woonbond/Jaap van Leeuwen, etc.). Zie bijlage 7 voor een samenvatting van 
Daarnaast nog afstemmen met Thematafel Particuliere woningbouw en energiebesparing. Onderdeel van de 
inventarisatie instrumenten/partijen is “wijk-/gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming particuliere woningen”. 
Kan elkaar overlappen, versterken.

 6.5. Community of practice – infrastructuur en programma
De Community of Practice (CoP) van Gelderse lokale energie-initiatieven (LDE) is een belangrijk instrument bij 
de professionalisering van LDE en de facilitering door gemeenten. De huidige opzet van de CoP werkt goed en 
wordt versterkt. De goede procesbegeleiding wordt doorgezet. Koploper LDE krijgen daarbij een actieve rol. Doel
is om van de CoP een zoveel mogelijk zelfsturende organisatie te maken. In de aanzet wordt hiervoor een budget 
gereserveerd. De kerngroep3 van de CoP die de bijeenkomsten voorbereidt en het proces evalueert, wordt 
uitgebreid met vertegenwoordigers van gemeenten en desgewenst met andere partijen uit de Energieke 
Samenleving. De deelnemers van de CoP bepalen de inhoud op basis van behoeften en vraagstukken. Binnen de 
CoP vindt ook alliantievorming, multipartijsamenwerking, intervisie en projectevaluatie plaats. De CoP dient ook 
als aangrijpingspunt voor andere partijen die de Gelderse LDE willen versterken zoals de samenwerkende 
netbeheerders en de landelijke organisatie HIER Opgewekt4.  

Bij de CoP wordt een doelgroepbenadering toegepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen starters en 
gevorderden, tussen LDE en andere stakeholders (gemeenten), tussen verschillende thema`s zoals zon, wind, 
energiebesparing. Expertise van LDE wordt naar binnen de CoP getrokken. Deze inzet van expertise wordt 
vergoed. Dit zijn inkomsten voor LDE die ‘hun nek uitsteken’ en resultaten boeken. Via de CoP en de 
werkplaatsen wordt gezorgd voor goede en voldoende expertise zodat vragen op juridisch, financieel en 
communicatief gebied goed kunnen worden beantwoord. Dit geldt ook voor vragen van gemeenten als 
deelnemers. Bijvoorbeeld op het onderdeel aanbestedingsrecht5.  Het Servicepunt HIER Opgewekt Gelderland 
geeft een eerstelijnsondersteuning aan nieuwe initiatieven.

Binnen de CoP wordt voor continuïteit gezorgd. Zo kunnen lesprogramma`s worden ontwikkeld die aan bestaande
opleidingen kunnen worden gehangen (bijvoorbeeld bij hogescholen).  
Ook kunnen projecten specifiek voor het landelijk gebied worden ontwikkeld. Voorbeelden zijn er al: Zon op Erf 
(ZOEF); Energiebosjes in samenwerking met agrarische natuurverenigingen; Samenwerking met kleine kernen 
etc.

Gezamenlijke projecten

Tot nu toe is binnen de CoP een budget beschikbaar geweest voor de uitvoering van gezamenlijke projecten die 
ondersteunend waren aan de lokale energie-initiatieven. Concrete aanleiding was dan een initiatief dat in de eigen 
praktijk aanliep tegen een specifiek onderwerp dat na toetsing ook relevant bleek voor andere Gelderse 

3  Bestaande uit vertegenwoordigers van LDE, provincie, GNMF, de trekkers van de werkplaatsen, Alliander. Aan te 
vullen met gemeenten.

4  Workshops van het jaarlijkse landelijke HIER Opgewekt evenement kunnen dienen als inspiratie van de CoP 
(bijvoorbeeld de workshop ‘hoe organiseer ik leren?’ ed). Bovendien stelt HIER Opgewekt kennisdossiers ter 
beschikking.

5  Bijvoorbeeld de vraag ‘Hoe kan een gemeente de recent ingevoerde wetswijziging voor maatschappelijk 
aanbesteden (dd januari 2016) benutten in het kader van de Energieke Samenleving (Professor Elisabetta 
ManunzaManunza, Universiteit Utrecht)?    
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initiatieven. Voordeel van deze gezamenlijke projecten is dat geen zelfde wielen hoeven te worden uitgevonden en
beschikbare kennis beter wordt benut en gedeeld. Voorbeelden: gezamenlijke aanschaf van warmtecamera’s voor 
warmtescans van woningen en een training in het gebruik ervan; onderzoek naar de potentie en haalbaarheid 
waterkracht ism KiEMT; ontwikkeling van een loyaltykaart, inschakelen van Motivaction bij het verwerven van 
inzicht en ervaring in doelgroepsegmentering en bijpassende marketing; ontwikkelen van een campagne voor 
naamsbekendheid en klantenwerving (Green Bang); verduurzamen van monumenten. De verwachting is dat de 
behoefte aan de uitvoering en ontwikkeling van gezamenlijke projecten en instrumenten groter zal worden, 
doordat het netwerk en de samenwerking zich steeds verder versterkt.

Daarnaast voorzien wij gezamenlijke behoefte aan:

 Een vorm van risicodragende project-ontwikkeling (no cure no pay). Met een elders bewezen business case in
de hand komt een lokaal project alleen van de grond als ook lokale partners betrokken zijn geworden, etc. De 
tijd en inzet van een lokaal energie-initiatief hoeft niet persé totaal dekkend vergoed te worden, maar een 
redelijk bedrag dat beschikbaar komt als het project inderdaad lokaal gaat lopen helpt het betreffende initiatief
wel te beslissen om het project inderdaad lokaal op te zetten.

 Een vorm van vergoeding voor het ontwikkelen van lokaal draagvlak voor gebiedsopgaven, zoals 
bijvoorbeeld integrale gebiedsontwikkeling met daarin een plaats voor windmolens of andere vormen van 
opwekprojecten met NIMBY-kenmerken.

 Een vorm van vergoeding voor de organisatie-ontwikkeling die nodig is zodat er, naast robuuste individuele 
energie-initiatieven, ook een robuuste middenlaag ontstaat. Een middenveld, waarin nieuwe en gelijkwaardige
relaties, netwerken en samenwerking ontstaat met andere relevante (bovenlokale) partijen. De Vereniging 
Energie Coöperaties Gelderland kan daarin een rol spelen, samen met anderen.

Communicatie
Aan bovengenoemde ontwikkelingen willen we een communicatie-inspanning toevoegen om gericht meer 
bekendheid te geven en toegang te bieden tot de lokale energie-initiatieven, gemeenten en hun Community of 
Practice.

Werkplaatsen
In de werkplaatsen van de CoP vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Experts brengen specifieke 
informatie in (bijvoorbeeld over business cases). De werkplaatsen kunnen gebruik maken van de expertisepool 
(zie paragraaf 5.2). De huidige werkplaatsen ‘collectieve zonnedaken en –parken’, ‘burgerwind’ en 
‘energiebesparing’ worden voortgezet. Nieuwe werkplaatsen worden gevormd op basis van de behoefte van de 
LDE. De werkplaatsen kunnen worden uitgebreid met andere partijen uit de Energieke Samenleving. Een 
werkplaats voor gemeenten en LDE zal worden opgericht67 om onder andere kennis uit te wisselen over concrete 
facilitering van lokale initiatieven door gemeenten.
De trekkers van de werkplaatsen ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Er wordt gezorgd voor een 
goede vastlegging en beschikbaarstelling van resultaten, leermomenten en proces. Een website kan de kennis en 
ervaring verder ontsluiten. Excursies en bezoeken vormen een onderdeel van de aanpak. Uitwisseling kan ook 
plaatsvinden door korte beschrijvingen van casussen met vermelding van contactpersonen. 

Financieringsbehoefte CoP
Per jaar:

- Procesbegeleiding en masterclasses: €50.000,-
- Werkplaatsen €10.000,-/ €20.000,-/stuk x 6 = 100.000,-
- Budget voor gezamenlijke projecten: €1.000.000,-
- Website: €10.000,-

6  Ook wordt gedacht aan een werkplaats Governance (benodigde competenties voor een goed functionerende LDE).
7  Bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de Energieke Samenleving wordt een tijdelijke werkgroep 

ingesteld met alle vertegenwoordigers van betrokken partijen. 
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Actuele ontwikkeling: Vereniging Energie Coöperaties Gelderland
Koplopers uit de CoP richten zich op verbetering van de business cases. Zeven van hen hebben dit najaar een 
EFRO-projectaanvraag ingediend (Robuuste Energie Coöperaties, Robuust En Co) en de Vereniging Energie 
Coöperaties Gelderland (VECG) opgericht als indienende partij. Deze vereniging is een samenwerkingsverband 
van Gelderse energiecoöperaties en stelt zich ten doel om de clustervorming en samenwerking tussen de Gelderse 
energiecoöperaties te intensiveren, te versterken en te professionaliseren en daarbij een juiste schaalgrootte te 
ontwikkelen, om de groei te versnellen, duurzame werkgelegenheidsgroei en omzet te realiseren en een 
substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie en het Gelders Energieakkoord.
Eind januari 2016 is helder of de aanvraag wordt toegekend.

Het Project Robuust En Co beoogt de volgende resultaten: 
 Het versterken van de samenwerking tussen Gelderse energiecoöperaties, gericht op het robuuster maken 

van deze coöperaties en alle leden van de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland.
 Het versterken van een nieuw type bedrijfsmodel in de energiemarkt, waarbij leden en klanten van de 

energiecoöperaties actieve rollen spelen in de energiemarkt, op het gebied van duurzame opwek, 
energiebesparing en slim gebruik van duurzame energie.

 Het versterken van rendabele CO2-arme business cases, producten, diensten en services.
 Het realiseren van een menukaart van rendabele business cases en bijbehorende verdienmodellen die aan 

alle leden van de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland ter beschikking worden gesteld. 
 Het overdragen van deze kennis en ervaring aan alle energiecoöperaties in Gelderland, dus ook de 

coöperaties die zich nog niet hebben aangesloten bij de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland, om 
daarmee het netwerk uit te breiden en concreet toegevoegde waarde te leveren aan alle Gelderse 
energiecoöperaties.

Ook als dit specifieke EFRO-project niet doorgaat, is er dus een groep Gelderse energie-coöperaties verenigd met 
het doel om het Gelders Energieakkoord te helpen realiseren.

 6.6. Expertisepool
Doel van een expertisepool is meerledig:

 Borgen van langjarige betrokkenheid van gekwalificeerde vrijwilliger-experts (VEs) van lokale energie-
initiatieven (LDEs) door VEs een bescheiden vergoeding te bieden bij inzet van hun expertise bij andere 
LDEs. Dit maakt de LDEs robuuster dankzij behoud van waardevolle krachten.

 Zorgen voor extra inkomsten voor LDEs doordat de VE zijn vergoeding deelt met de LDE die zijn 
ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt (voorstel uurtarief 50 euro, waarvan 30 naar VE en 20 naar LDE). 
Dit maakt de LDEs robuuster door meer financiële armslag.  

 Grote motivatie van LDEs en de individuele VEs om hun kennis te blijven delen, ook en juist als hierop 
veel beroep wordt gedaan.

 Kennis en bijbehorende verdiensten stromen niet weg naar consultants die hierop hun verdienmodel 
baseren. In plaats daarvan organiseren de Gelderse LDEs zich onderling, wat zowel kennis als inkomsten 
tussen de Gelderse LDEs laat circuleren én toenemen.

 Naast de individuele uitwisseling ontsluit een expertisepool ook de innovatiekracht van een lokale 
community. De gezamenlijke energie-initiatieven hebben ook de mogelijkheid om gezamenlijk te 
beslissen op welke ideeën men gezamenlijk wil investeren, voor welke “flinke kluiven” denk- en 
doekracht nodig is (en te vinden in de expertisepool), welke taaie vragen men samen gaat oplossen?

De expertisepool bestaat uit leden van LDE die hun expertise willen inzetten voor de Energieke Samenleving. Het
gaat daarbij om de overdracht van kennis en ervaring. De experts hebben hun roots in de LDE, en hun sporen 
verdiend. LDE met vragen kunnen de profielen van de experts raadplegen, hen benaderen en zo een keuze maken. 
Zo bestaat de mogelijkheid om expertise, kennis en ervaring op verschillende deelgebieden en over het geheel in 
te huren. Bijvoorbeeld op het gebied van governance, juridische zaken, duurzame projectontwikkeling, business 
case, financiën, communicatie, ledenwerving ed. Afhankelijk van de vragen en behoeften wordt de expertisepool 
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gevuld. De expertise wordt uit de Gelderse LDE gehaald. Ook experts vanuit gemeenten die samen met LDE 
projecten hebben gerealiseerd c.q. vruchtbaar samenwerken, worden betrokken. De vergoeding van de experts 
vanuit LDE wordt betaald vanuit een budget.

Het werken met een expertisepool levert kennisdeling, inkomsten, motivatie voor LDE om ‘diep te gaan’ en hun 
nek uit te steken en te innoveren. Dit zorgt ook voor werkgelegenheid. 
 
De Expertisepool richt zich op het vormen en beschikbaar stellen van een servicefunctie voor de lokale energie-
initiatieven en de partners met wie zij samenwerken aan de verduurzaming van hun werkgebied, zoals gemeenten,
woningcorporaties, lokaal bedrijfsleven, etc.
Deze functie kan (grotendeels) virtueel en gebruikmakend van bestaande netwerken worden ingericht. Het gaat 
hier dus niet om een fysieke organisatie, maar om een samenstel van afspraken om elkaars expertise, ervaring en 
materialen waar gewenst te kunnen gebruiken tegen een redelijke vergoeding. De expertise kan ook in een langer 
durend traject worden ingezet. Het gaat in dat geval om een meer structurele begeleiding (peer to peer).

De servicefunctie zal vooral gebruik maken van en bijdragen aan de ontwikkeling van expertise in concrete 
projecten van deelnemende initiatieven. Met name de projecten die op een of andere manier herhaalbaar zijn bij 
andere deelnemers dragen bij aan robuustheid en herkenbaarheid van lokale initiatieven en zouden dus een goede 
basis zijn voor toepassing en doorontwikkeling van de gedeelde expertise. De expertise uit de (pilot)projecten kan 
vervolgens via de servicefunctie beschikbaar worden gesteld aan anderen, tegen een nader te bepalen vergoeding. 

Daarnaast kan ook kennis & ervaring die elders is opgedaan en ook relevant is voor een LDE, beschikbaar worden
gesteld. Denk aan gemeentelijke RO-ervaring, of corporatie-communicatie met huurders, of optimalisatie-ervaring
van installateurs, opbouwwerk zoals bekend in het sociaal domein, etc.

De crux is om de noodzakelijke afspraken te maken over inzet en vergoeding van experts.
Varianten: als sprake is van halen en brengen kan een ruil in uren plaats vinden. Als sprake is van alleen halen, 
past een financiële vergoeding beter. Als het gaat om kennis & ervaring die is opgedaan dankzij de activiteiten van
de eigen LDE, dan zou een deel van de vergoeding afgedragen kunnen worden aan de (eigen) LDE (naar analogie 
met de interim-markt: 20-30%?)

Behalve expertise kunnen op termijn ook andere diensten beschikbaar worden gemaakt voor de individuele 
LDE’s, bijvoorbeeld diensten die bijdragen aan andere lokale opgaven (niet-energie). Dit valt nu buiten de scope 
van dit plan.

Concreet resultaat - Database met persoonlijke profielen

Om in de (al dan niet gezamenlijke) product- en dienstenontwikkeling effectieve teams samen te stellen is het 
nodig dat mensen die een goede bijdrage zouden kunnen leveren vindbaar zijn. Daarbij willen we kunnen putten 
uit de geledingen van alle Gelderse energie-initiatieven, dus ook van de deelnemende bedrijven in de Vereniging 
Energie Coöperaties Gelderland (VECG). We ontwikkelen een gedeelde database, die niet alleen door de trekkers 
van projectteams, maar ook door individuele LDEs en individuele leden van die LDEs te gebruiken is. De 
personen die hun profiel in de database invullen, geven zelf aan voor wie het profiel zichtbaar is, en zij kunnen 
hun eigen profiel beheren en aanpassen. Zij kunnen bijvoorbeeld hun interesse voor een bepaald project kenbaar 
maken en daarmee meteen in beeld komen bij de leiders van projectteams. De trekkers van de projectteams zijn 
uiteraard zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van hun teams.

Deelnemende coöperaties: alle CoP platform leden, en daarnaast alle belangstellende leden van de coöperaties die 
lid zijn van de CoP.

Financieringsbehoefte expertisepool
Concrete actie is het ter beschikking stellen van maximaal 100 expertvouchers à 50 euro incl btw per Gelderse 
LDE (dus jaarlijks per LDE max. 5.000 aan collegiale kennis in te kopen). De LDEs kunnen deze expertvouchers 
inzetten om expertise aan te kopen bij collega-LDEs. Alles bij één collega-LDE, of verspreid over meer collega's. 
Totale budget maximaal 5.000 euro maal 50 (?) Gelderse LDEs per jaar (max budget per jaar 250.000). Totale 
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systeem maximaal gedurende vier jaar (totaalbudget max 1 miljoen euro incl btw).

Er is nog geen geld geraamd om de database op te zetten en te beheren. Misschien kan er aangehaakt worden bij 
bestaande databases zoals:
https://www.werkendstedendriehoek.nl/pwc/pages/werkendstedendriehoek/pagina-details/657-over-
werkendstedendriehoek.asp

 6.7. Uitrol regionaal ontwikkelde energieprojecten
Doel: Ervaring op doen, kennis uitwisselen, organisatie opbouwen.

Om een indruk te geven van de benodigde investeringen, zoals die zijn gedaan in projecten die als succesvol 
worden beschouwd, willen we in dit Uitvoeringsplan de omvang, de zwaarte en dus de gewenste draagkracht 
illustreren en, in het verlengde daarvan, de financiële buffer van een lokaal energie-initiatief. 
Vanwege het ontbreken van (voldoende) eigen vermogen en een track record is er bij energie-initiatieven een 
vraag naar garantiefinanciering. Als voor een project vreemd vermogen is aangetrokken voor de voorfinancering 
van bijvoorbeeld zonnepanelen, is de verhouding eigen en vreemd vermogen van het initiatief waarschijnlijk zo 
broos en uit balans geraakt, dat een vervolgproject niet meer kan worden opgepakt. Dit vertraagt de noodzakelijke 
beweging. Ditzelfde geldt overigens bij voorfinanciering van de activiteiten van het energie-initiatief zelf, 
bijvoorbeeld de uren van mensen voor de energielevering en de projectontwikkeling.

De besluitvorming over toekenning van benodigde middelen, overigens afkomstig van verschillende actoren, valt 
buiten de scope van dit plan. Een deel van de investering kan ook in uren worden gedaan.

Zoals in de inleiding is aangegeven, hebben we bij het schrijven van dit Uitvoeringsplan als uitgangspunt 
genomen dat er ruimte in de budgetten blijft om in een later stadium projectvoorstellen te beoordelen en te 
financieren.

Dit zijn regionaal ontwikkelde projecten, die een brede uitwerking hebben in de samenleving:
- via scholen, woningcorporaties en huurders komt het uitvoerende energie-initiatief in contact met brede 

lagen van de lokale bevolking. Naast het feitelijk installeren van de zonnepanelen ontstaan hierdoor ook 
relaties voor toekomstige projecten.

- door te werken met lokale installateurs is er een positief effect op de werkgelegenheid, het lokale 
bedrijfsleven en de lokale economie.

- door de monitoringtools, lessen en persoonlijke uitleg doen scholieren, ouders en huurders kennis op over
de nieuwe energievoorziening.

Beide zon-projecten worden gefinancierd door een combinatie van crowdfunding door de ouders en omwonenden 
en publieke middelen.

Financieringsbehoefte “publiek”/provincie
Zon op School: 15.000 euro per school
Zon voor Huur: 500 euro per woning
Energieregisseur: zie in paragrafen 5.5 en 5.6

 6.8. Ontwikkelingsroute van energie-initiatief: verdienmodel
Met een thematafel vol ervaringsdeskundigen uit de Energieke Samenleving is de verleiding groot om de eigen 
ervaring om te vormen tot een uniform ontwikkelingsmodel voor alle energie-initiatieven. Dat is dus niet per sé de
bedoeling.

Elk groepje initiatiefnemers heeft een eigen proces te doorlopen over visie, missie, kernwaarden etc. met eigen 
resultaten daarvan en eigen overeengekomen vervolgstappen. Via de expertisepool, de CoP-programmering en via
bijvoorbeeld de ondersteunende tools die aan thematafel Regionale Routekaarten worden voorgesteld, kan elk 
groepje initiatiefnemers desgewenst ondersteund worden in het eigen proces.
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Verdienmodel
Hier toch een omschrijving-op-hoofdlijnen van het bestaande verdienmodel van energie-initiatieven:

 Leden: contributies en participaties
 Klanten: wederverkopersmarge op afgenomen stroom en gas via energieleverancier
 Projectpartners: financieren mee in de business case van het project; eventueel in combinatie met lid/klant
 Projectontwikkeling: incidentele, gedeeltelijke vergoeding, al dan niet via samenwerkingspartner.

In het algemeen wordt de tijd die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van energieprojecten buiten 
beschouwing gelaten in de business cases, ook als de business cases als positief worden bestempeld. Die 
inspanning is dus een investering vanuit het lokale energie-initiatief.

In het algemeen wordt het efficiencyvoordeel door herhaling van projecten te optimistisch ingeschat. Nieuwe 
doelgroepen/partners betekenen nieuwe processen, nieuwe communicatie, nieuwe besluitvorming etc. Alleen de 
(mogelijke) business case ligt al op tafel.

In het algemeen vragen subsidies om co-financiering. Lokale energie-initiatieven kunnen die eigenlijk alleen 
leveren in de vorm van uren; vrijwillige, onbetaalde uren dus. De route van subsidie-verstrekken houdt dus 
(onbedoeld) een deel van de niet-robuustheid in stand.

Elk lokaal initiatief verschilt in schaal: wijk, gemeente, regio, etc. Daarmee verschilt de omvang van de 
klantenbasis, van de ledenbasis. En ook verschillen de mogelijkheden om lokaal duurzame energie op te wekken 
(veel stedelijke bebouwing, juist veel landelijk gebied, hoogbouw of laagbouw, etc.). Ook de mogelijkheden van 
het net spelen hier een belangrijke rol.

 6.9. Communicatieplatform van buurtverbinders en energieambassadeurs
Vroeg of laat gaat een energie-initiatief de activiteitenbasis verbreden. Bijvoorbeeld: niet alleen energie maar ook 
andere lokale opgaven, of niet alleen klantenwerving op aanbod van lokale groene stroom, maar een mix van 
divers aanbod (iets voor medefinanciers alleen, een combinatie tussen lidmaatschap en financiering, etc.).

Een communicatieplatform kan een eerste start vormen voor die verbreding.

Doel van het project is het vergroten van interactie tussen burgers en betrokkenheid van burgers in een buurt of 
dorp bij het toekomstbestendig vervullen van primaire levensbehoeften (waaronder de behoefte aan energie), en 
het vergroten van het organisatievermogen om daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan. 

 Het realiseren van communicatieplatforms (online dorpspleinen) van, voor en door dorpsbewoners en 
buurtbewoners, met een eigen business case

 Het opleiden van een eerste lijn van buurtverbinders, die samenhorigheid vergroten door bewoners aan te 
moedigen om actief te worden en te delen wat ze doen op het online dorpsplein en in lokale dorppshuizen
en ontmoetingsplekken. 

 Het ontwikkelen van een opleiding van lokale energie ambassadeurs die in hun eigen woonomgeving aan 
de slag gaan.

 Het opleiden van energie ambassadeurs die burgers in hun woonomgeving begeleiden met initiatieven op 
het gebied van energiebesparing, duurzame opwek en het slim gebruik van energie.

Het project levert de volgende concrete resultaten op:
8. X online dorpspleinen in de provincie Gelderland die na 3 jaar zonder subsidie zelfstandig blijven 

voortbestaan
9. 7-10 opgeleide buurtverbinders per online dorpsplein, die de eerste lijn van gemeenschapsvorming 

(vrijwillig) doen
10. Uitgewerkte en doorontwikkelde cursus voor lokale energie ambassadeurs
11. 3-5 opgeleide lokale energie ambassadeurs per online dorpsplein
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Het project – Communicatieplatform met buurtverbinders en energie ambassadeurs– richt zich in principe op de 
bewustwording en activatie van bewoners van buurten en dorpen in Gelderland. De scope van de energieke 
samenleving is breder dan energie, zodat alle bewoners zich aangesproken kunnen voelen om te beginnen met een
onderwerp waar voor hun de grootste prioriteit ligt. Als bewoners samen met een onderwerp van hun eigen keuze  
bezig zijn en resultaten boeken, ontstaat vanzelf ruimte voor nieuwe onderwerpen, en is er ook al snel meer kennis
over en waardering voor initiatieven op het gebied van energie. Een fysieke ontmoetingsplek en een online 
dorpsplein waarin informatie over initiatieven gedeeld kan worden, en dat van de bewoners zelf is, versterkt de 
interactie tussen bewoners en ook het zelfbewustzijn van de gemeenschap. Voorwaarde is wel dat het proces van 
gemeenschapsvorming wordt verzorgd door capabele buurtverbinders. Dat zijn bewoners met een HBO 
denkniveau die dorp -of buurtgenoten kunnen bekrachtigen in hun activiteiten. Er is in Gelderland al een 
opleiding tot buurtverbinder ontwikkeld, waarmee deze rol op een goed niveau gebracht wordt. Die opleiding 
stuurt er op dat er goed wordt samengewerkt met gemeentelijke wijkteams, professionals van welzijnsorganisaties 
en woningbouwcorporaties. Het door primaire behoeften gestuurde online dorpsplein heeft de potentie het centrale
communicatiekanaal van een dorp of buurt te worden. Die potentie manifesteert zich in werkelijkheid als er 
regelmatig iets op het platform, dat voor de bewoners betekenisvol is, gebeurt. Want dan gaan bewoners 
regelmatig kijken en vergroot de betrokkenheid bij wat er in hun buurt leeft. Een team van actieve energie 
ambassadeurs zorgt voor betekenisvolle content, door mensen te begeleiden met initiatieven op het gebied van 
energiebesparing, duurzame opwek, duurzame mobiliteit, en het slim gebruik van energie. De energie 
ambassadeurs worden opgeleid door lokale energie coöperaties en de energie ambassadeurs verzorgen voor de 
lokale coöperaties de marktontwikkeling en klantenbinding door in de buurten actief te zijn. Om deze rol op een 
goed niveau te brengen is een opleiding nodig tot lokale energie ambassadeur. Die cursus wordt in dit project 
doorontwikkeld, voortbouwend op een cursus die in de regio Rivierenland in het najaar 2015 wordt ontwikkeld en
getest. Daarna wordt de cursus herhaald zodat in elke dorp of wijk tenminste 5 actieve energie ambassadeurs 
aanwezig zijn. 

Uiteindelijk is het de bedoeling om iedereen die zich in de energieke samenleving voor buurt of dorp wil inzetten, 
in staat te stellen om een zinvolle bijdrage te leveren aan het vervullen van levensbehoeften, en zich daarvoor 
gewaardeerd te weten door buurt-of dorpsgenoten.

Het project beslaat een periode van 4 jaar waarbij in de eerste twee jaar de online dorpspleinen worden 
opgebouwd en buurtverbinders opgeleid. In het eerste jaar wordt ook de cursus voor energie ambassadeurs 
ontwikkeld. Vanaf het tweede jaar gaan de energie ambassadeurs  in de buurten en dorpen aan de slag en wordt de 
cursus de hele projectperiode herhaald.

Ondanks het grote maatschappelijke belang van de energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar, is het van 
belang vast te stellen dat de energieke samenleving niet altijd bij energie begint en daar zeker ook niet ophoudt. 
Als burgers zich op lokaal en regionaal niveau gaan organiseren rond energie, vormen zich 
samenwerkingsverbanden en structuren (bijvoorbeeld een dorpscoöperatie) die ook gebruikt kunnen worden voor 
andere levensbehoeften zoals voedsel, mobiliteit, zorg en huisvesting. En mensen leren hoe ze  
gemeenschappelijke problemen kunnen oplossen en idealen verwezenlijken, in de ruimte tussen overheid en 
bedrijven in. Er ontstaat een zelfsturend en zelforganiserend derde domein. Er is dus een energie-overstijgend 
maatschappelijk belang om mensen in staat te stellen in de energieke samenleving actief te worden. We bieden 
burgers handelingsperspectief in het kader van het overstijgende belang (en niet uitsluitend het kleinere 
deelbelang van de energietransitie).

Op lokaal niveau zijn burgers in buurten en dorpen de direct belanghebbende. 
Verder zijn op lokaal niveau ook de gemeente, aannemers en installateurs, woningbouwcorporatie en 
welzijnsorganisaties gebaat bij het project omdat het project een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van 
de gemeente, marktontwikkeling en lokale werkgelegenheid, lagere energiekosten en meer lokale koopkracht, 
gemeenschapsvorming en sociale cohesie, en democratisering van de energievoorziening.

Rolverdeling van verschillende partijen: 
 De VECG ontwikkelt de cursus voor lokale energie ambassadeurs en ontwikkelt die door
 Lokale energie coöperaties bieden de cursus voor energie ambassadeurs aan bewoners in hun werkgebied 

aan
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 Mijnbuurtje biedt het online dorpsplein en de opleiding tot buurtverbinder
 De VECG ontwikkelt met mijnbuurtje het online dorpsplein door zodat energieprojecten goed zichtbaar 

zijn en optimaal online gefaciliteerd worden
 Regiocoördinatoren van de VNG brengen het project onder de aandacht van gemeenten, en spelen een rol

in de cofinanciering
 Gemeenten en provincie dragen de startinvestering in de online dorpspleinen en opleiding tot 

buurtverbinder gedurende maximaal 2 jaar. 
 Na twee jaar dragen lokale bedrijven, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties de kosten voor de 

instandhouding van het online dorpsplein

Financieringsbehoefte
Ntb, na afstemming begin november a.s.

 6.10. Energieke wijken en buurten
De energieke samenleving omvat meer dan alleen de lokale energie-initiatieven met specifieke focus op en 
aandacht voor het lokaal opwekken van duurzame energie.  Die initiatieven zijn onderdeel van een grotere 
beweging van onderop, waarin inwoners van wijken en buurten de krachten bundelen in een nieuwe economie. In 
die nieuwe economie staan de mens, vertrouwen en kwaliteit centraal, in plaats van het systeem, wantrouwen en 
doelmatigheid. Inwoners, gemeente, ondernemers en kennisinstellingen werken als gelijkwaardige partners ideeën
uit tot concrete kansen en mogelijkheden. Het gaat hierbij niet alleen om het duurzaam en lokaal oplossen van het 
energievraagstuk, maar ook om nieuwe lokale zorgstructuren, buurtmoestuinen, wijkklussendiensten, enzovoort.  

Om grotere groepen mensen enthousiast te krijgen voor het energievraagstuk kan het van groot belang zijn om op 
buurt- of wijkniveau te starten bij een ander vraagstuk waar meer interesse voor is en urgentie bij ervaren wordt in
de buurt. Het is belangrijk om eerst aan te sluiten op de energie en passie die leeft bij de inwoners van de wijk. 
Een volgende stap kan zijn om het energievraagstuk te agenderen en aan te pakken. 

Deze beweging naar een nieuwe (wijk)economie vraagt om nieuwe aanpakken, een nieuwe verhouding tussen 
inwoners, gemeente en ondernemers en nieuwe manieren van (financiële) ondersteuning. Blauwdrukken zijn er 
niet en de te volgen route staat absoluut niet vast. Wat precies wel en niet werkt is afhankelijk van de situatie en 
van de mensen die erbij betrokken zijn. Het zal zoeken en experimenteren worden om een werkbare route te 
vinden. Daarbij zullen er zeker dingen mis gaan en door ook die te delen, leren we allemaal.

Er is behoefte aan experimenteer- en ontwikkelruimte om nieuwe aanpakken uit te proberen en te ontwikkelen en 
die vervolgens kopieerbaar te maken naar andere situaties. Het kan bijvoorbeeld gaan om een experiment met 
basisinkomen of een ruilsysteem, waarmee het mogelijk wordt dat betrokken inwoners zich optimaal in kunnen 
zetten voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk. Of het kan bijvoorbeeld 
gaan om het al doende en lerende ontwikkelen van een nieuwe aanpak om grote groepen mensen enthousiast te 
krijgen voor het oplossen van het energievraagstuk in de wijk. 

De experimenteer- en ontwikkelruimte moet helpen om antwoorden te vinden op de taaie vragen die mensen nu al
tegenkomen bij het werken aan de nieuwe economie. Belangrijke vragen zijn onder andere: 

- Hoe kunnen ideeën passende ruimte krijgen met betrekking tot wet- en regelgeving en financiering om de
kansen van de nieuwe economie daadwerkelijk te benutten?

- Hoe kunnen de betrokken inwoners in de startfase op een passende wijze in hun levensonderhoud 
voorzien? 

- Hoe geven we invulling aan wederkerigheid bij het gewenste uitgangspunt om kennis te delen?
- Hoe meten we de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten op financieel, sociaal en 

ecologisch vlak? 
- Hoe krijgen de verkokerde gemeente en kennisinstellingen het voor elkaar om gelijkwaardige partner te 

zijn op het samenhangende geheel van de leefwereld?
- Hoe kunnen innovaties worden getest en verspreid via de Energieke Samenleving?  Denk aan smart-grids,

big open data en andere nieuwe ontwikkelingen. Zie ook toekomstige versies van uitvoeringsplan
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Om de experimenteer- en ontwikkelruimte daadwerkelijk te kunnen benutten is procesgeld/werkkapitaal nodig. In 
veel gemeenten zijn bijvoorbeeld wijkbudgetten beschikbaar om bewonersinitiatieven te ondersteunen en net dat 
duwtje in de rug te geven dat realisatie mogelijk maakt. Het procesgeld voor experimenten en ontwikkelen van 
nieuwe aanpakken kan daar een aanvulling c.q. provinciale cofinanciering bij zijn. Het procesgeld  wordt ingezet 
voor zowel (proces)begeleiding, als voor (nieuw te ontwikkelen vormen van) vrijwilligersvergoedingen, als voor 
uitvoeringskosten op het gebied van bijvoorbeeld marketing en communicatie.  

Nog afstemmen met Thematafel Particuliere woningbouw en energiebesparing. Onderdeel van de inventarisatie 
instrumenten/partijen is “wijk-/gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming particuliere woningen”. Kan elkaar 
overlappen, versterken.

Financieringsbehoefte
Bedrag op provinciaal niveau: 10-15 miljoen euro

 Stel een wijk/buurt-energieregisseur gedurende 1 dag per week, per 30.000 inwoners (dus 30 regisseurs 
nodig voor alle inwoners van Gelderland)

 Bij 50 dagen per jaar, zzp-basis, looptijd programma 4 jaar (2016-2019) en een jaarlijks out-of-pocket-
budget van 10.000 euro (8 x 45 euro x 50 + 10.000) x 4 x 30: ~ 4 miljoen euro inclusief BTW - voor de 
gehele periode voor de gehele provincie

 Volgens wikipedia 750-800 steden/dorpen/buurschappen in Gelderland. 
 Per kern een vrijwilliger die een vrijwilligersvergoeding krijgt van 1500 euro per jaar, gedurende 4 jaar: ~

4,5 miljoen euro
 Marketingkosten evt met gebruikmaking van een callcenter  - nog doorspreken, PM

 6.11. Ruimte in gemeente uitvoeringsprogramma en facilitering
Een aanpak is van belang die ervoor zorgt dat gemeenten, waar mogelijk, de energie-initiatieven een belangrijke 
rol in het gemeentelijk energie-uitvoeringsprogramma geven. Zo kan bijvoorbeeld een energie-initiatief het 
Energieloket van de gemeente overnemen; kunnen netwerken van energieambassadeurs en wijkregisseurs worden 
opgebouwd via de bestaande lokale energie-initiatieven, etc.

Energie-initiatieven kunnen ruimte krijgen van faciliterende lokale overheden door diverse maatregelen:
- Financiële maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld door aanpassing van leges, woonabonnement, 

duurzaamheidslening e.d.
- Juridische maatregelen. Bijvoorbeeld door maatschappelijke aanbesteding, creatief met 

aanbestedingsrecht, het hanteren van passende criteria hiervoor. 
- Symbolische maatregelen. Vanwege lange termijn bijdrage aan circulaire economie, aan lokale 

werkgelegenheid, aan leefbaarheid en aan wijkontwikkeling.
- Fysieke maatregelen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gemeentelijke daken voor 

zonnepanelen en grondposities van windlokaties die in bezit zijn van gemeenten.
-

Inspirerende en concrete voorbeelden zullen eraan bijdragen dat gemeenten de mogelijkheden omarmen. Zie ook 
bijlage 6 voor aanvullende informatiebronnen.

In energie-uitvoeringsprogramma’s worden op basis van gebiedsvisies, beschikbare ruimte (gemeente) en 
infrastructuur (netbeheerder en diens voorkeurlokaties voor aansluiting op het elektriciteitsnet) de lokale energie-
ambities uitgewerkt. Het resultaat moet verder gaan dan een rapport-alleen en legt idealiter de basis voor lokaal 
strategisch partnership tussen verschillende partijen, waaronder het lokale energie-initiatief. Het ondertekenen van
een convenant/gedragscode kan daarvan een onderdeel zijn, het is aan de betrokken partijen om te bepalen 
wanneer dat passend is.

Onze thematafel adviseert elke gemeente en elk lokaal initiatief dit soort zaken uit te werken. Ieder voor zich en 
vervolgens bij voorkeur ook gezamenlijk.
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 6.12. Participatiesubsidieregeling
Doel van het project tweeledig:

 Ondersteuning realisatie hernieuwbare energieprojecten door lokaal initiatief
 Vergroten bekendheid, draagvlak, betrokkenheid en (financiële) bijdragen aan hernieuwbare energie en 

crowdfunding bewoners

Het project levert de volgende concrete resultaten op:
 100 projecten ondersteund: ca XX PJ
 Ten minste 5000 burgers actief betrokken bij lokaal initiatief
 Ten minste € 3,3 miljoen crowdfunding gerealiseerd voor de opwek van lokale hernieuwbare energie 

(uitgaande van huidige opzet en inzet subsidie van 5 ton per jaar, gedurende 4 jaar)

Aanleiding voor het ontstaan van de participatiesubsidie in 2011? was dat het voor lokale energie-initiatieven 
lastig bleek financiering te vinden voor hernieuwbare energieprojecten. Er worden hoge rentes gevraagd door 
reguliere financiers omdat de energie-initiatieven startend zijn, geen eigen vermogen hebben en coöperatief zijn. 
Voor reguliere financiers is dit een hoog risicoprofiel en mede daardoor wordt er een hoge rente gevraagd. 
Crowdfunding is het antwoord op dit knelpunt. Hiermee vergroot je het eigen vermogen van het lokale initiatief, 
zodat aanvullende financiering bij reguliere geldverstrekkers eenvoudiger geregeld kan worden. Extra gevolg is 
dat het lokale draagvlak en de betrokkenheid van bewoners bij het lokale initiatief wordt vergroot (het is ons 
project). Daarnaast komen de revenuen van  het project weer lokaal terug in plaats van dat ze naar grote 
buitenlandse ondernemingen gaan. Na een aanlooptijd is de subsidie regeling heel goed gaan lopen en voorziet 
deze nog steeds in een behoefte. In de praktijk is de regeling belangrijk gebleken om business cases voor zon op 
daken überhaupt rond te krijgen.
Landelijk zijn er de postcoderoosregeling en de SDE die ook bedoeld zijn om investeringen hernieuwbare 
energieprojecten te ondersteunen. Per 1 januari 2016 wordt de postcoderegeling gunstiger. Dat was aanleiding om 
de provinciale participatiesubsidieregeling aan te passen. De regeling voorziet nu in een subsidie van 15% in de 
investeringskosten van lokale initiatieven voor hernieuwbare energieprojecten. Dit onder de voorwaarde dat 
tenminste 25% van de investeringskosten via crowdfunding door ten minste 50 huishoudens bij elkaar is gebracht.

Het project beslaat een periode van 4 jaar waarbij elk jaar een toets op de voorwaarden plaatsvindt en wordt 
bekeken of de subsidievoorwaarden nog passen bij de uitgangspunten en gewijzigde omstandigheden.

Financieringsbehoefte provincie
Zie hierboven: 500.000 per jaar, gedurende 4 jaar
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 6.13. Financiering en tijdsplanning
In deze pararaaf zijn alle financieringsbehoeften bij elkaar gebracht, voor zover er een beroep wordt gedaan op 
provinciale middelen.

De actuele financieringsbehoefte wordt in onderstaande tabel aangegeven.

Activiteit Onderdeel € per jaar
provincie

€ voor 4 jaar
provincie

Co-
financiering 
4 jaar

Community 
of Practice

- Procesbegeleiding en masterclasses
- Werkplaatsen €10.000,-/ €20.000,-/stuk x 6 
- Budget voor gezamenlijke projecten: 
- Website:

    50.000,-
  100.000,-
1.000.000,-
       2.500,-

    200.000,-
    400.000,-
 4.000.000,-
      10.000,-

   200.000,-
   400.000,-
4.000.000,-
      10.000,-

Expertise-
pool

- Maximaal 100 expertvouchers à €50 incl 
btw per Gelderse LDE .Totale budget 
maximaal €5.000 maal 50 (?) Gelderse LDEs 
- Opzetten en beheren van de database:

   250.000,-

         pm

 1.000.000,-

       pm

1.000.000,-

Participatie-
subsidie-
regeling

€500.000    500.000,-  2.000.000,- 8.000.000,-

Ondersteuni
ng 
huurdersver-
enigingen

Faciliteren van inzet huurdersverenigingen 
(energie-coaches) verduurzaming huur

   120.000,-     480.000,-   740.000,-

De financieringsbehoefte voor projecten die in gezamenlijkheid ontwikkeld dienen te worden en waarvoor 
afstemming nog noodzakelijk is (bv ook met andere thematafels, zoals Vastgoed Duurzaam) wordt hier 
aangegeven.

Activiteit Onderdeel € per jaar € voor 4 jaar, 
totale periode

Community of 
Practice

- Procesbegeleiding en masterclasses
- Werkplaatsen €10.000,-/ €20.000,-/stuk x 6 = 
- Budget voor gezamenlijke projecten: 
- Website:

50.000,-
100.000,-
1.000.000,-
10.000,-

200.000,-
400.000,-
4.000.000,-
40.000,-

Expertisepool - Maximaal 100 expertvouchers à €50 incl btw 
per Gelderse LDE .Totale budget maximaal 
€5.000 maal 50 (?) Gelderse LDEs (max budget 
€250.000). 
- Opzetten en beheren van de database:

250.000,-

pm

1.000.000,-
incl btw

pm

Uitrol regionaal 
ontwikkelde 
energieprojecten

- Zon op School:

- Zon voor Huur: 
( + voorfinanciering voor A’d orde van grootte 
€500.000,-)

15.000,- per 
school
500,- per 
woning

2.700.000,-

Ontwikkelroute van 
een energie-initiatief 
– focus op 
verdienmodel

ntb ntb pm

Communicatieplatfor
m met 
buurtverbinders en 
energie-

ntb ntb pm
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ambassadeurs
Experimenteren en 
ontwikkelen in 
energieke wijken en 
buurten

- Stel een wijk/buurt-energieregisseur zzp
50 dagen en out-of-pocket €10.000,- 
- Stel per kern een vrijwilliger €1.500 

- Marketingkosten 

4.000.000,-
incl btw 
4.500.000,-
incl btw 
pm

Ruimte in 
gemeentelijke 
energie-uitvoerings-
programma’s

ntb ntb pm

Werkkapitaal/revolve
rende 
voorfinancering

ntb ntb pm

Inventarisatie 
bestaande initiatieven
en weergave in een 
digitale kaart

ntb ntb pm

Extra communicatie-
inspanning 

ntb ntb pm

De omvang van een belangrijk deel van de posten is nog nader te bepalen en afhankelijk van de bundeling en 
afstemming van de verschillende uitvoeringsplannen, de bespreking in de borgingscommissie. de besluitvorming 
over de toekenning van financiële middelen en de uiteindelijke feitelijk uitvoering van de plannen.  De totale 
investering is bij elkaar te brengen door diverse partijen, provincie, gemeente, regio, installateurs, crowdfunders, 
energieleveranciers, netbeheerder, etc, zowel in euro’s als in tijd.

Werkkapitaal
Werkkapitaal is iets anders dan procesgeld dat je uit gaat geven, het is meer de buffer die je nodigt hebt als bedrijf 
om überhaupt te kunnen werken. De kost gaat altijd voor de baat uit, je moet soms garanties geven en 
waarborgsommen betalen, investeringen doen, etc. Werkkapitaal geef je eigenlijk niet uit (althans niet definitief) 
maar moet je wel ter beschikking hebben.

Zonder werkkapitaal kun je geen snelheid maken, want je moet steeds wachten tot er geld binnenkomt voor je 
weer iets anders kunt betalen.

De verhouding tussen eigen en vreemd vermogen moet ook in orde blijven.
Wellicht kan het revolverend fonds naar voorbeeld van Loenen Energie Neutraal worden uitgerold.
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Tijdsplanning

Activiteit 2016
Q1 Q2 Q3 Q4

2017
Q1 Q2 Q3 Q4

2018
Q1 Q2 Q3 Q4

2019
Q1 Q2 Q3 Q4

2020

Communityof
Practice

operationeel

Expertisepool opzet operationeel

Uitrol
projecten

Communicatie-
platformbuurt

0pva 1belangstellingpeilenLDEengemeenten
ontwikkelenenaanbiedencursusenergie-ambassadeur

2inrichtenonlinedorpspleinenenopleidingbuurtverbinder
verzorgencursuslokaleenergieambassadeur

3lerenenevalueren
Experimenteren
enontwikkelen
Participatie-
subsdie

operationeelmetjaarlijksetoets

Financiering
Uitvoeringsplan

In een 
later stadium werken we de tijdsplanning verder uit. 

De essentie is dat we de jaren 2016 tot en met 2019 uittrekken om op een zo kort mogelijke termijn (mag in 
extremo dus ook in 2016 worden afgerond), passend bij de timing van partner-organisaties, de professionaliteit 
van energie-initiatieven vergroten.  De professionele samenwerking met lokale partners komt tot uiting in concrete
resultaten in termen van de energie-transitie.

 6.14. Bijlage: beschrijving van de energie-initiatieven
Gepleit wordt voor een aanvullende inventarisatie en beschrijving van de energie-initiatieven en een weergave 
daarvan in een digitale kaart.

Met de uitvoering hiervan rekening houden met:
- kenmerken die al worden gemonitord bijvoorbeeld vanuit de Lokale Energie Monitor
- het model/de tabel uit de PBL-studie voor de beschrijving van energie-initiatieven
- de vijf verhaallijnen voor initiatieven en hun gemeenten en de criteria waarop die verhaallijnen zich van 

elkaar onderscheiden
- de verzamelde kritieke succesfactoren en de ontwikkeling daarvan 
- zie bijlage 6 voor verzamelde informatiebronnen
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 a) Samenhang tussen activiteiten

 b) Zon op school

Gelders Energie akkoord
Zon op School, sportclub of kerk/moskee

/home/thijs/Documenten/Gelders energieakkoord 1/Bijlage GEA uitvoeringsplan, detailplannen tafels.docx
Doel
Geef hier zowel ‘het waarom’ aan als ook wat het project straks voor concreet resultaat oplevert

Doel van het project - Zon op School – is vijfledig:
D1. Kinderen bewust maken van de mogelijkheden van duurzame energie.
D2. Volwassen via de kinderen betrekken bij het thema duurzame energie.
D3. Scholen voorzien van een duurzame energievoorziening.
D4. Scholen bewust maken van het energiegebruik binnen de school.
D5. Promotie van de lokale energie coöperatie.

Het project levert de volgende concrete resultaten op:
R1. Jaarlijkse terugkerend educatief programma rond duurzame energie.
R2. Een percentage ouders dat via een PV-participatie (crowd funding) betrokken is.
R3. De school is voorzien van een aantal zonnepanelen inclusief monitorsysteem.
R4. Er is een meerjarenprogramma voor maatregelen op het gebied van energiebesparing.
R5. De lokale energiecoöperatie heeft een aantal nieuwe leden/klanten. 
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Doel op termijn:
Project uitbreiden naar zon op middelbare scholen,  sportclubs, kerken, moskee etc. 

Korte omschrijving
Geef hier een korte omschrijving van het project

Het project – Zon op School – richt zich in principe op alle basisscholen in de Gelderland. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om elke basisschool in de Gelderland te voorzien van zonnepanelen. 
Zonnepanelen als start van een bewustwordingsproces binnen de school en haar omgeving en de eerste stap
om te komen tot een energie-neutrale school.

Het project is gestoeld op een educatieve pijler en een financieel-juridische pijler. Educatief als het gaat om 
bewustwording en betrokkenheid bij het thema van een duurzame energievoorziening dicht bij huis. 
Financieel-juridisch als het gaat om de realiseerbaarheid van zonnepanelen als duurzame energiebron voor 
de school.

Het project beslaat een periode van 3 jaar waarbij elk jaar een aantal scholen aangepakt wordt. Een drieslag
dus, waarbij na elke ‘slag’ de aanpak geëvalueerd en zo nodig verbeterd wordt.

De aanpak voor basisscholen is ontwikkeld in de Stedendriehoek  en beschikbaar voor de resterende 
basisscholen in de Gelderland.

Op termijn:
Aanpak voor zon op middelbare scholen, sportclubs, kerken en moskeeën ontwikkelen. 

Lokaal en regionaal belang
Geef hier aan wat het belang is voor de verschillende partijen die aan het project meedoen en geef ook aan 
wat het regionaal/provinciaal belang is

Op lokaal niveau zijn school en energiecoöperatie direct belanghebbende. 
 De school omdat ze laat zien maatschappelijke betrokken te zijn. Zonnepanelen een positieve en 

zichtbare impuls voor het imago van de school betekenen en de energierekening van de school 
aangepakt wordt. 

 De energiecoöperatie omdat het project een directe bijdrage aan de doelstelling van de 
energiecoöperatie levert, namelijk meer duurzame energieproductie. En met het project de 
energiecoöperatie ook gepromoot wordt, hetgeen extra leden en klanten oplevert.

 (Lokaal) bedrijfsleven bij de installatie van de zonnepanelen.
 Provincie/ Gemeente ivm de bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Uitvoering

Fase 0 Gelderland: Voorbereiding

Provincie: 
 Uitwerken subsidieregeling Zon op School, Sportclub, Kerk/Moskee & financiering

 Aanvragers: Lokale initiatieven met of in samenwerking met een juridische identiteit. De 
participatieregeling van de Provincie wijzigt van 25% naar 20% met ingang van januari 2016. De  
business case “Zon op school, Stedendriehoek 2013-2014-2015” kan mede daarom niet 1:1 vertaald 
worden naar dit Uitvoeringplan. 

 Financiering koppelen aan output (opgewekt vermogen op de dakken) ipv cofinanciering van de uren 
van de lokale initiatieven (zoals nu in de Stedendriehoek)

 Monitoring: Insteken op een plek waar de output geregistreerd wordt. 
(http://www.hieropgewekt.nl/editie-2015  ?)
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COP: Uitrol/uitleg over het project en de financiering daarvan via de provinciale regeling en crowd funding. 
Lokale initiatieven: Uitvoering lokaal (met schoolkoepels, scholen, ouders en omwonenden)
Gemeente: Opstalverzekering verzorgen
Bedrijfsleven: Installateurs

Grove planning

Voorbereiding/ creëren juiste 
randvoorwaarden

t/m maart 2016

Financiële regeling beschikbaar Ca. juni 2016
Voorbereiding scholen Najaar 2016
Panelen leggen op scholen Eerste ronde ca. mei 2017

Tweede ronde voorjaar 2018
Derde ronde voorjaar 2019

Activiteiten voor het lokale initiatief
Geef hier aan welke activiteiten, door wie uitgevoerd worden en wanneer, welke resultaten te bereiken zijn. 
Hanteer 3 jaar als maximale doorlooptijd! 

Fase 0. Definitie
De activiteiten in fase 0 vinden plaats in de najaar 2016.
In deze fase gaat het om:
 Het formeren van een projectorganisatie
 Het contact leggen met de diverse onderwijskoepels
 Het uitwerken en vaststellen Plan van Aanpak (Wie, wat, hoe, met wie en wanneer) 

Fase 1. Voorbereiding 
De activiteiten in fase 1 vinden plaats in het voorjaar 2017

Activiteit a: Inventarisatie binnen gemeente
Het project start met een inventarisatie van de scholen8 in de gemeente die geschikt zijn. Hierbij wordt 
gekeken naar:
 De bereidheid van school om mee te doen.
 De oriëntatie van het dak en de draagconstructie van het dak.
 Te voorziene maatregelen in het kader van grootonderhoud.
 Mogelijke verbouw dan wel nieuwbouwplannen.
 Grootte elektriciteitsgebruik, hoogte energiebelasting. 

Wie: Deze activiteit wordt uitgevoerd door de lokale energiecoöperatie in de gemeente
Resultaat: Het resultaat van deze activiteit is een lijst van enthousiaste scholen  die in 2017 mee gaan doen. 

Activiteit b: Ontwikkelen/inrichten financieringsconstructie o.b.v. de best practice uit CoP
Tegelijkertijd met de inventarisatie start het inrichten van de financieringsconstructie.. Uitgangspunt is de 
betrokkenheid van (een deel van) de ouders via een PV-participatie.

In deze activiteit zal ook contact gezocht worden met partijen (leveranciers, installateurs, banken) voor het 
te vormen ‘consortium’ ten behoeve van de realisatie en exploitatie van de zonnepanelencentrale. 

Wie: Deze activiteit wordt uitgevoerd door CoP,  een team van deskundigen (leden expertpool) en het de 

8 6 http://www.mijnkind.com/scholen/gelderland/
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betreffende energiecoöperaties
Resultaat: Het resultaat van de activiteit is beschikbare financieringsconstructie. 

Activiteit c: Kennis nemen van het  beschikbare educatieve programma
Bij deze activiteit wordt gebruik gemaakt van het educatieve programma dat in de Stedendriehoek is 
ontwikkeld. 
 
Wie: Deze activiteit zal uitgevoerd worden door CoP.  
Resultaat: Het resultaat van deze activiteit de lokale energiecoöperatie kennis heeft van het 
beschikbare educatieve programma, waarvan ook duidelijk is wie dat straks moet uitvoeren (Onderwijzer, 
vrijwilliger van de energiecoöperatie of medewerker van een CNME of anders)

Op basis van resultaten van de eerste fase wordt bepaald met welke scholen (in welke gemeenten) gestart 
wordt. Per school worden vervolgens fase 2 en fase 3 uitgevoerd  

Fase 2. Uitvoering
De activiteiten in fase 2 zullen 

Activiteit d: Werven “investeerders”
Voordat tot de aanschaf van panelen kan worden overgegaan moet er eerst voldoende “eigen vermogen” 
ingebracht worden. Om die reden zal gestart worden met de werving van ouders, (groot)ouders en 
leerkrachten als participant.

Wie: Deze activiteit zal uitgevoerd worden door de lokale energiecoöperatie in nauwe samenwerking 
met de betreffende basisschool.
Resultaat: Het resultaat van deze activiteit is voldoende “eigen vermogen” en participanten.

Activiteit e: Plaatsen zonnepanelen (inclusief monitorsysteem)
Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van de zonnepanelencentrale.

Wie: Deze activiteit zal uitgevoerd worden door het consortium van (markt)partijen dat voor het project 
gevormd is. De lokale energiecoöperaties zijn opdrachtgever.
Resultaat: Het resultaat van deze activiteit is een op de school geïnstalleerde zonnepanelencentrale. 

Activiteit f: Draaien educatief programma
Parallel met het werven van investeerders start het educatieve project. Het programma concentreert zich 
weliswaar rond de periode dat de panelen geplaatst worden maar dient uiteindelijk een jaarlijks 
terugkerende onderdeel te zijn binnen het reguliere lesprogramma.

Wie: Deze activiteit zal uitgevoerd worden de leerkrachten van de basisschool.

Fase 3. Afronding en vervolg

In deze fase gaat het om het verankeren van het educatief programma en het opstellen van een 
meerjarenprogramma op het gebied van energiebesparing. De geïnstalleerde zonnepanelen en de ontstane 
bewustwording vormen hier de trigger voor. 

Wie: Deze activiteit wordt uitgevoerd door de lokale energiecoöperatie in nauwe samenwerking met de 
betreffende basisschool.
Resultaat: Het resultaat van deze fase is een educatief programma dat deel uit maakt van het reguliere
onderwijsjaarprogramma van de betreffende school en daarnaast een meerjarenprogramma met daarin de te
nemen maatregelen op het gebied van energiebesparing. 

Financiering Gelderland
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Gelderland Stedendriehoek 9

Oppervlakte in vierkante kilometers (1 januari 2014) 5136
Aantal inwoners (1 januari 2015) 2.026.578 330.000
Aantal gemeenten 54 6
Aantal woningen (per 1 januari 2014) 869.409
Aantal lagere scholen 156
Gerealiseerd zon op school (lagere scholen) 24 scholen
Potentie voor zon op school (lagere scholen) 6
Totaal Inschatting 180 30

De inschatting is max. €15.000,- per school aanvullend op de crowdfunding nodig is.
De inschatting is dat de panelen in 2017-2018-2019 gelegd gaan worden. 

# scholen
2017 40 €    600.000
2018 70 €   1.050.00
2019 70 €   1.050.00
totaal 180 € 2.700.000

De lokale initiatieven kunnen desgewenst gebruik maken van de expertpool. In zon op School is niet voorzien in 
een vergoeding van de uren die het lokale initiatief in het project stopt. 

Op termijn:
Financiering voor zon op middelbare scholen, sportclubs, kerken en moskeeën uitwerken

Financiering per lokaal initiatief
Geef hier aan welke middelen nodig zijn.
Indien het gaat om de inzet van de overheidsgelden  geef dan ook de wijze van cofinanciering aan. 

In de te onderscheiden fasen van het project zijn fase nul en één algemeen en eenmalig en zijn de fasen 
twee en drie gerelateerd aan de betreffende basisschool.

Per school max. 15.000 ten behoeve:
8. Website ontwikkeling
9. Drukwerk/ educatief materiaal
10. Bijdrage monitoring
11. Zonnepanelen en de installatie daarvan.

Risico’s
Geef hier de belangrijkste risico’s voor het project aan en op welke bijbehorende maatregelen getroffen 
worden.  

Schoolleiding niet enthousiast
In het geval de schoolleiding niet enthousiast is, zal het project op de betreffende school geen doorgang 
vinden. Zeker gelet op het langjarige karakter is het van cruciaal belang dat de schoolleiding achter het 
project staat.  
Schoolgebouw niet geschikt
Indien het schoolgebouw ongeschikt en de schoolleiding erg enthousiast is, zal gekeken worden of toch een
zeer beperkt aantal panelen (inclusief monitoring) te plaatsen is. Op die manier kan de educatieve pijler van
het project wel vorm krijgen. 
Financiële middelen voor een school zijn onvoldoende

9  Excl. Deventer (100.000 inwoners)
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Indien het niet mogelijk blijkt om de financiering van een complete zonnepaneleninstallatie rond te krijgen,
kan, mits voldoende inspanning is geleverd, het S3H-budget ook aangewend worden om een zeer beperkt 
aantal panelen (inclusief monitoring) aan te schaffen. 

Ter Inspiratie
https://zonopschool.de-a.nl/
http://www.zonopschool-stedendriehoek.nl/ regionaal dashboard

 c) Zon voor huur 

Doel
Geef hier zowel ‘het waarom’ aan als ook wat het project straks voor concreet resultaat oplevert
Doel project PV op maatschappelijk vastgoed:
14. In nauwe samenwerking met Woningbouwcorporaties  ontwikkelen van PV-proposities voor 

grondgebonden en niet grondgebonden huurwoningen met een positieve business case voor de 
huurders, de woningbouwcorporaties en de LDE’s. 

15. Realiseren PV bij minimaal de helft van de geschikte woningen/complexen of 1000 huurders.
16. Doorvertalen van haalbare/succesvolle proposities naar ander maatschappelijk vastgoed (scholen, 

gemeentelijke vastgoed, (sport-)verenigingen, enz).

Resultaat project PV op maatschappelijk vastgoed:
1. Ook huurders participeren in PV-projecten.
2. (semi-)overheden en maatschappelijk partners worden zichtbaar als duurzame partners.
3. Er kan met beperkte organisatie een groot volume aan duurzame energie worden gerealiseerd.
4. Positieve impuls naamsbekendheid, zichtbaarheid en ledenwerving LDE’s. 
5. Werkgelegenheid lokale installateurs die PV plaatsen.

Korte omschrijving
Geef hier een korte omschrijving van het project
Huurders willen in toenemende mate participeren in PV projecten om reden van klimaat en het beheersbaar
houden van de woonlasten. Om dezelfde reden willen/moeten ook Woningbouwcorporaties met PV aan de 
slag. Bij de corporaties is er enige terughoudendheid door veel vraagstukken rondom eigendom, 
huurlasten, verrekening, investering, financiering, verhuizing, saldering, juridische en fiscale zaken, 
technische en bouwkundige randvoorwaarden, groot onderhoud daken, etc). Mogelijk moeten de LDE’s 
eigenaar worden.
Als we in staat zijn goede proposities voor de huurmarkt te ontwikkelen met positieve business cases 
kunnen we met maatschappelijk vastgoed snel een groot volume realiseren.

Om tot de juiste proposities te komen is er veel kennisintensief huiswerk (financieel, fiscaal, juridisch, 
technisch, individueel vs collectief) etc) nodig. Naast de voorbereidingskosten zijn met name de initiële  
investeringskosten en financieringskosten hoog. De provinciale en gemeentelijke bijdragen kunnen worden
ingezet om een vliegwiel in gang te zetten waarbij de projecten zich uiteindelijk zelf bedruipen. 

Haalbare (=positieve business case) collectieve PV-proposities kunnen worden doorvertaald naar haalbare 
proposities voor scholen, gemeentelijke gebouwen, (sport-) -vereningen, etc. Daarbij zijn er tevens 
mogelijkheden voor participatie van burgers, bedrijven en verenigingen om project te realiseren.  

Lokaal en regionaal belang
Geef hier aan wat het belang is voor de verschillende partijen die aan het project meedoen en geef ook aan 
wat het regionaal/provinciaal belang is
Lokaal niveau:
- Huurders en eigenaren van maatschappelijk vastgoed participeren in en profiteren van PV-projecten.
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- Zichtbaarheid eigenaren maatschappelijk vastgoed als duurzame partners
- Naamsbekendheid, zichtbaarheid en ledenwervingsmogelijkheden voor LDE’s.
- Groot volume panelen dat door lokale installateurs wordt geplaatst. 

Regionaal niveau:
De mogelijkheden voor PV op maatschappelijk vastgoed zijn in de gehele regio aanwezig en de 
vraagstukken zijn voor alle initiatieven in grote lijnen gelijk. Het ontwikkelen van proposities in kennis-, 
kosten-, en tijdintensief. Synergie door de krachten te bundelen leidt tot lagere overhead, een hogere 
slagingskans en een groter volume aan gerealiseerde duurzame energie.

Activiteiten
Geef hier aan welke activiteiten, door wie uitgevoerd worden en wanneer, welke resultaten te bereiken zijn. 
Hanteer 3 jaar als maximale doorlooptijd! 

1. Formeren projectgroep bestaande uit vertegenwoordiging LDE’s en vertegenwoordiging WoCo’s (Q4 
2012).

2. Inventariseren beschikbare kennis en informatie en de hiaten hierin en opstellen actieplan om deze 
hiaten op te vullen (Q4 2012 en Q1 2013).

3. Werksessies/brainstorm voor mogelijke proposities (einde Q1 2013).
4. Oogst werksessies voorleggen aan bredere (incl bestuurlijke) vertegenwoordiging WoCo’s voor 

verrijking proposities en selectie kansrijke proposities (Q2 2013).
5. Proposities iteratief inhoudelijke uitwerken (incl business case, financieringspartners en geschikte 

locaties)  en voorleggen aan/laten toetsen door externe experts (o.a. technisch, financieel, juridisch) 
(Q2 en Q3 2013).

6. (Bestuurlijk) besluitmoment over haalbaarheid en selectie uit te voeren proposities en selectie locaties 
(einde Q3 2013).

7. Consortiumvorming en eventueel oprichten rechtspersoon voor de uitvoer projecten (Q4 2013)
8. Werving deelnemers (Q4 2013 en Q1 2014)
9. Realisatie eerste projecten (Q1 en Q2 2014).
10. Bredere doorvertalen en uitwerking proposities naar overig maatschappelijk vastgoed.  

Financiering
Geef hier aan welke middelen nodig zijn.
Indien het gaat om de inzet van de overheidsgelden geef dan ook de wijze van cofinanciering aan. 

Voorbereidingsfase:
- Uren WoCo’s (gem 0,5 dg/wk gedurende 1 jaar voor 4 WoCo’s): 720 uur
- Uren LDE’s (gem 0,5 dg/wk gedurende 1 jaar voor 4 LDE’s): 720 uur
- Externe onderzoeken en ondersteuning uitwerken business cases: € 30.000,-
- Financiering kosten extern onderzoek: 1/3 WoCo, 2/3 provincie

Uitvoeringsfase:
- Eenmalige bijdrage provincie voor “kosteloos” verlengen aflossingstermijn investering zodat aflossing 

door huurder over langere periode kan plaatsvinden en huurder vanaf dag 1 profiteert van PV 
(maandelijkse aflossing ≤ besparing energierekening). Tegelijkertijd wordt door deelnemers potje 
gecreëerd voor vervolgprojecten.

- Bijdrage provincie: €50.000,-
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 d) Energieregisseur op wijkniveau
p.m. 

 e) Huurdersinitiatieven en energiebesparing

“Dit voorstel is ondersteunend bij de plannen van tafel 2a Huur, maar past gezien het “van 
onderop”- karakter beter bij tafel 7. Dit voorstel is een groeidocument en komt tot stand in 
wisselwerking met vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen, die het Gelders 
Energieakkoord ondertekenend hebben.
Woonbond, Jaap van Leeuwen. 27 oktober 2015”

Samenvatting
Initiatieven van en draagvlak bij huurders en huurdersorganisaties voor de uitvoering van allerlei soorten 
energiebesparing en verduurzaming zijn essentieel om verduurzaming in de huursector tot stand te brengen. Op 
welke wijze kunnen de huurdersorganisaties het beste bijdragen aan een versnelling van de uitvoering 
energiebesparing en reductie woonlasten en (energie)armoede in Gelderland? 
Het project begint met het in kaart brengen en uitvragen van bestaande goede voorbeelden van 
huurdersinitiatieven en verzoeken van huurdersorganisaties door heel Gelderland. (1)

Langs drie lijnen wordt vervolgens begeleiding en training aangeboden, waar mogelijk in cofinanciering met 
lokale partijen.

We maken onderscheid tussen drie categorieën:
- De rol en inzet van huurders(organisaties) op gedrag en kleine maatregelen in huis (2)
- De rol en inzet van huurders(organisaties) bij gewone renovaties en verbeteringen door verhuurder of via 

ZAV (3)
- De inzet van huurders(organisaties) bij speciale projecten energieneutraal, PV, N.O.M., energie 

coöperaties (4)

Daarnaast worden lokaal energie- en woonlasten enquêtes in Gelderland aangeboden, waardoor huurders ook  
actiever (kunnen) worden op dit onderwerp. (5)
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De inventarisatie, uitvoering en de coördinatie van het geheel vindt grotendeels plaats door de Woonbond afdeling
Gelderland met deskundige ondersteuning van de landelijke afdelingen Opleiding en Training, Onderzoek en 
Ontwikkeling en het Energieteam van de Woonbond.

Totale kosten van deze lijn bedragen ongeveer 120.000,= per jaar vanuit GEA gefinancierd. Daarnaast wordt 
indien nodig gezien de vraag ook gezocht wordt naar co-financiering door lokale partijen (bijvoorbeeld 45.000,= 
per jaar). Dit zijn richtinggevende bedragen. De werkelijke verdeling van de beoogde middelen en inzet over de 
verschillende lijnen is afhankelijk van de lokale vraag.

Dit voorstel is ondersteunend bij de plannen van tafel 2a Huur, maar past gezien het “van onderop”- karakter beter
bij tafel 7. Dit voorstel is een groeidocument en komt tot stand in wisselwerking met vertegenwoordigers van de 
huurdersverenigingen, die het Gelders Energieakkoord ondertekenend hebben.
Woonbond, Jaap van Leeuwen. 27 oktober 2015

Samenvatting 
Initiatieven van en draagvlak bij huurders en huurdersorganisaties voor de uitvoering van allerlei soorten 
energiebesparing en verduurzaming zijn essentieel om verduurzaming in de huursector tot stand te brengen. Op 
welke wijze kunnen de huurdersorganisaties het beste bijdragen aan een versnelling van de uitvoering 
energiebesparing en reductie woonlasten en (energie)armoede in Gelderland? 
Het project begint met het in kaart brengen en uitvragen van bestaande goede voorbeelden van 
huurdersinitiatieven en verzoeken van huurdersorganisaties door heel Gelderland. (1)
Langs drie lijnen wordt vervolgens begeleiding en training aangeboden, waar mogelijk in cofinanciering met 
lokale partijen.

We maken onderscheid tussen drie categorieën:
 De rol en inzet van huurders(organisaties) op gedrag en kleine maatregelen in huis (2)
 De rol en inzet van huurders(organisaties) bij gewone renovaties en verbeteringen door verhuurder of via 

ZAV (3)
 De inzet van huurders(organisaties) bij speciale projecten energieneutraal, PV, N.O.M., energie 

coöperaties (4)

Daarnaast worden lokaal energie- en woonlasten enquêtes in Gelderland aangeboden, waardoor huurders ook  
actiever (kunnen) worden op dit onderwerp. (5)

De inventarisatie, uitvoering en de coördinatie van het geheel vindt grotendeels plaats door de Woonbond afdeling
Gelderland met deskundige ondersteuning van de landelijke afdelingen Opleiding en Training, Onderzoek en 
Ontwikkeling en het Energieteam van de Woonbond.
Totale kosten van deze lijn bedragen ongeveer 120.000,= per jaar vanuit de provincie gefinancierd. Daarnaast 
wordt indien nodig gezien de vraag ook gezocht wordt naar co-financiering door lokale partijen (bijvoorbeeld 
45.000,= per jaar). Dit zijn richtinggevende bedragen. De werkelijke verdeling van de beoogde middelen en inzet 
over de verschillende lijnen is afhankelijk van de lokale vraag.
Dit voorstel is ondersteunend bij de plannen van tafel 2a Huur, maar past gezien het “van onderop”- karakter beter
bij tafel 7. Dit voorstel is een groeidocument en komt tot stand in wisselwerking met vertegenwoordigers van de 
huurdersverenigingen, die het Gelders Energieakkoord ondertekenend hebben.

Gedetailleerde uitwerking
Het gaat om de volgende activiteiten, die afhankelijk van de lokale vraag verder ingevuld gaan worden.  

1. Coördinatie en inventarisatie van lokale energie-initiatieven huursector        
Het in kaart brengen van bestaande goede voorbeelden van huurdersinitiatieven door heel Gelderland. Dit zal 
beginnen met een inventarisatie onder alle huurdersorganisaties en corporaties in Gelderland. Ook worden de 
partijen dan geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod in het kader van het GEA gevraagd naar hun interesse.
Coördineren en afstemmen van benodigde ondersteuning trajecten en nieuwe verzoeken beoordelen.
Bijdrage vanuit de provincie: 20.000,=
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2. Begeleiden en opleiden van Energiecoaches door heel Gelderland
De energiecoaches zullen werkzaam zijn als groep onder begeleiding van een huurdersorganisatie. Gelderse 
voorbeelden van deze aanpak van de Woonbond zijn bijvoorbeeld te vinden in Veenendaal en Ede. Onder huurders
is veel vraag naar zulke voorlichting en veel huurders willen zelf ook actief  worden als energiecoach. Doel is één 
energiecoach per 500 huur-huishoudens (voorbeelden in Ede, Rotterdam, Veenendaal) Gelderland kent 280.000 
huurwoningen. Mogelijke target:  500 tot 600 energiecoaches. De Woonbond heeft in Gelderland 10 
energiecoaches opgeleid en mogelijk zijn er meer actief. Naar hen zal bij de inventarisatie (stap 1) ook gezocht 
worden. Belangrijke aandachtspunten zijn:

9. Continuïteit en onderlinge samenwerking
10. Voorlichtingsplan (welke complexen en huurders benaderen) 
11. Facilitering door hbv en afstemming met corporatie en gemeente

Globaal 100 tot 120 huurders per jaar tot energiecoach opleiden en energiecoachgroepen begeleiden in 
Gelderland. Benodigd budget bedraagt  € 45.000,=. In het budget is naast het opleiden bewust ook ruimte 
opgenomen voor begeleiding van bestaande en nieuwe groepen energiecoaches en het voorzien van informatie, 
voorbeeldmaterialen en besparingsaanpak met slimme meter. Mooie voorbeelden in onder meer de Achterhoek 
Ook andere samenwerkingsverbanden van huurdersverenigingen en corporaties kunnen zich aanmelden. 

Cofinanciering:  Deels door  huurdersbelangenverenigingen, corporaties en gemeenten. 100 huurders zullen een 
bijdrage leveren van ieder 20 uur.  Gekapitaliseerd op 70 Euro/uur komt dit neer op een bijdrage van 140.000 
Euro/jaar. Bijdrage vanuit de provincie: 22.500,=

3. Training en ondersteuning huurdersorganisaties draagvlak Energieprojecten
Om te komen tot een energietransitie en een groter draagvlak onder huurders voor energiebesparing spelen 
huurdersorganisaties en huurders zelf een steeds belangrijker rol. In welke mate zien de huurdersorganisaties dat 
zelf in en hoe kunnen actieve huurdersorganisaties als vrijwilligersorganisaties verder professionaliseren om dat 
mogelijk te maken. Het gaat om  capaciteitsopbouw  en versterking van huurdersorganisaties tbv een betere 
samenwerking, de beoordeling van energiebeleid, communicatie daarover naar de eigen achterban en met andere 
partijen.

Denk daarbij:
 het versterken en ondersteunen van de bijdrage, die huurdersbelangenverenigingen kunnen leveren aan het 

vergroten van draagvlak in projecten (voorbeelden zoals Wij Wonen, HV Noord Limburg, De Koepel 
Stadskanaal).

 het professioneel omgaan met achterban; zoals de facilitering van energiecoaches (werkgroepen), die 
voorlichting geven aan de achterban; de opzet en het beheer van digitale panels, raadplegingen; actieve 
(tijdelijke) rollen faciliteren van huurders met betrekking tot  energiebesparing en woonlastenbeleid.

 (lokale of regionale) samenwerking met andere partijen met als doel om een energietransitie te 
bewerkstelligen

Bijdrage vanuit de provincie: 30.000,=

4.  Advisering en begeleiding pilots en speciale projecten op gebied van duurzaamheid
Op het vlak van verduurzaming naar energieneutraal is het essentieel dat huurders ook echt inzien en ervaren dat 
het werkt. Hoe kunnen de noodzaak  en concrete mogelijkheden voor  een overgang naar een duurzame 
maatschappij (energietransitie) echt in projecten met draagvlak geaccepteerd en geïmplementeerd worden. Zijn 
huurders zelf ook actief in energie coöperaties? Experts van de Woonbond bieden precies die ondersteuning die 
nog ontbreekt om de volgende stap te kunnen maken in deze projecten.

Voorbeelden van activiteiten: 
 het ophalen en weer delen van ervaringen in projecten, lessons learned, best practices.
 voorlichting met betrekking tot de Nul op de Meter, Postcode Roos projecten, de EPV 

(EnergiePrestatieVergoeding), Saldering, bijdrage in huurverhoging of via servicekosten, etcetera
 huurdersadvisering en -ondersteuning bij nul-op-de-meter projecten, energie-coöperaties en andere 
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speciale transitie projecten. 
 het op orde krijgen van Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid (ZAV beleid van de corporatie) met 

betrekking tot verduurzaming (ketels, glas, isolatie, PV panelen, etc)


Bijdrage vanuit de provincie: 25.000,=

5. Uitvoering lokale energie- en woonlasten -onderzoeken onder huurders
Energie- en woonlastenonderzoek onder huurders is een sterk activerend en informerend instrument. De 
Woonbond heeft vele voorbeelden hiervan beschikbaar. Het lokale woonlasten en –energieonderzoek wordt 
uitgevoerd met de huurdersbelangenvereniging als opdrachtgever en geschiedt onder alle huurders (van een hbv, 
een corporatie of een gemeente). Het instrument Huurdersraadpleging in de Nieuwe Woningwet kan hier ook op 
aansluiten. Een energie- woonlastenonderzoek wordt lokaal op maat gemaakt in overleg met betrokken partijen.

Het onderzoek richt zich onder meer op: 
 betrekken van huurders bij beleid (energie, betaalbaarheid)
 toetsing beleidsvoornemens bij huurders (woonlasten en energie voornemens). Bijvoorbeeld welke 

huurders staan open voor nul-op-de-meter, PV panelen, Energietransitie-projecten en wie voor renovatie 
met huurverhoging naar energielabel C,  B of A en welke huurders willen zelf aan de slag met 
energiebesparing. 

 informeren en activeren van huurders (tot energiecoach, deelname digitaal panel of energie coöperatie, 
wens tot verduurzaming via ZAV of project)

 verkenning (energie)armoede. 

Budget 3 tot 4 onderzoeken per jaar:  € 45.000,= (ofwel € 11.000,= tot € 15.000= per onderzoek). 

Het belang van dit onderzoek onder huurders ten behoeve van draagvlak voor energiebesparing en woonlasten 
beleid wordt geïllustreerd door voorbeelden zoals Katwijk, Noordwijk, Maastricht, Veenendaal. De respons bij de 
onderzoeken is groot: 15 tot 30 % van de doelgroep. Financiële bijdrage deels door de provincie en deels door 
lokale partijen. 

Bijdrage vanuit de provincie: 22.500,=

Kostenopzet (verdeling tussen de lijnen kan nog verschuiven): lokaal     Provincie
1. Coördinatie en inventarisatie van lokale energie-initiatieven huursector         nvt       €   20.000
2. Begeleiden en opleiden Energiecoaches in Gelderland       €  22.500    €   22.500
3. Huurdersorganisaties ondersteunen, trainen op draagvlakvergroting E-projecten   -                 €   30.000
4. Advies bij pilots en speciale projecten op gebied van Energietransitie en N.O.M.   -                  €   25.000
5. Uitvoering lokale energie- en woonlastonderzoeken onder huurders                            €  22.500    €   22.500
Totaal: €  45.000    € 120.000
Co-financiering jaarlijks op basis van gekapitaliseerde uren in nature € 140.000

Opmerking: 
De verdeling tussen de lijnen 2 tot en met 5 is uiteraard sterk afhankelijk van de lokale vraag. Afhankelijk van de 
behoefte kan er dus geschoven worden tussen het begeleiden en trainen van energiecoaches (2); begeleiding tbv 
draagvlak vergroting (3); begeleiding en advies in speciale projecten (4) of energie-woonlasten enquêtes (5).
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 7. Thematafels monitoring
De Tafel Monitoring is gesplitst in twee tafels: een Thematafel (“Wat” vraag) en een Experttafel (“Hoe” vraag). In
de Thematafel komen aan de orde punten die betrekking hebben op draagvlak en wensen van partijen met 
betrekking tot monitoring. Dan gaat het over welke beleidsaspecten een rol spelen bij monitoring, welke 
beleidsinstrumenten zijn ingezet met betrekking tot het Gelders Energie Akkoord en welke maatregelen zijn 
genomen
De Experttafel houdt zich bezig met hoe de monitoring het beste tot stand kan komen. Welke gegevens 
beschikbaar zijn en hoe de effectiviteit van de genomen maatregelen gemeten kan worden en hoe de benodigde 
gegevens beschikbaar kunnen komen. Tevens wordt aan deze tafel de invloed van correcties op de data aan de 
orde gesteld en houdt deze tafel zich bezig met de oorsprong van de data en de herleidingen daarvan.

Het doel van het Gelders Energie Akkoord is het realiseren van de doelstellingen van het Nationaal 
Energieakkoord, vertaald naar de Gelderse maat en ambitie. Het Gelders energiegebruik bedroeg in 2013 in totaal 
200 PJ (bron: Klimaatmonitor). Dat komt overeen met de energieopbrengst van 9.268 windmolens van elk 3 MW. 
Wanneer de nationale doelstellingen worden vertaald naar Gelderland, dan levert dat de volgende doelstellingen 
op: 

 besparing van 1,5 % per jaar, dit komt overeen met 
 15 PJ besparing in energiegebruik in Gelderland in 2020 ;
 toename van aandeel hernieuwbare energie-opwekking naar 14% in 2020 (komt overeen met ca. 26 PJ);
 stijging van dit aandeel naar 16% in 2023;
 tenminste 1.800 banen te realiseren in de komende jaren.

Om bovenstaande doelen te realiseren is het noodzakelijk inzicht te hebben in het huidige energiegebruik, energie-
opwek en de huidige werkgelegenheid. Het huidige aandeel van duurzame energie in het Gelders energiegebruik 
bedraagt: 5,5 % dit is inclusief de herleide afkomst van duurzame bronnen waarvan meer dan 1,8% afkomstig is 
van het hout stoken in de woningen.

De uitvoeringsagenda van de tafel Monitoring is als volgt opgebouwd:
1 er wordt een zogenaamde nul-meting uitgevoerd waarin de gegevens op een zo gedetailleerd 

mogelijk niveau van 2014 in kaart worden gebracht. De nulmeting zal in het begin van 2016 
beschikbaar zijn;

2 er wordt een systematisch monitoringprogramma uitgevoerd gedurende de komende jaren. Hierin 
zullen terugkomen de gegevens die zijn geregistreerd in het referentiejaar 2014 en vervolgens de 
gegevens die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van de andere tafels van het GEA en 
gegevens die in de loop van de tijd worden toegevoegd vanuit de andere tafels of van buitenaf. 
Sommige gegevens worden eenmalig verzameld, de meesten zullen periodiek herhaald worden.

Toelichting en verbijzondering:
Ad. 1 (nul-meting):
Om een goede referentie te hebben voor het GEA is een nul-meting absoluut vereist. In deze nul-meting zullen in 
elk geval de volgende punten moeten worden opgenomen:

- huidige energiegebruik (2014) van:
o sectoren die relevant zijn voor het energiegebruik en die herkenbaar zijn en ook in een later 

stadium herkenbaar zullen moeten zijn. In eerste instantie betreft het energiegebruik van: 
huishoudens, bedrijven en mobiliteit. Voor de eerste twee zal het elektriciteit, gas, warmte en 
biobrandstoffen en eventueel huisbrandolie betreffen. Voor mobiliteit (ook te splitsen in zakelijk 
en particulier, hoewel dat lastig zal zijn) betreft het de niet leidinggebonden brandstoffen: 
benzine, diesel, LPG, biobrandstof en leidinggebonden: elektriciteit en aardgas. Indien mogelijk 
worden de genoemde sectoren verder verbijzonderd indien dat praktisch kan worden gerealiseerd
binnen de gestelde termijnen.

– huidige energie-opwek (2014), inclusief de herkomst van de bronnen
huidige potentieel voor energie-opwek
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– huidige werkgelegenheidscijfers en economie (2014), voor de hele provincie en per gemeente.
De kapstok hiervoor staat beschreven in bijlage 1. Deze data zijn mede gebaseerd op de CBS data uit de 
Klimaatmonitor van RWS.  

- Beleid (overheid, stand van zaken beleid/maatregelen/afspraken). De Lokale Energie Etalage dient 
hiervoor als een belangrijk uitgangspunt):

o Maatregelen die zijn aangekondigd
o Maatregelen die zijn gerealiseerd en in welke mate
o Effecten van de maatregelen (indien mogelijk in nul-meting, anders in later stadium)

- Afspraken (bedrijven, woningcorporaties, instellingen, semi-overheid etc.)
o Maatregelen die zijn aangekondigd
o Maatregelen die zijn gerealiseerd
o Effecten van de maatregelen (indien mogelijk in nul-meting, anders in later stadium)

- Woningvoorraad;
- Labels per woning;
- Omvang wagenpark;
- Inwonertal;
- Zaken aangedragen door andere tafels. 

Ad. 2 (systematisch monitoringprogramma):
Na de eerste nul-meting, zal een efficiënt proces moeten worden vormgegeven dat het mogelijk maakt op elk 
gewenst moment de meest recente stand van zaken op te vragen. Dat houdt in dat er een structuur moet zijn op 
grond waarvan ook geborgd is dat de gegevens correct zijn en actueel zijn (minimaal jaarlijks een update krijgen) 
en dat continuïteit is geborgd. De gegevens voor GEA zullen ook gegarandeerd beschikbaar moeten zijn.
Hoe dit proces wordt vormgegeven is onderdeel van onderzoek. 
Het onderzoek zal ook behelzen hoe samenwerking met partijen als CBS, RWS (Klimaatmonitor), Eurostat, 
Lokale Energie Etalage, Provinciale werkgelegenheid enquête en Energieatlas, het beste vormgegeven kan worden
en welke elementen apart toegevoegd worden ten behoeven van GEA. Uitgangspunt is dat de monitoring 
periodiek zal plaatsvinden. Waar mogelijk en wenselijk wordt over onderdelen frequenter gerapporteerd dan 
jaarlijks.

De weergave van resultaten van de nul-meting doet de tafel Monitoring zo objectief mogelijk, zonder analyses, 
interpretaties en duidingen. Verwacht wordt dat er vanuit de andere tafels als reactie op de nulmeting de 
inhoudelijke discussie met de tafel Monitoring komt. Deze reacties en wensen worden dan weer gebruikt als input 
voor de positie en weergave van de monitoringdata in de loop van het traject.

Om een indicatie te krijgen van de mogelijke impact van de maatregelen op lokaal en regionaal niveau in 
technische en financiële zin zal onder meer energietransitiemodel worden gebruikt. De input zal afkomstig zijn uit
de gegevens van de tafel monitoring met wellicht wat aanvullende informatie.

Inschatting budget op hoofdlijnen
Voor de nul-meting: € 65.000
Voor de systematische monitoring activiteiten in 2016: € 150.000
Voor 2017 ev: PM
Deze inschattingen zijn gebaseerd op prijsindicaties van de betrokken partijen.
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BIJLAGE
VOORSTEL STRUCTUUR MONITORING RAPPORTAGE GEA

Uitgangspunten (wensen) verslaglegging:
– weergave cijfers op macroniveau
– Van kapstok/longlist naar structuur monitoring rapportage
– Concept structuur rapportage 2015 welke de basis zal moeten bieden de meerjarige monitoring
– met doorkijkjes naar acties en uitbreidingen in 2016
– Aanhaken op structuur van de tafels (op dit niveau worden eveneens
inspanningen afgesproken), zie box
– Kijken naar gegevens op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Regionale
indeling volgens WGR-regio’s10: 
Achterhoek
FoodValley
stadsregio Arnhem-Nijmegen (eventueel te splitsen in MARN (Nijmegen e.o.)
en MRA (Arnhem e.o.)) 
Rivierenland
Noord-Veluwe
Stedendriehoek
– Verschillende doelgroepen

In de werkwijze van de tafel ‘Monitoring is aangegeven dat te monitoren
gegevens in elk geval moeten bevatten:
* ‘Harde’ gegevens: 
Data energiegebruik (ihkv energiebesparingsdoelstelling en gerelateerd aan
genomen maatregelen)
Data energie opwek
Gegevens werkgelegenheid en economie (macro-economische cijfers)
* ‘Zachte gegevens’ mbt ambities en inspanningen
Beleid, inspanningen (overheid):
Maatregelen die worden aangekondigd
Maatregelen die zijn gerealiseerd
* Effecten van de maatregelen (vanuit de thematafel monitoring wordt ook een model gemaakt om de effecten van
de maatregelen in beeld te brengen, waarschijnlijk  via een verder uit te werken energietransitiemodel)

Opzet voor de structuur gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten
0. Algemeen
Over de context, transitieopgave, leeswijzer én over monitoring (systematiek/techniek/verantwoording/bronnen, 
stil staan bij betrouwbaarheid gegevens).
Kaartje indeling in regio’s
Generieke en regionale plaatje van relevante gegevens kenmerkend voor context als
Bevolking
Sociaal-economische cijfers
Woningvoorraad

Cijfers voor Gelderland op macroniveau. Hierbij gaat het dan telkens om energiegebruik (en indien beschikbaar 
op dit niveau energie-opwek en werkgelegenheid):
* Huishoudens
* Zakelijke markt, verder onderverdeeld in:

– publieke sector (gemeenten, provincie, rijk, waterschappen, netbeheerder, waterleidingbedrijf) 
– commerciële sectoren (industrie, dienstverlening, agrarische sector)

* Mobiliteit

10  NB regioindeling VNG Energieprogramma: Achterhoek, FoodValley, MARN-MRA Rivierenland en Veluwe-
Stedendriehoek
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Structuur tafels GEA

1 Scholing en Innovatie
2 Vastgoed Duurzaam

a. Woningbouw
i. Huur
ii. particulier

b. Utiliteitsbouw
i. Maatschappelijk vastgoed

3 Mobiliteit
4 Duurzame energie en regionale 

routekaarten
a. Wind
b. Zon
c. Biogas 

5 Energiebesparing bedrijfsleven & 
Wet Milieubeheer

6 Procesindustrie
7 Energieke Samenleving
8 Monitoring
9 Financiën & Nieuwe Economie
10 Voorbeeldige overheden



In de volgende hoofdstukken worden de monitoringgegevens ook weergegeven aan de hand van de indeling in 
thematafels en de onderwerpen die daar aan bod komen.

Tafel 1: Innovatie & Educatie 

2015 inventarisatie beschikbare data voor mogelijke monitoring. Denk aan:
– RWS Innovatiesensor RVO
– Subsidies en investeringen 
– # lesuren duurzaamheid/energie

Ambities en inspanningen: afspraken tafel 1

Tafel 2 en Tafel 5: Vastgoed 
*Huurwoningen
*Particuliere woningen
*Utiliteitsbouw onderverdeeld in de 2 hoofdcategorieën Gebouwde
omgeving (commerciële  en publieke dienstverlening) en
daarbinnen de 8 en 6 subcategorieën (SBI) zoals Klimaatmonitor
hanteert
*VvE's

Mogelijk beschikbare data (indicatoren) voor iedere doelgroep:
– energiegebruik (gas, elektriciteit, warmte en eventueel ook
huisbrandolie en duurzame bronnen)*
– energielabels (uitgereikt en vastgesteld)
– isolatiesubsidie Gelderland (# en €)
– gemiddelde energie-index sociale huurwoningen
– gemiddelde energie-index koopwoningen en particuliere
huurwoningen
– warmtelevering cijfers van Nuon en Essent en andere
warmteopwek in de provincie
– opwek (zon pv, en waar mogelijk thermisch, warmtepompen, HRE, etc)
– energiegebruik per branche voor subtafel C, sbi code vastgoed)
– energielabels utiliteit (# overheidsgebouwen en # utiliteitsgebouwen excl overheid) 
– eventueel nog ingaan op energiekwaliteit van nieuwbouw (woningen en utiliteit) op bijvoorbeeld prestaties 
boven bouwbesluit, CO2 eisen, # m2 opgeleverd met BREEAM certificaat, etc.

2015
Gebruik beschikbare informatie Klimaatmonitor/Alliander en Energie Enquête VNG.
0-meting 
Overzicht energiegebruik woningen in 2014 per gemeente/regio, uitgesplitst in huur en particulier 
Overzicht energiegebruik woningen in 2014 per gemeente/regio, uitgesplitst in huur en particulier 
Ambities en inspanningen
Overzicht mate van inspanning gemeenten/regio mbt woningbouw, huidig beleid, inclusief voorgenomen beleid. 
Daarbij ook inspanning provincie en waterschappen in kaart brengen.
Overzicht mate van inspanning gemeenten mbt maatschappelijk vastgoed (gemeentelijk vastgoed, onderwijs, 
zorg, sport), huidig beleid, inclusief beleid en maatregelen. Daarbij ook inspanning provincie en waterschappen in 
kaart brengen.
Afspraken Tafel 2 en afspraken VNG Energie programma

2016 
Daarnaast misschien inzoomen op maatschappelijk vastgoed als specifieke casus. 
Ingaan op vraag: Welke elementen (randvoorwaarden) zijn vooral van belang voor het realiseren van de enorme 
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Doelgroepen Bebouwde Omgeving
 Woningen (tafel 2)

– Huur
– Eigendom (koop)
 Commerciële Dienstverlening (tafel 

5)
– Groot- en detailhandel
– Vervoer en opslag
– Horeca
 Publieke dienstverlening (tafel 2)

– Openbare verlichting
– Waterschappen
– Gemeentelijke en provinciaal vastgoed
– Onderwijs
– Gezondheids- en welzijnszorg
– Kunst, amusement en recreatie



transitieopgave.

Tafel 3: Duurzame Mobiliteit 
Mogelijke indicatoren
– brandstof gebruik 
–  # laadpalen (# publiek en # semi publiek)
– # snellaadstation
– elektrisch vervoer (# elektrische auto's en #e-scooters en -fietsen
in Gelderland)
– # voertuigen op waterstof en aardgas/groengas, hybride
– labels verkochte auto's
– modal split
- # deelauto’s 
- # gereisde km (auto, trein, bus fiets lopen) 
– binnen- en recreatievaart (eventueel, hoe krijgen we die in zicht?
Walstroom via gemeente?)

2015
0-meting:
per gemeente/regio zichtbaar maken van enkele aansprekende trends als oplaadpalen, aantal elektrische auto’s, 
gebruik OV ..  (klimaatmonitor. 2014).
Ambities en inspanningen
Overzicht van mate van inspanning gemeenten mbt duurzame mobiliteit, exclusief en inclusief voorgenomen 
beleid, situatie 2015. Daarbij ook inspanningen 2015 provincie toevoegen.
Overzicht afspraken tafel 3
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Doelgroepen mobiliteit: 
 Wegverkeer

- Benzine
- Gas
- Elektriciteit
- LPG 
- Diesel

 Mobiele werktuigen
 Binnen- en recreatievaart
 Wegverkeer snelwegen
 Openbaar vervoer

- Rail
- Bus

Vliegverkeer



Tafel 4:  Duurzame energieopwekking en regionale routekaarten 

A Zon
B Wind
C Biomassa en biomassavergisting

Mogelijke indicatoren
– wind = opgesteld vermogen (MW en TJ) en aantal molens,
– zon = pv in  MW en TJ, = thermisch hoe?
– biomassa en afval (hierover is discussie, zie**)
– bodemenergie (kwo en geothermie)
– routekaart: potenties (bij provincie in beeld)
Waterkracht (er loopt studie naar potentieel in Gld momenteel, zal
eenmalig zijn)  

Potentie van wind, zon , biomassa, geothermie, afval
Categorieën uit klimaatmonitor gebruiken voor hoeveelheid
geproduceerde hernieuwbare energie:  biomassa, buitenlucht,
bodem, zon, wind water.

2015 
0-meting:
productie duurzame energie totaal en windenergie in het bijzonder
op regionale en/of provinciale schaal - vergelijking met landelijk
provinciaal gemiddelde.
productie zonne-energie, lokaal, regionaal, provinciaal
energie uit biomassa – vergelijking?
Ambities en inspanningen
Overzicht inspanningen gemeenten mbt bevorderen van duurzame
energieproductie, exclusief en inclusief voorgenomen beleid,
situatie 2014.
Beleid provincie, afspraken tafel 4

Tafel 5:  Energiebesparing bedrijfsleven en Wet Milieubeer
– gebruik op sbi codes: SBI categorieën uit Klimaatmonitor
(Gebouwde omgeving) (commerciële dienstverlening (8
subcategorieën) en Industrie en energie (5 subcategorieën) en
Landbouw.

2015 
0-meting:
Mbv een selectie van beschikbare indicatoren om een beeld te geven
van de Gelderse trends, uitgesplitst naar meest relevante sectoren .
[klimaatmonitor, energie in beeld]
Ambities en inspanningen
Overzicht van de mate van inspanning gemeenten en
Omgevingsdiensten om energiebesparing bij bedrijven te
stimuleren. Inspanningen provincie toevoegen 
Implementatie Wet Milieubeheer op basis van rapportage RUD
Meerjarenafspraken/beleidsvoornemens en resultaten van de sector
zelf. 
Afspraken tafel 5
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Kapstok Opwek, longlist potentiële bronnen

 hernieuwbare elektriciteit
- Afvalverbrandingsinstallatie
- Biogas RWZI
- Decentraal elektriciteitsproductie uit

biomassaverbranding
- Stortgas
- Wind op land
- Zonnestroom
- Biogas covergisting
- Meestook elektriciteits centrales
- Overige biogas
- Waterkracht
- Wind op zee
 hernieuwbare warmte
- AVI
- Overige biomassaverbranding
- Houtskool
- Meestook elektriciteit centrales
- Zon
- Buitenlucht
- Geothermie
- Warmte Koude Opslag
- Stortgas
- Biogas RWZI
- Houtkachels woningen
- Overige biogas
- Net gemolken melk
 hernieuwbare energie voor vervoer

- Biobrandstoffen in wegverkeer
- Biobrandstoffen mobiele werktuigen
- Hernieuwbare elektriciteit voor 

vervoer excl wegvervoer
- Hernieuwbare elektriciteit voor 

wegvervoer

Doelgroepen Bedrijfsleven
 Commerciële Dienstverlening (tafel 5)

 Groot- en detailhandel
 Vervoer en opslag
 Horeca
• Landbouw
 • Intensieve dierhouderijen 

(varkens, pluimvee en kalveren)
• Extensieve dierhouderijen (melkvee, 
geiten, schapen, roodvlees)
• Akkerbouw en tuinbouw open teelten 
(akkerbouw, opengrondse- groente-, fruit- 
en boomteeltbedrijven)

 Bosbouw
 Visserij



Tafel 6: Procesindustrie, bedrijventerreinen en warmte 
2015 
inventarisatie beschikbare data voor mogelijke monitoring. Denk
aan:
– gebruik op sbi codes categorieën uit klimaatmonitor, Industrie en
energie (5 SBI subcategorieën),
– MJA's

subtafel 6A Specifiek warmte en gebiedsgericht beleid
– energiegebruik
– aanbod
– potentie***

Tafel 7: Energieke Samenleving 
Mogelijke indicatoren:
# lokale initiatieven (HierOpgewekt)
# energiecoöperaties
# klanten
# leden
# burgers als aandeelhouder (wind- en zonprojecten)
# hulpvragen via energieloket
subsidie burgerparticipatieprojecten, hoeveel participanten en € (provincie Gelderland), totaal investering en 
opbrengst (GJ/j)

2015
Beschikbare gegevens in kaart brengen, inventariseren wat verder wenselijk en mogelijk is.

Tafel 9: Financiën en nieuwe economie 
Werkgelegenheid 
– aantal banen per sector (conform SBI indeling bij energiegebruik)
Geldstromen
– energiekosten € per woningcorporaties
– investeringen € in energie per woningcorporaties 
– € per sector,
– € per energiedrager (gas, elektra, diesel, benzine, etc) per sector

2015
Op basis van beschikbare informatie een eerste overzicht geven:

Trends
trend werkgelegenheid in duurzame energiesector
overzicht geldstromen mbt energiegebruik (Klimaatmonitor) per gemeente, per regio, per provincie (en, voorzover
wenselijk eventueel verbijzonderd naar woningen, industrie, mobiliteit e.d.)

Inspanningen
- Overzicht van inzet/beschikbaarheid financiële instrumenten 
overzicht van mate waarin gemeenten anno 2015 verschillende instrumenten toepassen of voornemens zijn om 
deze toe te gaan passen (Energie enquête, vragen mbt duurzaam inkopen en financiële arrangementen).
 

Tafel 10: Voorbeeldige overheden 
(de inhoud van deze tafel loopt dwars door de tafelindeling heen)
– mobiliteit, zie tafel mobiliteit, met gemeentewagenpark als verbijzondering)

Bijlage met uitvoeringsplannen concept uitvoeringsplan Gelders Energieakkoord 75

Doelgroep Industrie en energie

• Industrie
• Bouwnijverheid
• Leidingwater
• Rioolwater zuiveringsinstallaties
• Energieproductie

- Productie 
- Import/export
- Netverlies

• Winning van delfstoffen
• Afvalverwerking

– GFT



– vastgoed , zie tafel vastgoed utiliteitsbouw, met gemeentelijk vastgoed als verbijzondering
– openbare verlichting (infrastructuur) energiegebruik en aantal LED versus conventionele armaturen
– duurzaam inkopen 

2015
In kaart brengen wat voor deze tafel nog mogelijk aanvullende indicatoren kunnen zijn.
NB – er komt in 2016 waarschijnlijk een monitor Duurzaam Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen).

11:  Discussie en conclusies
Spreiding scores, mogelijke vergelijkingen met gemiddelde, Nederland totaal.
Trends en inspanningen in 2015. 
Verhouding actueel beleid, voorgenomen beleid.
Kansen, uitdagingen, verbeterpunten, wensen mbt vervolg monitoring GEA

Noot:
* voor VvE's wordt verkend of aparte gebruiksdata beschikbaar kunnen komen.
** herkomst duurzame energie vnl biomassa: hout stoken is bijvoorbeeld nog groot aandeel duurzame opwek voor
huishoudens, hoe duurzaam is het hout, waar komt het vandaan. Is wellicht wel hernieuwbaar volgens de definitie,
maar draagt toch niet bij aan de energieneutrale provincie. Zelfde geldt voor afval. Die herkomst krijgen we 
waarschijnlijk niet goed in beeld, maar wel goed hier ook een kritisch geluid over te laten horen. 
En voor mest: export naar Moerdijk. Dit wordt bijgehouden. Kunnen we die energiestromen in beeld krijgen. Is 
wel hernieuwbaar, maar is het duurzame energie? Food for fuel kwesties e.d.
Dit zijn wel belangrijke noties die we mee willen nemen in onze beschrijvingen.
*** cijfers over (potentie) warmte zijn nog niet goed beschikbaar, verzamelen wat er beschikbaar is ism Tafel 
Warmte.
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 8. Overzicht deelnemers en direct betrokkenen thematafels
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Thematafel Duurzame energie

Suzanne Riezebos Provincie Gelderland Jos van der Schot Innovatiepartners
Annemieke Spit Regio Rivierenland Paul Stolte LochemEnergie
Roelof Potters Alliander Tonnie Tekelenburg LochemEnergie
Marianne Noordanus Provincie Gelderland Ronald Bouwels Locol
Ine Botman Gemeente Wageningen Martien Nillessen LTO Noord
Noelle Peters-Singers Gemeente Tiel Rogier Berndsen Mpare
Pieter van der Ploeg Alliander Rogier Berndsen Mpare
Gerlach Veldhoven 11duurzaam Jan Jonker OostNV
Jacquo Harbers AGEM Ton Hirdes Prodeon
Martijn Bruil Agem Willem Huntink Provincie Gelderland
Martijn Brul AGEM Lisa Glasbergen Provincie Gelderland
Herman Meeuwissen Alliander Johan Willemsen Provincie Gelderland
Ben Kootstra Alliander Lisa Glasbergen Provincie Gelderland
Ben Tubben Alliander Wietse Bruggink Provincie Gelderland
Ben Kootstra Alliander Ivo van Es Provincie Gelderland
Dolf Pasman BOEN John Kerkhoven Quintel
Frans Wittenberg Bureau voor Stedelijke Planning Thea van Kemenade Radboud Universiteit
Henk Knip Circulus-Berkel Siward Zomer Rescope
Huub Vervoorn Circulus-Berkel Rik Olde Loohuis Rom3d
Pieter Arkesteijn Clean Fuels Jan de Wit Saxion
Frank Zegers Cooperatie Wageningen op Zon Tom Tammers TARP
Arien Scholtens deA Harm Harmsen UTwente
Dick Neuteboom Dick Neuteboom Maarten Arentsen UTwente
Pieter Arkesteijn DPO Thomas Hoppe UTwente
Jan Emmerzaal EBEM Rob Oostermeijer VNO-NCW Midden
Otto Hettinga Energierijk Voorst Jan Gebbink Vragender Duurzaam
Hans Hof European Energy Point Anouska ten Have Waterschap Rijn en Ijssel
Alex de Meijer Gelderse Natuur en Milieufederatie Mirjam Ruigrok Waterschap Rijn en IJssel

Karien van Houwelingen-Veerkamp Gemeente Barneveld Anouska ten Have Waterschap Rijn en Ijssel
Eppie Fokkema Gemeente Barneveld Wim Willink Waterschap Rijn en Ijssel

Erik Mol Gemeente Bronckhorst Henry van Veldhuizen Waterschap Vallei en Veluwe

Jan Aalbers Gemeente Epe Bert Assie Werkgroep Energie Rheden
Tjitske Osinga Gemeente Lochem Pim de Ridder WindpowerNijmegen
Jos Lensink ie experts Richard van Loosbroek Wychen
Jos Lenselink Industrial Energy Experts Peter v.d. Broek Provincie Gelderland
John Schraven Innovatiepartners
Reinder Boon Innovatiepartners
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Thematafel financien en nieuwe economie

Thijs de la Court Klimaatverbond Nederland
Hans Wouters Provincie Gelderland
Simon Miske IGEV
John Schraven Innovatiepartners
Reinder Boon Innovatiepartners
Jos van der Schot Innovatiepartners
Mia Buddingh SVN
Abbo Rassa Alliander
Dennis Kerkhoven Dirk de Derde
Erick Wuestman K+V
Coen Muller Nederlandse Investeringsinstelling
Willem Jan Brinkman Nederlandse Investeringsinstelling
Jemy Pauwels PPM Oost
Marius Prins PPM Oost
Antoine Driessen Rabo Rijk van Nijmegen
Heidi Leenaarts United Economy

Thematafel voorbeeldige overheid

Pieter van der Ploeg Alliander
Carla Onderdelinden Provincie Gelderland
Roland Bus Provincie Gelderland
Marianne Noordanus Provincie Gelderland
Eppie Fokkema Gemeente Barneveld
Marie José Ruiken Secretariaat GEA
Griedo Bel Gemeente Lingewaal
Nicole Olland Gemeente Rheden
Eef van  Ooijen Gemeente Brummen
Tienke van der Werf Gemeente Zevenaar
Jan Jacob van Dijk Provincie Gelderland
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