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Samenvatting van het voorgestelde besluit 
 
In 2009 hebben Provinciale staten de motie Kolkman-Kerkdijk aangenomen. Daarin werd ons gevraagd 
om een voorstel te doen voor versnelling van de 30% CO2-reductie en deze in 2017 in plaats van 2020 
te realiseren. 
Naar aanleiding van de gedachtewisseling over onze brief van oktober 2009 en de 
rondetafelconferentie in februari 2010, staat in dit statenvoorstel ons plan om de CO2-reductie te 
versnellen naar 2017. 
Dit plan gaat enerzijds uit van een ambitie tot versnellen van CO2 reductie, en anderzijds van de 
mogelijkheden die de provincie daarvoor heeft. Daarbij concentreren wij het uitvoeringsprogramma op 
een beperkt aantal terreinen, die in de toekomst aan de hand van de geboekte resultaten verder 
ontwikkeld kunnen worden. Ook de ervaring van andere overheden in soortgelijke programma’s zullen 
we daarbij gebruiken 
Onze aanpak focust in 5 deelprogramma’s voor die vormen van duurzame energie, waar de provincie 
invloed heeft op het succes van de uitvoering. Dat zijn wind-, bioenergie en bodemenergie. Ook willen 
wij dat de provincie een actieve rol speelt bij energiebesparing, zowel bij bewoners (woningen), als 
bedrijven. Verder willen wij stimuleren dat de energie-infrastructuur in Overijssel geschikt is voor 
duurzame energie.  
Qua financiering concentreren wij ons op 3 van de deelprogramma’s : bio-energie, energiebesparing bij 
bedrijven en woningen, en energie-infrastructuur. Wij willen meer nadruk leggen op andere 
financieringsvormen dan subsidies, zoals deelnemingen, leningen of garanties. Wij zullen daarvoor een 
voorstel doen voor deelname in een duurzaam energiefonds. Tegelijkertijd zullen wij het aandeel 
subsidies terugbrengen. Wij nemen ons voor daarmee minimaal 50 % van het budget financieel 
rendement te laten leveren. 
Verder stellen wij aan u voor om mogelijkheden te openen om te participeren in duurzame 
energieprojecten elders in Nederland.  
 
Wij zullen komend jaar een aantal verkenningen en businesscases opstellen. Ondermeer voor 
deelnemen in een duurzaam energiefonds, voor investeringen in de regionale energie-infrastructuur en 
verkennen wat er nodig voor een energieneutrale provinciale organisatie.  
Ook wil wij afspraken maken met woningcorporaties en waterschappen over energiebesparing of 
duurzame opwekking van energie. 
Wij stellen voor daarvoor in 2010 en 2011 samen een extra budget voor het versnellen van CO2-
reductie ter beschikking te stellen van €  6,95 miljoen voor het Energiebesparingsfonds Wonen en € 
35,1 miljoen voor de duurzame opwekking van energie. 
Daarnaast een budget van € 20 miljoen/jaar voor de jaren 2012 – 2014, om deel te nemen in een 
duurzaam energie-investeringsfonds. Wij verwachten dat met dit budget per jaar projecten met een 
CO2-reductie van 30 – 50 kiloton gerealiseerd zullen worden, door de directe inzet van de provincie.  
Daarmee is er ondermeer extra budget voor co-financiering van energiebesparingsmaatregelen en 
informatievoorziening, gericht op particuliere woningeigenaren in Overijssel. Ook kan met het extra 
budget geïnvesteerd worden in meer bio-energiecentrales en productie van biobrandstoffen en het 
stimuleren van groengas auto’s. Verder kunnen het project duurzaam dorp en demonstratieprojecten 
van inwoners met zonne-energie gesteund worden.  
Besluiten over dit voorgestelde budget neemt Provinciale staten bij de Perspectiefnota 2011, 
uitgezonderd een besluit over deelnemen in een duurzaam investeringsfonds. Dat besluit neemt u bij 
dit statenvoorstel, dat ook de inhoudelijke toelichting heeft bij de voorstellen voor het programma 
Energiepact in de Perspectiefnota. 
 
 
 
 
 

Inleiding en probleemstelling 
 
 
In het Coalitieakkoord staat over het Energiepact: We stellen een lange termijn perspectief op voor een 
duurzame en innovatieve energievoorziening met als doel een substantiële reductie van de schadelijke 
uitstoot.  
Daarbij is beoogd in lijn met het motto ‘Vertrouwen, verbinden, versnellen’, samen met partners een 
aanpak te volgen voor de overgang naar hernieuwbare energie en wil Overijssel een evenredige bijdrage 
leveren aan landelijke en Europese doelstellingen.  
In het voorstel ‘Uitwerking Programma Energiepact’  (PS/2008/375) is onze ambitie vastgesteld om de 
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uitstoot van CO2 in Overijssel in 2020 30 % lager te laten zijn dan in 1990. Dat is 2.200 kiloton minder 
uitstoot dan de jaarlijkse uitstoot in 1990 van ca 8.000 kiloton.  
 
 
Motie Kolkman-Kerkdijk 
 
In mei 2009 heeft u in de motie Kolkman-Kerkdijk aangegeven van GS een voorstel te willen ontvangen, 
waarin de inzet van de provincie vorm krijgt om de doelen voor het programma Energiepact al in 2017 
te kunnen bereiken. 
In het voorjaar van 2009 is bij het Actieplan economische recessie en Investeren in Overijssel het 
budget van het programma Energiepact uit de DIA naar voren gehaald en aangevuld naar ca € 15 
miljoen per jaar. 
Daarmee zijn uitvoeringsmaatregelen in gang gezet voor 2010 en 2011 zoals: 

- vergroten van het aantal projecten (in de tenderregeling of in maatwerk voor grote projecten); 
- 10 bio-energiecentrales; 
- energiebesparingsmaatregelen voor 2.000 woningen; 
- duurzaam dorp, als proeftuin voor energietransitie. 

 
In oktober 2009 hebben wij in een brief (PS/2009/938) ons voorstel voor het versnellen van de 
CO2-reductie uiteengezet, zoals gevraagd in de motie. Daarbij is gesteld dat, mede gezien de grote 
externe invloeden, geen garantie bestaat voor het geheel halen van de doelen in 2017. In de brief is 
aangekondigd dat additionele financiële inzet in de reguliere begrotingscyclus zou worden aangekaart. 
 
In reactie op deze brief is in uw staten geconstateerd dat ons voorstel onvoldoende invulling bood aan 
het verzoek in de motie Kolkman-Kerkdijk. Gebleken is dat er weliswaar brede overeenstemming is over 
de ambitie van het programma Energiepact, maar dat de discussie zich toespitst op het haalbare 
uitvoeringstempo en de mogelijkheden om dat als provincie te versnellen met extra maatregelen. 
Op 3 februari 2010 is met leden van uw staten een rondetafelconferentie gehouden, om de 
mogelijkheden voor een aanvullend maatregelenpakket te bespreken. Daarbij is gebruik gemaakt van 
externe specialisten op het gebied van gebouwde omgeving, bio-energie, de energiemix voor Overijssel 
(Quintelmodel) en financieringsvormen. 
 
Het voornemen bestond een beslispuntenbrief aan u voor te leggen. Omdat onze aanpak naast  
financiële consequenties -die in de Perspectiefnota 2011 aan bod komen- ook een nieuwe kaderstelling 
voor het programma Energiepact behelst, leggen wij u dit statenvoorstel voor. Het voorstel geeft 
daarmee ook een toelichting op de voorgestelde bijramingen in de Perspectiefnota 2011.  
 
Dit statenvoorstel kent de volgende opbouw: 

- allereerst zetten wij onze ambitie en visie voor het programma Energiepact uiteen; 
- we vertalen vervolgens de ambitie om 30% CO2-reductie in 2017 te realiseren naar een 

investeringsraming en geven versnellingsmogelijkheden aan en; 
- formuleren een aanpak en uitvoeringsstrategie om versnelling van de CO2-reductie vorm te 

geven; 
- in het bijzonder besteden wij aandacht aan: andere financieringsvormen, energie-infrastructuur,  

communicatie en de voorbeeldfunctie van de provincie; 
- aan het slot staan de financiële vertaling en de te verwachten resultaten van dit voorstel, die wij  

hebben verwerkt in de Perspectiefnota 2011. 
 
 
 
Ambitie en visie 
 
Na vaststelling van het kader in juni 2008 is het programma Energiepact gestart met de nadruk op bio-
energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving. In het programma staat het ondersteunen van 
bedrijven en bewoners voorop bij het uitvoeren van projecten voor energiebesparing en duurzame 
opwekking voorop. Met name steunt het programma innovatieve projecten en/of voorlopers. 
Duurzame opwekking door biomassa, wind, zon, bodemenergie is kleinschaliger en decentraler dan de 
huidige energievoorziening met fossiele brandstoffen. Duurzame opwekking is gebaseerd op het 
‘oogsten’ van locale en regionale energie uit kringlopen. Ook energiebesparing bij bedrijven en in de 
gebouwde omgeving is het meest effectief als die dicht bij en in overleg met de uitvoerders wordt 
georganiseerd. Voor woningen via de gemeenten of corporaties, en voor bedrijven via 
ondernemersverenigingen, brancheorganisaties en individueel voor de grootste energieverbruikers. 
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Rol provincie 
 
Juist door dit decentrale karakter van duurzame energie en energiebesparing is er meerwaarde van de 
provincie ten opzichte van, en in aanvulling op nationaal en Europees beleid.  
Dit geldt in het bijzonder voor de volgende vormen van duurzame energie: 

1. Energiebesparing bedrijven en woningen 
2. Wind op land  
3. Bio-energie  
4. Bodemenergie: Warmtekoudeopslag en aardwarmte (geothermie) 
5. Regionale energie-infrastructuur: (rest-)warmtenetten, electriciteit, gas 

 
Deze vormen moeten met regionale partners tot realisering komen. Op andere vormen, zoals wind op 
zee, zonne-energie (met SDE) en energiebesparing in de vervoersector heeft de provincie relatief weinig 
invloed op de ontwikkeling. Dat betekent dat er wel aan kennisontwikkeling en demonstratieprojecten 
kan worden deelgenomen, maar veel mogelijkheden om te versnellen heeft de provincie niet. 
 
Voor bovenstaande vijf vormen van duurzame energie richt onze aanpak zich op: beschikbaarheid van 
locaties, vergunningen, financiering en kennis voor de uitvoerders. Daarbij bekijken we steeds welke 
provinciale instrumenten we inzetten om een zo hoog mogelijk rentabiliteit en CO2-reductie te behalen. 
Alleen bij uitzondering zal de provincie zelf projecten of (mede) ontwikkelen, zoals bij aardwarmte in de 
Koekoekspolder.  
Qua aanpak is bij het Energiepact gekozen voor netwerkvorming met uitvoerders of intermediairs. Voor 
gebouwde omgeving, bio-energie en energiebesparing bij bedrijven participeren wij in 
netwerkorganisaties. 
Financiële ondersteuning geven wij op dit moment vooral door een subsidieregeling in een 
tendersysteem. Incidenteel vindt voor projecten ook maatwerkfinanciering plaats, soms ook in andere 
vorm dan een subsidie. Dit zijn grotere projecten die direct of in potentie een CO2-reductie van minimaal 
5 kiloton hebben. 
Voor energiebesparing door particuliere woningeigenaren hebben wij een uitdrukkelijke keuze gemaakt 
om te werken via de Overijsselse gemeenten: één loketbenadering, met gemeente als eerste overheid. 
Dat betekent dat de provincie geen eigen loket heeft voor particulieren, maar streeft naar een loket per 
gemeente. We subsidiëren daarvoor de gemeenten in het kader van de prestatieafspraken wonen. 
 
 
 
Raming benodigde investeringen en versnellingsmogelijkheden 
 
In de motie Kolkman-Kerkdijk hebt u gevraagd om een voorstel om 30% CO2-reductie in 2017 te kunnen 
realiseren. Wij zien het als een gezamenlijke ambitie om de 30% terugdringing van de CO2-uitstoot te 
versnellen en zo mogelijk voor 2017 te realiseren. 
Bijlage V geeft een indruk van de aantallen installaties en maatregelen die nodig zijn om 2.200 kiloton te 
behalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 50–100 bio-energiecentrales, 30 windturbines, 30 ha 
zonnecentrales en energiemaatregelen in 90.000 woningen. Ruw geschat vergt dit een investering van 
ca € 4 – 4,5  miljard. 
 
In de Overijsselse aanpak realiseert de provincie deze installaties en maatregelen niet zelf, maar 
stimuleert en faciliteert uitvoerders. Op basis van de eerste 1,5 jaar dat het programma Energiepact in 
uitvoering is (zie bijlage VI), is er een grove raming te geven welke inspanning van de provincie nodig is 
om 2.200 kiloton CO2-reductie te realiseren. Wij ramen dat er € 300–500 miljoen aan provinciaal budget 
nodig is om die investeringen bij bedrijven en bewoners tot stand te brengen, die nodig zijn voor 30% 
CO2-reductie. Zie de investeringsraming in bijlage IV.  
Deze raming is echter sterk afhankelijk van externe omstandigheden. Zo zal de inzet van de provincie bij 
bijvoorbeeld lage fossiele energieprijzen en een terughoudend rijksbeleid beduidend hoger moeten zijn 
om hetzelfde resultaat te bereiken. Maar bij een EU- of rijksbeleid gebaseerd op scherpere 
energienormen en beprijzen van fossiele brandstof, of bij sterk dalende kostprijs van duurzame 
energietechniek, zal de inzet van de provincie aanmerkelijk lager kunnen zijn. En ook niet financiële 
oorzaken, zoals het aantal installatie-vakkrachten, hebben grote invloed op het tempo waarin versnelling 
van de CO2-reductie mogelijk is. 
 
 
Versnellingsmogelijkheden 
 
Tijdens onze rondetafelconferentie op 3 februari 2010 zijn de volgende mogelijkheden voor de provincie 
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zichtbaar geworden om het tempo van CO2-reductie in Overijssel te versnellen. 
 

investeringen en inzet provincie 
1. Er zijn grote verschillen in de investeringen die nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid CO2-reductie 

te halen (zie bijlage III voor investeringen per 22 kiloton). 
2. Er zijn grote verschillen in de bijdrage van de provincie die nodig is om die investeringen tot stand te 

brengen (zie bijlage III). De voor de provincie minst efficiënte vormen (groep 1: klimaatbos, 
zonnecellen zonder SDE-subsdie) zijn circa 50 keer zo duur als de voor de provincie goedkoopste 
vormen in groep 1 (Koudewarmteopslag, zonnecellen met SDE). 

3. Veel energiebesparingsmogelijkheden zijn financieel rendabel, maar burgers en bedrijven vinden ze 
lastig om die uit te voeren. 
 
 
invloed provincie 

4. Er zijn per vorm van duurzame energie telkens wisselende factoren, die de ontwikkeling beperken 
(in tempo, of in absolute omvang). Zie bijlage IV. 

5. Voor de provincie zijn de volgende factoren het best te beïnvloeden: 
- Aantal beschikbare locaties (bovengronds/ondergronds). 
- Snellere vergunningverlening (ontbureaucratiseren en dereguleren).  
- Financiering (subsidies en alternatieve vormen). 
- Kennis en informatie bij bedrijven en inwoners, rechtstreeks of via intermediairs als 

bijvoorbeeld gemeenten, Kamer van Koophandel, NMO, corporaties of rechtstreeks. 
- Geschiktheid energie-infrastructuur, in het bijzonder bij Enexis. 

 
financieel instrumentarium 

6. Voor een aantal vormen van duurzame energie zijn andere financieringsvormen dan subsidies 
geschikter om het project te realiseren (zie paragraaf hieronder). 

7. De provincie zou qua financiering: 
- de inzet af moeten kunnen stemmen op de karakteristieken van een duurzaam 

energieproject (bijvoorbeeld voor grotere projecten > € 0,5 miljoen bijdrage); 
- er ‘zakelijk in moeten zitten’ (d.w.z: heb oog voor de haalbaarheid van businesscase, 

redelijke rentabiliteit voor de investeerder en voldoende maatschappelijk resultaat). 
8. Deze flexibele financiering vergt het vermogen om investeringsprojecten in te kunnen schatten en 

het aantrekken of ontwikkelen van expertise bij de provincie op dit terrein.  
 

 
 

Aanpak met focus op decentrale uitvoering 
 
Op basis van onze ambitie en taakstelling om de CO2-reductie te versnellen, kiezen wij voor een focus op 
die vormen van duurzame energie die decentraal van karakter zijn en waar de provincie relatief veel 
invloed heeft op beperkende factoren en daarmee meerwaarde heeft voor de realisering.  
Door te concentreren op een beperkt aantal terreinen, te leren van ervaringen uit  de startfase van het 
Energiepact (en van andere overheden)  en ondertussen enkele verkenningen te doen en businesscases 
op te stellen, kan het programma Energiepact de komende jaren overgaan naar een nieuwe fase en 
verder doorontwikkelen. 
 
Dat leidt tot de keuze van de volgende 5 deelprogramma’s binnen het Energiepact: 

1. Energiebesparing bij bedrijven en woningen via het fonds Energiebesparing gebouwde omgeving  
2. Windenergie (op land)  
3. Bio-energie (decentraal) 
4. Bodemenergie 
5. Regionale energie-infrastructuur: gas (met name biogas), (rest-) warmtenetten en elektriciteit 

 
De aanpak per deelprogramma zal telkens een ander accent hebben. Daarbij bekijken we per 
deelprogramma en project welke provinciale instrumenten nodig zijn om een zo hoog mogelijke 
rentabiliteit en CO2 reductie te behalen.  
Bij het deelprogramma 1 voor energiebesparing gaat het vooral om rendabele maatregelen, waarvoor de 
uitvoerder moeilijk te motiveren is, omdat het lastig en vervelend is. De aanpak die wij voorstaan richt 
zich op het organiseren van de projecten, dichtbij de uitvoerder en investeerder. Voor bedrijven 
bijvoorbeeld via ondernemersverenigingen en de milieucommissie van de Kamer van Koophandel. Voor 
particuliere woningen via de gemeenten en voor corporaties in direct overleg. 
Bij windenergie en bodemenergie en (deelprogramma’s 2 en 4) richt onze aanpak zich primair op 
uitvoering van ons omgevingsbeleid : ruimtelijke ordening en vergunningverlening, zodat er voldoende 
geschikte locaties zijn. Voor geothermie willen wij een actievere rol spelen, vanwege de benodigde 
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expertise en de financiële risico’s van deze vorm van bodemenergie. 
Bio-energie (deelprogramma 3) is van groot belang voor Overijssel, maar vraagt ook een brede inzet 
van instrumenten, niet alleen regulerend in ruimtelijke ordening en milieubeheer, maar ook in het mede 
dragen van financiële risico’s en de eventuele sturing van biomassastromen. Met name voor bio-
energiecentrales geldt bovendien de geschiktheid van de regionale energie-infrastructuur voor duurzame 
energie. Daarvoor willen wij, in samenwerking met de regionale netwerkbedrijven, verantwoordelijkheid 
nemen in deelprogramma 5. Dat zal ook onze inzet bepalen voor ons aandeelhouderschap van Enexis, 
als regionaal netwerkbedrijf.  
In onderstaande  tabel 1. staan de accenten in aanpak en instrumenten voor de vijf deelprogramma’s 
samengevat.   
 
Naast deze 5 deelprogramma’s start dit jaar, als onderdeel van Investeren in Overijssel, het project 
Duurzaam dorp. In dit project functioneert een dorp of wijk in Overijssel als proeftuin voor verschillende 
ontwikkelingen op energiegebied. Het gaat dan zowel om locale duurzame opwekking, 
energiebesparingsprojecten, om verandering in de energie-infrastructuur, in combinatie met andere 
aspecten van duurzaamheid (inclusief sociaal flankerend beleid).  
 
In bijlage VI vindt u de resultaten van het programma in 2008 en 2009 en de concrete 
uitvoeringsmaatregelen die we in 2010 en en 2011 willen oppakken. 
In bijlage VII vindt u de belangrijkste regionale partijen, waarmee in het Energiepact wordt 
samengewerkt per deelprogramma. 
 
Onze conclusie is dat het mogelijk is CO2 reductie te versnellen door een uitvoeringsstrategie met: 

o 5 deelprogramma’s voor decentrale duurzame energie 
o qua financiering te focussen op bio-energie, energiebesparing en energie-infrastructuur 
o per deelprogramma een accent in aanpak en partnerschap te hanteren 
o een geleidelijke ontwikkeling op basis van eigen ervaring en dat van mede-overheden 

 
 
Voorstel 1: 
Met instemming kennis nemen van deze uitvoeringsstrategie voor versnelling van CO2 
reductie. 
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Tabel 1:  Deelprogramma’s Energiepact en accenten in aanpak 
 
 

 Accent in  
aanpak provincie 

per deelprogramma 
 
 

 Locaties, 
ruimtelijke 
ordening 

Vergunning 
verlenen 
Milieu, 
Waterwet 

Financiering 
met rendement 
(deelnemingen, 
leningen,  
garanties) 

Subsidies Energie-
infra 

Organiseren 
Projecten 
 

Kennis 
centrum 

Ervaring opdoen, 
communicatiewaarde 
en voorbeeldfunctie 

1 Energiebesparing 
bedrijven en 
woningen 
 

   X X  X X  

2 Windenergie (met 
SDE) 
 

 X      X  

3 Bio-energie 
 

 X X X  X  X  

           
4a Bodemenergie  

(WKO) 
 

 X X     X  

4b Bodemenergie 
(Geothermie) 

 X  X    X X  

5 Energie-
Infrastructuur:  
Biogas, Electriciteit, 
Warmtenetten, 
restwarmte 

   X  X X X  

           
           
 Geen 

deelprogramma 
         

 Energieneutrale 
Eigen organisatie 
Zie blz 9. 

   X   X X X 

 Project Duurzaam 
dorp 

    X X X X X 

 Zonne-energie     X   X X 
 Aanleg klimaatbos     X    X 
 Energiebesparing  

Verkeer en vervoer 
    X   X X 
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Andere financieringsvormen: positief financieel rendement met risico  
 
In onze brief van 14 oktober 2009 (PS/2009/938) hebben wij al aangekondigd het financieel 
instrumentarium te willen uitbreiden met andere financieringsvormen: deelnemingen, leningen en 
garanties.  
Wij nemen ons voor om in het programma Energiepact een zwaar accent te leggen bij deze 
instrumenten. Veel projecten voor duurzame energie zijn naar verwachting rendabel, zeker op langere 
termijn. Het betreft projecten waarvan voor bedrijven de rentabiliteit te laag, te laat of te onzeker is om 
nu door het bedrijfsleven opgepakt te worden.  
Voor deze projecten is subsidiering vaak niet het goede instrument, omdat het prijsverlaging en 
innovatie ontmoedigt. En omdat subsidiering de verwachting weerspreekt dat ‘op termijn’ duurzame 
energie concurrerend is ten opzichte van fossiele energie, als daarin meer dan nu maatschappelijk 
kosten verdisconteerd worden. Tegelijkertijd zullen wij dan ook de subsidiering van duurzame energie 
terugbrengen. 
 
Omdat windenergie en bodemenergie -met uitzondering van geothermie- vaak al rendabel zijn, zullen 
wij ons met het aanbieden van financieringsvormen grotendeels beperken tot: 
- energiebesparing (deelprogramma 1) 
- bio-energie (3) 
- energie-infrastructuur (5). 
Er worden op deze drie terreinen dit jaar door regionale partners enkele grote projecten uitgewerkt, 
waar de provincie benaderd wordt om mee te ontwikkelen en te participeren in de financiering.  
 
Wij willen komend jaar een uitgewerkte faciliteit voor garanties, leningen of participaties  introduceren. 
Door dit als een fonds vorm te geven, kan er geschakeld worden tussen deze verschillende 
financieringsvormen, die passen bij de karakteristiek van het project. Ook voor een duurzaam 
energiefonds zijn er verschillende initiatieven in ontwikkeling, vaak in combinatie met financiële 
instellingen, andere provincies en grotere gemeenten. 
 
Het introduceren van andere financieringsvormen heeft als consequentie dat een deel van de ingezette 
middelen terug zal komen bij de provincie, volgens de filosofie van Investeren in Overijssel. Daarbij zou 
20–30 % van de Essentmiddelen met financieel rendement uitgezet moeten worden, door te investeren 
met andere partijen. 
Bij subsidies accepteert de provincie bij voorbaat een negatief rendement, de provinciale middelen 
komen immers alleen terug als het project niet doorgaat. Bij andere financieringvormen zal er 
normaliter, zeker op de lange termijn, een financieel rendement van 0–7 %. Daarbij bestaat wel steeds 
een zeker risico dat het provinciale budget niet terugvloeit.  
Het inzetten van andere financieringsvormen geeft tevens uitvoering aan ons voornemen in hoofdstuk 8 
‘Aan de slag´van het coalitieakkoord om middelen terug te laten vloeien na realisatie van een project, 
om ze daarna opnieuw te kunnen inzetten. 
 
Wij denken dat een flink deel (> 50 %) van het budget van het Energiepact met een financieel 
rendement kan worden ingezet. Wij stellen dan ook voor om minimaal 50%  van het budget zo in te 
zetten dat het toekomstig financieel rendement levert. Bovendien stellen wij voor dat voor projecten bij 
voorkeur eerst de inzet van andere financieringsvormen (bijvoorbeeld leningen, garanties of 
participaties) wordt bekeken, en dat subsidiering pas aan de orde is als deze andere financieringsvormen 
niet bruikbaar zijn om realisering te versnellen. 
Het budget voor dit deel van het programma Energiepact, moet dan ook niet als uitgave, maar als 
investering worden gezien. De opbrengsten willen wij ten gunste van de algemene middelen laten 
komen. 
 
Schaalniveau: poolen met meerdere overheden gewenst 
Bij de introductie van garanties, leningen en participaties speelt de vraag of er beter gepoold kan worden 
met andere overheden. Dat kan gaan om andere provincies, maar ook om gemeenten of mogelijk de 
rijksoverheid. 
Naar onze opvatting is dit poolen gewenst omdat combineren met andere overheden de volgende 
voordelen biedt: 

- spreiding van risico’s; 
- voldoende massa voor expertise in fondsbeheer; 
- lagere uitvoerings- of beheerskosten; 
- mogelijkheden voor projecten buiten Overijssel (uitgaande van een landelijk werkend fonds). 
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Tegenover deze voordelen staat als belangrijkste nadelen: 
- de provincie Overijssel is minder exclusief zichtbaar: het is geen Overijssels fonds; 
- er is minder directe sturing op realisering, de politieke verantwoording wordt gedeeld. 

Mogelijkheden om ook buiten Overijssel projecten te realiseren zijn een voordeel als er in Overijssel 
onvoldoende locaties of initiatieven zijn. Het moet dan gaan om mogelijkheden bovenop de afspraken 
die wij met de rijksoverheid hebben gemaakt in het Klimaat- en energieakkoord van januari 2009 en de  
afspraken over windenergie om minimaal 80 MW aan vermogen in 2020 te hebben. Bijvoorbeeld voor 
projecten waarvoor Overijssel niet geschikt is: zoals Blue Energy (zoetzout overgangen) of energie uit 
getijden (maanenergie). 
Voor deze extra mogelijkheden zal de kaderstelling voor het Energiepact, die in het statenvoorstel van 
2008 uitgaat van realisering in Overijssel, door uw staten bijgesteld moeten worden. Wij zullen dan voor 
projecten elders in Nederland actief samenwerken met andere overheden (en instellingen) om risico te 
spreiden en voldoende expertise in te kunnen zetten. Wij zijn van plan een concreet voorstel voor 
deelneming in een duurzaam energie-investeringsfonds nog dit jaar aan u voor te leggen, passend 
binnen ons afwegingskader deelnemingen en ons middelenbeleid ten aanzien van fondsen.  
 
Voorstel 2:  
Andere financieringsvormen introduceren, die met voorrang op subsidies toe te passen en 
minimaal 50% van het budget voor het Energiepact financieel rendement te laten opleveren 
en dat rendement ten gunste van de algemene middelen te laten komen. 
 
 
Voorstel 3: 
Ook financiering van projecten buiten Overijssel (maar binnen Nederland) met provinciale 
middelen in het programma Energiepact mogelijk te maken en over de resultaten daarvan te 
rapporteren. 
 
 

Locaties en energie-infrastructuur 
 
In de Omgevingsvisie hebben wij ons beleid geformuleerd voor de ontwikkeling van duurzame energie, 
gericht op beschikbaarheid van ruimte en locaties. Recent hebben wij in de ‘Energiebrief’ aan de 
gemeenten in Overijssel ons beleid nog eens uiteengezet, toegespitst op windenergie en installaties voor 
bio-energie. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van ordening van de ondergrond, in samenhang 
met de (bovengrondse) ruimtelijke ordening. Zie daarvoor ook onze ‘Visie op de ondergrond’. Voor 
koudewarmteopslag, met name de open systemen, loopt onze sturing via de vergunningverlening voor 
de Waterwet. Voor aardwarmte hebben wij voor het gebied Koekoekspolder in 2009 een 
opsporingsvergunning vanwege de Mijnbouwwet verkregen, waarvan wij de rechten aan uitvoerders 
toedelen via afsplitsing van deze vergunning. 
 
Duurzame energie, die decentraler en kleinschaliger is, kan zich alleen ontwikkelen als ook de energie-
infrastructuur daarop wordt aangepast. In Overijssel zullen de netwerkbedrijven moeten investeren in 
het gasnetwerk, nu er op meer plekken productie van groen gas ontstaat. Wij zullen in 2010 een schets 
maken voor een biogasnetwerk, dat de productie van groen gas faciliteert. Daarbij zal ook het 
investeringsprogramma in beeld gebracht worden. We hebben met Enexis in onze betrokkenheid als 
aandeelhouder afgesproken dat alvast enkele pilots voor biogas gerealiseerd zullen worden, om de 
productie en afzet te stimuleren. Naast de invoedingsproef op Hessenpoort bij Zwolle, zijn er in Raalte 
(Heeten), Dalfsen, Olst-Wijhe en Rijssen-Holten kansrijke initiatieven voor aanleg van een biogasleiding . 
In de gebouwde omgeving kunnen warmtenetten de restwarmte of duurzame warmte uit een 
wijkcentrale distribueren. Wij zien daarbij zowel een rol voor de energiebedrijven (zoals RWE/Essent) die 
verder willen verduurzamen, als de regionale netwerkbedrijven (zoals Enexis).  
Voor het electriciteitsnetwerk is er op de meeste plaatsen op korte termijn voldoende capaciteit voor 
extra decentrale opwekking vanuit bijvoorbeeld wind, zonnecellen of WKK’s. Alleen in het 
tuinbouwgebied Koekoekspolder is er een tekort aan afvoercapaciteit. Dat wordt ondervangen door bouw 
van een hoogspanningsstation dat in 2011 zal worden opgeleverd.  
 
 
 

Communicatie en voorbeeldfunctie van de provincie 
 
Het Energiepact stoelt op intensieve samenwerking in een netwerk van partners: bedrijven, overheden, 
intermediairs, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties. In de eerste fase van het programma 
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Energiepact is onze communicatie gericht op uitvoering met die partners: de uitvoerders en 
investeerders van projecten voor duurzame opwekking of energiebesparing. Bijlage VII geeft een 
overzicht van betrokken partners. 
Er is tot nu toe beperkt ingezet op informatie over het programma Energiepact aan inwoners van 
Overijssel. De provincie heeft geen actieve rol vervuld in de bewustwording van bewoners en het 
aanzetten tot handelen. Wel hebben we via Natuur en Milieu Overijssel (NMO) enkele projecten gericht 
op bewoners gesteund. Particuliere huiseigenaren zijn primair benaderd via hun gemeente (gemeente 
als eerste overheid), waarbij zoals gemeld een tiental gemeenten inmiddels activiteiten heeft gestart. De 
meeste andere gemeenten zullen daarmee naar onze verwachting in 2010 of 2011 starten.  
Nu het programma de eerste uitvoeringsresultaten heeft, willen wij de communicatie richting inwoners 
en mede-overheden (rijk, EU, waterschappen) uitbreiden. Het betrekken van de inwoners kan via 
intermediairs als corporaties, scholen of sportverenigingen, maar ook rechtstreeks.  
De voorbeeldfunctie van de provincie is een belangrijk element in de communicatie: “ Wat wij van u 
verwachten, brengt de provincie zelf in praktijk” . Reden om reeds het goede voorbeeld te geven met  
koudewarmte opslag en een A-label voor het provinciehuis, hybride auto’s en enkele auto’s op groen 
gas, innovatieve zonnecellen. Om die functie verder te benadrukken willen wij verkennen welke 
maatregelen nodig zijn om als gehele provinciale organisatie energieneutraal te worden. Afhankelijk van 
deze verkenning willen wij deze activiteiten eventueel bundelen in een zesde deelprogramma: 
voorbeeldfunctie eigen organisatie.  
 
Samenvattend nemen wij ons voor in de communicatie te verbreden naar inwoners en mede-overheden 
en te verkennen hoe de provinciale organisatie energieneutraal kan zijn. 
 
 

Financiën en verwacht resultaat 
 
De financiële vertaling van deze aanpak en uitvoeringstrategie is opgenomen in de Perspectiefnota 2011 
(voorstellen F1, F2, F3). Het gaat voor 2010 en 2011 samen om € 6,95 miljoen voor het 
Energiebesparingsfonds Wonen (F2) en € 35,1 miljoen voor het duurzaam opwekken van energie (F1) 
Voor project F2 komt € 5,65 miljoen uit de reserve Investeren in Overijssel en 1,3 miljoen uit de reserve 
IMG, welke uit de algemene middelen beschikbaar zijn gesteld. Nog eens € 0,1 miljoen is uit 2011 naar 
2010 gehaald via de reserve Investeren in Overijssel. 
Daarmee is er bijvoorbeeld in 2010 en 2011 extra budget voor co-financiering van 
energiebesparingsmaatregelen en informatie voor particuliere woningeigenaren bij de gemeenten in 
Overijssel. Ook willen wij het pilotproject voor een energieleverende woning (motie Veltkamp) en 
projecten voor de stad als producent (amendement Telleman cs) uitvoeren. Ook kan er daarmee 
geïnvesteerd worden in extra bio-energiecentrales en productie van biobrandstoffen. Verder steunen we  
zo het project duurzaam dorp en enkele initiatieven van inwoners voor demonstratieprojecten met 
zonne-energie. Verder zullen we het gebruik van groengas auto’s stimuleren. 
Voor de periode 2012 en verder hebben wij PM-posten opgenomen. Alleen voor een deelneming in een 
duurzaam energiefonds, met mogelijkheden om te investeren in duurzame energieprojecten in 
Nederland via deelnemingen, leningen en garanties , stellen wij concreet voor om in de periode 2012 – 
2014 € 20 miljoen/jaar beschikbaar te stellen. Hiervoor is bij dit Statenvoorstel, aanvullend op de 
Perspectiefnota 2011, een begrotingswijziging opgenomen als bijlage VIII. 
 
Voor een aantal onderdelen zullen wij nog een nadere verkenning uitvoeren of businesscases 
ontwikkelen en in een voorstel (met voorkeur voor financiering met rendement) aan u voorleggen.  
Het gaat om:  

1. investeringen in regionale energie-infrastructuur (met name biogas) 
2. deelneming in een duurzaam energiefonds  
3. het opnemen van energie in andere investeringsprogramma’s  (zoals pMJP Landelijk Gebied, 

herstructurering bedrijventerreinen, ruimtelijke kwaliteit of gebiedsontwikkelingen) 
4. een energieneutrale provinciale organisatie 
5. doorontwikkelen Energiepact  na 2012 (Investeren in Overijssel F1 + F2) 

Deze onderwerpen ramen wij in de Perspectiefnota vooralsnog PM. 
 
Wij verwachten dat de totale reductie van de CO2-uitstoot van de projecten waarbij de provincie direct 
betrokken is met de nu concreet geraamde middelen gemiddeld 30–50 kiloton/jaar zal zijn. Over de 
periode tot en met 2014 gaat het om projecten met een totale omvang van ca. 200 kiloton reductie van 
de CO2-uitstoot van Overijssel.  De totale reductie van CO2-uitstoot zal daarbij naar verwachting een 
factor 2-4 hoger zijn, omdat er ook projecten zijn die zonder of met indirecte betrokkenheid van de 
provincie tot stand zullen komen. 
Ook hier geldt echter dat dit een schatting van het effect is op basis van de eerste 1,5 jaar van het 



 

 11 

programma Energiepact. Net als bij de raming van de benodigde investeringen wordt die schatting sterk 
beïnvloed door externe omstandigheden. 
 
Wij stellen voor in de Perspectiefnota 2011 een extra budget van totaal € 42,05 miljoen voor 
2010 en 2011 samen bij te ramen en € 20,0 miljoen/jaar voor de jaren 2012 – 2014 voor een 
duurzaam energiefonds met deelnemingen, leningen en garanties. 
De bedragen voor 2010 en 2011 maken onderdeel uit van de besluitvorming over de 
Perspectiefnota 2011. De bedragen voor 2012 tot en met 2014 zijn onderdeel van de 
besluitvorming over dit statenvoorstel. 
 
 

Overwegingen 
 
Wij denken dat het hier boven gepresenteerde maatregelenpakket, inclusief verbreding van de 
communicatie over het programma Energiepact, een maximale inspanning van de provincie Overijssel 
voor CO2-reductie in beeld brengt. 
 
Overwogen alternatieven t.o.v. bovenstaand voorstel: 
 

1. vasthouden aan subsidies als hoofdinstrument.  
Dit sluit onvoldoende aan bij de behoefte bij initiatiefnemers, houdt prijzen hoog en besteedt 
subsidiegelden aan (op langere termijn) rendabele projecten. 
 
2. het zelf realiseren van projecten, bijvoorbeeld van een eigen provinciaal duurzaam 

energiebedrijf.  
Dit alternatief zou een oplossing bieden bij onvoldoende initiatieven in de markt. Maar dat blijkt 
niet het knelpunt. Die knelpunten liggen veel meer bij: geschikte locaties, financiering en 
beschikbaarheid van infrastructuur (vooral voor biogas). Provincie Overijssel kan zich veel beter 
richten op deze knelpunten.  

 
3. vasthouden aan realisering van de duurzame energieprojecten in Overijssel.  
Door ruimte te geven voor projecten buiten Overijssel kan met name bij participaties ingespeeld 
worden op kansrijke initiatieven voor CO2-reductie, ook als er in Overijssel geen geschikte locaties 
voorhanden zijn. 

 
 

Conclusie 
 
Concluderend kan verdere versnelling van de CO2-reductie in Overijssel plaatsvinden door voor het 
programma Energiepact een uitvoeringstrategie te hanteren met de volgende elementen: 

A. voor uitvoeringsmaatregelen: 
o qua aanpak te focussen op 5 deelprogramma’s  
o qua financiering te focussen op bio-energie. energiebesparing en energie-infrastructuur 
o per deelprogramma een accent in aanpak en partnerschap te hanteren 
o geleidelijk te ontwikkelen op basis van eigen ervaring en dat van mede-overheden 

B. voor communicatie uit te gaan van een brede benadering, die ook inwoners van Overijssel en 
andere overheden dan de gemeenten betrekt bij het Energiepact; 

C. de voorbeeldfunctie van de provinciale organisatie te benadrukken door een verkenning op te 
stellen voor een energieneutrale organisatie  

 
Wij zijn van mening dat deze uitvoeringsstrategie in  invulling geeft aan de gezamenlijke ambitie voor 
versnelling van de CO2-reductie in Overijssel, zoals u dat in de motie Kolkman-Kerkdijk heeft 
neergelegd. 
Wij stellen aan Provinciale staten voor met instemming kennis te nemen van bovenstaande 
uitvoeringsstrategie. 
 
Wij stellen ook voor om binnen het programma Energiepact ruimte te creëren om bij te kunnen dragen 
aan projecten voor CO2-reductie, die buiten Overijssel, maar binnen Nederland, gerealiseerd worden. 
 
Wij hebben in 2009 aangekondigd andere financieringsvormen dan subsidies te introduceren. Wij stellen 
voor om hiervoor minimaal 50 % van het budget in te zetten, zodat het financieel rendement oplevert 
(motie Antuma cs) en voor projecten alleen tot subsidiering over te gaan, als leningen, garanties of 
deelnemingen niet bruikbaar zijn voor versnelling van de realisering.  
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Voor dit alles stellen wij voor het IiO budget voor het Energiepact van 2011 naar voren te halen naar 
2010. Verder stellen wij voor in 2010 en 2011 samen een extra budget van € 6,95  miljoen voor het 
Energiebesparingsfonds wonen en € 35,1 miljoen voor duurzame opwekking te ramen, en voor de jaren 
2012 – 2014 € 20,0 miljoen/jaar voor deelneming in een duurzaam energiefonds. Tevens voor de 
aangekondigde verkenningen en businesscases een PM–post op te nemen en daaraan bij het 
beschikbaar komen van de resultaten van de verkenningen nadere invulling te geven. 
De bedragen voor 2010 en 2011 maken onderdeel uit van de besluitvorming over de 
Perspectiefnota 2011. De bedragen voor een duurzaam energiefonds voor 2012 – 2014 maken onderdeel 
uit van de besluitvorming over dit Statenvoorstel. 

 

Vervolg 
Dit najaar zullen wij u informeren over de lopende en nieuwe activiteiten van het programma 
Energiepact, gefocust in 5 deelprogramma’s, op basis van bovenstaande uitvoeringstrategie. Daarbij 
zullen wij de consequenties met betrekking tot de uitvoering zichtbaar maken. Versnelling van de CO2-
reductie en doorontwikkeling van het programma Energiepact betekenen een andere personele inzet dan 
met de huidige tijdelijke bezetting kan worden uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk 
via externe uitvoering te organiseren. 
 

Voorstel 
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. 
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
secretaris, 
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Bijlage I 
 

Ontwerpbesluit nr. PS/2010/504  
 
 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten van Overijssel,  
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 1 juni 2010 - kenmerk 2010/009709 
 
overwegende 
 

- de gezamenlijke ambitie om in 2017 jaarlijkse 30% minder CO2 uit te stoten dan in 1990, zoals 
uitgesproken in de motie Kolkman-Kerkdijk (6 mei 2009) 

 
- de mogelijkheden van de provincie voor versnelling van de C02-reductie in Overijssel 

 
- de gepresenteerde focus op 5 deelprogramma’s met accenten in aanpak en partnerschap 

 
- dat u over de bijraming van middelen voor het programma Energiepact voor 2010 en 2011 besluit 

bij de Perspectiefnota 2011 
 

 
 
besluiten: 
 
1. met instemming kennis te nemen van de voorgenomen uitvoeringsstrategie voor versnelling van CO2-

reductie  
 
2. in te stemmen met het streven om minimaal 50 % van het budget voor het programma Energiepact 

in te zetten met financieel rendement ten gunste van de algemene middelen. 
 
3. in te stemmen met de mogelijkheid om een deel van het programma Energiepact buiten Overijssel te 

realiseren, door deelname aan duurzame energieprojecten in Nederland; 
 
4. de 12e wijziging van de Programmabegroting 2010, overeenkomstig bijlage VIII bij Statenvoorstel nr. 

PS/2010/504, vast te stellen voor het deelnemen in een duurzaam energiefonds 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
voorzitter, 
 
 
 
griffier, 
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energiegebruik Overijssel afgeleid van landelijke ontwikkeling
(bron: rapport G3 advies en CBS)
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CO2-emissie Overijssel en doel 2017 
(bron: emissieregistratie)
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Bijlage II  CO2-uitstoot, energieverbruik Overijssel en CO2-reductie. 
 
 
CO2-uitstoot Overijssel 
De uitstoot van CO2 wordt voornamelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. 
In de onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling van de emissie vanaf 1990 getoond in relatie tot de 
doelstelling in 2017 (30% reductie t.o.v. 1990; 2.200 kiloton CO2/jaar). 
 

 
Energieverbruik Overijssel 
Alle bedrijven, huishoudens en transport in Overijssel verbruikten in de periode 1995 en 2009 tussen de 
115 en 130 Petajoule per jaar. Ten opzichte van 1995 verbruikten we in Overijssel 10% meer energie 
dan in 1995. In de afgelopen twee jaar is het energieverbruik met ca. 3% gedaald. 
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CO2-reductie door opwekking duurzame energie 
(bron; Carmon)
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Duurzame energie 
Door het rijk is in het werkprogramma Schoon en Zuinig als doel geformuleerd dat het aandeel 
hernieuwbare energie in 2020, 20% moet bedragen. Op Europees niveau wordt de doelstelling van 
duurzame energie gebaseerd op het finaal eindverbruik, waarbij voor Nederland een verplichting voor 
14% duurzame energie geldt. Dat is vergelijkbaar met 16 à 17% voor de Nederlandse definitie. In het 
amendement Oostra is aangegeven dat het aandeel hernieuwbare energie ook wordt opgenomen als 
indicator in de begroting. Het aandeel duurzame energie in Overijssel bedraagt momenteel ca. 4%. In de 
onderstaande grafiek is de CO2-reductie als gevolg van de opwekking uit duurzame bronnen opgenomen. 
De cijfers tot en met 2009 zijn gebaseerd op gerealiseerde projecten. De cijfers over 2010 en 2011 zijn 
gebaseerd op projecten die in de pijplijn zitten. 

 
CO2-monitoring 
Overijssel gebruikt het monitoringsysteem Carmon, dat de CO2-reductie van energieprojecten vastlegt. 
Carmon wordt als basis gebruikt voor de rapportage over CO2-reductie in de jaarrekening. Carmon 
brengt niet in beeld wat de autonome verandering (groei of afname) van fossiele brandstoffen is buiten 
deze projecten. Dat is wel af te leiden uit de emissieregistratie voor Overijssel van het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL). Het PBL bepaald de emissie op basis van milieujaarverslagen van grote 
bedrijven en op basis van statistische analyses. Met ingang van dit jaar zullen we in de planning en 
controlcylcus rapporteren over de ontwikkeling van de absolute CO2-emissie van Overijssel. 
De monitoring van energieverbruik wordt door het CBS uitgevoerd, het CBS levert echter deze gegevens 
(nog) niet op provinciaal niveau. Overijssel is in IPO-verband actief om de gegevens die op landelijk 
niveau beschikbaar zijn ook op provinciale schaal beschikbaar te krijgen. 
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Bijlage III:   
Investeringsbedragen per vorm van duurzame energie of CO2-vastlegging 

 
 

Geschat investeringsbedrag bij uitvoerder voor 
22 kiloton CO2-reductie (= 1% van de ambitie 
van Overijssel) 

in miljoen euro’s 

 

Geschatte bijdrage van de provincie                      
om investeerders tot uitvoering van projecten te 
brengen voor 22 kiloton CO2-reductie 

in miljoen euro’s 

       + typering aanpak provincie 

 
Bosaanleg (ca 3000 ha)                               150 
 
 
 
 
 
Energiebesparing 

      
      Groep 1:  
       Bijdrage provincie: € 50 – 100 milj/22 kton 
        - Bosaanleg 
        - Zonnecellen (zonder SDE)    
       
      Aanpak: 
        >>  ervaring opdoen, voorbeeldfunctie 
 

- woningen (corporaties)    5500 stuks          165  
- woningen (particulieren)  14000 stuks        140 
 
Zonnecellen                                                 80 
 
Aardwarmte (3 doubletten)                           25 
 
Biomassa (1-20 installaties)                   10 – 50 

Groep 2:  
Bijdrage provincie:  € 1 – 15 milj/22 kiloton 
- Aardwarmte                                          
- Energiebesparing woningen 
   (particulieren + corporaties)     
- Biomassa                                               
- Energiebesparing bedrijven 

                 
      Aanpak: 
       >> financieringsvormen aanbieden 
             (subsidie, leningen, garanties, participaties) 
       >> voldoende locaties beschikbaar krijgen 
             (biomassa en aardwarmte) 
       >> organiseren projecten 
              (energiebesparing bedrijven en woningen) 
 

  
Wind (9 turbines, 27 MW)                            27 
             
Koudewarmteopslag                              15 - 25 

Groep 3:  
Bijdrage provincie:  0,1 – 1 milj/22 kiloton 
- Wind (met SDE)                                     
- Zonnecellen (met SDE)                                       
- Koudewarmteopslag                               

       Aanpak: 
       >> voldoende locaties beschikbaar krijgen 
       >> ruimte ordenen  
             (zowel bovengronds, als ondergronds) 
 

 

Onvoldoende cijfers:  

Energiebesparing bedrijven   

Restwarmte(-netten)  

Verkeer en vervoer 

 

 
(samengesteld op basis van : Tenderregeling duurzame energie Overijssel 2008 en 2009,  TAUW 2009, 
www.Senternovem.nl, Quintel-model; na bewerking voor Overijssel)
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Bijlage IV: Investeringsraming uitvoering Energiepact 
 
 
 

 Bijdrage aan 30 
% reductie CO2   
. 

in kiloton CO2 
ten opzichte van 
1990 

(statenvoorstel 
juni 2008) 

Raming totaal 
investeringsvolume 
bij uitvoerder 

in miljoen euro’s 

Geschatte 
bijdrage provincie  
.   

in milj. euro’s 

totaal 2011- 2017 

Energiebesparing    
- woningen 330 1900 120 
- bedrijven 490 PM 20 
- verkeer en vervoer 80 PM PM 
    
Duurzame energie    
- biomassa 1140 1800 180 
- wind 60 70 4 
- zon 30 110 8 
- aardwarmte, KWO en 

restwarmte 
70 120 19 

    

Energie-infrastructuur - PM PM 

    

Totaal 2200 Ca 4.000  

+ PM 
energieinfra 

350  

(300 – 500) 
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Bijlage V: Cijfers, aanpak en knelpunten voor opties CO2-reductie in Overijssel ( I)  
 

 Koude 
WarmteOpslag 

(KWO) 

Zon 

met SDE 

Wind 

met SDE 

Energiebesparing 

bedrijven 

Bio-energie 

Ambitie 
Energiepact 
(in kiloton 
CO2-reductie) 
 

30  28  
(30 voor beide 
categorieën zon) 

60 490 1140 

Aantallen in 
2009 
 

ca 50 installaties 
bekend 

<1 MW 3 turbines (2 MW/stuk) 4 projecten 8 installaties 

Aantallen in 
2017 om 
doelstelling te 
halen 
 

120 28 MW 30 turbines (2,5 MW) te weinig gegevens - 50 – 100 installaties 
             + 

- houtketels en houtkachels 
- enkele biobrandstofproducenten 

      
Aanpak 
in programma 
Energiepact 

- Omgevingsvisie 
(Visie op de 
ondergrond) 

- vergunning 
verlening 

- netwerk met 
installateurs 

- zichtbare 
voorbeelden 

- Omgevingsvisie 
- stimuleren gemeenten 
- landschapsvisies maken 
- Crises en Herstelwet 

(Inpassingsplan en 
coordinatieregeling) 

- projecten via 
brancheorganisaties en 
bedrijventerreinen 

- grote gebruikers individueel 
- handhaving Milieuvergunning 
- toolkit voor vergunningen 
- subsidie in tenderregeling 

- locaties via nWRO 
- lobby SDE-tarieven 
- subsidie in tenderregeling 
 

Belangrijkste 
knelpunten 

- ruimte in de 
ondergrond 

- onderlnige 
beinvloeding 

- beperkt 
rijksbudget in 
SDE 

- ruimte in landschap/ 
voldoende vergunde 
locaties 

- organisatie projecten 

- kennis 

- geringe financiële prikkel 
(laag aandeel in totale 
kosten) 

- beschikbare locaties 

- onzekerheid biomassa stromen 

- wisselende prijzen 

- beperkt rijksbudget in SDE 

- tarieven in SDE-regeling 
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Cijfers, aanpak en knelpunten voor opties CO2-reductie (II, vervolg)  
 
 

 Energiebesparing 

Woningen  

(corporaties) 

Energiebesparing 

Woningen  

(particulieren) 

Aardwarmte Zon PV 

zonder SDE 

Bos Verkeer 

en 

 vervoer 

Ambitie 
Energiepact 
(in kiloton 
CO2-reductie) 

                               
265 

                              (65 nieuwbouw) 
     (corporaties en particulieren samen) 

30 2  niet in 
programma 
Energiepact 

80 

Aantallen nu Ca 1800 (via 
tenderregeling) 

60 (leningen) 0 projecten 0 33.000 ha  

Aantallen in 2017 
om doelstelling te 
halen 
 

50.000 woningen 42.000 4 projecten 2 zonnecentrales 
(in programma 
Investeren in 
Overijssel)   

-   

       
Aanpak 
in programma 
Energiepact 

- Subsidie in 
tenderregeling   

  (> 50 woningen) 
- Kennisnetwerk 

- Informatie via 
gemeenten 

- Leningen via Fonds 
bij SVn 

- Subsidie via 
gemeenten 

- Maatwerk-
financiering en 
garantstelling 

- Kennisnetwerk 

- Tenderregeling via pMJP 
Landelijk 
gebied (EHS) 

Randvoorwaarden via: 
- Openbaar vervoer 

(aanbesteding) 
- Stationsomgeving 
- Programma fiets 
 
Promotie aardgas/ 
biogas 

Belangrijkste 
knelpunten  

- Lastig en vervelend 
voor bewoner 

- Split incentive 

- Financiering 

- Aantallen 
installateurs 

- Organiseren  

- Lastig en vervelend 
voor bewoner 

- Voor lage 
inkomens: 
financiering 

- Risico’s misboring 

- In Nederland 
weinig 
praktijkervaring 

- Hoge investering 

- Rijksgaranties 
schieten te kort 

- Financieel nog 
zeer onrendabel 
(hoge 
investerings-
subsidie nodig) 

- Laag 
CO2-effect/euro 

- Beschikbare 
Grond 

 

 

*** energiegebruik 
grotendeels bepaald door 

autoverkeer, invloed 
vooral via rijks- en EU-
beleid, provincie heeft 

beperkt mogelijkheden om 
brandstofgebruik 

autoverkeer direct te 
beïnvloeden *** 
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Bijlage VI:  Resultaten 2008 en 2009 en 
Uitvoeringsmaatregelen 2010 en 2011 

 
 

Resultaten 2008 en 2009 
 
In onze brief van 13 november 2008 (PS/2008/943) en in de reguliere begrotingscyclus hebben wij 
gerapporteerd over de resultaten van het Energiepact. Door het naar voren halen van DIA middelen en 
verhoging van het budget in Investeren in Overijssel zijn begin 2010 ruim 100 projecten in het 
programma Energiepact opgenomen. In de tenderregeling zijn tot nu toe in 3 rondes projecten 
gesubsidieerd met een toekomstige CO2-reductie van ca. 100 kiloton. De resultaten die in Investeren in 
Overijssel voor 2010 en 2011 zijn voorzien, kunnen grotendeels al in 2010 gerealiseerd worden, door het 
naar voren halen van middelen. 
Naast de tenderregeling is de provincie betrokken bij een tiental grotere projecten, die een 
maatwerkfinanciering hebben gekregen. Het gaat om Warmtenet in Hengelo, Aardwarmte 
Koekoekspolder, digestaatproef mestvergister Heeten, Energie = winst in Steenwijkerland, convenanten 
met Hardenberg, Dalfsen en Steenwijkerland, de invoedingsproef groen gas op Hessenpoort en het 
project Duurzaam dorp (in samenwerking met Saxion).   
Inmiddels heeft een tiental gemeenten een start gemaakt met een loket en/of een regeling voor 
particuliere woningbezitters, waarvoor zij 75% co-financiering een beroep doen op het provinciaal 
Energiebesparingsfonds Woningen. Dit fonds, opgezet in 2009, draagt bij aan een gemeentelijke 
subsidie- of leningenregeling voor duurzame energie. Zo vult het onder andere een Overijssels (sub-
)fonds bij de Stichting Volkhuisvesting Nederland (SVn), waar gemeenten hun leningen voor 
energiebesparing in particuliere woningen mede uit financieren.  
In onze vergunningverlening hebben we door stroomlijning en ontbureaucratisering gezorgd voor tijdige 
vergunningen, waarbij vergunningverleners al bij de start van het project betrokken worden. Dat is  
belangrijke voorwaarde gebleken voor de financiële haalbaarheid (inclusief SDE) van projecten. Verder is 
duurzame energie opgenomen in de prestatieafspraken wonen met gemeenten, in energiescans bij 
herstructurering van bedrijventerreinen en in de KITO-regeling (vrijetijdseconomie).  
(Zie voor voorbeelden van deze uitvoeringsprojecten www.provincie.overijssel.nl  met als zoektermen 
Energiepact, Omgevingskaart, Investeren in Overijssel en Kansenkaart Bioenergie). 
 
Biomassa heeft in Overijssel een belangrijke plaats: daarmee willen we ongeveer de helft behalen van 
onze ambitie om CO2 te reduceren. Niet alleen is Oost-Nederland rijk aan biomassa, er is ook stevig 
basis bij bedrijven en kennisinstellingen. Deze laatsten hebben zich verenigd in het Cluster Beon 
(Bioenergie Oost Nederland). Op initiatief van de provincie zal bovendien dit jaar aan de Universiteit 
Twente een Overijssels Centre for Research and Innovation (OCRI) op het gebied van bioenergie starten, 
waarbij nadrukkelijk de samenwerking met Wageningen UR wordt gezocht. Ook in de gezamenlijke visie 
met Gelderland willen wij binnen Nederland leidend te worden op het terrein van bio-energie. Met name 
voor voorbewerking van biomassa en pyrolyse (houtolie) heeft Oost Nederland een goede 
uitgangspositie.  
 
Voor pyrolyseolie zien wij ook mogelijkheden om toepassing in decentrale installaties te stimuleren.  
Voor beide zwaartepunten in het Energiepact, biomassa en gebouwde omgeving, is een lichte 
kennisuitwisseling geweest met netwerkorganisaties in de aangrenzende Duitse deelstaten. Daarnaast 
heeft de provincie in 2009 deelgenomen aan de toekomstverkenning lokale energiewinning van het 
Trendbureau Overijssel. In die verkenning is met vele andere Overijsselse partijen gekeken naar de 
langere termijn perspectieven (tot 2030) voor lokale energiewinning. 
 
De gerealiseerde reductie in de jaarlijkse CO2-uitstoot was eind 2009 282 kiloton. Dat is het effect van 
bij de provincie bekende projecten in het monitoringsysteem Carmon. Zoals in provinciale staten al 
opgemerkt heeft dit cijfer een aantal vertekeningen. Zo vindt de realisatie van een project, en dus de 
feitelijke CO2-reductie, vaak 1 a 2 jaar na subsidiering of vergunningverlening door de provincie, plaats. 
De gerapporteerde CO2-reductie in Carmon ijlt dus na op de besteding van provinciale middelen. Zie 
verder bijlage II. 
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Uitvoeringsmaatregelen 2010 en 2011 
 
Concreet te benoemen uitvoeringsmaatregelen, waarvan een deel reeds was opgenomen in onze 
brief van oktober van 2009. 
 
Voor deelprogramma Energiebesparing woningen en  bedrijven  

1. uitvoering Plan van aanpak voor energiebesparing bij bedrijven;  
2. aanvullen Energiebesparingsfonds Woningen ter uitvoering van: de motie Veltkamp,  

gemeentelijke energieregelingen (subsidies of leningen), inrichten loket op grond van de 
prestatieafspraken wonen 2011 – 2015 met gemeenten;  

3. afspraken met woningbouwcorporaties over energiebesparing 
 

Voor de deelprogramma’s wind, bodemenergie en bioenergie 
4. maximaal inzetten om voldoende locaties beschikbaar te krijgen voor wind- en bio-energie 

(bijv. door inpassingsplannen voor te bereiden); 
5. het vereenvoudigen van vergunningverlening; 
6. het organiseren van regionale kringlopen voor biomassa door afspraken te maken met 

mede-overheden of andere partijen als Natuurmonumenten en Landschap Overijssel; 
7. afspraken met waterschappen over duurzame energie (met name bioenergie) 
8. uitbreiding aantal bio-energiecentrales (ca 5/jaar); 

 
Voor de deelprogramma’s bodemenergie (geothermie), bioenergie en restwarmte en warmtenetten 

9. financiering voor name 2e generatie bio-energie, geothermie en warmtenetten (bij 
voorkeur geen subsidies, maar lening of deelneming);  

     
Voor deelprogramma energieinfrastructuur 

10. het geschikt maken van energie-infrastructuur voor duurzame energie : met name het 
ontwikkelen voor biogasnetwerk in Overijssel; 

 
Voor de demonstratieprojecten 

11. opschaling pilot asbest en zonnedaken (als vervolg op de motie Evering);   
12. stad als energieproducent (uitvoering amendement Telleman cs), zonne-energie op 

gemeentelijke gebouwen, uitbreiding aantal zonnecentrales (nu 2 in IiO); 
13. Duurzaam dorp verder uitbouwen na 2011: ondersteunen van lokale gemeenschappen 

voor decentrale energievoorziening.  
14. stimuleren groen gas voertuigen (vervolg motie Oostra);   

 
Algemeen 

15. het introduceren van nieuwe financiële instrumenten en deelnemen in een duurzaam 
energiefonds 
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Bijlage VII : Partners in het Energiepact 
 
 

  
Relaties voor  

deelprogramma 
 
 

Deelprogramma Energiepact 

 
Aansluiting bij  
programma provincie 
 

 
Partners extern 
 

1 Energiebesparing bedrijven  
via een Plan van aanpak najaar 
201 

Herstructurering 
bedrijventerreinen 

Milieucie KvK 
Ondernemersverenigingen 
Brancheorganisaties 
MEE/ETS-bedrijven (grote 
energiegebruikers) 

 Energiebesparing gebouwde 
omgeving  
via het Energiebesparingsfonds 
woningen (IiO F2) 

Wonen als bouwsteen 
Investeren met Gemeenten 

Kennisplatform KISS 
Gemeenten 
Woningcorporaties 
SVn 

2 Windenergie Ruimtelijke kwaliteit Gemeenten (voor r.o.) 
Investeerders in windparken 

3 Bioenergie PMJP landelijk gebied 
Ruimtelijke kwaliteit 

Bioenergie Oost Nederland 
UT (OCRI) 
Landbouwbedrijven 
Afvalbedrijven 
Voedingsindustrie 
Netwerkbeheerders 
Waterschappen 
Beheerders natuur en 
landschap 

4 Bodemenergie  
(WKO, Geothermie) 
 

 Energiebedrijven 
TNO 
LTO Glaskracht 

5 Energie-Infrastructuur:  
Biogas, Electriciteit, 
Warmtenetten 

 Netwerkbeheerders 
Warmtebedrijven 

    
 Eigen organisatie Duurzaam inkopen 

 
Gemeenten, andere provincies,  
 

 Project Duurzaam dorp Sociaal Flankerend beleid Dorpsverenigingen 
Saxion 

 Verkeer en vervoer Concessies Openbaar vervoer 
Stationsomgevingen  
Programma fiets 
 

 

 Zonneenergie Gezond en veilig leefmilieu 
(combi met 
asbestverwijdering) 

Gemeenten 
LTO, Kamer van Koophandel  
(asbest) 
Investeerders zon,  
zon-corporaties 
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