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VOORWOORD
STAND VAN ZAKEN DUURZAME ENERGIE IN 
NOORD-HOLLAND 2014-2015
Water, wind, zon, havens, hoogwaardige kennis en een dynamisch bedrijfsleven. Noord-Holland 
leent zich bij uitstek voor de productie van schone en betrouwbare energie. Daarmee zijn we een 
motor van economische groei, leveren we een betekenisvolle bijdrage aan het terugdringen van CO2 
en creëren we nieuwe banen. Om hier vanuit de provincie Noord-Holland een bijdrage aan te 
leveren hebben we beleid op duurzame energie, vastgelegd in het Koersdocument Duurzame 
Energie. 

Het afgelopen jaar heeft de provincie Noord-Holland zich opnieuw met veel energie ingezet om 
duurzame energie als economische sector aan te jagen, te faciliteren en te verbinden. In 2014 is het 
Nationaal Energieakkoord van kracht gegaan, een akkoord dat wij ook hebben ondertekend via het 
IPO. In dit akkoord zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen. Het akkoord bevestigt waarom het 
zo belangrijk is dat wij onze rol pakken om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken.1) 

Het jaar 2014 was bijzonder. De lancering van het Participatiefonds Duurzame Economie werd een 
feit. Het Beleidskader Wind op Land ten behoeve van de herstructurering van windturbines werd 
vastgesteld en de duurzame ambities op de Afsluitdijk kregen meer vorm. Maar ook binnen onze 
samenwerkingsverbanden gebeurde veel. Zo hebben we met Noord Nederland gereageerd op het 
Nationaal Energieakkoord met een pakket maatregelen in Switch, heeft het Servicepunt Duurzame 
Energie veel aandacht gehad voor de nieuwe gemeentelijke bestuurders voor Duurzaamheid en 
heeft de Energy Board ingezet op icoonprojecten en heeft het enkele nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 

Met tevredenheid kijken we dan ook terug op weer een jaar van nieuwe projecten en investeringen, 
een blijvende stijging van de energieproductie en daling van CO2, meer werkgelegenheid en 
investeringen om trots op te zijn. 

Jaap Bond
Gedeputeerde voor o.a. duurzame energie

Provincie Noord-Holland3

1)  Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en 
klimaatbeleid. Partijen zetten zich in dit verband in om de volgende doelen te realiseren: een besparing van het finale energieverbruik met 
gemiddeld 1,5 procent per jaar, 100 petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020, een toename van het 
aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4 procent) naar 14 procent in 2020, een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent 
in 2023 en ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creëren.
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1 DUURZAAM BOUWEN IN 2014

De provincie Noord-Holland heeft in deze collegeperiode gekozen voor vier beleidsspeerpunten op het gebied 
van duurzame energie. Het zijn de economische kansen in Noord-Holland die we verder helpen. Aandacht is er 
in ieder geval voor duurzaam bouwen, zonne-energie, biomassa en offshore windenergie. Elk voorjaar 
presenteren we de voortgang. Ook nu weer, in het laatste jaar, hebben we weer veel te vertellen.
 
Waarom een speerpunt Duurzaam Bouwen?
De gebouwde omgeving is goed voor 40 procent van het energieverbruik in Nederland. Duurzaam bouwen 
en renoveren zijn niet voor niks aangemerkt als belangrijke thema’s door ons. Voor aannemers en 
installatiebedrijven in Noord-Holland liggen er veel kansen. De projecten komen echter niet vanzelf van 
de grond. Partijen in de bouw moeten leren samenwerken, zodat ze gezamenlijk (betaalbare) oplossingen 
kunnen aanbieden. Omdat veel initiatieven zich op lokaal niveau afspelen zijn gemeenten een belang-
rijke schakel hierin.

Uitgelichte resultaten 
• Ondersteuning van het Servicepunt Duurzame Energie wordt erg gewaardeerd door gemeenten. 
• Een regionaal warmtenet als oplossing voor de verduurzaming van de metropoolregio Amsterdam 
 weer een stap verder.
• Green Deal Stroomversnelling mede ondertekend door provincie Noord-Holland.
• Uitvoeringsregeling duurzaam renoveren Noord-Holland van start.

  Bijzonder project “Ons huis Energieneutraal”
   Op Texel laat stichting Urgenda zien dat het mogelijk is om met een bescheiden budget (maximaal  
   € 35.000) woningen energieneutraal te maken. Voor elke woning werden maatregelen bedacht die zijn 
   toegesneden op het huis en de bewoners. De resultaten staan in de brochure Ons huis energieneutraal. 
   Wij hebben in totaal bijna 5 miljoen euro  geïnvesteerd (TWIN-H) in duurzame energie projecten op het 
   eiland Texel de afgelopen jaren. Ook in dit project “Ons huis energieneutraal”.  
   Een brochure en een film over dit project is beschikbaar op de website van Urgenda.

  Welke instrumenten zetten we in en welke resultaten hebben we 
  behaald? 
   De provincie Noord-Holland heeft meerdere instrumenten ingericht binnen dit speerpunt:
   1 Servicepunt Duurzame Energie;
   2 BIK (Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking);
   3 Energy Board;
   4 Green Deal Stroomversnelling Koopwoningen;
   5 Uitvoeringsregeling “duurzaam renoveren Noord-Holland”; 
   6 Programma Warmtenetten Metropoolregio Amsterdam;
   7 overige provinciale inspanning.

Servicepunt Duurzame Energie
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is vaak een lokale (en ook regionale) opgave. Een opgave 
waar gemeenten een cruciale rol spelen. Veel gemeenten hebben in hun lokaal beleid dan ook ambities 
opgenomen op het gebied van verduurzaming gebouwde omgeving. In opdracht van de provincie Noord-
Holland ondersteunt het Servicepunt Duurzame Energie gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering 
van dit lokaal duurzame energiebeleid. 

De manier van ondersteunen is divers. Drie regioconsulenten vormen de spil in de ondersteuning van het 
Servicepunt Duurzame Energie aan de Noord-Hollandse gemeenten. Zij hebben doorlopend persoonlijk 
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contact met de gemeentelijke klimaatcoördinatoren en contactpersonen van regionale milieu- en uitvoe-
ringsdiensten. De regioconsulenten fungeren als ‘de oren en ogen’ van het Servicepunt in de gemeentelijke 
praktijk, zijn goed op de hoogte van wat er in de regio’s en gemeenten speelt en brengen gemeenten en regio’s 
met dezelfde vragen en uitdagingen met elkaar in contact.

Na de verkiezingen in maart 2014 heeft het Servicepunt Duurzame Energie, in samenwerking met het 
Klimaatverbond, een Collegetour Energie & Duurzaamheid georganiseerd. Doel van deze Collegetour was 
kennismaken met en het bijpraten van de nieuwe wethouders over de landelijke en provinciale beleids-
ontwikkelingen. Het Servicepunt heeft, in samenwerking met het Klimaatverbond, ook een reader gemaakt 
als naslagwerk. Deze is op de website van het Servicepunt te downloaden. 

De VNG heeft (in samenwerking met het Ministerie van BZK) een ondersteuningsstructuur opgezet om 
gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van een aantal van de acties die vanuit het Energieakkoord bij de 
gemeenten terecht komen. Alle Noord-Hollandse gemeenten doen – via zes regioplannen – een beroep op de 
VNG Ondersteuningsstructuur. Rond de zomer 2014 zijn de ingediende aanvragen goedgekeurd en zijn de 
regio’s gestart met nadere uitwerking en uitvoering van hun plannen. Het Servicepunt Duurzame Energie 
begeleidt de zes regio’s hierbij. Dit gebeurt zowel individueel als collectief door de organisatie van regelmatige 
uitwisselings- en kennissessies. Tijdens de kennissessie op 9 december stond bijvoorbeeld het thema 
monitoring centraal.

Op donderdag 22 januari 2015 organiseerde het Servicepunt Duurzame Energie, namens de provincie Noord-
Holland, haar jaarlijks congres. Zo’n negentig bestuurders en klimaatcoördinatoren van Noord-Hollandse 
gemeenten, Statenleden  en andere relevante stakeholders kwamen samen in een leegstaand kantoorgebouw 
van het vroegere PEN (Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland) aan de Voltastraat in Alkmaar. Een ochtend 
vol inspiratie, een terugblik op bijna vijftien jaar Servicepunt en discussie over de voortzetting van het 
Servicepunt na 2015. De behoefte aan ondersteuning van het Servicepunt Duurzame Energie is groot bij 
gemeenten. Verkend wordt hoe een dienst zoals het Servicepunt  ook na 2015 kan blijven bestaan, en welke rol 
gemeenten daarin zelf kunnen nemen, aangezien financiële middelen van de provincie Noord-Holland vanaf 
2016 niet meer beschikbaar zijn. De ochtend werd besloten met de uitreiking van de Noord-Hollandse Energie 
Awards. Dagvoorzitter Roelof Hemmen zorgde dat de ochtend in goede banen verliep.

Graag verwijzen we voor een uitgebreide terugblik van het Servicepunt Duurzame Energie naar de website en 
het jaarverslag: www.servicepuntduurzameenergienoordholland.nl

| 5 Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015
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BIK: Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking
In opdracht van de provincie Noord-Holland spant de Kamer van Koophandel zich in om bedrijven (met name 
MKB bedrijven) in de bouwsector “klaar te stomen” voor de grote opgave van verduurzaming woningvoorraad. 
Het programma heet BIK, Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. 

Binnen het BIK-programma zijn afgelopen jaar tien bedrijvenclusters ondersteund bij het opzetten van 
samenwerking in de bouwketen, rond een product of dienst binnen het thema duurzaam bouwen en 
renoveren.

De volgende bijeenkomsten vonden plaats:
• bijeenkomst met Platform Energiebesparing Gooi- en Vechtstreek;
• bijeenkomst met (potentiële) deelnemers Stichting Sienergie;
• bijeenkomst woningcorporatie Stadsgenoot met een twintigtal leveranciers over het Bouw Informatie  
 Model waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer met dezelfde bouwinformatie via Internet werken;
• BIK bijeenkomst Samenwerken in de bouw in ’t spant in Bussum.

Energy Board
Op dit domein is voor een ondernemer of overheid een overvloed aan bijeenkomsten, waarvan het niet altijd 
duidelijk is wat de toegevoegde waarde is. De Energy Board heeft met name een inhoudelijke bijdrage geleverd 
aan dit speerpunt, gezorgd voor afstemming en een versteviging van de samenwerking tussen ondersteunende 
partijen: Servicepunt Duurzame Energie, BIK en Bouwen 2.0 (en andere partijen). Concreet uit zich dat in de 
inhoudelijke en praktische programmaring van thematische bijeenkomsten. De Energy Board is inhoudelijk 
bij alle bijeenkomsten betrokken geweest en bij het AZ Greenteam de bijeenkomsten zelf geïnitieerd, hieronder 
een selectie: 

AZ Greenteam, drie bijeenkomsten: zonne-energie, duurzaam renoveren en duurzaam bouwen.
Bouwen NH 2.0, vier bijeenkomsten: SER-energie akkoord, greendeal stroomversnelling koopwoningen, 
ketensamenwerking bij duurzaam bouwen, innovatieve energie opslag: compacte warmteopslag.

Daarnaast heeft de Energy Board een presentatie verzorgd over het duurzaam bouwenbeleid van de provincie 
Noord-Holland bij een bezoek van Ed Nijpels als voorzitter van de borgingscommissie SER-Energie Akkoord aan 
de Nul op de Meter woning in Heerhugowaard.

Verder verwijzen we graag naar het jaarverslag van de Energy Board: www.energyboard.nl

Green Deal stroomversnelling Koopwoningen
Het ontwikkelen van een aanpak dat moet leiden tot betaalbare en snelle duurzame renovatie van bestaande 
woningen: dat is het doel waarmee een landelijke Green Deal is ontworpen en ondertekend. De woningen 
moeten uiteindelijk na renovatie net zo veel duurzame energie opwekken als zij gebruiken. Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland zijn mede ondertekenaar van deze Green Deal. Ook hebben vijf gemeenten en 4 
bouwbedrijven uit onze provincie de Green Deal ondertekend. Zij zullen door het Servicepunt Duurzame 
Energie en Platform 31 ondersteund gaan worden bij de realisatie van de eerste proefwoningen.

Provincie Noord-Holland6Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015
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Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland 
Om de kosten voor deze vergaande verduurzaming te verlagen kan gebruik worden gemaakt van de 
uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord-Holland, die door GS begin januari 2015 is 
opengesteld. Deze regeling biedt ruimte voor een vergaande verduurzaming van circa 50 koop- en circa 50 
huurwoningen.

Programma Warmtenetten metropoolregio Amsterdam
Eén van de maatregelen om de metropoolregio 
Amsterdam te verduurzamen is warmteaanbod en 
warmtevraag op elkaar af te stemmen. Wij zijn initia-
tiefnemer geweest om met meerdere partijen te 
werken aan een “programmatische aanpak warmte-
netten metropoolregio Amsterdam”. Betrokken 
partijen lopen uiteen van overheden, bedrijven (zoals 
TATA Steel), woningbouwcorporaties en Alliander. In 
dit programma moet duidelijk worden hoe er wordt 
samengewerkt (leren van elkaar), hoe vraag en aan-
bod van warmte op elkaar kan worden afgestemd, 
welke fysieke maatregelen genomen moeten worden 
(vervangen bestaande ketels en aankoppelen van 
woningen etc.) en hoe de investeringen gefinancierd 
worden. We hebben allereerst partijen die al initia-
tieven namen, zoals gemeente Zaanstad, gemeente 
Amsterdam en het Afvalenergiebedrijf Amsterdam 
benaderd. Vervolgens  hebben we nieuwe partijen 
gemobiliseerd om aan te haken, zoals TATA Steel, 
woningbouwcorporaties en andere gemeenten. Met 
deze partijen (dertig in totaal) hebben we twee kwar-
tiermakers aangesteld met de opdracht om samen 
met deze partijen een programma op te zetten. De 
voornaamste uitdaging  voor deze kwartiermakers 

was om deze partijen zo ver te krijgen om daadwerkelijk een rol te willen hebben en hun rol te definiëren in het 
te ontwikkelen programma. Een tweede uitdaging was het betrekken van de “vraagzijde”, woningbouwcorpo-
raties en ervoor te zorgen dan hun belang goed wordt behartigd in het programma. Resultaat is dat er nu een 
programma ligt en dat er overeenstemming is voor een vervolgstap: een regisseur warmtenetten metropool-
regio Amsterdam. Hier zijn de middelen ook al voor beschikbaar gesteld door verschillende partijen en de 
Amsterdam Economic Board gaat daadwerkelijk de aanstelling doen. Deze samenwerking gaat bekrachtigd 
worden in een samenwerkingsovereenkomst die op korte termijn ondertekend gaat worden. Er zal nauw 
samengewerkt worden met het programmabureau warmte en koude in Zuid-Holland.

Overige provinciale inspanning
Verder hebben we ook dit jaar weer ondersteuning geboden bij een aantal innovatieve projecten, dit uit zich 
met name in financiële ondersteuning.
• Compacte Warmte Opslag: een innovatieve manier van energieopslag in zout (incidentele subsidie).
• Eispeicher: een pilot waarbij op een innovatieve manier energie wordt opgeslagen in een ijskelder 
 (incidentele subsidie).
• Compufloor: een innovatieve renovatievloer, dat snel te plaatsen is en zeer goed isoleert (TMI-regeling).
• SamenWoningVerbetering: een pilot voor collectieve inkoop van woningisolatie (TMI-regeling).
• Touchpoint: een systeem om gas-, elektra en water gebruik in woningen te monitoren(TMI-regeling).
• MyHome: een digitaal intelligent woningdossier voor woningeigenaren die energiemaatregelen willen 
 uitvoeren. (TMI-regeling).
• Ondersteuning opzetten Campus Hernieuwd wonen: betrekken van het onderwijs bij het ontwikkelen 
 van concepten van Nul op de Meter renovaties (Campus-regeling)
• Communicatie: Diverse Noord-Hollandse duurzaam bouwen voorbeelden in RTL4 programma ‘Ons huis 
 verdient het’

Provincie Noord-Holland7Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015
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2ZON IN 2014

Waarom een speerpunt zonne-energie?
De prijs van zonnepanelen is sterk gedaald en het enthousiasme om lokaal zonne-energie op te wekken 
neemt alleen maar toe. Er zijn dan ook veel initiatieven van particulieren en woningcorporaties om zelf 
energie op te wekken. Op verzoek van Provinciale Staten hebben we zonne-energie als extra speerpunt 
opgenomen. 

Uitgelichte resultaten
• Zonatlas: in één oogopslag zien of je dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel dat oplevert. Het  
 kan in Noord-Holland.
• Dankzij aangepaste POP-regeling nu veel zonnepanelen op boerendaken.
• Zonnepanelen op het provinciehuis.
• Solaroad gerealiseerd in Krommenie.

Solaroad project “Herman de stroomverdeler”
Op donderdag 22 januari heeft Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid Amsterdam, het nieuwe 
zonnesysteem op het verbouwde Louise Wenthuis geopend. Het gaat om 432 zonnepanelen die stroom 
leveren aan 171 sociale huurwoningen én de centrale voorzieningen van het complex. Het systeem, mét 
Herman de Zonnestroomverdeler, is uniek en het grootste in zijn soort in Nederland.
Het installeren van zonnepanelen bij gestapelde bouw (flats & appartementen) was tot voor kort 
ingewikkeld en duur. Technische beperkingen, hoge investeringskosten en weinig flexibiliteit maakten 
het lastig om een goede business case te maken. Dankzij de uitvinding Herman de Zonnestroomverdeler 
van de Amsterdamse energy startup LENS is hier verandering in gekomen. Stadgenoot is de eerste 
woningcorporatie in Nederland die de uitvinding op deze schaal toepast.

Provincie Noord-Holland8Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015
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Welke instrumenten zetten we in en welke resultaten zijn behaald? 

Meer zonne-energie op boerendaken
Op initiatief van het team landbouw is de POP-regeling zodanig aangepast dat agrariers aanspraak konden 
maken op financiering voor zonnepanelen. Wij hebben hier onze bijdrage aan geleverd. Dit is een groot succes 
geworden. In 2013 en 2014 zijn bij bijna 60 agrariërs ongeveer 9.000 zonnepanelen op het dak gelegd. In 2012 is 
de regeling “Asbest eraf, Zon erop Noord-Holland” ingericht op initiatief van het Rijk. In 2014 hebben we deze 
regeling verlengd en aangepast, de regeling is versoepeld. Tot en met 2015 is er € 1,2 miljoen beschikbaar 
gesteld. Van de middelen is ruim 10% beschikt.

Zonatlas  
De Zonatlas laat inwoners en bedrijven in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen om zonne-energie op te wekken. Particulieren kunnen zien hoeveel panelen geplaatst kunnen 
worden op hun eigen dak en hoeveel elektriciteit ze opleveren. De provincie Noord-Holland heeft de Zonatlas 
beschikbaar gesteld aan alle gemeenten in Noord-Holland, zodat zij deze “tool” kunnen gebruiken om zonne-
energie nog meer onder de aandacht van bewoners te brengen.

Het Servicepunt Duurzame Energie heeft namens de gemeenten in Noord-Holland de wensen afgestemd en de 
website in orde gemaakt. Daarnaast faciliteert het Servicepunt Duurzame Energie  de gemeenten bij de 
implementatie van deze “tool” door bijvoorbeeld een leidraad gemeentelijke communicatie en basisteksten te 
maken, die gemeenten kunnen gebruiken om de Zonatlas in hun gemeente onder de aandacht te brengen. Op 
4 juni 2014 is de Zonatlas voor Noord-Holland door gedeputeerde J. Bond gelanceerd. 

Solaroad gelanceerd
Zonlicht op het wegdek wordt omgezet in elektriciteit: een baanbrekende innovatie op het gebied van energie-
winning. Een innovatie waar meerdere partijen bij betrokken zijn en ook de provincie Noord-Holland. Het pad 
ligt in Krommenie en is 12 november 2014 officieel geopend door minister Kamp en gedeputeerde E. Post. 

Provincie Noord-Holland9Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015
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Zonnepanelen op het provincie dak
Een concrete bijdrage leveren aan een duurzaam Noord-Holland en het goede voorbeeld geven. Met deze 
motivatie hebben we in 2014 een zonnestroominstallatie op provinciekantoor laten plaatsen. Resultaat: 212 
zonnepanelen.

Stad van de Zon
De provincie Noord-Holland heeft in 1999 besloten om vanaf 2000 10 miljoen euro mee te investeren in de 
ontwikkeling van “Stad van de Zon”. Een initiatief van de gemeente Heerhugowaard om zo veel mogelijk 
duurzame energie, concreet zonne-energie, te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Dit traject wordt nu 
afgesloten. Mede dankzij onze financiële  en ook inhoudelijke bijdrage is dit project overeind gebleven. We 
kunnen spreken van een groot succes, er is in totaal 3 Megawatt duurzame energie gerealiseerd en veel nuttig 
ervaring opgedaan over technieken en samenwerking. 

Samen zonne-energie inkopen
Binnen de metropoolregio Amsterdam zorgen we voor de collectieve inkoop van zonnepanelen voor plaatsing op 
gemeentelijke gebouwen. Zon op Noord-Holland is een project waarbij burgercorporaties worden ondersteund 
om samen een zonnestroomsysteem te plaatsen op het dak van bijvoorbeeld een gebouw van de gemeente en 
waarbij de opgewekte stroom wordt verkocht aan de eigenaar van het gebouw. In Noord-Holland zijn inmiddels 
de volgende locaties in bedrijf: Stadhoeve, Ransdorp, Sunderdorp, (allen Amsterdam), Schulpstet (Castricum), 
Heemstede en Waternet. Nieuwe projecten zijn: Garenkokerkwartier (Haarlem) , Ons Dorp, De Key, Ymere, 
Balistraat, West-Helmersbuurt (allen Amsterdam), Marken en Purmerend.

Regeling zonne-energie maatschappelijk vastgoed in ontwikkeling
In 2014 zijn we gestart met de voorbereidingen op de “Regeling zonne-energie maatschappelijk vastgoed”. 
Besluitvorming moet hier dus nog over plaatsvinden. De intentie is om ruim 2 miljoen euro beschikbaar te 
stellen, in de vorm van een subsidie, om zonne-energie te realiseren op gebouwen van maatschappelijke 
instanties, zoals scholen, verzorgingscentra, musea en bibliotheken. Met als doel om ten eerste het aandeel 
zonne-energie toe te laten nemen in de gebouwde omgeving. Ten tweede om vanuit deze gebouwen een 
voorbeeld te stellen aan anderen. Tot slot omdat investeringen in zonne-energie bij deze doelgroep 
achterblijven omdat zonne-energie minder rendabel is.
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3OFFSHORE WIND IN 2014

Waarom een speerpunt offshore wind? 
Noord-Holland is de windwerkplaats van de Noordzee. Hoogwaardige maakbedrijven, bouwers en 
kennisinstellingen vormen een uitgekiende infrastructuur. De strategische ligging van de 
Noordzeehavens met veel offshore-ervaring stelt dit cluster in staat om goed in te spelen op de vraag uit 
het binnen- en buitenland. Wij werken aan meer bewustwording en een sterkere profilering om ervoor te 
zorgen dat deze kansen ook worden benut. 

Uitgelichte resultaten
• Het Nationaal Energieakkoord versnelt ontwikkelingen wind op zee. 
• Kenniscentrum wind op zee op volle kracht.
• Dutch Port United leidt tot betere profilering van de nationale havens.

Bijzonder project “One stop shopping”
WIND is een transportbedrijf met eigen schepen dat zich richt op overslag en vervoer van communicatie- 
en stroomkabels, bestemd voor platforms voor olie-en gaswinning en windmolenparken. Er is een 
behoefte aan kabelopslag in de markt waar dit bedrijf slim op heeft ingespeeld. Het gaat om kabels die de 
turbines onderling verbinden en de kabels die de opgewekte stroom naar het land brengen. Om deze 
dienst aan te bieden heeft WIND het bedrijf OceanWind opgericht en in 2013 een depot in de Amsterdamse 
haven (Velsen Noord) gerealiseerd. Ze bieden eigenaren van windmolenparken, installateurs en 
fabrikanten “ons stop shopping” aan: laden, lossen, opslag, overslag en transport. Dit bedrijf profiteert al 
volop van de windmarkt en verwacht de komende jaren flink te groeien. Een goed voorbeeld hoe de Noord-
Hollandse economie inspeelt op de windmarkt op zee. 
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Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en hoe hebben wij 
gereageerd?
Offshore windenergie is een sector waarbinnen veel ontwikkelingen plaatsvinden. Voornamelijk het Rijk is 
hier aan zet.

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee is vastgesteld
Het Rijk heeft in 2014 een Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee vastgesteld. Het Rijk heeft daarin twee 
gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken, beide gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, 
minimaal 22 kilometer van de kust. Wij hebben op basis van het concept een zienswijze ingediend. De 
belangrijkste strekking van deze zienswijze is dat wij het van belang achten dat toeristische en recreatieve 
impact zwaar moet wegen bij de planning van windparken op zee. 

Bestaande offshore windvergunningen werden vervolgens teruggetrokken
Eind september 2014 besloot de minister van Economische Zaken dat de bestaande offshore windvergunningen 
ingetrokken werden. Het Kabinet is van mening dat een meer gecoördineerde netaansluiting van windparken 
op zee noodzakelijk is om de versnelling zoals die is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord te realiseren. 
Dit heeft ook consequenties gehad voor windparken voor de Noord-Hollandse kust. Eerst zal het al in 2009 
aangewezen gebied Borssele buiten de 12-mijlszone voor de Zeeuwse kust namelijk worden ontwikkeld. 
Daarna, in 2017, worden pas de windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse Kust gerealiseerd. De 
bestaande vergunningen worden hierbij niet benut. Dit heeft in september direct gevolgen gehad voor Eneco, 
die plannen had om offshore windpark Q4 te ontwikkelen. Eneco is hierover in gesprek geweest met de Energy 
Board om te verkennen of lobby noodzakelijk was. De plannen zijn inmiddels Eneco vervolgens ingetrokken.

Wind op zee binnen de 12 mijls-zone
Het Rijk heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van windmolenparken binnen de 12-mijlszone.  
De aanname is dat deze parken goedkoper kunnen worden gerealiseerd, waardoor de doelstellingen in het 
Nationaal Energieakkoord makkelijker en sneller behaald kunnen worden. Windmolenparken binnen de 
12-mijlszone hebben echter direct consequenties voor badplaatsen als Zandvoort en Noordwijk. Wij hebben het 
initiatief genomen om alle kustgemeenten op het provinciehuis uit te nodigen en hen door het Rijk te laten 
informeren over het proces en de inhoudelijke analyses. Deze bijeenkomsten hebben twee keer plaatsgevonden. 
Het bood de gemeenten ook de gelegenheid om van elkaar te weten hoe zij er in zaten. Zo waren er felle tegen-
standers en voorstanders, voorstanders zijn gemeente Den Helder en Velsen gezien de economische kansen. 
Wij hebben het standpunt ingenomen dat we tegen bouwen binnen de 12-mijlszone zijn. Wij verwachten dat op 
korte termijn minister Kamp besluiten gaat nemen over de plannen. 

Overige resultaten in 2014 

Kenniscentrum Wind op Zee
Een initiatief van MCN (Maritime Campus Netherlands) is het Kenniscentrum Wind op Zee. Dit Kenniscentrum 
beoogt Nederlandse opleidingsinstituten te stimuleren om diverse windenergieopleidingen te ontwikkelen en 
aan te bieden. Het doel is om te bewerkstelligen dat er vraag gestuurd onderwijs komt op alle niveaus (wo, hbo, 
mbo), zoals de Human Capital Agenda van de Topsector Energie bepleit. Het Kenniscentrum is reeds in 2013 
operationeel geworden, en heeft in 2014 een Green Deal kunnen sluiten met het Rijk. Onze rol daarin is 
geweest om ervoor te zorgen dat deze Green Deal daadwerkelijk tot stand is gekomen, door een verbindende rol 
te spelen tussen MCN, gemeente Den Helder en het Rijk. Ook is er op ons initiatief vanuit het programma “de 
Kop werkt” cofinanciering beschikbaar gesteld om te voldoen aan de voorwaarden voor een Green Deal. 
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Dutch Ports United
Hoe kunnen Nederlandse havens optimaal inspelen op de windmarkt? Die vraag stond centraal tijdens een 
conferentie over windenergie, die 13 februari 2013 werd gehouden op initiatief van het ministerie van I&M en 
EZ. Tijdens deze conferentie ontstond het initiatief om een gezamenlijk bidbook op te stellen. Wij hebben in de 
agendering bestuurlijk een grote rol gespeeld. Inmiddels is deze publicatie uitgegeven door het ministerie van 
Economische Zaken en NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). Intussen werken de havens in Noord-
Holland steeds beter samen en benadrukken hun onderscheidende kwaliteiten. Een resultaat waar meerdere 
partijen een rol in hebben gespeld, zoals Energy Valley, Energy Board en de havens zelf uiteraard. 

Ketenanalyse
Wind op zee biedt veel bedrijven kansen. Om die te benutten is het van belang dat bedrijven weten wat de 
windsector van hen vraagt. Ook is het zaak dat bedrijven inzicht krijgen in de vraag uit welke opeenvolgende 
schakels in te keten bestaat en wat hun positie daarbinnen is. op initiatief van de Energy Board, gesteund door 
ons, heeft het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee opdracht gegeven voor een (landelijke) “ supply 
chain” analyse. Als de uitkomsten bekend zijn zal de Energy Board voor bedrijven in Noord-Holland een 
kennisbijeenkomst organiseren. Wij zullen deze zeker steunen.  

Haalbaarheid test- en fundatiepark voor windmolens
Op initiatief van de Energy Board is in 2014 een haalbaarheidsanalyse gestart voor een test- en fundatiepark 
voor windmolens. Hierbij zijn veel partijen betrokken, zoals ECN, TNO, MCN,Port of Den Helder. 
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4BIOMASSA IN 2014

Waarom een speerpunt biomassa? 

Nederland heeft een lange traditie als gasproducent. Noord-Holland beschikt over de juiste kennis en 
infrastructuur om deze sector te vernieuwen en daarmee te verduurzamen. Wij willen dat de technologie 
biomassavergassing verder wordt ontwikkeld en gedemonstreerd. Groen gas is een goed alternatief voor 
aardgas. Het kan op den duur voorzien in 50 procent van onze energiebehoefte. Groen gas kan worden 
gemaakt door biomassa te vergisten of te vergassen. Dat laatste verdient de voorkeur: het rendement is 
hoger, het levert hoogwaardig gas op en kan grootschalig worden toegepast. 

Uitgelichte resultaten
• Internationale conferentie zet Noord-Holland op de kaart.
• Veel vraag naar Groengas Uitvoeringsregeling. 
• Aanbesteding concessie busvervoer.

Bijzonder project “onderzoek naar biogashub in de haven van 
Amsterdam” 
In november 2013 besloten Waternet, AEB Amsterdam en het Havenbedrijf samen te werken om projecten 
op het gebied van water, energie en grondstoffen te ontwikkelen onder de naam Clean Capital. Eén van de 
projecten is het onderzoek naar de ontwikkeling van een biogashub om meer groengas te produceren, 
waardoor ook bio-LNG geproduceerd zou kunnen worden. Het onderzoek moet antwoord geven op de 
vraag hoe bio-LNG bijgemengd kan worden bij fossiel LNG. Ook wordt een business case bekeken voor 
productie van groengas in vergelijking tot bio-LNG. Uiteindelijk wordt er een go/no go besluit te nemen 
om de biogashub daadwerkelijk te starten. Wij hebben hier vanuit de Groengasregeling 25.000 euro in 
geïnvesteerd. 

Welke instrumenten zetten we in en welke resultaten zijn behaald? 

Uitvoeringsregeling GroenGas Noord-Holland
Deze uitvoeringsregeling is een enorm succes. In 2014 hebben vier projecten subsidie gekregen met als 
doel een business case te ontwikkelen gericht op de productie, afzet of gebruik van Groen Gas of Bio-LNG. 
Vanwege het snel bereiken van het subsidieplafond hebben Gedeputeerde Staten medio december 2014 
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besloten om de uitvoeringsregeling op te hogen met € 100.000 tot een plafond van € 200.000 en de regeling 
open te stellen tot 1 januari 2016.

Routekaart hernieuwbaar gas en Groen Gas Nederland
Op 3 oktober 2011 is de Groen Gas Green Deal ondertekend door het ministerie van Economische Zaken en 25 
partijen verenigd in het Groen Gas Forum, waaronder de provincie Noord-Holland. Deze Green Deal richt zich 
op de ontwikkeling van de groengasmarkt op middellange termijn. In de deal wordt nadrukkelijk ingezet op 
schaalvergroting van vergisting, innovatieve technologie als biomassavergassing, onderzoek en ontwikkeling.
Eén van de afspraken uit de Groen Gas Green Deal was het opstellen van een routekaart Groen Gas. Doelstelling 
van de routekaart is het perspectief te schetsen voor de potentie van hernieuwbaar gas  in het tijdvak 2014-2020 
en 2020-2030.

Deze routekaart is begin juni uitgekomen en onderschreven door Gedeputeerde Staten en wordt gebruikt als 
input voor de verdere ontwikkeling en uitrol van groen gas in Nederland en Noord-Holland specifiek.

In de routekaart is ook geconcludeerd dat binnen de groen gas markt een grote versnippering aanwezig is, wat 
ook inherent is aan een zich ontwikkelende markt. Om deze versnippering tegen te gaan en de ontwikkeling 
van een groen gas markt te stimuleren is vanuit de routekaart voorgesteld om activiteiten te bundelen binnen 
Groen Gas Nederland. Voor de uitvoering van hun activiteiten in Noord-Holland is door Gedeputeerde Staten 
een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld.

Internationaal Energiecongres 
Dankzij de inspanning van Energy Valley heeft het internationale congres van de European Biogas Assocation 
(EBA)in 2014 in Alkmaar plaatsgevonden. Voor de regio Alkmaar een mooie kans om haar energieambities op 
het gebied van biomassavergassing op de kaart te zetten. Ruim 200 deelnemers uit 30 verschillende landen 
hebben kennis kunnen maken met de laatste ontwikkelingen op dit gebied en tevens ook via een excursie 
verschillende projecten in de regio bezocht.

Vanuit de regio (provincie, gemeente Alkmaar, TAQA, ECN en Ontwikkelingsbedrijf NHN) is i.s.m. Energy 
Valley, onder de vlag van het EBA een side-event georganiseerd over biomassavergassing. Dit event is mede 
voortgekomen  uit de compensatie-afspraken tussen Rijk en regio vanwege de komst van de gasopslag 
Bergermeer. Het Rijk heeft financieel ruimhartig bijgedragen aan dit congres. 

InVesta en demo-installatie
Tijdens het internationale energiecongres heeft ook de lancering van INVESTA plaatsgevonden. InVesta staat 
voor Institute for Valorisation and Expertise of Thermochemics Alkmaar, dat zich wil ontwikkelen tot een 
landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing. 

InVesta biedt bedrijven, kennisinstituten en onderwijs fysieke ruimte en kansen om met verschillende 
technieken te experimenteren, kennis op te doen van biomassavergassing en de technologieën in de toekomst 
ten gelde te maken. De Hogeschool InHolland Alkmaar biedt vanaf komend jaar een opleidingsaanbod aan op 
het gebied van biomassavergassing. Ook ondersteunt InVesta partijen in het vinden van financiële middelen.

InVesta wordt fysiek gerealiseerd op het Energy Innovation Park in Alkmaar. Het Noord-Hollandse bedrijf 
Torrgas ontwikkelt inmiddels een pilotinstallatie van 1 mw op de InVesta locatie. Subsidie verleend vanuit 
co-finciering Waddenfonds. 

Wij ondersteunen deze ambitie van harte en maken onderdeel uit van de stuurgroep InVesta.  

Een belangrijke drager en concreet project voor InVesta is de komst van een grote demo-plant zoals de MILENA-
OLGA biomassavergasser. Momenteel is de financiering van deze demo-installatie nog niet rond. Er is hierover 
overleg tussen het fonds PDENH (zie hoofdstuk 7) en het consortium, waar wij geen onderdeel van uitmaken. 
Het PDENH heeft aangegeven dat er op dit moment nog te veel onzekerheden zijn in de business case om te 
kunnen participeren. Aan het consortium is gevraagd om de business case te verstevigen. Tevens spannen wij 
net  als de gemeente Alkmaar zich  in om private partijen te interesseren voor dit project.
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Initiatieven die wij volgen
De Energy Board heeft het initiatief genomen om met tal van partijen een “ roadmap” biomassateelt op zee te 
ontwikkelen. Deze moet inzicht gaan geven welke stappen gezet moeten worden om biomassateelt op zee tot 
een (internationaal) economisch interessant cluster te ontwikkelen, met grote drager de initiatieven die NIOZ 
onderneemt op dit gebied.  Wij volgen via de Energy Board en ons landbouwbeleid deze ontwikkelingen. Als  de 
roadmap gereed is zullen wij daar met nieuwsgierigheid kennis van nemen. In dit kader nog interessant is de 
opening van een zeewiercentrum op het terrein van NIOZ in 2014, een opening waar ook Koning Willem-
Alexander bij aanwezig was. 

Een andere ontwikkeling die we via onze partners volgen is die van LNG ( vloeibaar aardgas). Een bredere 
toepassing van LNG verbetert luchtkwaliteit en is een stap in de richting van schonere energie. Veel partijen 
zijn actief, zoals de Milieudienst IJmond die voor haar regio een aanjaagfunctie heeft toegeëigend. Eén van de 
resultaten van de Milieudialoog in die regio. Maar ook mevrouw Bloemer, directeur van VOPAK Noord-
Nederland is mede door haar kennis over LNG toegetreden tot de Energy Board. 
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5DE ENERGY BOARD  
“WERK IN UITVOERING”
Waarom een Energy Board? 
Focus aanbrengen in de economische ontwikkeling van duurzame  energie in Noord-Holland, 
partijen verbinden en initiatieven versterken: met dat doel werd in 2012 de Energy Board in het 
leven geroepen. 

De ingebruikname van het Zeewiercentrum op Texel. Het bidbook van Dutch Ports United, waarin 
de Noord-Hollandse havens zich samen met de andere Nederlandse Noordzeehavens internationaal 
in de offshore-etalage zetten. De bijzonder samenwerking van vijf woningbouwcorporaties in 
Noord-Holland, Kracht door Verbinding- die samen met lokale installateurs tienduizend daken 
gaan voorzien van zonnepanelen. Zo maar vier voorbeelden van aansprekende resultaten die de 
Energy Board heeft bereikt. Of beter gezegd: die we samen hebben bereikt. Want de Energy Board 
doet niks alleen. Naast behaalde resultaten zijn er veel resultaten die binnen handbereik liggen. 
Het afgelopen jaar was niet alleen het jaar waarin resultaten zichtbaar werden, maar ook het jaar 
van verdieping. Per aandachtsgebied is meer kennis opgedaan, kennis die nodig is om een stip aan 
de horizon te plaatsen. Om vragen te beantwoorden als: wat is de economische potentie? Welke 
weg moeten we afleggen om de gewenste ontwikkelingen dichterbij te krijgen? Hoe kunnen we ons 
in Noord-Holland echt onderscheiden? Kortom: om de juiste keuzes te maken, zodat we de 
economische kansen die de gekozen thema’s bieden ook daadwerkelijk kunnen verzilveren.   

Doel en rol van de Energy Board
De Energy Board draagt bij aan economische ontwikkeling van Noord-Holland en de verduur-
zaming van de energiehuishouding in de provincie. In de Energy Board zitten vertegenwoordigers 
van het bedrijfs-leven, de onderzoekswereld en de overheid. De Energy Board heeft een tweeledige 
rol: de board adviseert de provincie Noord-Holland over de onderwerpen die te maken hebben met 
duurzame energie en duur-zame economische ontwikkeling. Op die manier draagt de Energy 
Board bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een consistent provincie beleid. Voor het veld 
(bedrijfsleven, onder-zoek en onderwijs) heeft de Energy Board een verbindende en aanjagende rol. 
De Energy Board brengt partijen bij elkaar en probeert de ontwikkelingen op het gebied van duur-
zame energie verder te brengen. De Energy Board vervult deze twee rollen vanuit een over-
koepelend doel: zorgen voor een eenduidig, strategisch kader, van waaruit duurzame economische 
ontwikkeling plaatsvindt. 

Werkwijze
Tijdens tweemaandelijkse strategiebijeenkomsten bespreekt de Energy Board de ontwikkelingen 
in de duurzame energiesector. De gedachtenvorming tijdens deze bijeenkomsten speelt zich af 
binnen de thema’s die de Energy Board eerder heeft vastgesteld: wind op zee, gebouwde omgeving, 
bio-massa, innovatie en arbeidsmarkt & onderwijs. Over deze thema’s worden van tijd tot tijd 
verdieping sessies gehouden. Deze zijn in het leven geroepen om meer diepgaande kennis te 
verwerven, om duidelijk te krijgen welke knelpunten er nog zijn en hoe de Energy Board kan 
helpen om deze uit de weg te ruimen. Tijdens deze sessies wordt ook kennis ingebracht door 
externe deskundigen. Sessies die hebben plaats-gevonden zijn onder meer wind op zee, biomassa-
vergassing, financiering, bio-massateelt op zee en LNG. Tijdens deze sessies wordt ook besproken 
welke concrete initiatieven de Energy Board gaat ondersteunen, zogenaamde iconen. Dat zijn 
beeldbepalende initiatieven, door-gaans door andere genomen, waarvan de Energy Board het 
belangrijk vindt dat ze voor het voetlicht worden gebracht. De Energy Board werkt daarin nauw 
samen met partners in het werkveld zoals Energy Valley en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord. Voor de duidelijkheid: de Energy Board gaat niet over het verstrekken van leningen 
door het Participatiefonds Duurzame Economie. 
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Wijziging van samenstelling 
Om ervoor te zorgen dat de Energy Board een goede afspiegeling blijft van het gebied en de activiteiten die ze 
wil ondersteunen is de samenstelling in juni 2013 aangepast. Met de komst van Manon Bloemer, Managing 
Director Vopak North Netherlands, weet het Noordzeekanaalgebied zich goed vertegenwoordigd. Met de 
versterking  van de board door Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, halen we nog meer kennis in huis 
van innovatie en verstevigen we de relatie met het MKB en vele burgerinitiatieven die zich inzetten voor 
duurzaamheid. De toetreding van Robert Kielstra, directeur van ECW, betekent dat we nog meer expertise 
opbouwen die nodig is voor de verduurzaming van de glastuinbouw. En met Rob van Schravendijk, directeur 
Ballast Nedam Infra, is de persoon aangetreden die als geen ander weet hoe het bedrijfsleven de kansen kan 
benutten die wind op zee met zich meebrengt. 
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6ENERGY VALLEY 2014

Het versterken van de energiesector in Noord-Nederland, dat is het doel van stichting Energy Valley waar-
van wij lid zijn. In 2014 is de governance en effectiviteit van deze stichting flink “onder de loep” genomen 
en zijn hier concrete stappen in gezet gericht op verbetering. Omdat de portefeuillehouder voor o.a. 
Duurzame Energie van Noord-Holland voorzitter is van het BONN, (Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland) 
hebben wij deze processen van dichtbij meegemaakt en bovendien ook veel invloed op uitgeoefend. Maar 
de focus lag niet alleen hierop. Ook inhoudelijk is een slag gemaakt voor Noord-Nederland. In 2014 is als 
antwoord op het Nationaal Energie-akkoord een Noordelijke Energieagenda SWITCH opgesteld. 
Gedeputeerde Duurzame Energie van Noord-Holland heeft deze aangeboden aan minister Kamp. 

Governance en effectiviteit
Het bureau Berenschot heeft een onderzoek afgerond naar de bestuursstructuur rond de stichting Energy 
Valley. Op basis van dit rapport heeft de Stichting in april 2014 een herschikking van de organisatie 
uitgevoerd. Zo is er vanaf dat moment sprake van een sterk afgeslankte  Raad van Toezicht bestaande uit 
drie mensen, die toezicht houden op bedrijfsvoering, personele zaken en financiën. 

Daarnaast is er een Strategic Board ingesteld onder voorzitterschap van Gertjan Lankhorst (ad interim), 
waarin vertegenwoordigers uit de energiesector, overheden en kennisinstellingen plaatsnemen. Deze 
Strategic Board adviseert de Stichting Energy Valley over strategische en inhoudelijke keuzes. De voor-
zitter van de raad van toezicht, tevens CdK van de provincie Groningen, is teruggetreden. Twee leden van 
de Energy Board zijn vertegenwoordigd in deze Strategic Board, om te borgen dat ambities en inspannin-
gen op elkaar afgestemd blijven. Het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN), waarvan de Noord-
Hollandse gedeputeerde Duurzame Energie dus voorzitter is, is de stuurgroep van de 10 deelnemende 
noordelijke overheden in de samenwerking in de Energy Valley-regio. Hierin worden bijvoorbeeld de 
inhoud van het Actieplan van Energy Valley, de samenwerking rond de Green Deal Noord-Nederland en 
andere strategische onderwerpen besproken.

Switch: de Noordelijke Energieagenda

Stichting Energy Valley heeft in 2014 meegedacht over de uitvoering van de noordelijke energieagenda 
Switch. Na het aanbieden van Switch aan de minister van EZ begin april 2014, als het noordelijke 
antwoord op het Nationaal Energieakkoord, zijn in het BONN bestuurlijke duo’s als kwartiermaker op elk 
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van de vijf versnellingspaden, platforms, benoemd. Ondersteund door de respectievelijke ambtenaren, is 
begonnen met het verkennen van het speelveld. Deze verkenning mondde uit in een plan van uitvoering per 
platform. Op dit moment loopt de uitvoering:
• Platform Energiebesparing en decentrale opwekking - Kwartiermakers: Leeuwarden en Assen
• Platform Energiesysteem 2.0 - Kwartiermakers: Drenthe en gemeente Groningen
• Platform Gas in transitie - Kwartiermakers: Alkmaar en Fryslân
• Platform Offshore energy - Kwartiermakers: Den Helder en provincie Groningen
• Platform Kennis, MKB en Maatschappij - Kwartiermaker: Emmen en provincie Groningen
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7
HET PARTICIPATIEFONDS DUURZAME 
ECONOMIE NOORD-HOLLAND (PDENH) 

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH) is een initiatief van de provincie 
Noord-Holland. Het fonds is erop gericht om provinciale participaties aan te gaan op het gebied van bio-
massa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie. Maar ook andere unieke proposities in duur-
zame energieopwekking, -levering en -technologie kunnen in aanmerking komen voor een investering 
van het fonds. In het voorjaar van 2014 is het fonds daadwerkelijk van start gegaan. Voorwaarde is wel dat 
deze een uitzonderlijk maatschappelijk, financieel en economisch rendement opleveren.

Doelen en ambities
Het participatiefonds is niet zomaar een fonds: het is een 
belangrijk instrument voor de ontwikkeling van een duurzame 
economie in Noord-Holland. Eén helder, zakelijk fonds waarmee 
wij inzetten op het gebruik van duurzame energie en langdurige economische groei. En dat is hard nodig. 
Want de ontwikkeling van bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie gaat niet vanzelf.

Het fonds heeft grote ambities. Momenteel is er € 30 miljoen beschikbaar. En bij succes wordt dit uit-
gebreid naar € 85 miljoen. Want met dit fonds kunnen en willen we het gebruik van duurzame energie 
een flinke impuls geven. 

Criteria
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland investeert in projecten en bedrijven, die 
bijdragen aan een duurzame economie in de provincie. De algemene criteria voor zo’n investering zijn:
• het project of bedrijf draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds en daarmee aan  
 die van de provincie Noord-Holland;
• het project of bedrijf is gevestigd in en komt ten goede aan (de economie van) de provincie Noord- 
 Holland;
• de business case is transparant, haalbaar en onderbouwd met een degelijke exploitatieberekening;
• het project of bedrijf beschikt over een toegewijd, integer en kundig managementteam;
• het project of bedrijf kan mede worden gerealiseerd door een minderheidsbelang van het fonds;
• er bestaat geen twijfel over de (juridische) grondslag van het project of bedrijf;
• het project of bedrijf levert voldoende rendement op met aanvaardbare risico’s.

Kapitaal
Het fonds verstrekt eigen vermogen in de vorm van seed capital, aanloopkapitaal en expansiekapitaal. Dit 
gebeurt in de vorm van aandelen en (cumulatief) preferente aandelen.
Zo’n tweederde van het fondsbudget is gericht op het stimuleren van reguliere projecten. Hieronder 
verstaan we praktijkrijpe projecten met potentieel langdurige, stabiele inkomsten en een laag risico-
profiel. Een derde van het fondsbudget wordt gebruikt voor het stimuleren van innovatieve bedrijven.  
Dit zijn bedrijven die op pilot- of demonstratieniveau potentieel hebben getoond. 

Per project verstrekt het fonds jaarlijks risicokapitaal vanaf minimaal € 500.000, tot een maximum van  
€ 1.500.000. Bij uitzondering is een investering vanaf € 250.000 mogelijk.

Informatie
Het fondsbeheer van PDENH wordt uitgevoerd door KplusV en Start Green Capital.

Meer informatie over het fonds is verkrijgbaar via www.pdenh.nl en www.noord-holland.nl/web/
Projecten/Duurzame-energie/Participatiefonds.htm
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8WIND OP LAND

Hoewel Wind op Land geen speerpunt is in het Koersdocument Duurzame Energie, is de provincie actief 
om de ambitie die is verwoord in het coalitieakkoord, nl om zo min mogelijk windenergie op land te 
realiseren en te zoeken naar alternatieven. Dan doen we door een duidelijk beleidskader Wind op Land en 
de bijbehorende  verordening handen en voeten te geven.

Over herstructurering

Ruimtelijk spoor
Op 15-12-2014 hebben PS het gewijzigde beleid voor 
Wind op land vastgesteld. Op  basis van een 
milieu-effectrapportage op het niveau van de 
provincie is bepaald waar de herstructurerings-
gebieden komen te liggen voor plaatsing van wind-
turbines op land. Deze zijn in de Structuurvisie en 
PRV en de bijbehorende kaarten vastgelegd. 
Daarnaast is het Beleidskader Wind op land 
geactualiseerd. Na publicatie van het nieuwe 
beleid voert de provincie regie door middel van het 
verlenen van Omgevingsvergunningen voor 
windparken. De OD NZKG bereidt - in opdracht 
van de provincie - de vergunningverlening voor. 
Vanaf 15-1-2015 kunnen initiatiefnemers een 
principe-aanvraag indienen bij de OD NZKG .
Daarna start het vooroverleg en gaat de provincie 
gebiedsateliers organiseren.

Daarbij stuurt zij op draagvlak en ruimtelijke 
kwaliteit bij de gebiedsateliers rond voorgenomen 
windparken. Het is uiteindelijk aan de initiatief-
nemers om met een complete aanvraag voor een 
Omgevingsvergunning te komen. In de praktijk 
zal hierin de balans gezocht zijn tussen economische uitvoerbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, draagvlak 
en participatie/compensatie. Vanaf 1-10-2015 kunnen definitieve aanvragen worden ingediend. In 2016 
zal de vergunningverlening voor parken tot een maximum van 685,5 MW naar verwachting afgerond 
zijn.

Economisch spoor
De rol van de provincie in dit spoor is vooral faciliterend; het initiatief voor de realisatie van nieuwe 
windparken die voldoen aan de herstructureringseisen ligt bij de markt. 

Om de markt hierbij te faciliteren is een rekenmodel ontwikkeld in opdracht van de provincie om de (over)
waarde in nieuwe windparken en de restwaarde van te saneren molens op hoofdlijnen te kunnen 
bepalen. Doel is het creëren van een transparant afwegingskader. Daarnaast is vanaf 1 september 2014 
een  windmakelaar ingeschakeld die de markt in beeld brengt en initiatiefnemers verbindt die in het-
zelfde gebied plannen hebben. En waar nodig verbinding legt tussen initiatiefnemers van nieuwe wind-
parken en eigenaren van te saneren molens. De windmakelaar heeft ook de opdracht om waar mogelijk 
bestaande overlast gevende molens mee te nemen in de herstructurering. Omdat in het huidige beleid 
een prikkel ontbreekt is in het Beleidskader aanvullend instrumentarium uitgewerkt, gericht op de 
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ontwikkeling van bestuurlijke arrangementen die voorzien in maatwerk afspraken tussen overheden, de 
exploitant van de te saneren windturbine, de ontwikkelaar van het nieuwe windpark en omwonenden.

Maatschappelijk spoor
Omdat de plaatsing van windturbines op land maatschappelijk gevoelig ligt en GS met PS hechten aan een 
zorgvuldig en transparant proces zijn  omwonenden/belanghebbenden en initiatiefnemers over alle stappen in 
het proces voorafgaand aan de besluitvorming in PS op 15-12-2014 geïnformeerd door middel van ronde tafel-
bijeenkomsten en informatiebijenkomsten. Gemeenten zijn geïnformeerd/geconsulteerd via ambtelijke en 
bestuurlijke bijeenkomsten. Op het moment dat na vaststelling en publicatie van het beleid  principe aan-
vragen voor windparken gedaan worden, organiseren wij in samenwerking met de betreffende gemeente en 
initiatiefnemer een gebiedsatelier met omwonenden/belangenorganisaties. Doel is om tot een gedragen plan 
te komen met afspraken over enerzijds landschappelijke inpassing, anderzijds mogelijkheden voor (financiële) 
participatie en compensatie. De rol van de gemeenten is daarbij van belang; zij kennen bewoners en maat-
schappelijk middenveld goed en hebben passende communicatiekanalen.

Over Windpark Wieringermeer
Windpark Wieringermeer is groter dan 100MW en valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Dit houdt in dat de 
minister van EZ bevoegd gezag is en in samenspraak met de minister van I&M een Inpassingsplan vaststelt en 
de vergunningverlening coördineert. Rijk, provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon en de initiatief-
nemers Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer, verenigd in de alliantie Windkracht Wieringermeer, 
hebben in een Green Deal afspraken vastgelegd over uitvoering van de coördinatieregeling, het planproces, 
participatie, communicatie en ruimtelijke kwaliteit. De provincie is voorzitter van de stuurgroep windpark 
Wieringermeer (portefeuillehouder Duurzame Energie) en lid van een ambtelijke projectgroep. De provincie 
heeft een formele rol als vergunningverlener voor de Natuurbeschermingswet. Omdat de capaciteit van het 
elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland onvoldoende is om de leveringszekerheid te waarborgen en 
de aansluiting van onder meer windpark Wieringermeer mogelijk te maken, bereiden GS een Provinciaal 
Inpassingsplan Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop van Noord-Holland  voor.

Planning
• 2e kwartaal 2015: kennisgeving en beroepstermijn rijksinpassingsplan en definitieve besluiten
• Windpark operationeel in 2018
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9DE NIEUWE AFSLUITDIJK 2014

Een nieuwe Afsluitdijk als icoon voor duurzame energie. Deze ambitie maakt onderdeel uit van de 
Ambitie Agenda De Nieuwe Afsluitdijk. Aan zet zijn het Rijk, de regio ( en daarmee de provincies Noord-
Holland en Fryslan ) en marktpartijen om plannen uit te werken en deze ambitie te realiseren. Ook wordt 
deze ambitie ondersteund door de Energy Board, die de “Energiedijk” als icoon heeft opgenomen in haar 
programma. Een werkgroep duurzame energie heeft in 2014 concreet plannen uitgewerkt en werkt aan de 
realisatie van duurzame energieprojecten binnen de plannen van Rijkswaterstaat. Daar komt veel bij 
kijken, techniek, ruimtelijke inpassing en met name ook financiering. Financiering is een belangrijk 
aandachtspunt omdat alle projecten een innovatief karakter hebben en dus afhankelijk van subsidie. Het 
Waddenfonds kan kansrijk zijn om het financieringsvraagstuk op te lossen.  

Duurzame projecten van deze agenda zijn:
• Stromingsenergie (Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk)

2013-2014: Een turbine van Tocardo in de sluizen in de Afsluitdijk 
levert al ruim vijf jaar elektriciteit aan het net en daar zullen nog 
in 2015 drie turbines bij worden geplaatst.

2017-2020: project Kornwerderzand. Het project is opgenomen in 
de Samenwerkingsovereenkomst. De initiatiefnemer is momen-
teel bezig om de investeringskosten rond te krijgen. Naar ver-
wachting is halverwege 2015 hier meer duidelijkheid over.

• Blue Energy (Friese kant van de Afsluitdijk)

2014-2017: het pilotproject Blue Energy is reeds gestart. De finan-
ciering van een uitgebreid onderzoek naar de ecologische effecten 
op IJsselmeer en Waddenzee is nagenoeg rond.  
Naast deze concrete projecten liggen er kansen voor duurzame mobiliteit, duurzame verlichting en 
zonne-energie.
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10DUURZAAM DOOR 2014

Duurzaam Door (DD) is een kennisprogramma dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie 
helpt versnellen en doorbraken helpt realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken over 
energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. Het accent ligt op processen waar een grote impact 
door sociale innovatie is te verwachten. Het gaat dan om: ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, 
‘integrale gebiedsontwikkeling’, ‘duurzaam produceren en consumeren’ en onderwijsprocessen. Vanuit 
de provincie Noord-Holland zijn er drie verschillende beleidsterreinen betrokken geweest op het realise-
ren van de doelstellingen.

1) Economie: via de regeling Kennis&Innovatie zijn tal van projecten die duurzaamheid en innovatie 
 in Noord-Holland stimuleren en/of in ontwikkeling laten komen, gefinancierd. Het gaat om kleine 
 en/of middelgrote ondernemers waarbij in veel gevallen onderzoek en onderwijs betrokken zijn.
2) Landbouw: via het programma Greenport Noord-Holland Noord zijn verschillende projecten 
 gefinancierd die niet alleen duurzame landbouw realiseren maar ook waar kennis en resultaten met 
 elkaar worden gedeeld. Het bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs zoeken hierin nauwe samenwerking
  met elkaar op. 
3) Natuur: via het programma Betrekken bij Groen hebben wij de twee Nationale Parken van Noord-
 Holland betrokken bij de realisatie van de doelstellingen van DD. Beide Parken zijn gestart met het  
 ontwikkelen van een nieuw educatief product, het bewerkstelligen van een nieuw verdienmodel en  
 het betrekken van de gemeenten en ondernemers op hun plan.

Voor alle projecten die door Duurzaam 
Door gefinancierd worden geldt: er is 
sprake van derde-financiering wat wil 
zeggen dat niet alleen de middelen uit 
Duurzaam Door en de provinciale 
programma’s worden ingezet maar ook 
de eigen middelen van de deelnemers.
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11RUIMTELIJKE VERKENNING  

Wat is de ruimtelijke impact van de energietransitie?  

Met het vaststellen van het Nationaal Energieakkoord is bevestigd dat op het gebied van duurzame 
energie provincies met name een rol hebben waar het de ordening van de ruimte betreft (het juridische 
instrument daarvoor is de Provinciale Ruimtelijke Verordening).2) 

Op dit moment wordt een provinciale verkenning uitgevoerd naar de impact van de energietransitie op 
het gebruik van de ruimte. Wij hebben hier afgelopen jaar opdracht voor gegeven. ECN verricht daaraan 
het rekenwerk. We constateerden namelijk dat we voor de productievorm windenergie op land wel actief 
beleid hebben, maar ook de overige productievormen vragen ruimte. Zoals de zones rond 
biomassavergassers- en vergisters, de ondergrondse ruimtevraag van allerlei warmtevormen 
(warmtenetten, geothermie, warmte-koude-opslag), de verhouding van productievormen ten opzichte 
van elkaar en de grenzen die daaraan verbonden zijn. Zo gaan bovengrondse vormen wellicht samen met 
ondergrondse, maar is het vervolgens de vraag of het elektriciteitsnet zwaar genoeg is om alle lokaal 
geproduceerde duurzame energie op aan te sluiten (bron; Het potentieel zonnestroom in de gebouwde 
omgeving van Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving, 2014). Belangrijk is om als provincie enige 
regie te voeren op de netinpassing omdat dit ruimtelijk-economische consequenties heeft.

Naar verwachting wordt de verkenning in het voorjaar 2015 opgeleverd.
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2)  Daarnaast gaat de provincie over handhaving van de wet Milieubeheer (denk aan energiebesparing in de industrie 
(provinciale inrichtingen)) en kan zij meer of minder actief inzetten op het stimuleren van maatregelen (denk aan 
energiebesparing in de gebouwde omgeving).
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12WADDENFONDS

Wij hebben inhoudelijke inbreng geleverd aan de totstandkoming van de gezamenlijke Waddenvisie van 
de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, vastgesteld op 2 juli 2013. Duurzame energie is een 
onderdeel geworden als perspectief voor economische dragers. In de visie wordt een “stip op de horizon” 
omschreven en een aantal bijbehorende speerpunten. Deze visie vormt het belangrijkste inhoudelijk 
kader voor investeringen uit het Waddenfonds. Tot nu zijn er zeven investeringen in duurzame energie 
gedaan vanuit het Waddenfonds op het eiland Texel. 

Stip op de horizon (uit de Waddenvisie)
“ In 2030 heeft het Waddengebied grote stappen gezet in de transitie naar een duurzame energievoor-
ziening. Het gebied is een geslaagd voorbeeld van energiebesparing en de toepassing van duurzame 
energie de vijf Waddeneilanden hebben hun pionierprogramma uitgevoerd en zijn geheel zelfvoor-
zienend. Alle veerdiensten, koopvaardijvloot en de visserijvloot varen op LNG (vloeibaar gas) 36 of, liever 
nog: bio-LNG. In de bedrijvigheid is sprake van verregaande vergroening; met name het chemisch cluster 
is hiervan een excellent voorbeeld. Door de toepassing van duurzame energie en kennisontwikkeling zijn 
tevens de economische structuur en werkgelegenheid versterkt: investeringen hebben hoge toegevoegde 
waarden en een aanzienlijk werkgelegenheidseffect. Achter een aantal grote marktpartijen staan vele 
toeleveranciers, die voor een belangrijk deel tot het midden- en kleinbedrijf behoren. We doen wereldwijd 
mee bij de ontwikkeling en toepassing van hooggekwalificeerde technologieën voor energie-efficiency, 
zelfvoorzienendheid en biobased economy. Hiertoe is de beschikbare kennis en het opleidingsaanbod 
gebundeld in een Energy Academy Europe, Energy College en Marine Campus Netherlands (MCN), van 
waaruit zowel theoretische als praktijkkennis verder worden ontwikkeld en benut.”

Speerpunten (uit de Waddenvisie)
“De speerpunten voor de komende vijf tot tien jaar, zijn de volgende:
1 Offshore windenergie op de Noordzee en de Duitse wateren, aangezien deze kansen biedt voor 
 economische impulsen voor de Waddenhavens, bouw en onderhoud (services en maintenance) en 
 innovatieve ontwikkelingen.
2 De ontwikkeling van een omvangrijk biomassa- en agrobusinesscluster; een sterk groeiende 
 industrie op basis van een breed scala aan biomassa-grondstoffen en halffabricaten. Dit cluster 
 richt zich, via het toepassen van cascadering, op het realiseren van steeds meer waarde uit bio-
 massa, waarbij groen gas het startpunt is, naast de productie van biodiesel en aquatische biomassa. 
 Deze sector is verder te versterken door het stimuleren van haalbaarheidsstudies, toegepast onder-
 zoek en het opschalen daarvan naar haalbare business cases.
3 Verduurzaming van de gebouwde omgeving en verduurzaming/vergroening van de (proces) 
 industrie. Toepassingen zijn: energiebesparing en decentrale opwekking van duurzame energie, 
 ontwikkelen van smart grids en slimme toepassingen in de energie-infrastructuur, waardoor 
 nieuwe duurzame-energieproducten relatief makkelijk benut kunnen worden.
4 Het versterken van het zelfvoorzieningsprincipe van de Waddeneilanden door een combinatie van 
 energiebesparing, effectieve manieren van gebruik van brandstoffen en verschillende vormen van 
 duurzame energieopwekking. Onderdeel hiervan is de implementatie van (bio-) LNG als brandstof 
 voor alle veerdiensten, koopvaardijvloot en mogelijk ook de visserijvloot.
5 Kennisontwikkeling en innovatie, teneinde de leidende positie van het Waddengebied op het gebied 
 van kennis over duurzame energie te behouden. Werken met proeftuinen is een bewezen instru-
 ment om hier invulling aan te geven en voorbeeldwerking te tonen.”
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13VOORTGANG VAN NOORD-HOLLANDSE 
PROJECTEN
De voortgang van de diverse projecten waarbij de provincie Noord-Holland betrokken is worden sinds 2012 
met de projectenmonitor Enervisa bewaakt.

Enervisa
De provincie heeft voor het monitoren van het beleid gekozen voor Enervisa (voorheen ‘Co2 monitor’). 
Enervisa meet de voortgang en effectiviteit van duurzame energie en klimaatbeleid op project-basis. De 
resultaten die Enervisa genereert, zijn een minimale inschatting van de ontwikkelingen in de provincie. 
Alleen bij ons bekende projecten worden ingevoerd, grootschalige ontwikkelingen (denk aan landelijke 
ontwikkelingen, zoals de energiemix die verandert) vallen buiten de scope van dit instrument. 
Daarnaast is het aannemelijk dat er meer projecten in de provincie bestaan die niet in de monitor zijn 
ingevoerd. Het is dus slechts een greep uit de lopende ontwikkelingen. 

Invoer projecten en projectfases
Beleidsmedewerkers van gemeenten en milieudiensten voeren de projecten zelf in. Zij kunnen hiervoor 
eenvoudig gebruik maken van rekenregels op basis van kentallen. Ook biedt het een totaaloverzicht van 
de daadwerkelijke resultaten achteraf. Als de startdatum van de CO2-reductie in het verleden ligt, wordt 
de status van het project automatisch bijgewerkt van ‘in voorbereiding’ naar ‘operationeel’.
Om de gegevens in Enervisa up-to-date te houden heeft het Servicepunt Duurzame Energie in 2014 extra 
ingezet op het ondersteunen van gemeenten in het wegwijs worden en invoeren van projecten in 
Enervisa. Daarnaast zijn de gegevens uit Enervisa ook gebruikt om de genomineerden en winnaars voor 
de Noord-Hollandse Energie Awards te bepalen. 
Op het congres op 22 januari zijn de winnaars van 2014 bekend gemaakt. Dit waren gemeente Texel voor 
de categorie Energiebesparing, gemeente Purmerend voor de categorie Duurzame energieopwekking en 
gemeente Haarlemmermeer voor de Ambitie Award.
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Eenheden
Nadat een project met duurzame maatregelen is ingevoerd, berekent Enervisa de bijdrage van het project in 
verschillende eenheden. Hieronder worden de definities van de verschillende eenheden gegeven. 
• Duurzame energieproductie (TJ): hoeveelheid vermeden primaire energie dankzij duurzame energie-
 productie met bijvoorbeeld windturbines of zonnepanelen. Primaire energie is de energie in de vorm van 
 brandstoffen zoals kolen of gas. 
• Energiebesparing (TJ): hoeveelheid vermeden primaire energie dankzij energiebesparing. 
• CO2-reductie: vermeden CO2-emissie dankzij de projecten: zonder de projecten zou deze emissie hebben 
 plaatsgevonden.

Alle cijfers zijn ten opzichte van conventioneel bouwen (bouwbesluit). Uitgangspunt (referentie) is de gangbare 
bouwpraktijk: bouwen volgens bouwbesluit, zonder extra isolatie, geen zonnepanelen op het dak, geen wind-
turbines, geen wko, geen LED maar gewone verlichting etc. Door te rekenen met het productierendement is het 
belangrijk om de energiemix van duurzaam en fossiel in de elektriciteitsproductie bij te houden (deze vergroent) 
en hierop de kentallen te blijven aanpassen. Hierbij worden de cijfers volgens het ‘Monitoringsprotocol 
Hernieuwbare Energie’ aangehouden. Hierdoor wijzigt de relatieve energiebesparing van maatregelen ten 
opzichte van ‘gangbaar’ regelmatig. Eenzelfde project met LED-verlichting uit het verleden is in de toekomst 
minder zichtbaar in de statistieken, omdat de elektriciteitsmix in de toekomst groener is en de referentie 
energiezuiniger wordt. 

Enervisa is bedoeld om beleidskeuzes te maken en deze te evalueren. De focus van alle besparingen is de 
exploitatiefase. Er wordt geen rekening gehouden met de milieubelasting van het materiaalgebruik in de 
maatregelen, het energiegebruik van de productie van de maatregelen (zoals zonnepanelen).

Operationele projecten 2012-2014
De hier gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op alle 1625 operationele projecten in de monitor, met startdatum 
2012 of later (gelijk aan de start van het Koersdocument Duurzame Energie). Daarnaast zijn er 66 projecten 
ingevoerd die nog in voorbereiding zijn en dus waarschijnlijk de komende jaren zullen gaan bijdragen aan de 
behaalde resultaten. 

Vergelijking met cijfers vorig jaar

De duurzame energieopwekking laat een stijging van 513 TJ zien ten opzichte van de laatste presentatie van de 
voortgang in juni 2014. Biomassaprojecten hebben een groot aandeel hieraan (380 TJ). 

Geplande projecten: 14.245 TJ duurzame energieopwekking per jaar.

Vergelijking met huishoudens
Om de cijfers in perspectief te plaatsen kunnen we de totale duurzame energie productie en energiebesparing 
relateren aan het elektriciteitsgebruik van 29.000 huishoudens. Eén huishouden gebruikt gemiddeld 3500 
kWh elektriciteit per jaar (en daarboven 1600 kubieke meter gas). 

Effect op werkgelegenheid
Onder werkgelegenheid wordt verstaan de ingeschatte directe werkgelegenheid in FTE per jaar die projecten 
opleveren dankzij duurzame maatregelen. Een FTE komt overeen met 1622 arbeidsuren. 
Dit staafdiagram geeft per categorie de directe werkgelegenheid weer vanaf 2012 tot januari 2014. De gegevens 
zijn uitgesplitst naar soort werkgelegenheid: bouw & installatie (alleen in eerste jaar) en beheer & onderhoud 
(in de opvolgende jaren van operationele projecten). 
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Peildatum mei 2013 Peildatum mei 2014 Peildatum januari 20153)

Operationele projecten ingevoerd Ruim 1400 Ruim 1500 Ruim 1600

Duurzame energieopwekking 1.025 TJ 1.603 TJ 2.098 TJ

Energiebesparing 54 TJ 109 TJ 109 TJ

CO2-reductie 69.600 ton/jr 109.600 ton/jr 144.400 ton/jr

3)  Peildatum januari betekent de rapportage van 01-01-2012 tot en met 31-12-2014 op 23 januari 2015.
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Staafdiagram van de werkgelegenheid, van besparing (duurzaam bouwen), biomassa, wind op zee en 
land, zon

Indien al deze projecten zijn gestart levert het beheer en onderhoud van deze projecten minimaal 62 FTE per 
jaar op.

Berekening werkgelegenheid
Van ongeveer de helft van de maatregelen die kunnen worden ingevoerd in Enervisa, is het niet mogelijk de 
werkgelegenheid en investeringen die het oplevert te berekenen. Hierdoor blijft de inschatting van werk-
gelegenheid en investeringen een minimale schatting, aangezien slechts een deel van de projecten hier iets 
over zegt. 

Hieronder volgen twee voorbeelden van de berekening van werkgelegenheid:
• Is een windturbine op land geplaatst in 2012, dan rekent Enervisa 15 FTE / MW voor bouw en installatie in 
 dat jaar en voor de jaren 2012 en 2013 gemiddeld 0,4 FTE / MW aan beheer en onderhoud (met 2200 
 vollasturen). 
• Enervisa rekent voor zonnepanelen met 10 uur per 6m2. Dit wordt vertaald in 12 uur per kWp (ongeveer 
 7 m2) aan bouw en installatie (0,0074 FTE).

Investeringen per categorie
(Meer) investeringen voor duurzame maatregelen in projecten die zijn gestart in de gekozen tijdsperiode (2012-
2014). 

Net als voor werkgelegenheid, is het voor investeringen niet voor alle maatregelen mogelijk om de investerin-
gen te berekenen (geen schatting beschikbaar). Daarom zijn deze cijfers een minimale inschatting van de 
investeringen in Noord-Holland in de afgelopen periode. 
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Categorie Investeringen (€)
Peildatum januari 2014

Investeringen (€) 
Peildatum januari 20153)

Besparing € 2.780.000 € 3.500.000

Biomassa € 41.700.000 € 81.100.000

Warmte € 430.000 € 500.000

Wind € 56.620.000 € 59.600.000

Zon € 13.090.000 € 30.700.000

Totaal € 114.610.000 € 175.400.000

Besparing          Biomassa              Wind                      Zon
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Verdeling duurzame energiebesparing/productie 

Taartdiagram uit Enervisa (CO2-emissie)

Bijdrage van maatregelen aan energiebesparing
 

Hierboven wordt de relatieve bijdrage weergegeven van alle operationele projecten aan energiebesparing, 
tussen 2012 tot en met 2014. 
 

Provincie Noord-Holland31Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015



Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015

Per speerpunt

Duurzaam bouwen

Bovenstaande cijfers van de energiebesparing in TJ bevatten andere projecten dan de CO2-reductie in ton CO2 
per jaar. Wel zijn de cijfers horizontaal tussen de verschillende jaren goed te vergelijken. 
• Zo blijkt dat er in het afgelopen halfjaar geen operationele projecten met een energiebesparing zijn toe-
 gevoegd, maar alleen operationele projecten met een duurzame energieproductie of algemene CO2-

 reductie. Deze zijn dan niet als besparing in elektriciteit of gas weer te geven (bijv. door zuinige mobiliteit 
 of maatregelen van een combinatie zoals verbetering energielabel woningen).
• Daarnaast worden projecten in Enervisa ook wel eens gewijzigd door een gemeente met voortschrijdend 
 inzicht: een startdatum die uitgesteld is, projecten kunnen bijgesteld of geannuleerd zijn of verkeerd 
 ingevoerd.

Zon

Windenergie op land en op zee 
In deze sheet worden de totaalresultaten van wind zowel op land als offshore gepresenteerd, in tegenstelling 
tot de andere speerpunten, waar enkel de resultaten vanaf 2012 worden weergegeven. Dit jaar zijn er geen 
offshore windparken bijgekomen en is het totaalresultaat daarmee gelijk gebleven aan vorig jaar: deze 6.656 TJ 
komt overeen met 432.600 ton/jr CO2-reductie. 
Gepland staat het project ‘Eneco luchterduinen’. 
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Peildatum mei 2013 Peildatum mei 2014 Peildatum januari 20153)

Duurzame energieopwekking 56 TJ 83 TJ 177 TJ

CO2-reductie 3.600 ton/jr 5.500 ton/jr 12.300 ton/jr

Gepland 525 TJ

Peildatum mei 2014 Peildatum januari 2015

Duurzame energieopwekking (totaal) 12.389 TJ 12.427 TJ

Duurzame energieopwekking (offshore totaal) 6.656 TJ 6.656 TJ

Duurzame energieopwekking (Wind op land totaal) 5.873 TJ 5.911 TJ

CO2-reductie (totaal) 814.100 ton/jr 816.600 ton/jr

Gepland (offshore) 2.454 TJ

Gepland (wind op land, incl herstructurering) 9.768 TJ

Peildatum mei 2013 Peildatum mei 2014 Peildatum januari 20153)

Energiebesparing 
(incl. wko besparingen, excl. 
mobiliteit)

Ruim 1400 Ruim 1500 Ruim 1600

CO2-reductie 
(incl. mobiliteit, excl. wko)

4.700 ton/jr 8.200 ton/jr 9.800 ton/jr

Geplande besparingen   36.000 ton/jr
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Verdeling wind op zee/op land

Taartdiagram Enervisa 

CO2-emissie in Noord-Holland
Tijdens de presentatie van de Noord-Hollandse voortgang duurzame energie in juni 2014 aan de Commissies 
R&M en WEB werd gevraagd naar de CO2-emissie in Noord-Holland. De onderstaande CO2-emissie geeft weer 
wat er in de landelijke Klimaatmonitor toegerekend is aan de provincie Noord-Holland, volgens de landelijke 
afspraken in het Monitoringsprotocol Hernieuwbare Energie. Het gaat hier om cijfers van 2012, de meest 
actuele cijfers. Gegevens over 2013 en 2014 zijn nog niet beschikbaar in de Klimaatmonitor. De projectgegevens 
in Enervisa zijn recenter en geven inzicht in de inspanningen van de Provincie, gemeenten en haar inwoners.

1 Gegevens CO2-emissie provincie Noord-Holland 
(bron: klimaatmonitor databank, peiljaar 2012)

2 Gegevens totaal energiegebruik provincie Noord-Holland  
(bron: klimaatmonitor databank, peiljaar 2012)
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Noord-Holland CO2-emissie (ton)

CO2-uitstoot Gebouwde Omgeving (gas, elektr. en warmte, tier 3/tier 2) 9.900.000

CO2-uitstoot Verkeer en vervoer (scope1, tier 1) 2.900.000

CO2-uitstoot Industrie en Energie (gas, elektr., tier 3) 4.300.000

CO2-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI A (gas, elektr., tier 3) 1.400.000

Totaal bekende CO2-uitstoot 18.600.000

Energiegebruik (TJ)

Gebouwde omgeving 122.000

Mobiliteit 35.000

Industrie en energie 45.000

Landbouw 22.000

Totaal bekend energiegebruik 224.000

Een stand van zaken over 2014 | Koersdocument Duurzame Energie 2012-2015



HAARLEM, APRIL 2015

ME ENERGIE

Colofon

Uitgave
Provincie Noord-Holland

Postbus 123 | 2000 MD  Haarlem
Tel.: 023 514 31 43 | Fax: 023 514 40 40

www.noord-holland.nl
post@noord-holland.nl

Eindredactie
Provincie Noord-Holland

Directie Beleid | Sector Milieu

Fotografie
Provincie Noord-Holland

Energy Board

Grafische verzorging
Provincie Noord-Holland, MediaProductie


	Bladwijzer 1

	Button 104: 
	Button 15: 
	Button 105: 
	Button 68: 
	Button 10: 
	Button 99: 
	Button 69: 
	Button 11: 
	Button 100: 
	Button 70: 
	Button 12: 
	Button 101: 
	Button 72: 
	Button 16: 
	Button 106: 
	Button 73: 
	Button 17: 
	Button 107: 
	Button 75: 
	Button 19: 
	Button 109: 
	Button 74: 
	Button 18: 
	Button 108: 
	Button 76: 
	Button 20: 
	Button 110: 
	Button 77: 
	Button 21: 
	Button 111: 
	Button 78: 
	Button 22: 
	Button 112: 
	Button 79: 
	Button 23: 
	Button 113: 
	Button 80: 
	Button 24: 
	Button 114: 
	Button 81: 
	Button 25: 
	Button 115: 
	Button 82: 
	Button 26: 
	Button 116: 
	Button 83: 
	Button 27: 
	Button 117: 
	Button 84: 
	Button 28: 
	Button 118: 
	Button 85: 
	Button 29: 
	Button 119: 
	Button 86: 
	Button 30: 
	Button 120: 
	Button 87: 
	Button 31: 
	Button 121: 
	Button 91: 
	Button 35: 
	Button 125: 
	Button 92: 
	Button 36: 
	Button 126: 
	Button 88: 
	Button 32: 
	Button 122: 
	Button 90: 
	Button 34: 
	Button 124: 
	Button 93: 
	Button 37: 
	Button 127: 
	Button 94: 
	Button 38: 
	Button 128: 
	Button 95: 
	Button 39: 
	Button 129: 
	Button 130: 
	Button 40: 
	Button 131: 
	Button 132: 
	Button 41: 
	Button 133: 
	Button 134: 
	Button 42: 
	Button 135: 
	Button 136: 
	Button 43: 
	Button 137: 
	Button 138: 
	Button 44: 
	Button 139: 
	Button 140: 
	Button 45: 


