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Samenvatting van het voorgestelde besluit 
Provinciale Staten stellen de Investeringsimpuls Energietransitie 1= tranche vast. Met het 
investeringsvoorstel geven Provinciale Staten invulling aan het coalitieakkoord 'Samen bouwen 
aan Overijssel' en nemen zij belangrijke aanbevelingen uit de tussenevaluatie van het programma 
Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 over. De gekozen speerpunten leveren een bijdrage aan de 
afspraken uit het Klimaatakkoord en sluiten aan bij de opgaven van de gemeenten in de Regionale 
Energiestrategieën. 
Van de gereserveerde € 20 miljoen, zoals opgenomen in de Perspectiefbrief 2020, wordt in de 
1^ tranche € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor: 

1. Energiebesparing bij bedrijven en woningen; 
2. Energiegebieden en 
3. Warmtenetprojecten. 

Het gaat om investeringen in maatregelen en projecten die additioneel zijn ten opzichte van de 
huidige beleidsinzet voor het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023. Met de gekozen 
speerpunten versnellen Provinciale Staten de Energietransitie in Overijssel. Energiebesparing levert 
direct een bijdrage aan een lager energieverbruik bij bedrijven en woningen; met energiegebieden 
verruimen we de mogelijkheden voor grootschalige energieopwekking. Het derde speerpunt 
warmtenetprojecten is essentieel voor de warmtetransitie, met name in de periode na 2023. 
De speerpunten worden uitgewerkt met de uitvoeringspartners in de alliantie Nieuwe Energie 
Overijssel en opgenomen in het aangescherpte uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie. 

Medio 2021 zal een investeringsvoorstel 2^ tranche voorgelegd worden voor de resterende 
beschikbare middelen. 
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^^^^^^^^^^^^^^^o^^^^^^^^^^^^^ 
In het coalitieakkoord'Samen bouwen aan Overijssel 2019 2023'is voor het realiseren van maatschappelijke 
opgaven^ 305 miljoen extra gereserveerd De investeringsimpuls is inde Perspectietbriet 2020 ^2019/11009^0^ 
uitgesplitst voor de verschillende opgaven,wat resulteert in een incidentele impuls vanC20 miljoen in de 
Energietransitie. Met dit extra budget wordt: de Energietransitie in Overijssel versneld en een bijdrage geleverd 
aan de afspraken uit het Klimaatakkoord,waarmeeuop 30 oktober2019 heeft ingestemd ^2019/1101328^. 

In het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 2023 ^PS/201^/10^4j werken we in Overijssel al langer 
aan de Energietransitie Dit programma, waarvan het uitvoeringsprogramma in alliantie met kernpartners is 
opgesteld en gezamenlijk wordt uitgevoerd, heeft de doelstelling om het aandeel hernieuwbare energie in 
2023 te laten stijgen tot 20^Bó.Met voorliggende investeringsimpuls Energietransitiele tranche stellen we 
voor het programmabudget te verhogen m e t ^ l 2 , 5 min. 

Oo^lb^r^ik 
In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in Overijssel circa 8,2^B^ .̂ Oit de recent uitgevoerde 
tussenevaluatie^Statenbrief 2020/1100^^0j blijkt dat de doelstelling van 20̂ Bo hernieuwbare energie In 
2023 met de huidige inzet niet wordt gehaald. Op basis van het coalitieakkoord en de aanbevelingen uit de 
evaluatie stellen we voor drie speerpunten te kiezen die zorgen voor een versnelling van de doelrealisatie 
voor 2023 en voor 2030.Deze investeringsimpuls is naar beste inzichten opgesteld om dichter bij de 
doelstellingen te komen. De ambitie voor 2023 staat onder druk, maar we hechten meer waarde aan een 
zichtbare kwalitatieve vooruitgang in de Energietransitie dan aan een eenzijdige focus op de kwantitatieve 
doelstelling. 

Na de uitwerking van maatregelen met de uitvoeringspartners laten we de effecten doorrekenen De provinciale 
investeringsimpuls zal niet volstaan om de doelstelling voor 2023 te halen.Daarvoor zijn ook extra inspanningen 
en investeringen van anderen nodig: netbeheerders, gemeenten, bedrijven, bewoners, het rijk. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^r^^^^^^^^ 
De uitvoering van de maatregelen en projecten van dit investeringsvoorstel geven we op een participatieve 
wijze vorm Bij het speerpunt energiebesparing werken we samen met lokale energie initiatieven, bedrijven, 
bewoners en gemeenten. Bij het speerpunt energiegebieden werken we bij voorkeur vraag gestuurd, vanuit 
de ontwikkelwensen van de energie initiatieven, bedrijven, bewoners en gemeenten in het gebied. De 
warmtenetprojecten zijn onderdeel van de warmtetransitieplannen van gemeenten. Deze worden participatief 
opgesteld. 

O ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Co9litie9kkoord 
Met dit investeringsvoorstel geven we invulling aan het coalitieakkoord'Samen bouwen aan Overijssel'met 
inzet op energiebesparing,verkenning van energielandschappen^nu genoemd energiegebiedenjen brede 
energiemix met onder andere warmte infrastructuur. 
In de Perspectiefbrief 2020 is onder Energietransitie een investeringsimpuls opgenomen van in totaal 
^ 2 0 miljoen,in hoofdlijnen als volgt uitgesplitst: 

Energietransitie Impuls min. C 
l ^ i ^ u ^ e e n ^ r ^ i ^ ^0 
Klimaatakkoord 5 
Brede energiemix 13,5 
Energielandschappen 0,5 
Kennisdeling innovatie 0,5 
Kennisontwikkeling, waaronder waterstof en thorium 0^5 
^ indtot99l ^0 

Klim99t9kkoord 
Met dit voorstel geven we ook uitvoering aan de afspraken uit het Klimaatakkoord ^2019/110129^^. Het 
Klimaatakkoord zet in op grootschalige opwekking van elektriciteit, energiebesparing bij woningen met 
onder andere aardgasvrije wijken, en energiebesparing in de industrie. Dit investeringsvoorstel sluit aan bij 
de opgaven van de gemeenten in de Regionale Energiestrategieën. 

^ In de tussenevaluatie rapporteert GE Delft9,7^Bo hernieuwbare energie voor het jaar2018.Dat is inclusief het 
gebruik van restwarn^te en verklaart het verschil ten opzichte van 8,2̂ Bó uit de jaarrekening over2018^zie bijlage 
3vancleStat:enbriefl^ussenevaluatie^. 



^o^u^oi^^^eer^unten 
Gebaseerd op het coalitieakkoord en de aanbevelingen uit de tussenevaluatie van het programma Nieuwe 
Energie Overijssel 2017 2023 stellen we voor drie speerpunten te kiezen voor deze investeringsimpuls, 
^es te l l enuvoor om in de periode 2020 tot en met 2021,in del^ t ranche van de impuls voor de 
Energietransitie,C12,5 miljoen beschikbaar te stellen voor maatregelen en projecten die additioneel zijn 
ten opzichte van ons huidige programmaNieuwe Energie Overijssel.In 2021 nemen we een besluit over 
voortzetting van de maatregelen aan de hand van de resultaten. 

Met de extra middelen focussen we op drie speerpunten: 

1. Energiebesparing bij woningen en bedrijven ^G4,5 min.^; 
2. Energiegebieden^Glmln.j ;en 
3. warmtenetprojecten ^C7mln. j . 

.̂̂ ^er^^e^es^^r^^^ 
Onze huidige beleidsinzet op energiebesparing bij woningen en bedrijven laat een beperkt effect zien op het 
energieverbruik Oit de tussenevaluatie van het programma Nieuwe Energie Overijssel blijkt dat hier een 
groot potentieel ligt. bezet ten met name in op: 

Publieksacties voor energiebesparing bij woningen. In samenwerking met lokale energie 
initiatieven en gemeentelijke energieloketten worden snel te realiseren energiebesparende 
maatregelen bij woningen door een'vliegend klusteams direct uitgevoerd in combinatie met 
advisering op maat over onder meer het waterzijdig inregelen van de cv installatie 
Drie showcases binnen het IN^ERREGprojectlNDOZERO^.Aan drie bestaande rijwoningen,die 
projectpartner woningcorporatie Domijn geselecteerd heeft, voeren we renovaties uit tot 'nul op de 
meters. INDO ZERO ontwerpt een blauwdruk voor een fabriek die complete renovatiepakketten 
voor bestaande woningen kan leveren, voor de helft van de huidige prijs. De showcases zijn nodig 
om de toepassing van het eindproduct te tonen, met name aan woningcorporaties. l^okaleMKB 
bedrijven,logistiek ,installatie enmontagebedrijven zuileninde productiefase betrokken worden. 
Stimuleren van energiebesparing bij bedrijven door uitbreiding van twee subsidieregelingen^: 

O de'tenderregeling'voor investeringssubsidies:deze regeling is voor grote investeringen 
met een lange terugverdientijd die eigenlijk net niet rendabel zijn, Oitvoeringsbesluit 3 .1 ; 

O de'geld terug regeling': een regeling voor MKB bedrijven die een deel van hun 
investeringen in duurzame maatregelen terug kunnen krijgen nadat ze deze hebben 
genomen, Oitvoeringsbesluit 3.3. 

Oit de tussenevaluatie blijkt dat deze subsidieregelingen kosteneffectieve instrumenten zijn. ^ e 
willen in 2020 en in 2021 de subsidieplafonds verhogen m e t G l m l n . n a a r G 2 m l n . p e r jaar voor 
de tenderregeling,en metGO, l min.naar^O,3 min.per jaar voor de'geld terug regeling. 
Hieraan koppelen we extra ondersteuning voor bedrijven voor de uitwerking van businesscases 
voor de benutting van restwarmte, en verbeterde informatievoorziening voor het MKB over 
besparingsmogelijkheden. De tenderregeling richten we op maatregelen met een terugverdientijd 
langer dan5jaar . 
Bij het uitwerken van de maatregelen laten we ons inspireren door de werkwijze van de provincie 
Elevoland, het recente onderzoek van Saxion naar werkzame elementen in duurzaamheidsacties 
voor bedrijven en door de feedback van deelnemende bedrijven aan eerdere projecten. 

^ II^DO^ERO is een l^ort:h5eaRegionInl:erreg project dat werkt aan een blauwdruk voor een fabriek die  
volledige duurzame'nul op de meters renovatiepakket:t:en levert voor bestaande gebouwen. De kosten ^ijn ca. de  
helft lager dan bij vergelijkbare renovaties. Dit concept is een van de mogelijkheden om de kosten voor renovatie  
te verlagen, leerfabriek zijn 15.000 renovaties per jaar mogelijk.Op dit moment wordt een businesscase  
opgesteld voor een fabriek in Overijssel fhtt:ps://northsearegion.eu/indu zeroj.  
^ www.overiissel.nl/loket/subsidies 
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2.^^e^^^e^e^^ec^e^ 
Glustering van energieopwekking,-opslag en ^benutting kan ruimtelijke, infrastructurele en economische 
voordelen bieden, ^ e verkennen of dergelijke clustering de drager van een gebiedsontwikkeling kan zijn, 
waarin verschillende ruimtelijke opgaven samenkomen. Oitgangspunten zijn meervoudig ruimtegebruik, 
lokaal initiatief van bewoners en ondernemers, functiecombinaties en innovatie. 

Met het budget vanGlmln.ondersteunen we het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden, 
inclusief innovatieve oplossingen voor de netproblematiek. 
ber ichten ons in eerste instantie op twee gebieden.In het eerste gebied willen we innovatieve oplossingen 
voor het urgente probleem van netschaarste testen. Bijvoorbeeld de omzetting van groene stroom naar 
waterstof voor duurzame mobiliteit, de opslag van piekstroom in batterijen en lokale afstemming van vraag 
naar en aanbod van groene stroom. V^e zijn hierover in gesprek met initiatiefnemers en gemeenten in het 
gebied Zwolle Staphorst Dalfsen. In het tweede, nader te bepalen gebied willen we ons richten op de 
combinatie van grootschalige opwek met bijvoorbeeld bosaanleg of klimaatadaptatie. 

Voor de uiteindelijke ^groterejinvesteringen voor energieopwekking,opslag en andere installaties zal 
elders financiering gevonden moeten worden, bijvoorbeeld bij het Energiefonds Overijssel. Netverzwaring 
en netuitbreiding zijn taken van de netbeheerder en behoren niet tot deze maatregelen. 

In deze projecten leren wij tevens wat beleidsmatig nodig is om de energietransitie een plek te geven in 
ons landschap; zij vormen een belangrijke bouwsteen voor de herziening van de Omgevingsvisie Overijssel. 

I^^^mte^et^^o^ecte^ 
Girca40^Bó van de energie in Overijssel wordt gebruikt voor warmte in huishoudens en bedrijven. In het 
Klimaatakkoord hebben wij afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is Om warmtebronnen 
^geothermie,aguathermie en restwarmte^te benutten is warmteinfrastructuur nodig. 

In Overijssel zijn momenteel 18 warmtenetprojecten in ^verschillende fase van^ontwikkeling.Deze projecten 
variëren in energieeffect van l O ^ e r a l o u l e t o t l P e t a l o u l e per jaar.Dit staat gelijk aan de warmtevraag van 
circa 350 tot 35.000 woningen. De totaalinvestering per project varieert van ongeveerG3mln . to tC55 min. 
Vrijstellen voor o m G 7 m l n . t e r beschikking te stellen voor: 

Kennisontwikkeling en ^deling. 
Afdekken van het'vollooprisico'en/of de onrendabele top van warmtenetprojecten waarvan de 
uitvoering b innen l jaa r na de subsidiebeschikking start.warmtenetprojecten komen vaak 
moeizaam van de grond door een onrendabele top en/of het'vollooprlsico'. Dit risico ontstaat 
doordat de infrastructuur wordt aangelegd voordat de afname van de volledige hoeveelheid 
beschikbare warmte zeker is. Met de voorgestelde investering kunnen ongeveer vier projecten 
gerealiseerd worden, zoals: 

O verwarming van het ziekenhuis in Hardenberg met restwarmte; 
O aardgasvrije wijken inl^wente en Deventer door ze aan te sluiten op restwarmte; 
O geothermie in Zwolle. 

De projecten die wij gaan ondersteunen zijn ver in ontwikkeling en kunnen snel worden 
gerealiseerd. Ze dragen bij aan onze doelstelling en uitvoering van het Klimaatakkoord, maar er is 
marktfalen doordat ze financieel laag of laat renderend zijn. 
Ondersteuning bij projectontwikkeling: publieke partijen pakken waardevolle kansen op die de 
markt links laat liggen. Meestal is de organisatie echter niet ingericht op dergelijke projecten, 
waardoor de doorlooptijd lang is, de aanpak inefficiënt en sommige projecten helemaal niet meer 
worden opgepakt. Met de ondersteuning bij projectontwikkeling kunnen deze projecten alsnog 
ontwikkeld worden. 

A9n^^h^r^in^uit^o^rin^^^ro^r9mm9NEO 
De speerpunten worden uitgewerkt met onze uitvoeringspartners In de alliantie Nieuwe Energie Overijssel 
en opgenomen in het aangescherpte uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie. Dan worden ook de verwachte 
effecten van de maatregelen op het doelbereik in beeld gebracht. De alliantiepartners onderschrijven extra 
inzet op deze drie speerpunten. 

Verbindingen n^e^9nd^r^^rovin^i9leo|^^9^^n 
Het investeringsvoorstel draagt bij aan andere provinciale opgaven zoals ruimtelijke ordening^ruimtelijke 
economie, bedrijventerreinen^, circulaire economie, duurzame mobiliteit en innovatie ^MKB-programmaj. 
De investeringsimpuls draagt bij aan behoud en groei van werkgelegenheid in Overijssel 
warmtenetprojecten sluiten met name aan bij de opgaven van de Regionale Energie Strategieën en de 
warmtetransitie waar gemeenten voor staan. 



Voor energiebesparing en warmtenetprojecten geldt dat de maatregelen en projecten in lijn zijn met de 
Omgevingsvisie Overijssel. De energiegebieden vormen een belangrijke bouwsteen voor de aangekondigde 
herziening van de Omgevingsvisie Overijssel. 

S^urin^ en flexibiliteit 
Door de gereserveerdeG20 miljoen in twee tranches te verdelen kunnen we beter bijsturen om het grootst 
mogelijke effecten te behalen. Bovendien houden we flexibiliteit,want in de 2^ tranche die in 2021 voorbereid 
wordt, kan de focus op andere speerpunten komen te liggen. 
De monitoring van prestaties uit deze investeringsimpuls nemen we mee in de reguliere p l a n n i n g ^ 
controlc^clus en in de jaarlijkse voortgangsrapportage van de alliantie Nieuwe Energie Overijssel. 

^o^^^^^^^ 
Met het investeringsvoorstel geven we invulling aan hetcoalitieakkoord'Samen bouwen aan Overijssel'en 
nemen we belangrijke aanbevelingen uit de tussenevaluatie van het programma Nieuwe Energie Overijssel 
2017 2023 over. De maatregelen en projecten van de gekozen speerpunten geven uitvoering aan 
afspraken uit het Klimaatakkoord en sluiten aan bij de opgaven van de gemeenten in de Regionale 
Energiestrategieën. 
hiet gaat om investeringen in maatregelen en projecten die additioneel zijn ten opzichte van de huidige 
beleidsinzet voor het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 2023. Met de gekozen speerpunten 
zetten we in op projecten waar de provincie het verschil kan maken in ruimtelijke en financiële zin. Met 
uitzondering van energiebesparing, dat onmiddellijk een bijdrage levert, leveren deze maatregelen en 
projecten vooral op termijn een bijdrage aan de Energietransitie.Van de gereserveerdeG20 miljoen,zoals 
opgenomenin de Perspectiefbrief 2020, wordt in d e l e trancheG12,5 miljoenbeschikbaar gesteld voor: 

1. Energiebesparing bij bedrijven en woningen ^G4,5 min.^; 
2. Energiegebieden f C l m l n . j e n 
3. ^armtenetprojecten^G7mln. j . 

Medio 2021 wordt een investeringsvoorstel 2e tranche voorgelegd voor de resterende beschikbare 
middelen. 

^ 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
Gelet op het voorgaande stellen w i juvoor het besluit te nemen,als in concept in bi j lagelverwoord. 

Gedeputeerde^^^te^v^n Overijssel, 

provincie ̂ ^verijssel 





Bijlagel 

^^^^^^^l^^s^^^^^^^^^^^B^^^^O^^^ 

Provinciale staten van Overijssel, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 10.03.2020 kenmerk 2020/0041913 

overwegende dat: 

in het coalitieakkoord'Samen bouwen aan Overijssel'voor het versnellen van de Energietransitie 
een financiële impuls vanG20 miljoen beschikbaar is om in te zetten op onder andere 
energiebesparing. Energiegebieden en brede energiemix met onder andere warmte infrastructuur; 
met dit voorstel een bijdrage geleverd wordt aan het Klimaatakkoord en de Regionale 
Energiestrategieën; 
belangrijke conclusies en aanbevelingen uit de tussenevaluatie programma Nieuwe Energie 
Overijssel 2017 2023 geëffectueerd worden; 

^^^^^^^en. 

In te stemmen met de Investeringsimpuls Energietransitiel^tranche en hiervoor 
G12,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de speerpunten: 

energiebesparing bij woningen en bedrijven ^G4,5 min. j ; 
energiegebieden ^G lm ln . ^en 
warmtenetprojecten ^G7mln. j . 

2. In te Stemmen met de overheveling vanG12,5 min.van de Algemene reserve Kwaliteit van 
Overijssel naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en deze te koppelen aan prestatie 
2.3.Iconform bijgevoegde begrotingswijziging,en de 12^ wijziging van de begroting 2020 vast 
testellen. 

Zwolle, 

Provinciale Staten voornoemd, 

voorzitter, 

griffier, 

provincie ̂ ^verijssel 





Bijlage II: overzicht budgettaire gevolgen van de 12' wijziging van de Begroting 2020 

Investeringsvoorstel Impuls Energietransitie 

(bedragen X C 1.000} 

Volg Kern- Beleids- Prestatie I Omschrijving 2020 2021 2022 
nummer Saldo Saldo Saldo Saldo 

20 

2.3.1 
1 
1 

Algemene dekkingsmiddelen 
- programmakosten (Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel) 
- programmakosten (Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel) 12.500 

12.500 12.500 

Totaal structurele exploitatiewijzigingen 
Totaal incidentele exploitatiewijzigingen \?.:A:Ü 12.500 12.500 

Totaal exploitatiewijzigingen ] 12.500 12.500 

lECENPA 
omscfiriivina 

Geraamd EMU-saldo vorige wijziging 
Mutaties EMU-saldo deze wijziging 

Nieuw geraamd EMU-saldo (geraamd saldo -/- lasten + baten) 

127.281-

127.281-

122.432-

122.432-

49.30B-

49.308-

12.280 

12.280 
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer 
2 Milieu en energie 
3 Vitaal platteland 
4 Mobiliteit 
5 Regionale economie 
6 Cultuur en sociale kwaliteit 
7 Kwaliteit openbaar bestuur 

10 Overhead 
20 Financiering en dekkingsmiddelen 

- = verlaging 
+ = verhoging 

: verlaging 
= verhoging 

= financiële ruimte neemt af 
- = financiële ruimte neemt toe 
•• baten -/- lasten 

I/S: betreft incidentele lasten & baten (I) of structurele lasten & baten (S) conform uitgangspunten Begroting 2Ü18, Overzicht incidenteel / structureel 
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