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PP Energietransitie
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Onze focus

50% decentraal
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Doelen in Perspectief
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Hernieuwbare energie
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Het verschil tussen ‘hoog’ en ‘laag’ in 2020 wordt voor een deel bepaald door de toekomst van de kolencentrale te Nijmegen,
door het beperkt dan wel grootschalig kunnen gaan produceren van biogas en door de mate van succes met het benutten van
duurzame warmte (van individueel tot complete warmtenetten).

DOEL 2020
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Streefwaarden hernieuwbare energie 2020

Biobrandstof verkeer (NB
europese bepaald)

Meestook kolencentrale

Afvalverbranding (AVI’s) bio-
fractie

Warmte verbranding
biomassa

Biogas stortplaatsen, rwzi's,
landbouw, GFT

Wind

Waterkracht

Warmte uit zon, bodem,
lucht, water

Zon elektrisch

DOEL 2020
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Energie = Ruimte =
groot veranderthema omgevingsvisie
in verhouding tot de oppervlakte van Nederland,

indien één bron in de totale huidige elektriciteitsvraag zou moeten voldoen

Uit Structuurvisie Infrastructuur en ruimte, bron H+N+S, Kleine Energieatlas, 2009, bewerking: Ministerie IenM.

Ingekochte energie:

Huishoudens:

€1,3 miljard

Mobiliteit:

€ 2,7 miljard

Zakelijk:

€1,9 miljard

€ 5,9 miljard

Energie = Economie
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Routekaarten: krachten bundelen!
Samenwerken aan doelen
Strategische samenwerkingsagenda en gezamenlijke monitoring

een plek netaansluitingkennis financiering

Lokale energieprojecten hebben nodig:
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Europese
programma’s

Prorail, Keyrail

E-
decentraal

I&M

Fondsen

DLG

O&O

SBB

Lokale energiebedrijven en
ESCO’s

Energiebedrijven

Diverse gebouw
en

grondeigenaren

Programmabureau
EMT

BURGERS

RUD’S

Tennet

Alliander

Gasunie
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- Omgevingsvisie ondersteunend aan doelen
Energietransitie

- Gebiedsontwikkeling/energielandshappen:

- Duurzame Transportcorridor

- Tijdelijk Anders Bestemmen voor Energie

- Procesondersteuning Windenergie

Een plek
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- Community of practices (lokale energiebedrijven,
monumentale energietransitie)

- Zonatlas, energiekansenkaart

Kennis
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Community of Practice lokale
energiebedrijven
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Innovatie en Investeringsfonds GLD

(44 mio)

Subsidieregeling energiebesparing en hernieuwbare energie

(6 mio)

Subsidieregeling economie (Innovatie/EMT)

(6 mio)

Financiering
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- Haalbaarheidsonderzoeken (0,3 mio

- Businesscases ET (0,5 mio)

- Hernieuwbare energieprojecten met burgerparticipatie
(0,3 mio)

- Isolatieregeling (5 mio)

- Masterplannen bodemenergie (0,1 mio)

Subsidies Energiebesparing en
Hernieuwbare energie
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• Extra gas op duurzame-energie projecten

• Nieuwe werkfondsen (marktconform)

• Agrofood (incl biobased)

• Meewind?

• Warmte

• Alliander

• Kleine energieprojecten

• Uitbreiding subsidieregeling met zachte leningen

toekomst
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- Regionaal Warmtenet Stadsregio

- BION

Netaansluiting
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Concessies, aanbestedingen
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EVT VERDIEPING
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Verschillende fasen innovatieproces
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Provinciaal instrumentarium fase 1+2

Vouchers (via Kiemt en RCT)

Functie:

• Idee naar concept (experimentele ontwikkeling)

• Test in lab omgeving

• Eerste marktonderzoek

• Onderzoek naar (EU?) financiering

Besteden bij:

• Universiteit, hogeschool, onderzoeksinstelling

• Innovatie adviseurs

• Gespecialiseerde bedrijven

Kern:

• Subsidie, 50% tot max 10.000,=
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Subsidies (via provincie)

Project:

• ‘groot’ voucher aam MKB

• 40% tot max 250.000,=

• Uit te geven via provincie

Innovatie infrastructuur

• Delen van onderzoeks- en experimenteerruimte

• Aan bedrijven

• max 150.000,=

Proeftuin

• Aan ondernemingen, kennisinstellingen, kiemt, RCT

• Max 100.000,=

Subsidies (via provincie) 2

Human capital projecten

• Aan onderneming, kennisinstellinge, gemeente

• 50% tot max 200.000,=

Organiserend vermogen

• Programmabureau EMT

• 90%

Vestigingsklimaat

• Ruimtelijk, planologische voorzieningen

• Fysieke realisatie van incubators, facility sharing

• Aan gemeenten

• 50% tot max 100.000,=



-13

Gelderland voor innovaties

Functie:

• Verder uitwerken concept

• Zicht krijgen op mogelijke verdienkansen

Kern:

• Lening, 50% tot max 75.000,=

• Uit te geven via PPM Oost

• Eventueel (deels) kwijt te schelden bij technisch falen
(achtergestelde lening)

En dan ook nog

EMT radar

• Lening via Kiemt voor startende ondernemingen en
initiatieven (nog buiten provincie om)

Gelderland valoriseert

• Subsidie en begeleiding om van kennis naar
onderneming te komen
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Marktconforme Investeringen

Vorm:

- Participaties (eigen vermogen)

- Achtergestelde leningen (vreemd vermogen)

- Garantstellingen

Over alle investeringen 70% revolverend

10 miljoen 30 miljoen aan investeringen

IIG

Verkenning naar de projectopzet die ten minste de volgende

aspecten bevat:

- een beschrijving van de projectopzet,

- een opgave van de deelnemende of anderszins te
betrekken partijen en een omschrijving van hun rol in het
project,

- Het vermogen en de energieopbrengst (in Joules),

- de globale kosten en baten,

- een schatting van de opbrengst in termen van CO2-
emissiebeperking en eventuele andere milieueffecten

Maximaal €50% externe kosten tot €25.000,-.

Via RCT’s en Projectbureau EMT

Subsidie haalbaarheidsonderzoeken
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- Businesscases voor oprichten lokaal energiebedrijf of
hernieuwbaar energieproject

- Maximaal 50% externe kosten tot max €75.000,-

Subsidie businesscases

a. een toelichting op de hoedanigheid van de
aanvrager, waaronder in ieder geval de juridische en de
bestuurlijke structuur en een opgave van de partners;

b. een technische haalbaarheidsanalyse;

c. een financiële haalbaarheidsanalyse waarbij de
volgende zaken worden meegenomen:

1e projecties van de winst- en verliesrekening over
een periode van 5 jaar;

2e projecties van de balans over een periode van 5
jaar;

3e een liquiditeitsprognose per maand over een
periode van 2 jaar;

d. een omschrijving van de betrokken patenten, en;

e. een beschrijving van de gegenereerde
energieopbrengst, een beschrijving van het
opgewektevermogen en een schatting van het resultaat in
Terra Joules.

Een business case bevat:
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Voor hernieuwbare energieprojecten

Aanvragers: lokale energiebedrijven

Ten minste 25% financiering door burgers

Maximaal 25% kosten energieproject subsidie, tot maximaal
€50.000,-

Ten minste 100 deelnemers, minimale participatie €50,-

(dus minimale projectomvang=€20.000,-)

T.M 5 jaar deelname

Burgerparticipatie in hernieuwbare
energieprojecten

een onderneming die hernieuwbare energie produceert
waarbij de afnemers zijn gevestigd binnen een straal van
30 kilometer ten opzichte van een productielocatie van
hernieuwbare energie

Lokaal energiebedrijf
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- Plan van aanpak waaruit blijkt voor welk project of welke
projecten de subsidie wordt ingezet en hoe het project of
de projecten worden gefinancierd;

- Een document met een overzicht van NAW-gegevens van
de voornoemde natuurlijke personen, de hoogte van het
ingezette bedrag per natuurlijke persoon en waaruit
tevens blijkt dat de deelname door voornoemde
natuurlijke personen voor ten minste 5 jaar wordt
gegarandeerd, waarbij voor zover nodig de Wet
bescherming persoonsgegevens in acht wordt genomen.

Aanvraag


