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VOORWOORD
De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. Om dit
te bereiken zetten wij samen met veel andere organisaties in op energiebesparing
(gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie), duurzame opwekking (zon, wind,
biomassavergassing en geothermie), regionale warmtenetten, slim netbeheer en
innovatie.
De verwachting is dat veel initiatieven de komende jaren hun vruchten gaan
afwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het concentratiebeleid voor de glastuinbouw,
het Programma ‘Verduurzaming bestaande woningvoorraad in Noord-Holland’ en
inspanningen op het gebied van circulariteit van grondstoffen en reststromen. Ook
speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij de aanbesteding van het openbaar vervoer.
In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar
om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk. Dat blijkt
onder andere uit het rapport “Staat van de energietransitie” dat inzicht geeft in het
energieverbruik, de voortgang van de C02 emissiereductie en energiebesparing. Om
helder te krijgen wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie hebben wij op verzoek
van Provinciale Staten (PS) deze Routeplanner opgesteld. De Routeplanner schetst
waar we staan en wat we zouden kunnen doen zonder op voorhand een keuze te
maken.
De energietransitie heeft een nauwe relatie met verstedelijking, mobiliteit en
economie. De Routeplanner is daarom een belangrijke bouwsteen voor de
Omgevingsvisie. De provincie gebruikt de Routeplanner nu bij het opstellen van de
Omgevingsvisie en zal de gegevens de komende jaren actualiseren als nieuwe
ontwikkelingen en technologische innovaties daar aanleiding toe geven.
De provincie kon deze Routeplanner alleen maken dankzij medewerking van veel
gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Ik dank hen hartelijk voor hun bijdrage.

Jack Chr. van der Hoek
Gedeputeerde Duurzaamheid
Provincie Noord-Holland
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Voor u ligt de Routeplanner Energietransitie 2020-2050, een
instrument dat inzichtelijk maakt langs welke wegen Noord-Holland
in de periode 2020-2050 energieneutraal gemaakt kan worden en hoe
de provincie daaraan kan bijdragen. Energieneutraliteit zorgt ervoor
dat de CO2-uitstoot aanmerkelijk wordt verminderd.
1.1 Aanleiding
Deze Routeplanner is opgesteld op verzoek van Provinciale Staten van Noord-Holland om inzicht te bieden in de opgave van de
energietransitie en de rol die de provincie daarbij kan innemen.

1.2 Ambitie en doel
De ambitie is een energieneutraal Noord-Holland in 2050: de situatie waarin het energieverbruik zoveel mogelijk in evenwicht
is met de hoeveelheid hernieuwbaar opgewekte energie en hiervoor dus geen fossiele energiebronnen meer nodig zijn. Daarbij
dient in overweging te worden genomen dat het suboptimaal kan zijn wanneer elke provincie afzonderlijk zelfvoorzienend zou
proberen te worden.
Doel van deze Routeplanner is om inzichtelijk te maken welke opgave er ligt, welke mogelijkheden er zijn om aan die opgave te
voldoen en welke bijdrage de provincie hieraan kan leveren. Ofwel, gezien de opgaven en het speelveld:
•

Welke keuzes heeft de provincie?

•

Wat is het effect van keuzes op het energieverbruik en de CO2-uitstoot?

•

Wanneer moeten keuzes gemaakt zijn om effect te sorteren?

1.3 Afbakening
De Routeplanner vermeldt slechts indicatief wat de effecten van maatregelen zijn. Doorgaans ontbreekt de vertaling van maatregelen naar kosten of banen. Dit vereist per maatregel nader onderzoek. Waar mogelijk zijn indicaties hierover wel vermeld met
verwijzing naar (inter)nationale of provinciale studies.
Verder biedt de Routeplanner inzichten, maar doet geen aanbevelingen. De Routeplanner is dus beleidsarm. De provincie
maakt immers integrale afwegingen in de Omgevingsvisie NH2050; de energietransitie wordt daarbij in samenhang met
andere opgaven bezien, zoals bijvoorbeeld opgaven op het gebied van economie en landschap. Hiertoe hebben we de inzichten
die we bij het maken van de Routeplanner hebben opgedaan, gedeeld met de projectgroep die zich bezighoudt met de
Omgevingsvisie. De Routeplanner fungeert zo als een ‘bouwsteen’ van de Omgevingsvisie.

1.4 De Staat van de Energietransitie
Een routeplanner zet een route uit naar een einddoel, op basis van de meest recente inzichten en de criteria en tussenstops die de
gebruiker heeft benoemd. De gebruiker zal op tijd moeten vertrekken om op tijd op zijn bestemming aan te komen. De gebruiker
weet echter ook dat de route onderweg waarschijnlijk zal wijzigen, als gevolg van nieuwe inzichten. Dit geldt ook voor de
Routeplanner Energietransitie 2020-2050: de provincie Noord-Holland kan een koers uitzetten op basis van de kennis van nu,
maar zal deze tot aan de periode tot 2050 regelmatig moeten bijstellen aan de hand van nieuwe maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen.
De monitor Staat van de energietransitie Noord-Holland laat zien hoe de energietransitie in de provincie Noord-Holland zich
ontwikkelt. De monitor kijkt naar het verleden, maar geeft ook inzicht in de recente ontwikkelingen in het energieverbruik
en de CO2-emissies van de sectoren gebouwde omgeving, glastuinbouw, industrie, en verkeer en vervoer. Ook geeft de
monitor inzicht in de opwekking van her nieuwbare energie door onder meer zon, wind, biomassa en geothermie.

De monitor geeft dus vooral inzicht in het tempo waarin de energietransitie zich voltrekt en laat zien welke sectoren of
opwektechnologieën zich goed ontwikkelen of juist extra aandacht vergen. De Routeplanner laat zien ‘aan welke knoppen de
provincie kan draaien’ om de route aan te passen of versnelling tot stand te brengen. De Routeplanner en de Staat van de
energietransitie Noord-Holland moeten dus in samenhang worden bezien.
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1.5 Uitgangspunten
•

De Routeplanner gaat uit van de bestaande economische structuur. Uiteraard kan deze wijzigen door invloeden vanuit de
sector zelf of de wereld daaromheen. De Route-planner gaat echter niet in op de mogelijkheid om (sub-)sectoren af te
bouwen of naar het buitenland te verplaatsen uit oogpunt van de energietransitie.

•

De Routeplanner is gebaseerd op de kennis van nu. Alleen innovaties die dicht genoeg bij de markt staan en op afzienbare
termijn op grote schaal inzetbaar zijn, worden meegenomen.

•

Als de Routeplanner een partij noemt die het meest geschikt is om een maatregel te nemen, is deze keuze gebaseerd op:
wettelijke (on)mogelijkheden, de rol in relatie tot het speelveld, het instrumentarium dat deze partij tot zijn beschikking
heeft en de mate van effectiviteit en efficiëntie waarmee die partij een maatregel kan uitvoeren.

•

In lijn met nationale verkenningen en onderzoeken gaat de Routeplanner uit van het ‘finaal eindverbruik’ van de vier
vraagsectoren land- en tuinbouw, industrie, gebouwde omgeving, en mobiliteit en transport. Dat is het verbruik door
eindverbruikers waarna geen nuttige energie meer resteert en waarbij omzettingsverliezen buiten beschouwing blijven.

•

Een van de opties voor het verduurzamen van het energieverbruik zijn energiedragers uit biomassa. De CO2 die hierbij
vrijkomt, bijvoorbeeld bij verbranding, is relatief kort geleden opgenomen uit de atmosfeer. Biomassa-toepassingen

worden vanwege dit kort-cyclische karakter onder de hernieuwbare opties voor opwekking geschaard. Ook de inzet van
biomassa of biobrandstoffen afkomstig van buiten de provincie geldt als inzet van hernieuwbare energie. Dit is in lijn met
internationale afspraken.
•

Biomassa mag niet concurreren met de voedselproductie en de biodiversiteit niet verminderen. Mede daarom zal er niet
genoeg biomassa voorhanden zijn om alle fossiele brandstoffen te vervangen. Landen en sectoren zullen concurreren om
de beschikbare biomassa. Het is dus van belang dat biomassa alleen daar wordt toegepast waar er geen kosteneffectieve
alternatieven voorhanden zijn.

•

Het provinciaal handelingsperspectief is gebaseerd op de rol die de provincie kan nemen binnen het speelveld, gezien de
positie van de provincie als middenbestuur en het juridisch, financieel en communicatief instrumentarium dat de
provincie ter beschikking staat. Het gaat dan om de rollen van eigenaar, opdrachtgever, toezichthouder, regelaar,
(beleids)ontwikkelaar, partner en verbinder.

1.6 Werkwijze
Voor deze Routeplanner is onderzoek gedaan naar het provinciaal handelingsperspectief bij de vier vraagsectoren die gezamenlijk
de totale energievraag van eindverbruikers in Noord-Holland voor hun rekening nemen, te weten land- en tuinbouw, industrie,
gebouwde omgeving (huishoudens en diensten), en mobiliteit en transport. In de cirkeldiagram staat de verdeling van het huidige
energievraag van de vraagsectoren.1)

Huidig	
  energieverbruik	
  per	
  sector	
  in	
  
Noord-‐Holland	
  (totaal	
  254	
  PJ)	
  
landbouw	
  (17	
  PJ)	
  

7%	
  
25%	
  

44%	
  

24%	
  

industrie	
  (61	
  PJ)	
  
gebouwde	
  
omgeving	
  (113	
  
112 PJ)	
  
mobiliteit	
  en	
  
transport	
  (64	
  PJ)	
  

De vraag naar energie in Noord-Holland is momenteel 254 PJ. Hier tegenover staat een aanbod van 13 PJ hernieuwbare energie,
energie die wordt opgewekt op het grondgebied van de provincie. Dit is een toename van 60 procent, vergeleken met 2010. Die
toename is vooral te danken aan de plaatsing van windturbines en zonnepanelen, de inzet van geothermie en het gebruik van
restwarmte.
Om Noord-Holland in 2050 energieneutraal te maken, moet de vraag naar energie en het aanbod van hernieuwbare energie in
balans gebracht worden. Er is daarom ook onderzoek gedaan naar het provinciaal handelingsperspectief bij de opwekking van
duurzame energie en de benodigde aanpassingen aan de energie-infrastructuur. De zes (zelfstandig leesbare) deelonderzoeken
verschijnen los van deze Routeplanner. De Routeplanner vermeldt een verkorte weergave van de resultaten van deze
deelonderzoeken.
1) Staat van de energietransitie Noord-Holland (2018).
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Hernieuwbare energiebronnen kunnen alleen de rol van fossiele energie overnemen als er een systeemverandering tot stand
wordt gebracht. Het energiesysteem dat we nodig hebben maakt onderscheid in verschillende vormen van energie voor
verschillende sectoren. Dit systeem gaat uit van vier hoofdopgaven:
•

transportbrandstoffen voor de sector mobiliteit en transport;

•

hoge-temperatuurwarmte (HTW) voor de sector industrie;

•

lage-temperatuurwarmte (LTW) voor de sectoren gebouwde omgeving, land- en tuinbouw en (een klein deel van) de
industrie;

•

elektriciteit voor kracht en licht (in 2050 verbruiken alle sectoren naar verwachting aanzienlijk meer elektriciteit. Dat
komt doordat de vraag naar kracht en licht toeneemt en doordat elektriciteit voor een deel de fossiele energiebronnen
vervangt).

De Routeplanner benadert deze vier opgaven vanuit de vraagsectoren omdat het speelveld binnen een vraagsector grotendeels het
handelingsperspectief van de provincie bepaalt.

1.7 Participatie
De Routeplanner is gebaseerd op diverse verkenningen en onderzoeken die in opdracht van de provincie zijn uitgevoerd. Hierbij
zijn gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken geweest, wat tot gedragen feiten en inzichten heeft
geleid. Bij het opstellen van de Routeplanner zijn bovendien per vraagsector en voor het onderdeel ‘Energie-infrastructuur’
gesprekken met stakeholders gevoerd. De gesprekspartners hebben zelf aangegeven over welke onderzoeken zij geconsulteerd
wilden worden. Een overzicht van de gesprekpartners staat achterin deze Routeplanner.

1.8 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 tot en met 5 wordt de energietransitie vanuit het perspectief van de vraag naar energie beschreven. In hoofdstuk
6 en 7 wordt de energietransitie benaderd vanuit de aanbodkant. Het gaat dan om energieopwekking, -omzetting, -opslag en
-distributie. Ieder hoofdstuk gaat in op het handelingsperspectief van de provincie. In hoofdstuk 8 maakt de Routeplanner
inzichtelijk welke vormen van governance passend en haalbaar zijn, rekening houdend met bestaande, kansrijke samenwerkingsarrangementen. In hoofdstuk 9 tot slot, komt aan de orde waar de provincie zich, uit oogpunt van eventuele
versnelling van de transitie, op kan richten. Ook schetsen we voor welke belangrijke zaken van de energietransitie de provincie
sterk afhankelijk is van andere partijen.

2
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De land- en tuinbouw verbruikt 17 PJ aan energie. Hiervan neemt
de glastuinbouw het grootste deel voor haar rekening. Binnen de
sector Land- en tuinbouw is de transitie naar duurzame energie bij
de glastuinbouw ook het meest complex, daarom ligt de focus op de
glastuinbouw. Energiekosten kunnen wel tot zo’n 25 procent van de
totale kosten van een teler in de glastuinbouw vormen. Telers zijn
sector	
  
overEnergieverbruik	
  
het landbouw	
  
algemeen
dan ook zeer gemotiveerd om hun energieverbruik
	
   Energieverbruik	
  sector	
  

te reduceren.

landbouw	
  	
  

Energieverbruik sector Land- en tuinbouw
Trends en ontwikkelingen

Glastuinbouw	
  10	
  PJ	
  
Overige	
  landbouw	
  7	
  PJ	
  (vn.	
  elektriciteit)	
  

•

Concurrentie uit andere landen neemt toe bij
stagnerende afzetmarkt.

•

Vraaggericht telen en nieuwe markten (bollenbroei en
de biobased economy) bieden economische kansen.

Glastuinbouw	
  10	
  PJ	
  

Kenmerken glastuinbouw in Noord-Holland
•

900 bedrijven, 61.000 banen.

•

1 miljard euro aan toegevoegde waarde.

•

600 ha ‘verspreid glas’, waarvan 300 ha in

•

worden kapitaalintensiever.
•

Herstructurering en verplichte zuivering van
aanpak infrastructuur.

•

1.000 ha glasconcentratiegebied

Ketenintegratie leidt tot minder vervoers
bewegingen.

(260 ha nog niet gevuld, 40 ha nog uitgeefbaar).

•

Klant wil toegevoegde waarde, zoals verduurzaming.

100 ha extra nodig om alle relevante bedrijven te

•

Toenemende elektrificering, onder andere door

concentreren.
•

Schaalvergroting en herstructurering; bedrijven

restwaterstromen bieden kansen voor integrale
Overige	
  landbouw	
  7	
  PJ	
  (vn.	
  elektriciteit)	
  

aanmerking komt voor concentratie.
•

•

automatisering, robotisering, intensievere belichting

Veel gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK)
om elektriciteit, warmte en CO 2 uit aardgas te
genereren.

en warmtetransitie.
•

Groeiende inzet biomassa; op termijn echter
schaarste aan biomassa.

2.1 Volumeontwikkeling
Op basis van trends en ontwikkelingen veronderstellen we dat de omvang van de glastuinbouw in hectaren gelijk blijft. Door
innovatie (denk aan meerlaagse teelt) zal de productie in 2050 hoger liggen. Het elektriciteitsverbruik zal hierdoor enigszins
stijgen.

2.2 Energie-efficiëntie
Het innovatieprogramma Kas als Energiebron stimuleert de energietransitie in de glastuinbouw. In kassen kan namelijk veel
energie bespaard worden, bijvoorbeeld door betere isolatie, gebruik van ledverlichting en door ‘Het Nieuwe Telen’ (een betere
sturing van de teelt, door onder andere klimaat- en vochtregeling, en CO2-dosering). Hiermee kan het energieverbruik in
bestaande kassen per eenheid product tot wel 30 procent
teruggedrongen worden.
Ook in nieuwe kassen is energiezuiniger telen mogelijk door

Energieverbruik	
  
glastuinbouw	
  

toepassing van de innovaties. Gezien de vervangingstermijn van kassen, zullen alle kassen vanaf 2035 in ieder
geval van alle innovaties zijn voorzien die nu opgeld doen.
We verwachten dat hierdoor de energievraag in 2050 is
afgenomen van 10 PJ naar circa 7 PJ.

aardgas	
  

elektriciteit	
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2.3 Verduurzaming van de resterende energiebehoefte
Telers in de glastuinbouw maken vaak gebruik van een WKK op aardgas om in de behoefte aan warmte, elektriciteit én CO2
(als grondstof voor planten) te voorzien. Om energieneutraal te worden, moeten telers op zoek gaan naar een alternatieve

warmtevoorziening en afstand doen van hun WKK op aardgas2). Daarnaast moet een teler duurzaam opgewekte elektriciteit en
CO2 van elders halen.
Eindbeeld en energiemix glastuinbouw
Een teler kan, ook rekening houdend met bedrijfseconomische overwegingen, het beste in zijn warmtebehoefte voorzien met
geothermie (mits beschikbaar). Daarna komt restwarmte (mits beschikbaar) en ten slotte warmtekoudeopslag (WKO).
Een teler heeft wel altijd een aanvulling nodig om aan de piekvraag in de winter te voldoen, zoals een WKK of HR-ketel op
biogas of weerstandsverwarming (elektriciteit). Gezien de verwachte beschikbare potentie aan geothermie en restwarmte,

Verwachte	
  energiemix	
  
glastuinbouw	
  in	
  2050	
  

levert dit de volgende verwachte energiemix op voor 2050 (zie cirkeldiagram).

Verwachte energiemix
glastuinbouw in 2050

elektriciteit	
  
55%	
  
geothermie	
  
30%	
  
biogas	
  10
20%	
  
restwarmte	
  
5%	
  

Onzekerheden in het eindbeeld
•

Marktontwikkelingen in de glastuinbouw.

•

Investeringsruimte van telers.

•

Ontwikkeling gas- en elektriciteitsprijs (van invloed
op de businesscase van WKK).

•

Potentie geothermie in Noord-Holland Zuid.

•

Aanwezigheid en nabijheid van restwarmtebronnen
in Noord-Holland Zuid.

•

Economische en technische haalbaarheid warmtenetten.

In Noord-Holland Noord is er voldoende potentie voor geothermie. In de MRA is dit nog onduidelijk, hier wordt onderzoek naar
gedaan. Daarnaast is de potentie voor restwarmte in de MRA in beeld gebracht (in het kader van het ‘Grand Design’ voor een
warmtenet). De komst van nieuwe datacenters, die veel restwarmte produceren, biedt kansen om vraag en aanbod op het gebied
van warmte lokaal te koppelen. Met als kanttekening dat datacenters en glastuinbouw-bedrijven elkaar ook in de weg kunnen
zitten: het aansluitvermogen op het elektriciteitsnet is beperkt. Om de warmte van geothermie te distribueren is een warmtenet
nodig. Een belangrijke belemmering voor de aanleg ervan zijn de hoge investeringskosten. Deze kosten worden gedragen door
private partijen, dat is anders bij de aanleg van infrastructuur voor elektriciteit en gas. Dat dan betekent dat elk initiatief
zelfstandig moet renderen. De provincie kan onrendabele toppen financieren en er bij het Rijk op aandringen dat er spoedig
duidelijkheid komt over de toekomstige marktordening en kostenverdeling, zodat investeerders weten waar ze aan toe zijn.
Al met al heeft de teler in 2050 een grotere behoefte aan elektriciteit dan nu. Dat komt doordat hij zelf niet langer elektriciteit
‘achter de meter’ opwekt met een WKK, de sector intensiveert (zo wordt er meer met kunstmatige belichting gewerkt) en
doordat er meer pompen en regelapparatuur voor de warmtevoorziening nodig zijn. Een teler zal slechts in beperkte mate zelf
zijn benodigde energie kunnen opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken van bijgebouwen. Hij moet dus
elektriciteit ‘van het net’ afnemen. Het is goed denkbaar dat het elektriciteitsnet onvoldoende capaciteit heeft om aan deze
forse stijging in de lokale elektriciteitsvraag te voldoen. In dat geval moet het lokale elektriciteitsnet eerst verzwaard worden,
voordat een teler afstand doet van zijn eigen elektriciteitsproductie op aardgas. Deze opgave ligt bij de netbeheerder.
Telers willen tot slot verzekerd zijn van betrouwbare levering van CO2 van voldoende kwaliteit. Levering via leidingen geniet de
voorkeur boven de aanvoer via vrachtwagens: de leveringszekerheid is groter. Of dat ook financieel haalbaar is, hangt af van de

grootte van de vraag, de beschikbaarheid van voldoende zuivere CO2, de afstand tot de bronnen, de eventuele aanwezigheid van

infrastructuur en natuurlijk de prijs. Er is echter vooral vaak sprake van een onrendabele top als het gaat om de investering in de
afvanginstallaties van CO2. De provincie kan onrendabele toppen financieren en/of bij het Rijk aandringen op financiering.

Kansen om de verduurzaming van de glastuinbouw te versnellen
•

Vestigingsbeleid datacenters (aanbieders restwarmte).

•

Verdere clustering maakt efficiënt ruimte- en grondstofgebruik mogelijk, en verbetert de businesscases voor warmte-

•

netten, geothermie en collectieve CO2-toevoer.

Duidelijkheid over potentie van geothermie in Noord-Holland Zuid.

•

Medefinanciering warmtenetten of inzetten op socialisatie van kosten door de overheid.

•

Duidelijkheid geven over de toekomstige marktordening en kostenverdeling.

•

Elektriciteitsnet versneld verzwaren.

2) Overstappen naar biogas is ongewenst vanwege beschikbare kostenefficiënte alternatieven voor deze sector.
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2.4 Overige landbouw
Het energieverbruik van de andere subsectoren in de landbouw bedraagt 7 PJ. Dit is exclusief het gebruik van motorbrandstoffen (zie ‘Mobiliteit en Transport’). In de akkerbouw en in de veeteelt wordt veel elektriciteit gebruikt voor apparaten.
De aandacht in de agrarische sector gaat vaak uit naar energieopwekking, gezien de mogelijkheden die agrariërs hebben op
hun land en gebouwen.
Energie-efficiëntie is echter ook zeer belangrijk: het energie-verbruik kan flink omlaag. Bovendien zijn de kosten van
maatregelen om dit te bereiken over het algemeen lager dan de kosten voor energieopwekking. Het duurt echter vaak lang
voordat bewezen energiebesparende technieken breed worden toegepast. De sector ontwikkelt instrumenten om
besparingsopties onder de aandacht te brengen.

2.5 Wat kan de provincie Noord-Holland doen?
Telers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van
energie en eigen opwekking. De provincie kan een stimulerende rol innemen, zie het schema hieronder.

Aangrijpingspunt

Mogelijke maatregel

Toelichting

Clustervorming stimuleren

•

Reserveren extra ruimte voor clustervorming.

•

•

Compenserende regelingen voor het opruimen van
‘oud glas’ in ruil voor ‘nieuw glas’.

•

Beperken van uitbreidingsmogelijkheden van
verspreid glas.

Bestaande gebieden kleiner dan 100 ha zijn vaak te
klein om over te gaan op grootschalige
voorzieningen voor duurzaamheid. Nog niet alle
relevante bedrijven zijn geconcentreerd en volledige
concentratie betekent dat er 100 ha extra
gereserveerd moet worden tot 2050.

•

Bij stimuleren van duurzaamheidsinvesteringen
verspreid glas uitsluiten.
•

Hier is al mee gestart (Grand Design MRA,
warmtebronnenregister PNH).

Aanjagen verduurzaming warmte •
voorziening

In kaart brengen huidige en toekomstige
warmtebronnen.

•

Kansrijkheid netten en mogelijke tracés onderzoeken.

•

Onderzoek doen naar de kansen van geothermie en
restwarmtenetten, hieraan bijdragen, of hier bij het
Rijk op aandringen.

•

Meerdere aanbieders en meerdere afnemers van
restwarmte bij elkaar brengen.

•

Zowel aanbieders als afnemers willen niet afhankelijk
zijn van één tegenpartij, maar zeker zijn van
respectievelijk afname en aanbod.

•

Ruimtelijk beleid voeren op de vestiging van datacenters, die restwarmte aan kassen kunnen leveren.

•

Te grote sturing kan datacenters doen uitwijken naar
andere landen.

Aanjagen verzwaring elektriciteitsnet (zie ook hoofdstuk
Energie-infrastructuur)

•

Aangezien de glastuinbouw elektrificeert, moet het
•
elektriciteitsnet op sommige locaties wellicht
verzwaard worden. Hiervoor is de netbeheerder aan zet.

De provincie kan als aandeelhouder meebeslissen
over de strategie van Alliander/Liander, maar niet tot
in detail.

Stimuleren aanvoer zuivere CO2

•

De kansrijkheid van CO2-leidingen laten onderzoeken,
hieraan bijdragen, of hier bij het Rijk op aandringen

•

De onrendabele top bij aanleg van CO2-leidingen,
CO2-afvang of CO2-zuivering mede-financieren.

•

De provincie neemt momenteel al een rol, binnen de
mogelijkheden die EU-regelgeving m.b.t staatsteun biedt.

•

Aanbieders en afnemers van CO2 bij elkaar brengen.

•

Zowel aanbieders als afnemers zullen niet afhankelijk
willen zijn van één partij.

•

Coördineren en afstemmen van regionale
pilotprojecten met andere provincies.

•

Hierdoor kunnen inzet en bevindingen breder
gedeeld worden.

•

Innovatie aanjagen door subsidies te verstrekken en
proeftuinen te creëren.

•

Best practices zichtbaar maken en belonen.

Overige mogelijkheden

2.6 Impact en consequenties
Bovengenoemde maatregelen helpen vooral om de energietransitie in de land- en tuinbouw te versnellen en soepeler te laten
verlopen. Verdere concentratie versterkt de economische structuur van de glastuinbouw en verbetert de ruimtelijke kwaliteit.
Het is daarbij wel van belang om activiteiten die niet aan glastuinbouw gerelateerd zijn, maar die bijdragen aan verduurzaming van het cluster, toe te staan om zich bij het cluster te vestigen.

2.7 Tijdpad en keuzemomenten
Om de doelstelling van 2050 te halen, is het van belang dat de kassen in 2035 optimaal energie-efficiënt zijn en dat ze dan zo
veel mogelijk zijn geconcentreerd. Op korte termijn (komende 2 à 3 jaar) kan het van belang zijn beleid te ontwikkelen omtrent
de vestiging van datacenters, zodat de kansen die restwarmte bieden benut worden. Tegelijk kan de provincie bij het Rijk
aandringen op aanpassingen in de elektriciteitsvoorziening, om concurrentie tussen datacenters en kassen te verminderen.
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De Noord-Hollandse industrie verbruikt 61 PJ aan energie. De ETSbedrijven3) nemen gezamenlijk 48 PJ voor hun rekening, waarvan
Tata Steel 40 PJ. De bedrijven met het grootste energieverbruik en de
meeste CO2-uitstoot zijn geclusterd in het Noordzeekanaalgebied.
De provincie is voor 138 industriële bedrijven het bevoegd gezag volgens de Wet milieubeheer (2015). Een aantal van deze
bedrijven valt echter onder het zogenoemde ETS en neemt deel aan het MEE-convenant. Dat betekent dat ze onder het Rijk
vallen als het gaat om CO2-emissies en energiebesparing. Bij de overige bedrijven kunnen provincie en gemeenten wel invloed
uitoefenen op het nemen van energie-efficiënte maatregelen, zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer. Het gaat voor de
provincie dan om bedrijven
die gezamenlijk
klein deel van het energieverbruik voor hun rekening nemen.
Energieverbruik	
  
bij	
  de	
  Neen
oord-‐Hollandse	
  
bedrijven	
  

Energieverbruik bij
de Noord-Hollandse
bedrijven

Tata	
  Steel	
  	
  
Overige	
  ETS	
  bedrijven	
  
Niet-‐ETS	
  

Trends en ontwikkelingen
•

Opkomende economieën zorgen voor nieuwe
afzetmarkten én meer concurrentie.

•

Vergrijzing zorgt voor een dalende beroepsbevolking.

•

Schaarste aan grondstoffen leidt tot hogere
grondstofprijzen en opkomst van de circulaire
economie.

Kenmerken industrie
•

•
•

bedrijfsvestigingen in Noord-Holland.
•

•

Klanteisen worden steeds specifieker waardoor meer
maatwerk is vereist.

Daarnaast zorgt de industrie voor afgeleide
werkgelegenheid bij toeleveranciers en afnemers,

Samenwerking in de keten wordt belangrijker om
energie-efficiënter te produceren.

In 2016 waren er 148.360 werknemers bij 35.950

•

Verdere procesinnovatie en automatisering leiden

in de havens en in de logistieke sector.

tot hogere productiviteit en kostenbeheersing, ander

De bruto toegevoegde waarde van de sector was in

ruimtegebruik, minder en ander grondstoffen-

2015 7,8 miljard euro.

gebruik, en minder brandstofgebruik.

3.1 Volumeontwikkeling
Sinds 1995 is de omvang van de Noord-Hollandse industrie (gemeten in bruto toegevoegde waarde) vrijwel constant gebleven.
Inter nationale trends geven geen aanleiding te veronderstellen dat het volume of de samenstelling van de sector wezenlijk zal
veranderen.

3.2 Energie-efficiëntie
Bedrijven kunnen hun processen, apparaten en machines energie-efficiënter maken. Veel van dat soort maatregelen hebben ze
de afgelopen jaren echter al genomen. Alleen procesinnovatie kan dan nog tot een flinke besparing leiden. Het is echter
complex en kostbaar om productieprocessen volledig te veranderen. Dergelijke grote investeringen betalen zich pas na vele
jaren uit. Overheden kunnen investeringen in innovatie stimuleren via innovatiebeleid, of afdwingen door bijvoorbeeld
energieprijzen te verhogen of CO2-uitstoot te beprijzen. Omdat de industrie veel tijd nodig zal hebben energieneutraal te
worden, is het van belang zo snel mogelijk te beginnen met
het stimuleren van procesinnovaties.
Onlangs heeft de minister van Economische Zaken en
Klimaat bekendgemaakt dat grote bedrijven vanaf 2022 geen
laagcalorisch (Gronings) aardgas meer mogen gebruiken.
Voor de industrie komt dat moment zo snel, dat de sector dit
naar verwachting niet als prikkel zal ervaren om massaal in
procesinnovatie zal investeren.
De potentie van energie-efficiënte maatregelen in de industrie.
Bron: VEMW

3) Bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten zijn verplicht om deel te nemen aan het emissiehandelssysteem (ETS) van de Europese Unie.
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Energiegrootverbruiker Tata Steel kan kiezen uit verschillende innovaties die leiden tot aanzienlijke vermindering van de
CO2-uitstoot en het energieverbruik. Daarnaast kan Tata Steel kiezen voor CO2-afvang, -gebruik en -opslag (CCU/CCS), om zo
op middellange termijn CO2-emissies te reduceren. De energiebesparingspotentie van de maatregelen die Tata Steel kan

nemen is groot, als tegelijk ook wordt gekozen voor andere processen. Ook de overige industrie kan tot 2050 door innovatie
flink besparen op het energieverbruik, naar verwachting circa 30 tot 40 procent.
Een andere vorm van energie-efficiëntie is het gebruik van restwarmte. Maar het is de vraag of deze optie economisch en
technologisch haalbaar is. Als de industrie te maken krijgt met hoge kosten en onzekerheid, zal zij afzien van warmtelevering en gebruikmaking van warmtenetten. Een andere ontwikkeling die de komst van warmtenetten parten speelt, is
het hergebruik van grondstoffen en reststromen: hierdoor zal het aanbod van restwarmte afnemen. Daarbij wordt een
verbod op lozing van restwarmte niet verwacht in Nederland, gezien de beschikbaarheid van andere instrumenten (zoals
energiebelasting en CO2-beprijzing).

3.3 Verduurzaming van de resterende energiebehoefte
Ook als de industrie de besparingsmaatregelen neemt die hiervoor aan bod zijn gekomen, is er nog steeds een grote vraag naar
elektriciteit en hoge-temperatuurwarmte (HTW): warmte vanaf 100°C. De industrie is niet in staat op een betaalbare manier
zelf veel elektriciteit op te wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Veel elektriciteit moet dus elders worden opgewekt. De
ligging van het NZKG-cluster biedt kans een deel van de windenergie die op zee wordt opgewekt meteen te benutten. Een
bijkomend voordeel: er is dan minder energie-infrastructuur nodig om de elektriciteit van windparken op zee verder
landinwaarts te brengen.
In de behoefte aan HTW kan de industrie voorzien met
biomassa en/of elektriciteit, afhankelijk van het type

Onzekerheden in het eindbeeld

productieproces. Op langere termijn kan duurzaam gecreëerd

•

toepassing echterniet rendabel.

•

gas (power to gas, ofwel P2G) een optie zijn, voorlopig is deze

en financieringsmogelijkheden.
•

In de geringe behoefte aan LTW kan de industrie voorzien via

•

eigen opwekking (geothermie) of aansluiting op een (rest)
warmtenet, als dat er is, al dan niet aangevuld met

•

De prijsontwikkeling van hernieuwbare en fossiele
De mate waarin biomassa beschikbaar is voor
De mate waarin restwarmte nuttig aangewend kan
worden.

maken van fossiele brandstoffen. CO2-afvang en -opslag biedt

•

beneden te brengen. Volledige ontwikkeling van CO2-opslag

•

bovendien dat deze oplossing veel elektriciteit vraagt.

De technologiekeuze van Tata Steel.

verduurzaming van hoge-temperatuurwarmte.

Naar verwachting moet de industrie nog lange tijd gebruik

en -afvang kan echter nog wel tien jaar duren. Een nadeel is

Ontwikkeling in het ETS en de resulterende CO2-prijs.

energie.
•

warmtepompen.

een tijdelijke oplossing om CO2-emissies versneld naar

Mondiale en regionale economische ontwikkelingen

Snelheid waarmee technologische innovaties tot
stand komen.
Maatschappelijke acceptatie van technologische
innovaties als CO2-afvang en -opslag.

Eindbeeld en energiemix
Er is geen eindbeeld voor deze sector gemaakt naar energiedrager. Daarvoor is de informatie te beperkt en de onzekerheid te groot.

3.4 Wat kan de provincie Noord-Holland doen?
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie en verduurzaming
van de energievraag. Overheden kunnen kaders stellen, voorwaarden scheppen en stimuleren. De productieprocessen zijn
echter te branche- en bedrijfsspecifiek om generieke maatregelen voor te schrijven, afgezien van hogere energiebelasting,
beprijzing van CO2, verscherping van het ETS en verscherping van andere milieuwetgeving. Hiervoor zijn het Rijk en de
Europese Unie aan zet. Zij moeten hierbij rekening houden met ‘weglekeffecten’: bedrijven kunnen hun activiteiten
verplaatsen naar gebieden waar de regels niet gelden of niet gehandhaafd worden.
In Noord-Holland is een beperkt aantal, grote, internationale bedrijven actief. Zij hebben een groot aandeel in het
industrieel energieverbruik. Om hun emissies flink terug te dringen, moeten ze hun productieprocessen vernieuwen. Het
handelingsperspectief van de provincie is hierbij beperkt. Daarnaast zijn er veel kleine bedrijven waar minder energie wordt
verbruikt. Deze vallen soms onder provinciaal, maar meestal onder gemeentelijk toezicht. Al met al kan de provincie de
volgende maatregelen inzetten:
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Aangrijpingspunt

Mogelijke maatregel

Toelichting

Stimuleren energie-efficiëntie

•

•

Onderzoek naar intensivering van de VTH-taken in
het kader van de Wet milieubeheer, en/of lobbyen bij
het Rijk voor aanpassing van de wet zodat bedrijven
moeten bewijzen waarom ze maatregelen niet
kunnen nemen.

•

Mogelijke consequentie van intensivering van VTHtaken is dat de provinciale bijdrage aan de
omgevingsdienst stijgt.
Aanpassing van de wet Milieubeheer kan ervoor
zorgen dat het bevoegd gezag met minder
inspanning kan handhaven.

•

Opnemen besparingsmaatregelen die voortkomen
uit energie-audits in de vergunning.

•

Individuele transitiepaden met bedrijven bespreken
en opstellen.

•

Te beginnen met de grootste energieverbruikers
(niet-ETS).

•

Als opdrachtgever bedrijven aanjagen om energieefficiënt en innovatief te werken.

•

Bijvoorbeeld op het gebied van asfalt in de
wegenbouw.

Elektriciteit van ‘wind op zee’
direct inzetten bij NZKG

•

Lobby bij Rijk om ‘wind op zee’ direct te benutten in
NZKG-cluster.

•

Er is dan geen extra e-infrastructuur nodig om de
elektriciteit verder landinwaarts te brengen.

Behoefte aan HTW anders dan
met biomassa invullen

•

Omzetting elektriciteit in waterstofgas (power to gas)
bevorderen door innovatie te stimuleren.

•

Innovatie en opschaling kunnen leiden tot
kostenverlaging.

Gebruik van elkaars reststromen
stimuleren

•

Onderzoek stimuleren naar de kansen voor het
gebruik van elkaars reststromen (warmte, CO en
CO2).

•

Vooral kansrijk binnen het cluster NZKG.

•

Innovatie stimuleren als het gaat om het gebruik van
elkaars reststromen (warmte en CO2).

•

Vooral kansrijk binnen het cluster NZKG.

•

Partijen verbinden ten behoeve van het gebruik van
reststromen.

•

Vooral kansrijk binnen het cluster NZKG.

•

Bij het Rijk aandringen een afwegingskader op te
stellen voor CO2-afvang en -opslag. Met dit kader
kan de vraag beantwoord worden welke bedrijven
hiervoor het eerst in aanmerking komen.

•

Onderzoek loopt al en is van belang in verband met
de beperkte opslagcapaciteit.
Let wel: het elektriciteitsverbruik stijgt bij
CO2-afvang en -opslag.

•

Ruimtelijke inpassing van transport en opslag van
CO2 onderzoeken en vormgeven via reserveringen.

•

Werken aan maatschappelijk draagvlak voor afvang
en opslag van CO2, bijvoorbeeld via een
publiekscampagne (samen met andere overheden).

•

Zorgen voor de uitwisseling van leerervaringen
tussen de verschillende industriële regio’s in
verschillende provincies.

•

‘Zachte landing’ faciliteren door flankerend scholings- •
en arbeidsmarktbeleid voor bedrijven die niet mee
kunnen in de energietransitie.

Afvang en opslag van CO2
stimuleren

Overige

Welke bedrijven dit zijn, wordt naar verwachting
tussen 2030 en 2040 duidelijk.

Een aantal van deze maatregelen is al in gang gezet. Zo heeft het bestuursplatform NZKG opdracht gegeven een ontwikkelingsstrategie voor het Noordzeekanaalgebied op te stellen. Verder heeft de provincie beleid om innovatie aan te jagen. Tot slot stimuleert
de provincie in haar opdrachtgevende en inkopende rol bedrijven om energie-efficiënt en innovatief te werken.

3.5 Impact en consequenties
De provincie is niet het bevoegd gezag voor het onderdeel

Korte termijn

•

energie als het gaat om de bedrijven die de meeste energie
verbruiken. Bij een aantal andere bedrijven heeft de
provincie wel invloed.
Veel maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie in

•
Middellange termijn
(komende 10 jaar)

leiden. Om stappen te maken, is het dan van belang dat

Op lange termijn
(na 2030)

3.6 Tijdpad en keuzemomenten
Gezien onder meer de lange vervangingstermijnen van
kapitaalgoederen in de industrie is het van belang zo vroeg
mogelijk op de benodigde procesinnovatie in te zetten.

•
•

bedrijven geprikkeld worden om in deze procesinnovaties te
investeren.

•
•

apparatuur zijn de afgelopen jaren al genomen en alleen
procesinnovatie kan dan nog tot een flinke besparingen

•

Doorlopend

•
•
•
•

Onderzoeken doen of aandringen op
onderzoek bij het Rijk.
Individuele transitiepaden en gezamenlijke
strategie voor NZKG-bedrijven opstellen.
VTH-taken intensiveren.
Werken aan draagvlak voor CO2-afvang en –
opslag.
Ruimtelijke inpassing voor CO2 opslag en
-transport vormgeven.
Zachte landing faciliteren voor bedrijven die
niet mee kunnen in de energietransitie.
Ruimtelijke inpassing voor CO2 opslag en
-transport vormgeven.
Stimuleren innovaties en onderzoek.
Partijen verbinden, leerervaringen
uitwisselen.
Innovatie stimuleren.
Als opdrachtgever andere bedrijven aanjagen
tot verduurzaming.
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De gebouwde omgeving omvat twee deelsectoren: huishoudens en
diensten. Onder diensten valt zowel commercieel als maatschappelijk
vastgoed, plus alle (meestal publieke) bouwwerken, zoals lantaarnpalen en sluizen. De deelsectoren hebben vergelijkbare opties om te
verduurzamen. Bij elkaar zijn ze goed voor bijna de helft (112 PJ) van
het energieverbruik in Noord-Holland.
Kenmerken gebouwde
omgeving:
•

Trends en ontwikkelingen in Noord-Holland
•

Het aantal huishoudens neemt toe, waarbij sprake is van vergrijzing.

Circa 1,3 miljoen

•

Er is een inhaalslag in nieuwbouw van woningen nodig.

woningen verbruiken

•

Alle nieuwbouw zal na 2020 (bijna) energieneutraal zijn als gevolg van Europese

63 PJ aan energie,

regelgeving.

waarvan bijna 75

•

De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht.

procent aan aardgas

•

Nieuwbouw wordt vanaf juli 2018 niet meer standaard aangesloten op het gasnet.

(voor warm water en

•

Het gasverbruik neemt sterk af door energiebesparing, de inzet van warmtepompen

ruimteverwarming).
•

Circa 150.000

en uitbreiding van warmtenetten.
•

utiliteitsgebouwen

De elektriciteitsvraag neemt toe door (gedeeltelijke) elektrificatie van de warmtevoorziening en het elektrisch koken. Apparaten worden tegelijkertijd echter zuiniger.

verbruiken 49 PJ aan

•

Lokale opwekking van hernieuwbare energie groeit substantieel.

energie. De helft

•

Het elektriciteitsverbruik bij de ICT-sector neemt toe door de vestiging van

daarvan bestaat uit
elektriciteit voor

datacenters.
•

apparatuur.

Mensen worden zich meer bewust van hun energieverbruik, mede door feedback
van ‘slimme’ meters en apparatuur.

•

De vraag naar tijdelijke huisvesting neemt toe door de groei van het toerisme.

•

De vraag naar kantoorruimte blijft stabiel, de vraag naar winkeloppervlakte neemt
af, de vraag naar ruimte voor leasure neemt toe.

4.1 Volumeontwikkeling
In 2050 telt Noord-Holland door nieuwbouw zo’n 15 procent meer woningen dan nu. De dienstensector is dan met circa 20 procent
toegenomen. Nieuwbouw vindt (bijna) energieneutraal plaats, daarom ligt de focus op de bestaande bouw.

4.2 Energie-efficiëntie
Het aardgasverbruik is sinds 2000 al flink verminderd door betere gebouwisolatie, efficiëntere ketels, het gebruik van
warmtepompen en uitbreiding van warmtenetten. Verdere energiebesparing is mogelijk door:
•

reductie van de warmtevraag door isolatie en efficiëntere ventilatie.

•

efficiëntieverbeteringen in huishoudelijke apparaten en apparatuur voor de warmte- en koudevoorziening.

•

energiebesparing door aanpassingen in gedrag. Op termijn krijgen gebruikers hulp van ‘slimme’ apparaten. Binnen de
dienstensector is vaak nog veel te winnen door betere afstelling van regelsystemen.

Al met al kan het energieverbruik van huishoudens en de dienstensector in 2050 flink lager uitvallen als de genoemde
maatregelen worden toegepast.

4.3 Verduurzaming van de warmtevraag: de warmtetransitie
De warmtetransitie is de grootste opgave in de gebouwde omgeving. Het aardgas verdwijnt vanaf 2030 uit de gebouwde
omgeving. Het Rijk zal naar verwachting de gemeenten hiertoe de regie geven. Zij zullen dan een warmtetransitieplan opstellen,
waarin ze aangeven welke wijken voor welke warmte-opties in aanmerking komen, en vanaf wanneer. Op dit moment hebben
gemeenten echter nog geen wettelijk mandaat om plannen ook tot uitvoering te laten brengen. De provincie kan bijdragen aan de
afstemming tussen de lokale en regionale plannen. Daarnaast kan de provincie gemeenten voorzien van kennis en
uitvoeringskracht.
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Bouw- en installatiebedrijven en netbeheerders zullen de plannen uiteindelijk uitvoeren. Het is van groot belang voor het tempo van de
energietransitie dat in deze branche voldoende kennis en capaciteit aanwezig zijn. De vergrijzing in de branche is wat dat betreft een
probleem. Het is dan ook zaak dat meer jongeren voor de bouw- in installatiesector kiezen. Dat vraagt om meer opleidings- en
stageplaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat opleidingen meer aandacht besteden aan digitale vaardigheden. De provincie kan de
branche hierbij ondersteunen.
Er zijn vier opties voor de warmtevoorziening:
Optie

Benodigde isolatie gebouw

Opmerking

Geheel elektrisch met warmtepomp

•

Vergaande isolatie nodig.

•

Vooral geschikt voor nieuwbouw en bij
vergaande renovatie.

Aansluiting op een warmtenet (collectieve
voorziening)

•

Bouwisolatie bepaalt de benodigde temperatuur. Bij een lage-temperatuurwarmtenet is
een warmtepomp nodig.

•
•

Aanleg is duur.
Er is voldoende geconcentreerde
warmtevraag nodig.

Groen gas (uit biomassa of synthetisch
geproduceerd)

•

Wenselijk, maar niet essentieel.

•
•
•

Geen nieuwe infrastructuur binnen-of
buitenshuis nodig.
Biomassa is schaars.
Synthetisch gas is nog te duur.

•

Kan nadelig zijn voor de luchtkwaliteit.

Houtkachel op vaste biomassa (eventueel op
pellets)

•

Wenselijk, maar niet essentieel.

Welke optie het meest geschikt is, hangt vooral af van de locatie en gebouwkenmerken. Aanvullend is warmtekoudeopslag (WKO)
relevant voor diensten waar ook een koelbehoefte is (bijvoorbeeld ziekenhuizen). Waar gebouwen met een warmtebehoefte en
gebouwen met een koelbehoefte bij elkaar staan, zijn wellicht slimme combinaties mogelijk. Denk aan kassen en datacenters.
Het eindbeeld voor de deelsector huishoudens wordt vooral bepaald door de potentie van geothermie (voor warmtenetten) in
Noord-Holland Noord en het feit dat nieuwbouw meestal all-electric plaatsvindt:
•

45 procent elektriciteit (all-electric en apparaten)

•

40 procent warmte (levering)

•

10 procent (groen) gas

•

5 procent hout

Naar verwachting zullen wijkgebonden gebouwen als scholen en winkels meeliften op de verduurzaming van de
warmtevoorziening van de woningen. Voor diensten die niet gehuisvest zijn in woonwijken maar op een bedrijventerrein of
kantorenlocatie, zal de keuze afhankelijk zijn van de locatie, de dichtheid van de warmtevraag, de koelbehoefte en de afstand tot
een warmtenet of een individuele warmtebron. Zo ontstaat de volgende energiemix (waarbij zowel de warmtevoorziening als de
andere energiebehoeften zijn meegenomen):
•

70 procent elektriciteit (all-electric inclusief WKO)

•

20 procent warmte (levering)

•

10 procent (groen) gas en/of biomassa (houtpellets)

Onzekerheden in het eindbeeld
•

Groei van de ICT-sector (vooral datacenters) in
Noord-Holland.

•

Snelheid van de warmtetransitie.

•

Prijsontwikkeling van gas en duurzame
alternatieven.

Het tempo waarin de transitie zich voltrekt, hangt vooral af van de tijd die nodig is om de energie-infrastructuur uit te breiden
en aan te passen (zie het hoofdstuk ‘Energie-infrastructuur’) en om de bestaande gebouwen aan te passen. Mogelijk knelpunt
vormen de hoge kosten van gebouw-aanpassingen: het kost nu nog zo’n 90.000 euro om een gemiddeld rijtjeshuis tot ‘nul op de
meter’ te renoveren. Het lastige hierbij is dat de kosten sneller oplopen dan het effect van de maatregelen: het isoleren van een
woning kan bijvoorbeeld de gasvraag halveren. Hetzelfde geldt voor het installeren van een hybride warmtepomp.
Gecombineerd leveren deze maatregelen tot wel 75 procent reductie in de gasvraag, maar de kosten van de afzonderlijke
maatregelen blijven even hoog. Het is belangrijk dat technische innovatie en ervaringen leiden tot verbeteringen en opschaling
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- en daarmee tot lagere kosten. De bouw- en installatiebranche verwacht daarnaast dat het werk in de toekomst minder
arbeidsintensief is, door innovatie, professionalisering en betere werkprocessen. De branche denkt dat besparingen mogelijk
zijn tot 30 procent.4) Hier kan de provincie een rol in spelen via innovatiebeleid.
Bestaande bouw

Voordelen eigenaar-bewoner

Nadelen eigenaar

Energie-efficiënte maatregelen

• Meer comfort.

• Hoge kosten. Rompslomp.

• Lagere energierekening.
• Hogere woningwaarde.
Aanpassingen voor alternatieve warmtevoorziening

• Hogere woningwaarde.

• Hoge kosten. Rompslomp.

Bestaande bouw

Maatschappelijke voordelen

Maatschappelijke nadelen

Energie-efficiënte maatregelen

• Minder CO2-uitstoot.

-

Aanpassingen voor alternatieve warmtevoorziening

• Minder tot geen CO2-emissies, afhankelijk

• Verzwaring elektriciteitsnet nodig.

van warmtebron.

Om de aanleg van (collectieve) warmtenetten tot een succes te maken, is het nodig dat:
•

Zoveel mogelijk eigenaren die hiervoor in aanmerking komen, deelnemen. Dat maakt een warmtenet eerder financieel
haalbaar. Subsidies en aantrekkelijke financieringsopties kunnen helpen. Een verplichting roept naar verwachting
weerstand op.

•

Snel duidelijk wordt waar er warmtenetten komen, zodat eigenaren kunnen anticiperen op de komst van een warmtenet,
bijvoorbeeld bij renovatie van hun woning.

•

Er goede voorlichting komt over wat er wanneer nodig is aan gebouwaanpassingen.

•

Dat gebouweigenaren ‘ontzorgd’ worden, door middel van technische totaalconcepten, één-loketconcepten en
aantrekkelijke financieringsopties als gebouwgebonden financiering.5) Hier liggen kansen voor marktpartijen.

Verder liggen er ‘meekoppelkansen’ die benut kunnen worden, bijvoorbeeld voor funderingsherstel.
Gezien het belang, de grootte en het tijdpad van de opgave, is er naar verwachting een flinke impuls van de overheid nodig om
gebouweigenaren tijdig in beweging te krijgen. Eigenaren kunnen daarbij verplicht, verleid of gefaciliteerd worden. Een combinatie
is het beste: bij dwang alleen neemt het draagvlak af.

Mogelijke knelpunten
•

Kansen worden gemist omdat aanpassingen in infrastructuur en aanpassingen in gebouwen in de tijd gezien niet op
elkaar worden afgestemd.

•

Onvoldoende capaciteit bij bouw- en installatiebedrijven.

•

Gebrek aan maatschappelijk draagvlak, vanwege de hoge kosten en doordat er grote verschillen ontstaan in de kosten
die eigenaren moeten maken.

•

De transitie komt niet goed op gang omdat er onvoldoende ‘voorlopers’ zijn om innovatie en opschaling in technieken
en processen aan te jagen.

4) Economische kansen en bedreigingen Energietransitie. Analyse voor de Provincie Noord-Holland, Buck Consultants, december 2017, p. 29.
5) Door een lening te koppelen aan het gebouw in plaats van de eigenaar, worden langer lopende investeringen aantrekkelijker. Aflossing en
rente kunnen worden voldaan uit bespaarde energiekosten. Bij verkoop van het gebouw gaat de lening als het ware ‘mee’ naar de nieuwe
eigenaar.
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Hieronder staat een overzicht van instrumenten die de diverse overheden al inzetten of kunnen inzetten. Uiteraard geldt voor
iedere maatregel dat deze versterkt of verzwakt kan worden, waarbij de effecten toe- of afnemen.

Type instrument

Maatregel om verduurzaming van gebouwen te bevorderen

Wie aan zet?

Communicatie en voorlichting

• Bewustwordingscampagne over nut, noodzaak en urgentie van

Alle overheden gezamenlijk

maatregelen.

• Voorlichting met als doel kennis te verhogen over maatregelen (collectief en Idem
maatwerk).

Financiële prikkels

• Subsidies.

Alle overheden

• Goedkope leningen en hypotheken, al dan niet gebouwgebonden ,

Financiële instellingen

• Prijs van fossiele energie verhogen.

Rijk

• Eigen opwekking stimuleren.

Alle overheden

• Korting op de verhuurdersheffing van corporaties.

Rijk

• Energielabels toekennen (inzicht bieden in energieverbruik).

Rijk

• nergielabels verfijnen.

Rijk

• Verbod op verkoop/verhuur van gebouwen met lage energielabels.

EU, Rijk

• Verplicht minimum-energielabel.

EU, Rijk

• Energieadvies verplichten in het proces van hypotheekverstrekking.

Rijk

• Planning verduurzaming vastleggen in prestatieafspraken tussen

Gemeenten

• Huurrecht aanpassen inzake toestemming huurder voor ingrepen.

Rijk

• Huurder laten meebetalen aan verduurzamingsmaatregelen

Rijk

• Innovatiebeleid.

Alle overheden

6

eventueel ook voor Verenigingen van Eigenaren.

Normering, regulering

gemeenten en corporaties.

Wetgeving

(energieprestatievergoeding sociale huurwoningen).

Stimuleren innovatie

Voor het maatschappelijke draagvlak is verder van belang:
•

dat de kosten van warmtevoorziening aanvaardbaar blijven en ‘eerlijk’ verdeeld worden. Hier kan de provincie bij het Rijk
op aandringen.

•

dat voorlopers uiteindelijk niet duurder uit zijn dan achterblijvers. Dat dreigt nu te gebeuren, doordat innovatieve
concepten in de beginfase nu eenmaal duurder zijn dan wanneer ze eenmaal opgeschaald worden. Ook lopen voorlopers
het risico ingehaald te worden door nieuwe technologieën. Overwogen kan worden om de voorlopers te belonen,
bijvoorbeeld financieel, met individuele begeleiding en advies. Dit kunnen zowel gemeenten als projectontwikkelaars,
gebouweigenaren en bouw- en installatiebedrijven doen. De provincie kan hiervoor een subsidie instellen.

•

Dat initiatieven ‘van onderop’ worden gesteund, zoals lokale energiecorporaties. Dit kan met subsidies of kennis.

4.4 Wat kan de provincie Noord-Holland doen?
Voor aanpassingen aan gebouwen zijn eigenaren aan zet en voor aanleg van of aanpassingen aan infrastructuur zijn onder
andere netbeheerders aan zet. Gemeenten krijgen de regie over de warmtetransitie. De provincie kan alle betrokkenen
stimuleren tot het tijdig nemen van de juiste maatregelen. Verder is het van belang dat de provincie zorgt voor bovenlokale
afstemming ten behoeve van efficiëntie en effectiviteit.

4.5 Impact en consequenties
De warmtetransitie is een enorme opgave. Een planmatige, gefaseerde aanpak voor de gebouwde omgeving is belangrijk, omdat er
voldoende voortgang moet worden geboekt en de organisatiecapaciteit bij de betrokken partijen beperkt is. Ook mag het
elektriciteitsnet niet overbelast raken. Bijkomend voordeel van een gefaseerde aanpak is dat leerervaringen uit het begin verwerkt
kunnen worden in het latere proces. De capaciteit van de bouw- en installatiesector is een mogelijk knelpunt.

6) Door een lening voor verduurzaming te koppelen aan het gebouw in plaats van de eigenaar, worden langer lopende investeringen aantrekkelijker.
Aflossing en rente kunnen worden voldaan uit bespaarde energiekosten. Bij verkoop van het gebouw gaat de lening als het ware ‘mee’ naar de nieuwe
eigenaar.
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4.6 Tijdpad en keuzemomenten
Handelingsperspectief provincie Noord-Holland
Korte termijn

Gemeenten ondersteunen met kennis en capaciteit:
• in beeld brengen opties per buurt en gevolgen (ruimtelijk, financieel),
• in beeld brengen rolverdeling inzake de warmtetransitie,
• betrokken partijen bij elkaar brengen,
• afstemmen lokale warmteplannen,
• bijdragen aan opstellen en uitvoeren regionale strategieën,
• stimuleren dat gebouwen die vóór 2021 worden gebouwd, nul op de meter worden.

Doorlopend

•
•
•
•
•

Bijdragen aan bewustwording van en voorlichting aan gebouweigenaren (afgestemd met andere overheden).
Bijdragen aan het creëren van draagvlak voor maatregelen bij gebouweigenaren.
Stimuleren van innovatie en opschaling ervan (zowel technisch als gericht op financiering en ontzorging) en
proefprojecten.
Stimuleren en belonen van voorlopers (gebouweigenaren, gemeenten, bouw- en installatiebedrijven,
corporaties).
Bij het Rijk lobbyen voor:
o verfijnen van energielabels,
o verbieden van verkoop/verhuur van gebouwen met lage energielabels,
o verplichten van energieadvies bij hypotheekverstrekking,
o aanpassen huurrecht inzake toestemming huurder voor ingrepen,
o aanpassen van huurrecht inzake het laten mee betalen van de huurder aan verduurzamingsmaatregelen.
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De sector mobiliteit en transport verbruikt in Noord-Holland 64 PJ aan
energie. De meeste energie is nodig voor het wegverkeer. Het aandeel
van personenauto’s in het energieverbruik is 55 procent.
Kenmerken sector

Trends en ontwikkelingen

•

1.181.698 personen-

•

De economische groei bepaalt de groei van mobiliteit en transport.

auto’s.7a)

•

Werkgelegenheid concentreert zich in steden: de verkeerstromen tussen steden

•

270.465 bedrijfsvoertuigen.

•

nemen toe.
•

103.184 motorfietsen.

Er is een groot verschil in de mobiliteitsbehoefte tussen landelijk en verstedelijkt
gebied. In landelijk gebied wordt OV onrendabeler. In verstedelijkt gebied loopt
men tegen de grenzen van de capaciteit aan.

•

Het verplaatsingspatroon wordt diffuser, vooral als gevolg van de
vrijetijdseconomie.

•

Door e-commerce gaan mensen minder vaak naar detailhandelscentra en neemt het
vervoer door bestelbusjes in woongebieden toe. Dit biedt kansen voor nieuwe
concepten in stadslogistiek.

•

Scheidslijnen tussen modaliteiten vervagen: personenauto’s worden collectief
benut, terwijl grootschalig collectief OV en kleinschalig vraaggestuurd OV
gecombineerd zullen worden. De e-bike kan het OV gedeeltelijk vervangen, maar
ook de ketenmobiliteit OV-fiets verbeteren.

•

De komst van zelfrijdende voertuigen kan leiden tot een betere benutting van de weg.

5.1 Volumeontwikkeling
De verwachte groei van de sector ligt tussen de 20 en 46 procent, afhankelijk van economische ontwikkelingen. Zonder
aanvullende maatregelen zal de Randstad dichtslibben.
Als tegemoet wordt gekomen aan de groei van het volume (door nieuwe wegen aan te leggen of openbaar vervoer uit te breiden)
stijgt het energieverbruik van de sector. Andersom geldt dat het energieverbruik minder hard stijgt als de groei wordt
afgeremd. Dat kan bijvoorbeeld door thuiswerken en telewerken te stimuleren. Maar ook via ruimtelijk beleid: wonen, werken
en de voorzieningen die hiervoor nodig zijn kunnen dichter bij elkaar worden gebracht.

5.2 Energie-efficiëntie
Besparing in brandstofgebruik is mogelijk door de infrastructuur aan te passen, zodat het verkeer beter doorstroomt of er
gekozen wordt voor een ander vervoermiddel. Daarnaast zijn technologische aanpassingen denkbaar, waardoor voer- en
vaartuigen minder energie nodig hebben. Tot slot kunnen bestuurders de stimulans krijgen om via gedragsverandering bij te
dragen aan energiezuinigheid.
Technologische aanpassingen aan voer- en vaartuigen moeten op Europees niveau geregeld worden, zodat er sprake blijft van
een gelijk speelveld. Dit gebeurt overigens al. Verder is van belang dat innovaties die brandstofbesparing als doel hebben,
vooral gericht zijn op de automotor van de toekomst wordt: de huidige techniek gaat verdwijnen.
Gezien haar verantwoordelijkheid voor de regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar vervoer, heeft de provincie
invloed op de infrastructuur. Dit komt aan de orde in het handelingsperspectief.

7a) Het aandeel personenauto’s in Noord-Holland is relatief hoog, omdat er veel leasemaatschappijen in Noord-Holland gevestigd zijn.
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5.3 Verduurzaming brandstofverbruik
De vraag is vervolgens hoe in de resterende energievraag zo duurzaam mogelijk kan worden voorzien. Voor 2050 wordt de
volgende brandstoffenmix verwacht, die uiteraard pas duurzaam is als de benodigde elektriciteit duurzaam is opgewekt.

Opties 2050

Aandeel in energie-verbruik

Geschikt voor

Elektriciteit

50 procent

Lichter verkeer en vervoer vanwege kleine actieradius en beperkte
accucapaciteit

Waterstof

15 procent

Middelzwaar verkeer en vervoer vanwege de wat grotere actieradius,
maar niet zeer groot door de lage energiedichtheid, waardoor er een
grote tank nodig is.

Biobrandstof (bio-LNG7),
biodiesel, ethanol)

35 procent

Zwaar vervoer en grote actieradius.
Deel van de mobiele werktuigen en scheepvaart.

De technieken zijn nog niet uitontwikkeld. Hierdoor is het nog niet duidelijk welke techniek gaat domineren en of de
bovenstaande inschatting op basis van huidige verwachtingen uitkomt. Biomassa zal schaars zijn. Elektriciteit en waterstof
hebben ieder hun voor- en nadelen, zie hierna.

Kenmerken

Elektriciteit

Waterstof

Factoren die de acceptatie door
consumenten beïnvloeden

•
•
•
•

Lange laadtijd.
Beperkte actieradius.
Beschikbaarheid (snel)laadpunten.
Accu’s gaan minder lang mee dan
voertuig.

•
•
•
•
•

Snel tanken bij de pomp (zoals nu).
Grotere actieradius.
(Internationale) beschikbaarheid vulpunten.
Brandstofcel gaat even lang mee als voertuig.
Perceptie: minder veilig.

Benodigde tank- en
laadinfrastructuur

•

Decentraal fijnmazige laadinfrastructuur en snelladers leiden
op termijn tot inpassingsvraagstuk.

•
•

Centrale brandstofvoorziening op bestaande tankstations, waarbij
de waterstof via tankwagens of via leidingen wordt aangevoerd.
Grote aanloopverliezen bemoeilijken vroege uitrol.

Benodigde (systeem)innovatie

•

Distributienet moet zwaarder en/of
slimmer worden.
Goedkopere accu’s.
Accu’s die even lang meegaan als het
voertuig.
Accu’s die sneller laden; opkomst
supersnel-laden (300-500 kW).

•
•
•
•

Goedkopere productie (elektrolyse).
Minder energieverspilling van de brandstofcel.
Opschaling opslag en distributie (pijplijn).
Goedkopere auto’s.

•
•
•

Gezien de vervangstermijn van vervoermiddelen is emissieloos rijden in 2050 goed mogelijk. Om een gelijk speelveld te
houden, zal stimulerende wetgeving uit Europa dan wel van het Rijk moeten komen. Voor de provincie, als concessieverlener
van tankstations, ligt er een rol voor de veilige inpassing van eventuele nieuwe brandstofinfrastructuur, met name voor
waterstof en bio-LNG. Verder is verzwaring van het elektriciteitsnet een randvoorwaarde.

5.4 Wat kan de provincie Noord-Holland doen?
Het handelingsperspectief van de provincie is als volgt:

7) LNG is liquified natural gas, oftewel vloeibaar aardgas. Bio-LNG is hetzelfde, maar verkregen uit biomassa.
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Doelstelling

Maatregel

Wat kan de provincie Noord-Holland doen?

Sturing op behoefte aan
mobiliteit en transport

Stimuleren thuiswerken en
teleconferenties.

•

Afspraken, convenanten
bewustwordingscampagnes.

Beprijzing mobiliteit (bezit
en gebruik).

•
•

Brandstofafhankelijke beprijzing.
Milieuvignet voor provinciale wegen invoeren.

Ruimtelijk beleid.

•
•
•

Locatiebeleid.
Allocatie wonen, werken, voorzieningen.
Stimuleren OV-knooppuntenbeleid.

OV-knooppuntenbeleid.
Locatiebeleid is onderdeel van
economisch beleid in Plabeka en NH-N
en van de HIRB-subsidieregeling.

Verhogen bezettingsgraad
vervoermiddelen
(carpoolen).

•
•
•

Onderzoek.
Aanleg carpoolstroken en carpoolplaatsen.
Criteria hanteren bij aanbesteding busvervoer.

Criteria opgenomen in
aanbesteding busvervoer.

Grotere logistieke efficiëntie, •
hogere beladingsgraad.

Innovatie stimuleren.

Duurzaamheid is opgenomen in
innovatiebeleid.

Grotere efficiëntie
mobiliteit binnen één
vervoermiddel.

•

Criteria opnemen bij aanbesteding busvervoer en
opdrachtverlening.

Criteria is opgenomen bij
aanbesteding busvervoer en
opdrachtverlening.

Grote efficiency op
wegennet (ook vaarwegen)
= doorstroming.

•

Doorstroming bevorderen.

Actieve geleiding verkeersstromen.
Maatregelen in het kader van het
programma ‘Beter Benutten’.

Modal shift-beleid.

•
•

Investeringen in infrastructuur OV, (bussen) en fiets.
Ruimtelijk beleid, onder andere OV-knooppunten.

OV-knooppuntenbeleid.
Inzet op ‘Beter Benutten’, gericht
op stimuleren vervoer over water.

Innovatie en opschaling.

•
•
•
•
•
•

Onderzoek.
Innovatie stimuleren (eventueel rol launching
customer vervullen).
Aanjagen klantvraag.
Criterium bij aanbesteding busvervoer.
Criterium bij opdrachtverlening.
Inkoop voertuigen eigen organisatie.

Innovatie/onderzoek: onderzoek
door MRA-E en MKB-innovatiefonds.
Nul-emissie is een criterium bij de
aanbesteding van busvervoer.

•
•
•

Onderzoek.
Campagnes.
Criterium bij aanbesteding busvervoer.

•
•
•

Innovatie stimuleren (launching customer).
Criterium bij aanbesteding busvervoer.
Faciliteren via aanleg adequate tank- en
laadinfrastructuur.
Bij het Rijk aandringen op stimuleringsbeleid voor
particulieren en beleid voor de tweedehandsmarkt.

Efficiëntie van mobiliteit en
transport vergroten

Voertuigen zuiniger maken
(productie)

Zuiniger rijgedrag

Gebruik van brandstoffen
met lagere CO2-uitstoot
(productie)

Innovatie en opschaling.

•

Huidige inzet

MRA beleid elektrische laadpalen.
Nul-emissie is een criterium bij de
aanbesteding van het busvervoer.
Eigen organisatie.

5.5 Impact en consequenties
Vanuit oogpunt van energiebesparing genieten maatregelen die het gebruik van fiets, OV/spoor en binnenvaart weten te
stimuleren, de voorkeur boven maatregelen die het (individuele) autogebruik bevorderen. Maatregelen die inwoners en
bedrijven in de portemonnee raken of hun keuzevrijheid aantasten, stuiten echter op weerstand. Bij verplicht vervoersmanagement wordt dit risico naar de werkgevers geschoven, die al kampen met een krappe arbeidsmarkt. Voor modal

shift-beleid geldt bovendien dat dit het OV zwaar kan belasten: als 5 procent van de autorijders overstapt op het OV, dan
stijgt het aantal passagiers in het OV wel met 30 procent. Modal shift-beleid kan dus een enorme uitbreiding van het OV
vergen. De Provincie Noord-Holland heeft niet voor modal shiftbeleid gekozen, omdat de effectiviteit van modal shiftbeleid niet bewezen is.
In 2050 zal het energieverbruik hoe dan ook flink zijn afgenomen, door maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie,
gecombineerd met de overstap op elektrische voer- en vaartuigen. Een elektrische auto verbruikt bijvoorbeeld slechts 40
procent van de hoeveelheid energie die een auto met verbrandingsmotor nodig heeft.

5.6 Tijdpad en keuzemomenten
Korte termijn (komende 2 à 3
jaar)

Visie op OV en positie e-bike ontwikkelen (gezien de lange doorlooptijd van infrastructuur).
Plan opstellen voor de ontwikkeling en inpassing van grootschalige tank- en laadinfrastructuur (elektriciteit,
waterstof, LNG), inclusief een actieplan om de impact op het elektriciteitsnet te beperken (met netbeheerder).
Bepalen van het smart mobility-beleid voor de middellange en lange termijn, rekening houdend met ontwikkelingen
als autonome voertuigen, infrastructuur, data en mobility as a service.
Plan opstellen voor de verduurzaming van het eigen wagenpark.

Uiterlijk 2030-2035

Bepalen of afscheid nemen van de fossiele tankinfrastructuur actie vergt.
Als (inter)nationaal beleid onvoldoende tot verduurzaming van het wagenpark leidt: een alternatief plan bedenken
voor de verduurzaming van de resterende energievraag.

Doorlopend

OV-knooppuntenbeleid uitvoeren.
Digitale infrastructuur op orde houden.
Green Deal implementeren: nul-emissie eisen bij OV-concessies.
Innovatieve verkeers- en vervoersconcepten aanjagen via fondsvorming, onderzoek, proeftuinen en als launching customer.
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OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE
ENERGIE
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In Noord-Holland wordt 5,7 procent van de energie duurzaam
opgewekt. Het aandeel wind op land groeit het hardst. Hernieuwbare
energie is echter vooralsnog duurder dan fossiele energie en is
zonder subsidie nog niet rendabel. Op basis van de deelstudies naar
de vraagsectoren verwachten we dat de energievraag van NoordHolland in 2050 waarschijnlijk ergens tussen de 160 PJ en de 200 PJ
uitkomt. Gezien de onzekerheden (bijvoorbeeld de groei in mobiliteit
of in aantallen datacenters) is een ruime marge aangehouden.8)
De volgende bronnen voor hernieuwbare energie zijn relevant in Noord-Holland:
•

Aardwarmte (geothermie) en omgevingswarmte (warmtepomp).

•

Wind (windturbines op land).

•

Zon (zonnepanelen en zonnecollectoren, op daken, zonneweides of andere opstellingen).

•

Biomassa (dit kan vergist of vergast worden, met biogas als gevolg, of verbrand voor warmte of elektriciteit). Biogas kan
opgewaardeerd worden tot groen gas, een alternatief voor aardgas.

Andere technologieën, bijvoorbeeld osmose of zeewierteelt, zijn nog te duur of staan te ver van de markt om inzetbaar te zijn.
Er is onderzoek gedaan naar de potentie van de meest voorkomende manieren om hernieuwbare energie op te wekken, gegeven
de beschikbare ruimte in Noord-Holland.9)
Dit onderzoek houdt geen rekening met provinciaal beleid dat de mogelijkheden inperkt en eventuele ruimte die voor andere
opgaven nodig is (denk aan klimaatadaptatie). Het onderzoek wijst uit dat het gezamenlijke, maximale potentieel in theorie
veel groter is dan de verwachte bovengrens van de energievraag (na het nemen van besparingsmaatregelen) van 200 PJ in 2050.
Het is echter zeer de vraag welk deel van het maximale potentieel daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, als alle economische,
ruimtelijke en maatschappelijke overwegingen worden meegenomen.
Uit een vervolgonderzoek10) blijkt dat binnen bestaand provinciaal beleid ongeveer de helft van de energievraag in 2050
ingevuld kan worden met opwekking door technieken die ruimtelijk en kostentechnisch relatief aantrekkelijk zijn. De
beleidsruimte van de provincie moet dan wel optimaal worden benut. Het gaat dan om geothermie, groen gas uit biomassa,
zon-pv, zonthermie, benutting van de aanwezige reststromen van vaste biomassa en de door het Rijk opgelegde doelstelling
voor wind op land (685,5 MW). Zonneweides vallen af, omdat daar nog geen provinciaal beleid voor is. Het onderzoek houdt
echter geen rekening met bijvoorbeeld het maatschappelijk draagvlak of de gevolgen voor natuur of landbouw. Het onderzoek
veronderstelde bovendien dat er maximaal wordt ingezet op energie-efficiëntie. Verder bleek dat er binnen Noord-Holland geen
energiebron beschikbaar is die 50 PJ aan industriële warmte (hoge-temperatuurwarmte) en biobrandstoffen voor zwaar
transport kan leveren. Daarom veronderstelt het onderzoek de import van biomassa/biobrandstof. Hoe deze vraag naar
industriële warmte en transportbrandstoffen zich gaat ontwikkelen, is nog onbekend. Hierbij spelen discussies over de
wenselijkheid van inzet en afhankelijkheid van biomassa en biobrandstoffen een rol.
De provincie staat vervolgens voor een keuze: hoe vullen we de resterende opgave in? Er ligt een mix van drie mogelijkheden
voor, met ieder hun eigen voor- en nadelen. Alle drie de opties hebben zelfstandig nog voldoende potentieel om de resterende
energievraag volledig in te vullen, maar dat zou grote consequenties hebben voor onder meer landschap en ruimtelijke kwaliteit, zie het schema.

8) Vanwege de grote onzekerheden zijn in deze analyse de cijfers afgerond op tientallen, op termijn kan meer in detail gekeken worden.
9) De ruimtelijke effecten van de energietransitie in Noord-Holland (ECN 2015).
10) Perspectieven op een volledig hernieuwbare energievoorziening in Noord-Holland (ECN 2016).
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Techniek

Voordelen

Nadelen

Biomassa (import, inclusief
transportbrandstoffen)

Lokaal weinig ruimtebeslag.

Afwenteling ruimtegebruik op andere landen.
Discussie rond duurzaamheid.
Niet de meest kostenefficiënte optie.

Wind op land

Aanzienlijk kostenefficiënter dan bijvoorbeeld biomassa en
zonneweides. Op eigen grondgebied opgewekt.

Groot ruimtebeslag.
Maatschappelijke weerstand.

Zonneweides en -installaties

Minder kostenefficiënt dan wind, maar kostenefficiënter dan
biomassa. Minder visuele impact op landschap dan
windturbines. Op eigen grondgebied opgewekt.

Groot ruimtebeslag.

Ook in de situatie dat Noord-Holland energieneutraal zou zijn, dan nog kunnen er tussen regio’s en binnen de verschillende
energiedragers verschillen bestaan tussen vraag en aanbod. Uit de ruimtelijke verkenning blijkt dat er dat er in Noord-Holland
Noord voldoende potentieel aan energie uit zon en wind en aardwarmte is om in de eigen vraag te voorzien. Benutting van zon
en wind stuit echter wel op ruimtelijke en economische beperkingen en vaak op maatschappelijke weerstand. Het aanbod aan
aardwarmte lijkt in principe meer dan voldoende om te voorzien in de behoefte aan lage-temperatuurwarmte (LTW). Een
surplus aan LTW zou eventueel naar de MRA kunnen worden getransporteerd, aangezien de MRA naar verwachting niet zelf
in deze behoefte kan voorzien.
Een eventueel overschot aan elektriciteit uit zon en wind in Noord-Holland Noord kan direct via het elektriciteitsnet de regio
verlaten, of eerst worden omgezet en tijdelijk worden opgeslagen. Dit is mogelijk via een innovatieve conversietechnologie,

zoals power to gas, maar dit is nog duur. Via haar innovatiebeleid kan de provincie een rol nemen in de verder ontwikkeling van
deze technologieën.
De MRA kan naar verwachting niet op eigen grondgebied in haar energievraag voldoen. Wel liggen er kansen om de
‘restruimte’ rond Schiphol en de haven te benutten, wat vraagt om een gebiedsgerichte aanpak.11) Op nationaal niveau is nog
geen duidelijkheid over de wijze waarop wordt omgegaan met regionale overschotten en tekorten.
De ruimtelijke verkenningen laten ook zien dat de energietransitie sterke relaties heeft met verstedelijking, mobiliteit,
economie en landschap. Er liggen kansen voor bijvoorbeeld meervoudig ruimtegebruik, zoals het combineren van de energieinfrastructuur met de verkeersinfrastructuur. Zo kunnen we bijvoorbeeld verrommeling van het landschap voorkomen.

6.1 Het transitiepad naar 2050
De tabel vermeldt per relevante vorm van duurzame opwekking wat er moet gebeuren om de potentie in 2050 te benutten.

Technologie

Factoren die het
ontwikkelingstempo bepalen

(Mogelijke) beperkingen aan
realisatie volledig potentieel

Aandachtspunten

Geothermie

De snelheid van de ontwikkeling
van warmtenetten in combinatie
met de aanpassingen in de
gebouwde omgeving.

Suboptimale verspreiding van
boorputten.

In de MRA is nog onderzoek nodig naar de
potentie.
Voor optimale benutting van de potentie is
een visie nodig op de verkaveling van de
beschikbare ruimte voor putten en
infrastructuur.

Windturbines op land

De termijn waarop locaties
beschikbaar zijn.
Het maatschappelijk draagvlak.

Noord-Hollandse beleidskaders (er kan
momenteel niet méér dan 685,5 MW
worden opgewekt).

Zonneweides en losse
opstellingen

De termijn waarop locaties
beschikbaar zijn.

Noord-Hollandse beleidskaders.

Biomassa-vergisting en
-vergassing

Het tempo waarin de
vraagsectoren deze kunnen en
willen toepassen.

Hoeveelheid reststromen op eigen
grondgebied.
Mogelijkheden voor import, gezien de
verwachte schaarste.

Gebouwgebonden
opwekking

Snelheid waarin diverse groepen
gebouweigenaren maatregelen
nemen.

Zie deelstudie (‘Gebouwde omgeving’).

Zie deelstudie ‘Gebouwde omgeving’.

Voor alle opties geldt dat de techniek relatief snelle toepassing mogelijk maakt. Het tempo
kan afgeremd worden door:
•

Een (tijdelijk) tekort aan de beschikbare subsidies,

•

Een tekort aan beschikbare capaciteit van de bouw- en installatiesector,

•

Onvoldoende kritische massa aan warmtevragers op het moment van aanbod,

•

Een achterblijvende ontwikkeling van de energie-infrastructuur. Zie hiervoor de deelstudie ‘Energie-infrastructuur’.

11) Het Bestuurlijk Platform NZKG heeft al opdracht gegeven om een ontwikkelingsstrategie op te stellen voor het NZKG. Dit is een eerste aanzet tot zo’n
gebiedsgerichte aanpak.
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6.2 Onzekerheden
De mate waarin opties werkelijkheid kunnen worden, is afhankelijk van (deels niet te beïnvloeden) ontwikkelingen op
nationaal en mondiaal niveau. Op deze ontwikkelingen heeft de provincie weinig invloed. Relevante vragen zijn in dit
verband:
•

Biedt het Europees en nationale energie- en klimaatbeleid investeerders voldoende zekerheid?

•

Hoe ontwikkelen de prijzen van fossiele en hernieuwbare energie zich?

•

Welke technologieën gaan domineren? Technologieën zijn veelal nog niet volledig uitontwikkeld. Bovendien kan
innovatie leiden tot nieuwe technologieën. Onzekerheid maakt investeerders huiverig.

•

Hoe zal het maatschappelijk draagvlak voor bepaalde technologieën zich ontwikkelen?

•

In hoeverre blijft (betaalbare) biomassa beschikbaar voor de Nederlandse markt?

Speelveld
De wereld van hernieuwbare energie kent een diversiteit aan spelers. Bijna altijd gaat het om initiatieven van een of meerdere
private partijen, die mogelijk worden gemaakt met financiële steun van de overheid en waarbij de netwerkbedrijven de
ontwikkelingen moeten faciliteren. Afhankelijk van de opwekcapaciteit (in MW), is de gemeente, de provincie of het Rijk
verantwoordelijk voor de vergunningverlening.
Voor grootschalige opwekking gelden, naast de wettelijke vereisten, provinciale en gemeentelijke beleidskaders. Eventuele
verruiming hiervan heeft uiteraard grote consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Verder moet de
energie-infrastructuur het mogelijk maken dat hernieuwbare opwekking in het net kan worden gebracht. Dit is een
verantwoordelijkheid van de netbeheerders.

6.3 Maatschappelijk draagvlak
Het ruimtebeslag van duurzame energieopwekking zal groot zijn. Zelfs inwoners die nut, noodzaak en urgentie van de
energietransitie onderschrijven, kunnen ruimtelijke ingrepen in hun eigen omgeving afwijzen. Het is niet zinvol deze
inwoners de vraag te stellen of de ruimtelijke ingreep in hun omgeving moet plaatsvinden. Dat leidt immers alleen maar tot

afwenteling. Wel kunnen inwoners vroegtijdig betrokken worden bij de vraag hoe de inpassing het beste kan plaatsvinden. Dit
is meestal een gemeentelijke opgave. De provincie kan gemeenten hierbij ondersteunen.
Het maatschappelijk draagvlak neemt naar verwachting toe als initiatieven van onderop ruim baan krijgen, denk aan
initiatieven van lokale energiecorporaties of gemeenten. De Omgevingswet zal de opdracht tot burgerparticipatie bij
initiatiefnemers neerleggen. Van belang is dat overheden aan initiatiefnemers én inwoners duidelijkheid bieden, zodat
iedereen weet wat er onder een adequaat participatieproces wordt verstaan. Dit is belangrijk om gevoelens van rechtsongelijkheid te voorkomen.

6.4 Wat kan de provincie Noord-Holland doen?
De provincie kan de energietransitie helpen versnellen, dan wel realiseren. Hieronder staat per relevante technologie wat
mogelijke maatregelen zijn, inclusief de consequenties.
•

Geothermie - er is geen aanpassing van het provinciaal beleid nodig om te realiseren wat mogelijk is. Wel is van belang
dat een overheid regie neemt op de bovenlokale ‘verkaveling’ van deze boorputten, zodat het beschikbare potentieel
optimaal wordt benut. Als beleidsontwikkelaar en regelaar kan de provincie deze rol goed op zich nemen.

•

Windenergie op land - de provincie maakt al 685,5 MW mogelijk. Om méér te realiseren, moet het beleidskader verruimd
worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de impact van windturbines op de ruimtelijke kwaliteit
en leefbaarheid groot is. Dit kan zorgen voor maatschappelijke weerstand. Deelname van bewoners in lokale initiatieven
kan het draagvlak dan weer vergroten. Verder is er sprake van een economisch belang: de aanleg en het onderhoud van
windparken zorgen voor veel nieuwe werkgelegenheid.

•

Opstellingen van zonnepanelen - de provincie heeft ruimtelijk beleid dat het aantal en de grootte van opstellingen
beperkt. Aanpassing van dit beleid kan leiden tot meer hernieuwbaar opgewekte energie, maar heeft voor- en nadelen.
Het ruimtebeslag kan weliswaar groot zijn. Daar staat tegenover dat de opstellingen vaak van grote afstand niet erg
zichtbaar zijn en dat zonnepanelen geen hinderlijke slagschaduw of geluid veroorzaken. Het effect van zonneweides op de
bodem (voor toekomstige landbouw) is nog onbekend. Hier zou de provincie onderzoek naar kunnen doen.
Meervoudig gebruik is technisch gezien mogelijk.Denk aan verkeersinfrastructuur (inclusief bermen, geluidswallen,
parkeerterreinen en dergelijke) of de combinatie met windturbines. Duidelijk is in elk geval wel dat zonneweides op
agrarische gronden de productie van voedsel, biomassa of producten voor de biobased economy grotendeels uitsluit. De

provincie kan onderzoek doen naar de kansen en risico’s van meervoudig gebruik voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.
•

Biomassa van eigen bodem - het potentieel hiervoor is beperkt. De provincie heeft hierbij geen rol. Vergassing van
biomassa biedt grote mogelijkheden. De provincie heeft om die reden de demonstratie-installatie voor biomassavergassing Milena-Olga mede gefinancierd. Nadeel is dat het ruimtegebruik van de benodigde biomassa wordt
afgewenteld op andere landen. Bovendien kost de import zelf ook energie (scheepvaart).
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Opwekking in de gebouwde omgeving (zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen - om de opwekpotentie in
de gebouwde omgeving te benutten, moet een veelheid aan gebouweigenaren in beweging komen. Zie de deelstudie
‘Gebouwde omgeving’. De rol van de provincie hierbij is die van aanjager, stimulator en verbinder. De invoeding van een
eventueel surplus aan opgewekte elektriciteit op het net vereist vooral initiatief van de netbeheerders. Dit komt aan de
orde in de deelstudie ‘Energie-infrastructuur’.

Al met al geldt dat geothermie en opwekking in de gebouwde omgeving hun potentie kunnen realiseren binnen de
beleidsruimte van de provincie. Op korte termijn kan de provincie:
•

Een visie opstellen voor de verkaveling van de ruimte voor een optimale verdeling van geothermieputten. Hoe eerder de
grond optimaal verkaveld is, hoe meer de potentie van geothermie benut kan worden.

•

Onderzoek doen naar de mogelijkheden van transport van LTW over lange afstanden.

•

Onderzoek doen naar de effecten van zonneweides op landbouwgrond.

•

Onderzoek doen naar de kansen en risico’s van meervoudig gebruik van ruimte voor de opwekking van duurzame energie.

•

Innovatie stimuleren op het gebied van energieopslag.

•

Met stakeholders een gebiedsgerichte aanpak opstellen voor clusters als het NZKG, Schiphol en de Greenport.

•

Onderzoek doen naar de beste wijze om rechtsongelijkheid bij participatievraagstukken te voorkomen.

6.5 Impact en consequenties
De provincie kan duurzaam in de resterende energievraag voorzien, maar dat vergt keuzes: hoeveel ruimte is er voor
windturbines op land, zonneweides en zonne-opstellingen? En hoeveel import van biomassa vindt straks plaats? Méér van het
een betekent dat er minder van het andere nodig is.
Een beeld van de duurzame energiemix in 2050 is niet te schetsen zonder vooruit te lopen op keuzes die de provincie nog gaat
maken, onder meer in de Omgevingsvisie.

6.6 Tijdpad en keuzemomenten
Alle drie de genoemde opties zijn relatief snel te realiseren. Vanuit het oogpunt van de energietransitie zijn keuzemomenten
daarmee vooral afhankelijk van (nationale) doelstellingen en afspraken. Dat neemt niet weg dat er wel tijdig een integrale
afweging en besluitvorming moet plaatsvinden, gezien de relatie die energieopwekking heeft met verstedelijking, mobiliteit
en economie. Alleen dan kunnen bijvoorbeeld de kansen voor meervoudig ruimtegebruik worden benut en (kan bijvoorbeeld
verrommeling) van het landschap worden voorkomen.
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De provincie streeft naar een robuust en veilig energiesysteem
met zo min mogelijk energieverlies, tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten. Een energiesysteem waarbij bovendien
rekening wordt gehouden met een goede ruimtelijke ordening en
ruimtelijke kwaliteit. Hieronder staat wat daarvoor nodig is. Daarna
komt het handelingsperspectief van de provincie aan de orde.
7.1 Hoe moet de energie-infrastructuur veranderen?
Aanpassingen aan de elektriciteitsinfrastructuur
•

Netverzwaring - Nederland elektrificeert, waardoor het net op sommige plekken tot wel zes keer moeten worden
verzwaard als er geen andere maatregelen worden toegepast. De kosten, het ruimtebeslag boven- en ondergronds en de
maatschappelijke impact daarvan zijn groot en de ontwikkeltrajecten duren lang. Er is minder verzwaring nodig als de
‘piekvraag’ lager wordt. Dat kan bijvoorbeeld door prijsprikkels voor de afnemer en door ‘slimme apparaten’; apparaten die
reageren op het variërend aanbod aan elektriciteit of de hoogte van de elektriciteitsprijs. Er komt een moment waarop de
capaciteit van het landelijk elektriciteitsnet volledig wordt benut. Dat maakt de vraag urgenter welke energievragers
buiten het elektriciteitsnet om elektriciteit kunnen afnemen, bijvoorbeeld met een directe aansluiting op een transformatorstation en direct via wind op zee of land. Dit laatste kan een optie zijn voor bedrijven in het Noordzeekanaalgebied.

•

Tweerichtingsverkeer - Afnemers worden steeds vaker ook leverancier van energie. Daar moeten de netbeheerders het
systeem op aanpassen. Risico is dat opwekking ‘achter de meter’ kleine leveranciers onafhankelijk van het net maakt. Dat
maakt netten relatief duurder en dus minder aantrekkelijk.

•

Vergroten flexibiliteit van het elektriciteitsnet - Wind- en zon leveren geen constant aanbod aan energie en ook de
vraag is niet constant. Om vraag en aanbod in balans te brengen, kan een teveel aan energie worden opgeslagen. Deze
energie kan ingezet worden als zon en wind niet aan de vraag kunnen voldoen. Voor die opslag bestaan technologieën,

zoals power to gas.12) Deze zijn echter nog niet rijp voor de markt. Innovatie en opschaling zijn nodig. De rol van opslag kan
beperkt worden door op momenten van onderaanbod elektriciteit in het buitenland te kopen, en overaanbod te verkopen.
Aan de vraagkant kunnen prijsprikkels, ander gedrag en slimme apparaten de vraag verminderen en zo in balans brengen
met het aanbod.

Het verwijderen of vervangen van het gasnet
Het gasnet wordt vervangen om plaats te maken voor alternatieven, behalve op plekken waar op termijn (pakweg na 2030)
groen gas beschikbaar is. Netbeheerders zijn hiervoor verantwoordelijk, maar zij zijn afhankelijk van de keuzes die gemeenten
(uiterlijk in 2021) maken. De provincie kan gemeenten hierbij ondersteunen. Dit gebeurt ook al, bijvoorbeeld via onderzoek van
CE Delft naar mogelijkheden op wijkniveau.

Aanleg van warmtenetten
Met restwarmte of warmte uit geothermie kunnen gebouwen en kassen van lage-temperatuurwarmte (LTW) worden voorzien.
Hiervoor is dan wel een warmtenet nodig. Een warmtenet kan het elektriciteitsnet helpen balanceren door energie in warm
water op te slaan.
Zo’n warmtenet kan gevoed worden met warmte uit geothermie of restwarmte, bijvoorbeeld van de industrie of van datacenters. In Noord-Holland Noord biedt geothermie meer dan voldoende potentie, maar moet de kansrijkheid van warmtenetten
en optimale tracés nog bepaald worden.
In Noord-Holland Zuid/MRA moet nog onderzoek plaatsvinden naar de potentie van geothermie. Vraag en aanbod naar
restwarmte zijn al wel in kaart gebracht (in het kader van de onderzoeken voor het ‘Grand Design’), maar het aanbod van
restwarmte kan in de toekomst lager uitvallen. Dat komt doordat de industrie bespaart op energie en maatregelen neemt op
het gebied van circulariteit. Onderzoek moet hier meer duidelijkheid brengen. Het bedrijfsleven zal zich echter over het
12) Power to gas (ook wel P2G) is een energieopslagtechniek waarbij elektrische energie omgezet wordt in gas (bijvoorbeeld waterstofgas) en dus in
chemische energie.
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algemeen niet graag voor langere termijn willen vastleggen op de levering van restwarmte. Als de kosten te hoog zijn of de
onzekerheden te groot, kiest de industrie voor andere opties. De mate van duurzaamheid van de restwarmtebronnen in de
MRA is in beeld gebracht. Dit inzicht biedt de mogelijkheid om eerst of alleen de meest duurzame bronnen te benutten.
De kosten van de aanleg en het verbinden van warmtenetten worden voor de MRA geschat op 1,4 à 1,7 miljard euro. Voor NoordHolland Noord zijn deze kosten nog niet in beeld gebracht. Momenteel worden warmtenetten privaat ontwikkeld en
gefinancierd. De gemeenten zijn vergunningverlenend.
Het is van belang dat het Rijk snel duidelijkheid geeft over de marktordening bij warmtenetten. De provincie kan hierop
aandringen. Er liggen verschillende opties voor. Warmtenetten kunnen door private partijen, door publieke partijen of in de
vorm van publiek-private samenwerking ontwikkeld worden. In elke situatie geldt: tarieven moeten gereguleerd worden,
vastgelegd moet worden of splitsing van netbeheer en energielevering een vereiste is en er moet bepaald worden of er vrije
toegang is voor derden. Wat dit laatste betreft: het moet ook duidelijk zijn of er vrije toegang is voor álle warmtenetten of dat
dit afhankelijk is van de marktomstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen lokale distributienetten en een hoofdnet. Verder kan er nog gekozen worden tussen een systeem waarbij alleen de directe afnemers betalen voor
de geleverde warmte, of een systeem waarbij de kosten op enigerlei wijze gedeeld worden, dan wel dat er subsidies worden
verstrekt voor de totstandkoming van de netten.

Aanleg van CO2-netten
Afvang en hergebruik van CO2 kunnen grote impact hebben op vermindering van de CO2-uitstoot. CO2 kan bijvoorbeeld

gebruikt worden als grondstof in de industrie (op termijn) en de glastuinbouw (nu al). Er vindt daarom onderzoek plaats naar
een regionaal CO2-net voor hergebruik van CO2. Op korte termijn kunnen initiatieven in de glastuinbouw al gerealiseerd
worden. Dit maakt de economische positie van de glastuinbouw sterker.

De verwerving van CO2 als grondstof is onderdeel van de bedrijfsvoering van telers. Daarom moeten zij de kosten van aanleg

van leidingen deels zelf betalen. De provincie draagt bij. De financiële haalbaarheid van aanleg hangt af van de grootte van de
vraag (die in concentratiegebieden al gebundeld is), de beschikbaarheid van voldoende zuivere CO2, de afstand tot de bronnen,
de eventuele aanwezigheid van bruikbare infrastructuur en natuurlijk de prijs. Wat de situatie ook is: de investeringen in de

afvanginstallatie laten zich vaak moeilijk terugverdienen; vaak is sprake van een onrendabele top. Financiële ondersteuning
van de (Rijks)overheid kan uitkomst bieden. Overheden hebben hierbij een duidelijk belang: telers doen pas afstand van hun
warmtekrachtkoppeling (op aardgas) als ze op een betaalbare worden voorzien in hun behoefte aan warmte, elektriciteit én CO2.

7.2 Inpassing en afstemming in ruimte en tijd
De diverse netten zullen wellicht deels opnieuw gerangschikt moeten worden om tot optimalisatie van de ondergrondse ruimte
te komen. Er komen niet alleen méér en zwaardere elektraleidingen, maar deze kennen bovendien een beschermingsregime.
Ook voor warmtenetten gelden beperkingen: ze mogen niet te dicht bij het waterleidingnet komen te liggen, vanwege het
legionellagevaar. Netbeheerders hebben volledig inzicht in elkaars tracés nodig om deze onderling af te stemmen. Dat inzicht
is er onvoldoende.
Ook het moment van aanleg of vervanging van ondergrondse infrastructuur is van belang. Aanleg en vervanging doen een
enorm beroep op organisatiecapaciteit, aannemerscapaciteit en financiële capaciteit. Inzicht in elkaars netten en investeringstermijnen en afstemming van planningen en tracés kunnen voorkomen dat de grond steeds opnieuw open moet en dragen bij
aan een slimme manier om mensen en machines in te zetten. Dat houdt de kosten laag, al wordt dat effect voor een deel teniet
gedaan doordat sommige infrastructuur vervroegd moet worden afgeschreven. Verder is het zaak de benodigde aanpassingen
in de infrastructuur en in gebouwen goed op elkaar af te stemmen. Knelpunt daarbij is de beschikbare capaciteit bij bouw- en
installatiebedrijven, die nu al tekortschiet. In de gebouwde omgeving is dan ook een programmatische aanpak per wijk nodig,
die regionaal is afgestemd. ‘Meekoppelkansen’ liggen er bij de vervanging van rioleringen.
Het is voor netbeheerders van belang dat overheden hen vroegtijdig betrekken bij de ruimtelijke inpassing van vragers en
aanbieders van energie. Weliswaar zijn netbeheerders tot aansluiting verplicht, maar door de inbreng van netbeheerders mee
te nemen in de locatiebepaling kunnen aanbieders en vragers soms handiger gesitueerd worden. Dat betekent een lagere
belasting van het elektriciteitsnet. Ook is het handig als vraag en aanbod van energie zoveel mogelijk op één plek geconcentreerd
zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Noordzee-kanaalgebied (NZKG), relatief dicht bij de windparken op zee. Het NZKG biedt
bovendien de fysieke en milieuruimte voor opwekking, omzetting, opslag en distributie van duurzame energie (elektriciteit,
groen gas en synthetisch gas) en reststromen (CO2). Momenteel wordt in opdracht van het Bestuursplatform NZKG gewerkt aan
een ontwikkelings-strategie om kansen te benutten.

Het is tot slot de vraag welke rol de netbeheerders krijgen als het gaat om andere aspecten van de energietransitie, zoals de
benodigde innovatie op het gebied van de opslag van energie. Wat moet aan de markt overgelaten worden en wat aan de
netbeheerders? Faciliteren netbeheerders de markt alleen, of krijgen ze een grotere rol? Onduidelijkheid hierover kan
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verlammend werken, dus is het van belang dat besluitvorming door het Rijk hierover op korte termijn plaatsvindt. Er ligt een
wetsvoorstel ter besluitvorming voor.

7.3 Wat kan de provincie Noord-Holland doen?
Waar een ander verantwoordelijk is, kan de provincie niet meer doen dan stimuleren, faciliteren, knelpunten signaleren en
belemmeringen (helpen) wegnemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de warmtetransitie. Het Rijk wil de gemeente als regievoerder
aanwijzen. De provincie faciliteert gemeenten al bij de warmtetransitie, door inzichtelijk te maken wat waar mogelijk is. De
provincie kan echter een grotere rol nemen in het bij elkaar brengen van de vele verschillende netbeheerders en het laten
afstemmen van tracés en planningen. Dit is immers veelal een bovenlokale opgave.
De provincie heeft een grote verantwoordelijkheid in het ruimtelijk-economisch domein. De provincie zou een grotere rol
kunnen nemen in de ruimtelijke inpassing van toekomstige bovengrondse infrastructuur en integrale gebiedsvisies kunnen
opstellen. Ook kan de provincie trekker worden van regionale adviezen aan netbeheerders en het Rijk, dus van adviezen die
samen met gemeenten zijn opgesteld.
Van belang is verder de betrokkenheid van inwoners. In de nieuwe Omgevingswet is een participatieve rol voor inwoners bij
ruimtelijke ingrepen weggelegd. Hoe en wanneer inwoners het beste betrokken kunnen worden, is iets wat de provincie nog
moet vormgeven. Hierbij kan zij in overweging nemen dat vroege betrokkenheid door inwoners zeer wordt gewaardeerd, zo
blijkt uit onderzoek. Maatwerk binnen een eenduidige aanpak zou dan als voordeel hebben dat inwoners zich gelijk behandeld
voelen.
In onderstaand schema staat het handelingsperspectief van de provincie gedetailleerd uitgewerkt.

Doel

Maatregel

Mogelijke rol provincie

Ontwikkeling robuuste en
slimme elektriciteits-voorziening
in relatie tot ruimtelijke kwaliteit

•

Integrale gebiedsvisie ontwikkelen voor optimale ruimtelijke
inpassing diverse functies.

•

Opnemen in ruimtelijk-economisch
beleid.

•

Geografische spreiding vraag en aanbod van energie zo klein
mogelijk houden.

•

Opnemen in ruimtelijke-economisch
beleid.

•

Onderzoek naar mogelijkheid voor bij elkaar plaatsen zon en
wind om claims op de transportcapaciteit te verlagen.

•

Onderzoek doen, eventueel opnemen in
ruimtelijk beleid.

•

Onderzoek naar mogelijke alternatieven om de energievraag te
reguleren, zonder gebruik van het landelijk netwerk, en
onderzoek naar het ruimtegebruik dat hiervoor nodig is.

•

Onderzoek doen, eventueel opnemen in
ruimtelijk beleid.

•

Piekvraag terugdringen door ‘slimme’ apparatuur en auto’s.

•

Innovatie en opschaling aanjagen.

•

Duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van publieke
en private partijen.

•

Hierop aandringen bij Rijk en Europese
Unie.

•

Onderzoek naar nieuwe technologische mogelijkheden.

•

Innovatie aanjagen.

•

Ruimte aanwijzen voor toekomstige opslag.

•

Handhaving ruimtelijke reserveringen en
milieu- en externe veiligheidscontouren
havengebied.

•

Bepalen kostenverdeling van de infrastructuur.

•

Hierop aandringen bij het Rijk.

•

Rolverdeling bepalen en wettelijk vastleggen in de herziening
van de huidige Warmtewet.

O• p snelheid aandringen bij het Rijk.

•

Optimale tracés bepalen in MRA en Noord-Holland Noord.

•
•

Onderzoek laten doen.
Partijen bij elkaar brengen.

•

Inzicht in potentie geothermie in MRA.

•

Op (mede)financiering onderzoek
aandringen bij het Rijk.

•

Aanboren geothermie-potentieel.

•
•

Aandringen bij het Rijk op proefboringen.
Onrendabele toppen meefinancieren.

Realisatie CO2-net of -leidingen

•

Aanleg stimuleren daar waar dit leidt tot grotere
kosteneffectiviteit en leveringszekerheid.

•

Onderzoek en onrendabele toppen
meefinancieren.

Algemeen

•

Duidelijkheid over rolverdeling.

•

Hierop aandringen bij Rijk.

•

Optimalisatie tracés in de ondergrond.

•
•

Partijen verbinden.
Als aandeelhouder van Alliander
aandringen op één capaciteitskaart.

•

Maatschappelijk draagvlak creëren voor inpassing nieuwe
infrastructurele elementen.

•

Gemeenten en netbeheerders
ondersteunen bij participatieprocessen.
Eigen participatieprocessen goed
vormgeven.

Realisatie energieopslag

Realisatie warmtenetten

•
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7.4 Impact en consequenties
De aanpassingen aan de energie-infrastructuur zijn randvoorwaardelijk voor het slagen van de energietransitie. Het tempo
ervan is evenzeer bepalend voor het tempo van de energietransitie in de vraagsectoren. Dit vereist goede afstemming op lokaal
en regionaal niveau tussen de ontwikkeling van vraag naar, aanbod van en infrastructuur voor energie. Een planmatige
aanpak is belangrijk gezien de beperkingen aan mens- en organisatiecapaciteit bij netbeheerders en bouw- en
installatiebedrijven.

7.5 Tijdpad
De komende twee à drie jaar moeten benut worden om met alle betrokken partijen tot planvorming te komen, waarna
vervolgens – planmatig – de uitvoering ter hand kan worden genomen.

8
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In de vorige hoofdstukken zijn we ingegaan op de partijen die bij
de energietransitie zijn betrokken, zowel aan de vraag- als aan de
aanbodkant, de maatregelen die de beste bijdragen leveren aan
het streven naar energieneutraliteit en de rol van de provincie. In
dit hoofdstuk ligt de vraag voor wanneer en hoe de samenwerking
tussen alle betrokken partijen eruit kan zien.
Het Rijk wil de samenwerking van de decentrale overheden op het gebied van klimaat, energie en circulariteit faciliteren. Het
Rijk reserveert daarvoor gedurende vier jaar jaarlijks 300 miljoen euro. In een interbestuurlijke programma en vervolgens het
Klimaat- en Energie-akkoord worden de samenwerking en doelstellingen door Rijk, IPO, VNG en Waterschappen nader
uitgewerkt. Naar verwachting staan daarin de volgende elementen centraal:
•

een gebiedsgerichte en integrale aanpak,

•

het benutten van kruisverbanden tussen de thema’s klimaat, energie en circulariteit,

•

een kostenefficiënte en kosteneffectieve uitrol,

•

ruimte voor pilots en innovatietrajecten,

•

het streven naar maatschappelijke acceptatie.

Binnen deze aanpak is het van belang om inzicht te hebben in het schaalniveau waarop de diverse opgaven het beste aangepakt
kunnen worden en wanneer samenwerking nodig is.

8.1 Wanneer lokaal, wanneer regionaal?
Voor de warmtetransitie geldt dat juist lokaal maatwerk geleverd kan worden. Het Rijk wil de gemeente als regievoerder
aanwijzen. Dit houdt in dat gemeenten een warmtetransitieplan moeten opstellen. Een bovenlokale strategie is echter zinvol,
omdat daarmee de onderlinge afhankelijkheden, zoals geschetst in de deelstudies, beter in beeld komen. Oplossingen
overstijgen bovendien vaak de gemeentegrens. Zo moet een warmtenet lokaal soms overgedimensioneerd worden, om
uitbreiding naar elders in de toekomst mogelijk te maken. Wat lokaal geldverspilling lijkt, is uit regionaal oogpunt juist
kosteneffectief. En een warmtebron die gelegen is in de ene gemeente, is soms tegen lagere kosten te benutten in een naburige
gemeente.
Ook voor de uitvoering is vaak een bovenlokale aanpak nodig. De aanleg van een energie-infrastructuur voor warmte en
elektriciteit en de aanpassing van de gebouwde omgeving doet namelijk een enorm beroep op organisatiecapaciteit, aannemerscapaciteit en financiële capaciteit. Netbeheerders en aannemers werken daarbij vaak regionaal of bovenregionaal.
De regering heeft dan ook in het regeerakkoord opgenomen dat er per regio een plan moet worden opgesteld voor deze opgaven
van de energietransitie.
Regio’s kunnen verschillend begrensd worden, afhankelijk van de schaal van de opgave. In Noord-Holland zijn initiatieven al
van onderop ontstaan: gemeenten hebben besloten om gezamenlijk op te trekken voor wat betreft de opgave van lagetemperatuurwarmte en elektriciteit.
De drie deelregio’s in Noord-Holland Noord (de Kop, regio Alkmaar en regio West-Friesland) hebben ieder afzonderlijk besloten
om zich in zetten voor een regionale energiestrategie op het niveau van Noord-Holland Noord. Ook binnen de MRA is besloten
om een regionale energiestrategie op te stellen.13) Daarbinnen zijn de regio’s Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek en
IJmond-Zuid Kennemerland al bezig met energiestrategieën op deelregioniveau. De volgende stap is naar verwachting het
opzetten van een projectorganisatie.
Als het gaat om het zuiniger maken van de energie-intensieve industrie is een regionale aanpak onvoldoende. De gesprekspartners van bedrijven is hier het Rijk. De provincie heeft invloed op een kleine groep bedrijven.
Voor het industrieel cluster NZKG is een gebiedsgerichte aanpak nodig, gezien de woningbouwopgave, de industrie met een
gedeelde behoefte aan hoge-temperatuurwarmte, de mogelijkheden voor het gebruik van restwarmte, energie-omzetting
en -opslag, en de directe benutting van elektriciteit die met wind op zee wordt opgewekt. Dit wordt momenteel dan ook
onderzocht.

13) Zie ook actiepunt 4.8 van de MRA Agenda.
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Voor de energietransitie op het gebied van mobiliteit en transport geldt dat deze hand in hand gaat met het volumebeleid voor de
Randstad. Rijk, provincies en gemeenten zullen moeten samenwerken om te voorkomen dat de Randstad dichtslibt. Dit is een
opgave die de regio, zelfs de provincie, overstijgt. Dit laat onverlet dat voor deelopgaven (zoals het creëren van een dekkende
laad- en tank-infrastructuur) lokale en regionale samenwerking nodig is. Voorkomen moet worden dat de snelle toename van
elektrische auto’s tijdelijk een te groot beslag legt op de capaciteit van het elektriciteitsnet in de gebouwde omgeving.

8.2 Samenwerking
Zoals gezegd, kan de energietransitie alleen door samenwerking tussen partijen tot stand komen. Er zullen coalities rond
opgaven ontstaan, die wijzigen in de tijd. Netwerkend samenwerken is het devies. Partijen hebben daarbij verschillende
belangen. Als partijen in een samenwerkingsverband zich verbinden aan een gezamenlijke strategie, kan eigenbelang
overstegen worden. Een strategie biedt de mogelijkheid de energietransitie te verbinden aan opgaven op bijvoorbeeld gebieden
als wonen, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit, en om opgaven in de tijd te koppelen. En tot slot zorgt een strategie voor
consensus over gebruikte cijfers en methodieken, zodat partijen niet langs elkaar heen praten.
De provincie biedt andere partijen in een samenwerkings-verband meerwaarde door inzet van haar instrumentarium.
In de Omgevingsvisie wordt vastgelegd welke doelstelling de provincie wil realiseren op het gebied van energiebesparing en
duurzame energieopwekking, en wat zij daarvoor gaat inzetten. Naast het stellen van (ruimtelijke) kaders en het opstellen van
integrale gebiedsvisies, ligt het faciliteren van samenwerkingspartners voor de hand. Bijvoorbeeld door kennis en capaciteit te
leveren aan gemeenten voor de warmtetransitie. De provincie kan bovendien het regionale met het bovenregionale verbinden,
of de verbinding leggen tussen de verschillende transitiepaden en tussen de verschillende sectoren. Soms kan een opgave
immers juist beter gerealiseerd worden door net over de grenzen van regio’s of sectoren heen te kijken. Verder kan de provincie
als belangenbehartiger optreden namens de regio’s (die zelf immers geen bestuurlijke entiteiten zijn) en namens de sectoren
met een regio-overstijgend belang, zoals de Noord-Hollandse industrie.
De provincie kan tot slot een samenwerkingsverband verstevigen door haar ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid goed te
organiseren.

8.3 Maatschappelijk draagvlak
De energietransitie verloopt sneller en soepeler naarmate er meer maatschappelijk draagvlak voor is. De energietransitie vergt
ruimte voor innovatie en voorzieningen, zoals windmolens en transformatiestations. Zelfs als inwoners nut en noodzaak
hiervan onderschrijven, is er vaak nog sprake van weerstand als de ruimtelijke effecten zich in hun eigen omgeving voordoen.
Hoewel directe invloed op de locatiekeuze niet altijd mogelijk zal zijn, zullen inwoners zeker invloed op de ruimtelijke
inpassing willen hebben. Door hen te laten deelnemen in de energieopwekking en hun initiatieven te faciliteren en te
ondersteunen, kan het maatschappelijk draagvlak toenemen.
Verder zal de energietransitie grote gevolgen ‘achter de voordeur’ hebben, aangezien er forse en dure ingrepen in gebouwen
nodig zijn. Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten van de energietransitie is eveneens belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak. Hier ligt een taak voor het Rijk.
De nieuwe Omgevingswet schrijft burgerparticipatie voor. Inspraak op plannen en vergunningen achteraf verandert zo in
meespraak vooraf. Dit kan leiden tot beleid dat beter aansluit bij de wensen van inwoners, en daarmee tot meer draagvlak voor
besluiten.
Veel inwoners willen ook graag participeren, vooral als het gaat om kwesties die dichtbij hen staan. Er zijn echter ook inwoners
die moeite hebben om te participeren. Er zitten dan ook risico’s aan burgerparticipatie, zoals dreigende rechtsongelijkheid. Dat
vraagt om tegenwicht.
De Omgevingswet zal verder voorschrijven dat een initiatiefnemer van een project bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet vermelden of en hoe omwonenden zijn geïnformeerd en betrokken. Initiatiefnemers zullen dus een
participatietraject opzetten om voldoende draagvlak voor hun initiatief te genereren. De mate van draagvlak zal meespelen bij
het nemen van de beslissing om een vergunning te verlenen. Dit vereist dan wel een visie van diezelfde overheid op wat ze
verstaat onder een ‘goed participatietraject’. Die is nodig om de initiatiefnemer duidelijkheid te bieden en ervoor te zorgen dat
het algemeen belang gewaarborgd blijft. De meeste overheden hebben zo’n visie nog niet ontwikkeld. De provincie kan hierin
het voortouw in nemen en kennis hieromtrent delen.
Kortom, regionale strategieën bieden meerwaarde. Van onderop zijn hiertoe al initiatieven. Het is zinvol voor de provincie om
hierin deel te nemen. Zo kan de provincie sturen op de realisatie van de opgave van de energietransitie en tegelijk andere
partijen helpen hun doelen te realiseren.

9
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Het beleid van de provincie richt zich op het verminderen van het
energieverbruik, het stimuleren van opwekking van duurzame
energie en het benutten van restwarmte. (Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020). Uit de eerste Staat van de energietransitie NoordHolland blijkt echter dat het energieverbruik de laatste jaren
nauwelijks is gedaald. Wel stijgt de productie van hernieuwbare
opgewekte energie, al is dit aandeel nog beperkt. De provincie heeft
mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Dit hoofdstuk
vermeldt de belangrijkste keuzes en mogelijkheden.
9.1 Omgang met de volumeontwikkeling van de vraagsectoren
•

De volumegroei van de sectoren industrie en land- en tuinbouw blijft naar verwachting beperkt, terwijl de gebouwde
omgeving met circa 15 procent en de sector mobiliteit en transport met circa 20-46 procent zal groeien. Bij de gebouwde
omgeving leidt de groei tot een geringe toename in het energieverbruik, aangezien nieuwe woningen nul op de meter zijn.
Wel kunnen nieuwe datacenters het energieverbruik van de gebouwde omgeving flink opdrijven.

•

Bij mobiliteit en transport is de groei in het energieverbruik sterk afhankelijk van het beleid dat wordt ingezet als reactie op de
groeiende mobiliteitsbehoefte: gaan we meer mobiliteit faciliteren of juist afremmen? Denk bijvoorbeeld aan doorstromingsbevorderende maatregelen, ruimtelijk beleid rond OV-knooppunten of aan een schaalsprong van het openbaar vervoer. In het
algemeen geldt dat maatregelen die ingrijpen op de keuzevrijheid of inwoners in de portemonnee raken, weerstand oproepen.

9.2 Stimuleren van energie-efficiëntie
•

Binnen de land- en tuinbouw – zowel de glastuinbouw als de overige landbouw – is al veel kennis aanwezig over energiebesparende maatregelen en de grote potentie hiervan, maar die kennis is nog onvoldoende verspreid. De provincie kan
(financieel) bijdragen aan kennisverspreiding.

•

In de industrie en in de sector mobiliteit en transport is innovatie om de energie-efficiëntie van bestaande technieken te
verbeteren vooral zinvol op de korte termijn. Er is immers sprake van een systeemwijziging waardoor bestaande technologieën
op termijn plaatsmaken voor nieuwe technologieën. Binnen deze sectoren zal volop ingezet moeten worden op de benodigde
systeemverandering. Dit kan grote effecten hebben. De overgang van voertuigen met een verbrandingsmotor op fossiele
brandstoffen naar nul-emissievoertuigen met elektrische aandrijving, verlaagt het energieverbruik met 60 procent. De
provincie kan deze transitie regionaal stimuleren en faciliteren door te zorgen voor een dekkende laad- en tankinfrastructuur.

9.3 Ruimtelijke beleid
•

Bij de glastuinbouw zorgt concentratiebeleid niet alleen voor betere ruimtelijke kwaliteit en economische structuurversterking, maar versnelt het ook de energietransitie. De businesscases vallen immers eerder positief uit. Een deel van de
bedrijven dat daarvoor in aanmerking komt, is nog niet geconcentreerd. Beleid dat is gericht op meer concentratie is
vanuit oogpunt van de energietransitie zinvol. Daar is naar verwachting dan nog wel 100 ha extra ruimte voor nodig.

•

Tijdelijke afvang en opslag van CO2 in de industrie is naar verwachting op middellange termijn haalbaar en kan helpen

klimaatdoelstellingen versneld te realiseren. Het Noordzeekanaalgebied biedt hiervoor kansen. Hier moet dan wel ruimte
•

voor gereserveerd worden. Overigens vergt CO2-afvang en -opslag wel extra elektriciteit.

Datacenters verbruiken steeds meer ‘groene stroom’ en bieden de mogelijkheid om restwarmte te benutten. Zeker bij
nieuwkomers, omdat daar nog gestuurd kan worden op de locatiekeuze. Dat alles neemt niet weg dat terugdringen van
het energieverbruik de voorkeur geniet. De provincie kan datacenters prikkelen tot innovatie. Als er locatiebeleid komt,
moet dit rekening houden met het feit dat datacenters met andere bedrijven concurreren om de beschikbare capaciteit van
het elektriciteitsnet. Hier zullen dan (tijdelijk) voorzieningen voor getroffen moeten worden. Ook kan te veel sturing tot
gevolg hebben dat datacenters voor andere landen kiezen.

•

Het is van belang dat de provincie tot integrale gebiedsvisies komt voor de inpassing van de elektriciteitsinfrastructuur,
daar waar ruimtelijke en bovenlokale belangen in het geding zijn. Dat is zowel belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit als
de sociaaleconomische noodzaak van elektriciteitslevering. Verder is voor de provincie van belang dat aanbieders van
energie zich in elkaars nabijheid vestigen, evenals grootverbruikers van energie, zodat er een minder grote verzwaring
van het elektriciteitsnet nodig is.
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9.4 Partijen verbinden ten behoeve van planning in ruimte en tijd
•

De vraag naar elektriciteit neemt toe doordat de maatschappij elektrificeert. Weliswaar worden apparaten steeds
energiezuiniger, maar het aantal apparaten (pompen, regelapparatuur) neemt toe. Daarbij gaat elektriciteit fossiele
brandstoffen vervangen. Het aanbod én de distributie van (duurzaam opgewekte) elektriciteit moet gelijke tred houden
met deze vraagtoename, die zich lokaal als ‘piek’ kan manifesteren. Een goede afstemming ruimtelijk, maar ook in de
tijd gefaseerd, kan ervoor zorgen dat het kwetsbare elektriciteitsnet niet overbelast raakt en tijdig uitgebreid kan worden.
Tegelijkertijd is het zinvol de aanpassingen aan het elektriciteitsnet af te stemmen op de activiteiten van andere
infrabeheerders, om lokale capaciteit (mens, machine, organisatie) zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het is dan ook van
groot belang de netbeheerders vroegtijdig te betrekken bij ruimtelijke plannen en het opstellen en uitvoeren van regionale
energiestrategieën. Deze regionale afstemming en planning in ruimte en tijd is een enorme opgave, waarbij de provincie
het voortouw kan nemen door gemeenten te faciliteren.

9.5 Kennis opdoen, bundelen en verspreiden
•

Veel kennis over de energietransitie is al aanwezig, maar kan beter gebundeld worden. Op een aantal gebieden is meer
onderzoek nodig, onder meer: CO2-opslag en -hergebruik, industriële symbiose (gebruik van elkaars reststromen), langeafstandtransport van lage-temperatuurwarmte, optimale warmtetracés.

9.6 Innovatie aanjagen
•

Er is innovatie nodig om de energietransitie tijdig te laten slagen, vooral op het gebied van industriële productieprocessen en
de verduurzaming van gebouwen. Door het innovatiebeleid sterker te focussen en budgetten van overheden op elkaar af te
stemmen, kan de energietransitie versnellen. Het is daarbij van belang dat innovaties met de grootste potentie de meeste
prioriteit krijgen. Steeds vaker blijkt immers dat geslaagde vernieuwingen exponentieel groeien en toegepast worden.

•

De gebouwde omgeving en de industrie hebben van alle sectoren de meeste tijd nodig voor aanpassing dan wel
omschakeling op nieuwe productieprocessen. Daarom is het van groot belang hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen en
vol op in te zetten. Het innovatiebeleid van de provincie kan hieraan bijdragen.

9.7 Voorlopers stimuleren
•

Voorlopers in de energietransitie lopen risico’s. Ten eerste doordat investeringen in technologieën ingehaald kunnen worden
door nieuwere technologieën. Denk aan een huiseigenaar die zijn huis optimaal isoleert en een warmtepomp aanschaft,
terwijl zijn buurman profiteert van het feit dat hij vijf jaar later alsnog gebruik kan maken van synthetisch gas voor de
verwarming van zijn huis. Ten tweede dreigen voorlopers duurder uit zijn dan de achterblijvers, omdat concepten nu
eenmaal goedkoper worden als ze gemeengoed worden. Tegelijkertijd is die opschaling van innovaties hard nodig om
innovaties betaalbaar te maken. De opgave van de energietransitie is dusdanig groot dat we ons de luxe van afwachten niet
kunnen veroorloven. De kans is immers zeer wel aanwezig dat nieuwe technologieën de verwachte potentie niet realiseren,
en dan zal blijken dat we te laat begonnen zijn. Het is van groot belang dat voorlopers vooruit kunnen, bijvoorbeeld door
subsidies, of met individuele begeleiding en advies (‘ontzorging’). De provincie kan hier een rol in nemen.

9.8 Maatschappelijk draagvlak creëren
•

Om de warmtransitie (tijdig) te beginnen is het van belang dat het Rijk snel duidelijkheid biedt over de rolverdeling bij
warmtenetten en de kostenverdeling. Om de warmtetransitie te laten slagen, is er ten eerste een uitgebreide, nationale
communicatiecampagne nodig en ten tweede een eerlijke verdeling van de kosten over gebruikers. Hier kan de provincie
bij het Rijk op aandringen.

•

Het maatschappelijk draagvlak zal groter worden als er ruim baan komt voor initiatieven van onderop, zoals van lokale
energiecorporaties of van gemeenten. De Omgevingswet zal daarbij de opdracht tot burgerparticipatie bij initiatiefnemers
neerleggen. Van belang is dat overheden, waaronder de provincie, zulke initiatiefnemers én inwoners kunnen aangeven
wat een adequaat participatieproces is, om rechtsongelijkheid te voorkomen.

•

Duurzame opwekking zal veel ruimte vergen. Keuzes op dit gebied zal de provincie, als democratisch gelegitimeerd
bestuur, afwegen tegen zaken als ruimtelijke kwaliteit en netverzwaring. Ook inwoners die nut, noodzaak en urgentie
van de energietransitie onderschrijven, kunnen ruimtelijke ingrepen in hun eigen omgeving echter afwijzen. Het
particulier belang en het algemeen belang botsen dan. Voor het draagvlak is het van belang dat inwoners vroegtijdig
betrokken worden bij de inpassing. De provincie kan gemeenten hierbij ondersteunen.

9.9 Beschikbaarheid arbeidskrachten
•

Een verwacht knelpunt is de beschikbaarheid van voldoende goed getraind personeel in de (vergrijzende) bouw- en
installatiesector. De provincie draagt al bij aan het platform Terra Technica dat zich bezighoudt met studiekeuze, de
inrichting van opleidingen en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Er is naar verwachting echter meer nodig om dit
knelpunt op te lossen.

1
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GECONSULTEERDE BELANGHEBBENDEN
•

LTO Noord

•

LTO Glaskracht

•

BLOC (ontwikkelaar warmtenetten en CO2-leidingen)

•

Gemeente Haarlemmermeer

•

Gemeente Amstelveen

•

VNO-NCW

•

ORAM

•

Omgevingsdienst RUD Noord-Holland Noord

•

Tata Steel

•

Topsector Kennis en Innovatie: energie en industrie

•

Vereniging Eigen Huis

•

Aedes

•

Bouwend Nederland

•

UNETO-VNI

•

EVO

•

TLN

•

ANWB

•

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

•

Alliander
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