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Duurzaam Limburg
Duurzaamheid duurt het langst
Twee duurzame energie
centrales Limburg
Op 4 juni 2010 hebben Provinciale Staten ingestemd met het
beschikbaar stellen van de gevraagde provinciale financiële bijdrage voor de realisatie van twee Duurzame Energie
Centrales Limburg (DECL). De DECL is een project uit het
Energieprogramma Provincie Limburg dat onder andere het
doel heeft meer duurzame energieopwekking binnen de provinciegrenzen te realiseren. De DECL draagt hieraan bij. De
DECL’s wekken duurzame energie op met behulp van wind,
zon, biomassa en op één locatie ook nog waterkracht. Bovendien is er een educatieve functie toegevoegd, waar burgers,
kennisinstellingen en bedrijfsleven kennis kunnen maken met
grootschalige duurzame energieopwekking en de mogelijkheden om het zelf ook te kunnen toepassen.

Tijdens de start van het project was het uitgangspunt één
Duurzame energiecentrale op Belvédère of Klavertje 4 of
NedCar te bouwen. Vraag was of de markt een dergelijke
centrale wilde realiseren, die voor minimaal 20.000 huishoudens aan duurzame elektriciteit zou opwekken en mogelijk
ook duurzame warmte. De kosten voor de bouw werden geschat op € 70 mln. De Provincie was bereid om daar maximaal 10% aan bij te dragen in het kader van haar beleid uit
het Energieprogramma. Via een Europese aanbestedingsprocedure, de concurrentiegerichte dialoog, met vijf marktpartijen is uiteindelijk de realisatie van de DECL aan Imtech
Nederland B.V. gegund. Hun aanbieding betrof de bouw van
niet één, maar twee centrales. Eén op Belvédère, Maastricht
en één op Klavertje 4/Greenport Venlo. Er zal voor maar liefst
65.000 huishoudens duurzame elektriciteit opgewekt worden.
De Provinciale bijdrage bedraagt voor beide centrales in totaal € 7,5 mln.
Op dit moment is Imtech Nederland B.V. in gesprek met de
locatieontwikkelaars en de gemeenten over de detailinvulling
van de realisatie. Planning is om in 2011 een groot deel van
de centrale gerealiseerd te hebben. De vergunningsprocedure en andere omgevingsfactoren zijn van invloed op deze
planning. Vooralsnog ligt de uitwerking op schema en werken
de verschillende partijen er hard aan om de DECL's succesvol te realiseren.

Europese subsidie voor
bedrijventerreinen
Op bedrijventerreinen liggen veel kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Op drie pilotlocaties in
Limburg, te weten Roerstreek in Roermond, Beitel in Heerlen en Beatrixhaven in Maastricht, wordt gestart met het verduurzamen van de energiehuishouding, samen met bedrijven
en ondernemersverenigingen. In opdracht van de Provincie
Limburg zijn in 2010 de huidige energiehuishoudingen en de
kansen in kaart gebracht met een zogenaamde energiefoto.
Daarna is in juni 2010 een Europese Interreg-subsidie toegekend. Het Interreg-budget bedraagt bijna € 5 miljoen en
daarvan komt ongeveer € 1,1 miljoen terecht bij de Limburgse
pilots. Hiermee onderstreept ‘Europa’ het belang van energieefficiency op bedrijventerreinen en bevestigt zij de weg die de
Provincie Limburg heeft ingeslagen.
LIOF en Parkmanagement BV, een dochteronderneming van
de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), trekken dit project. Daarbij worden ze actief ondersteund door de Provincie

Limburg, de Kamer van Koophandel en Agentschap NL. Voor
ieder bedrijventerrein is een werkgroep actief. In die werkgroepen hebben de parkmanager, de ondernemersvereniging, diverse bedrijven en de gemeenten zitting. Door deze
gemengde samenstelling komt het collectieve karakter van
het project tot uitdrukking. Zij werken de kansen uit tot concrete demonstratieprojecten.
Bijzondere aandacht heeft het hergebruik van restwarmte. Op
alle drie de terreinen is in meer of mindere mate potentie aanwezig om de overtollige warmte afkomstig uit de procesindustrie op een nuttige wijze in te zetten. Bijvoorbeeld door het te
distribueren naar nabijgelegen bedrijfspanden of woonwijken.
Het project, met een doorlooptijd tot 2013, past binnen het
Energieprogramma van de Provincie Limburg en maakt deel
uit van de campagne ‘Watt Mooi’, zie www.wattmooi.nl

Geen overbelading van
kiepauto’s
Het overgrote deel van de sector Kiepautobedrijven
in Zuid-Limburg en Transport en Logistiek Nederland,
Limburg hebben een convenant afgesloten om overbelading van de vrachtwagens tegen te gaan. Daarmee willen
deze organisaties bijdragen aan:
 een verbetering van de verkeersveiligheid;
 een zo laag mogelijke belasting van het milieu (o.a.
luchtkwaliteit);
 het tegengaan van onevenredige schade aan wegen;
 maatschappelijk verantwoord ondernemen (zoals
het naleven van wettelijke regels en normen).
Tegelijk wordt daarmee oneerlijke concurrentie tussen
bedrijven tegengegaan. Opdrachtgevers/aannemers en
andere partners in de keten worden hier actief bij betrokken.
De Provincie Limburg ondersteunt het convenant tegen
overbelading middels het ondertekenen van een intentieverklaring en roept alle ketenpartners op in de bouw en
de grond, weg- en waterbouwsector om dit voorbeeld te
volgen. De Provincie ziet daarin ook duidelijk een rol voor
haarzelf, zowel als bepalende, richtinggevende, beoordelende en controlerende overheid als in de rol van actieve
opdrachtgever. Het credo ‘Duurzaam Inkopen’ staat immers ook in het eigen inkoop- en aanbestedingenbeleid
hoog op de agenda.
De eisen voor belading en ladingzekering van in te zetten
voertuigen horen ook bij een duurzaam en veilig inkoopbeleid. Opdrachtnemers van de Provincie en de eventueel
door hen in te zetten aannemers, moeten overbelading
van voertuigen en/of tekortschietende ladingzekering voorkomen.

De Provincie Limburg heeft vanaf 2004 actief meegedaan aan het landelijke Programma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling' (LvDO). Aan een breed palet van Limburgse activiteiten is uit dit budget subsidie verstrekt. Het budget voor 2010 is volledig besteed. Er kunnen dus geen aanvragen meer worden behandeld.
Kennisontwikkeling en leren zijn belangrijk om de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te kunnen bereiken. In dit bulletin een weergave van een aantal inspirerende voorbeelden.
Meer informatie: www.senternovem.nl > Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Ondernemers inspireren elkaar
Zo'n 30 ondernemers of medewerkers uit diverse branches,
van vastgoedonderhoud tot productiebedrijf, van speeltuin tot
adviesdienst voor ondernemers, inspireerden elkaar tijdens
de Masterclasses Cradle to Cradle. Deze cursussen zijn georganiseerd door de Fontys Internationale Hogeschool Economie, met als inspirator lector dr. ir. Saskia van Stroe-Biezen.
Daarbij zijn docenten betrokken van onder meer EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency), DSM en
SenterNovem. Naast veel achtergrondinformatie over C2C,
over mogelijkheden om het toe te passen en tips om problemen op te lossen, kregen de deelnemers veel ruimte voor een
levendige uitwisseling van ideeën. De ondernemers inspireerden elkaar en houden ook nu nog steeds contact.

en te onpas gebruikt gaat worden. Het gaat niet om woorden,
maar om de daadwerkelijke toepassing. Aan de Masterclass
heeft zij deelgenomen om haar kennis te verfrissen en meer
te weten te komen over energie en logistiek. Dat is ook inderdaad het geval geweest. Henriëtte Stroucken neemt al deel
aan andere C2C-netwerken. Door de Masterclass is die kring
aardig uitgebreid met ondernemers uit andere disciplines.
Een verrijking, die ze in haar werk goed kan gebruiken.

"Het Cradle to Cradle-concept moet zich nestelen in de
genen van bedrijven, organisaties/overheid, onderwijs
en consumenten. Naast de 3 E’s Economy, Ecology en
Equity (rechtvaardigheid) is de E van Embedment (verankering) zeker zo belangrijk."
Saskia van Stroe - Biezen

De ontwerp-sector kent een warme C2C pleitbezorger in Ingeborg Gort-Duurkoop. Zij werkt als Product Design Manager
met schuimmaterialen, met name voor toepassingen in matrassen. Het bedrijf werkt al duurzaam. Alleen al vanwege de
kosten (zo min mogelijk verspilling), regelgeving en de eisen
van de klant, is dit dagelijkse praktijk. Zo heeft het bedrijf 0%
afval van schuimmateriaal.

Otto Willemsen, als zelfstandig ondernemer gevestigd in de
Achterhoek, met regelmatig werk in Limburg, nam vooral deel
om zijn kennis op te frissen. Hij is een warm voorstander van
het consequent doorvoeren van de Cradle to Cradle gedachte. In eigen huis en tuin bereikte hij 50% reductie in energiegebruik en afval. Zijn ideaal: een vliegtuig dat de lucht schoonmaakt in plaats van het luchtruim vervuilt. Als dat vliegtuig
'op' is, leveren alle materialen, zonder enige uitzondering en
zonder vervuiling, weer nieuwe grondstoffen of kunnen teruggegeven worden aan de natuur met een positieve footprint.
Otto Willemsen is enthousiast over de masterclass. Hij heeft
veel leuke en boeiende contacten gelegd en neemt ook actief
deel aan de Linked-in-groep voor masterclass alumni. Aan
het slot van de masterclass heeft hij voor de groep zijn eigen
kersenboom geënt, als metafoor dat afval niet bestaat: alles
wat van de boom komt, levert weer grondstof. De boom biedt
bovendien plaats aan wel 200 soorten insecten en vogels.
Ook is de boom symbool voor de groep en groeit met deze
groep mee naar een duurzamere wereld. Deze kersenboom
zal een speciale plek krijgen op het Floriade terrein, het grootste Cradle to Cradle project voor toekomstig Noord-Limburg.
"Een vliegtuig dat de lucht schoonmaakt! Dat is mijn ideale Cradle to Cradle-produkt"
Otto Willemsen
Henriette Stroucken is blij dat het C2C concept steeds meer
enthousiasme oproept. Mensen hiervoor warm maken,
was voor haar de reden om te starten met de website
www.cradle-to-cradle-venlo.nl. Zij wil daarmee graag bijdragen, dat duurzaam en Cradle to Cradle-denken dagelijkse
praktijk wordt voor iedere burger en ondernemer. Wel moeten
we er volgens haar voor waken dat Cradle to Cradle te pas

"Teveel theorie en te hoge ambitie kunnen afschrikken.
Laat vooral kleine, eenvoudige successen zien van C2C.
Klein beginnen en steeds verder komen."
Henriëtte Stroucken

Het Cradle to Cradle-concept bood ineens nieuwe inspiratie.
De focus verandert nu van ‘geld’ naar een breder doel: ecoeffectiviteit. Nieuwe oplossingen zoeken om nieuwe producten te maken van overschotten: ‘Rethinking the way we make
things’. Het bedrijf heeft een speciaal C2C team, waar Ingeborg Duurkoop deel van uitmaakt. Het meest inspirerende
contact tijdens de Masterclass was voor haar Frans Aerdts
van voorheen EPEA, nu van EVOKE. Met vier andere toeleveranciers voor matrassenfabrikanten heeft het bedrijf zich
inmiddels aangemeld bij EPEA voor C2C certificering. Een
bijzondere situatie, want meestal gaat het andersom: een bedrijf wil met C2C aan de slag en loopt dan de diverse toeleveranciers en andere bedrijven af met de vraag of en hoe zij ook
het C2C concept omarmen en willen meewerken!
Het contact met Klein Zwitserland, een natuurlijke speeltuin
www.skz.nl, was voor Ingeborg Gort-Duurkoop heel inspirerend. Zo is ze verder gaan denken over de vele toepassingsmogelijkheden voor afbreekbaar kunststofgebruik voor onder
andere flesjes, plastic zakjes, boterkuipjes en stokjes voor
(ijs)lollies.
"C2C inspireert! We gaan nu verder dan bijvoorbeeld
energiebesparing en gaan daadwerkelijk iets heel nieuws
maken. Dat geeft ons veel meer plezier in het werk."
Ingeborg Gort - Duurkoop
Voor de nieuwe Masterclass C2C in het najaar is inschrijving
nog mogelijk. Hiervoor kan contact opgenomen worden met
B. Driedonks via b.driedonks@fontys.nl.

Masterclass Duurzame
Gebiedsontwikkeling
De Provincie Limburg hecht veel belang aan het duurzaam
ontwikkelen van gebieds- en bouwprojecten, vooral als zij
deel uitmaken van de Beeldbepalende Ontwikkelingen in
Limburg. Voorbeelden hiervan zijn Klavertje4, Floriade/
Greenpark, het A2-tunnelproject en de herstructurering van
woonwijken. Duurzame gebiedsontwikkeling heeft met veel
thema’s te maken, zoals economie, ruimtelijke ontwikkeling,
milieu, water en natuur, sociale factoren en leefbaarheid. Er
zijn dan ook veel partijen bij betrokken. Het proces van ontwikkelen strekt zich uit over een groot aantal jaren, soms zelfs
tientallen jaren. Om duurzame gebiedsontwikkeling te kunnen
realiseren, is het noodzakelijk dat alle betrokkenen veel kennis hebben over de processen en de inhoudelijke aspecten.
Om de kennis(uitwisseling) te bevorderen heeft de Provincie
Limburg een tweedaagse masterclass Duurzame Gebiedsontwikkeling laten organiseren. Deze masterclass is een mix

van theorie en praktijk en maakt gebruik van Limburgse en
andere goede praktijkvoorbeelden. De masterclass wordt bekostigd door de Provincie (1/3 deel) en door het programma
Leren voor Duurzame Ontwikkeling (2/3 deel).
Er zijn 3 masterclasses gehouden, voor in totaal ongeveer 60
deelnemers. Binnenkort volgt een vierde sessie. De deelnemers zijn allen betrokken bij de hierboven genoemde Beeldbepalende ontwikkelingen en/of belangrijke bouwprojecten
en zijn werkzaam bij de Provincie Limburg, gemeenten, woningcorporaties, RWS en andere organisaties.
Uit de evaluatie van de masterclasses blijkt dat deze goed
gewaardeerd wordt door de deelnemers. De Masterclasses
hebben hen naast kennis over duurzame gebiedsontwikkeling vooral ook inspiratie opgeleverd om op een innovatieve,
ambitieuze en samenhangende wijze hun projecten aan te
pakken.

Meedenken over Energieprogramma
Provinciale Staten hebben in een motie aangedrongen op
het houden van een ‘klimaattop’, met als belangrijkste doel
bedrijven onderling én bedrijven en overheid dichter bij elkaar te brengen. In april en mei 2010 heeft de Provincie
Limburg daarom twee workshops georganiseerd voor lokale bestuurders en het bedrijfsleven. Daarin zijn ideeën
uitgewisseld over het huidige en komende provinciale
Energieprogramma. De workshops vonden plaats tijdens
het Congres Nederland Duurzaam in Maastricht en EcoStijl in Thorn.
Een aantal van de conclusies uit deze bijeenkomsten geldt
nu als richtlijn voor provinciaal beleid:
 het bewustwordingsproces rondom energie en energiebesparing verdient nog steeds veel aandacht en
inspanning;
 de Provincie doet al veel op gebied van energietransitie, maar zou dat veel meer naar buiten
moeten brengen. Het Energieprogramma van de
Provincie Limburg is nog niet genoeg bekend;
 vasthouden aan de ambitieuze Limburgse doelstellingen;
 meer samenwerking met het aanpalende buitenland;
 energiebesparing moet een belangrijke plaats krijgen, meer nog dan nu het geval is.
 kennisontwikkeling en mobiliteit blijven met name
richting burger belangrijke thema’s;
 geef het goede voorbeeld in het eigen aanbestedingenbeleid en treedt op als koploper in het aanschaffen van innovatieve producten op dit gebied.
Deze conclusies worden opgenomen in een ‘Witboek
Duurzame Energie’ en in de opvolger van het huidige
Energieprogramma van de Provincie Limburg.
Meer informatie: www.wattmooi.nl

Opleidingstraject energiecoördinatoren
Limburgse gemeenten hebben samen met de Provincie
Limburg via het ‘Omschakelconvenant’ de afspraak
gemaakt om gedurende vier jaar projecten uit te voeren
voor energiebesparing en duurzame energie. Om deze uitvoering te bevorderen, worden gemeentelijke energiecoördinatoren getraind in vaardigheden en kennis. Zo wordt stil
gestaan bij de hoofdlijnen van het beleid van andere overheden en krijgen zij de basiskennis over energiebesparing
en duurzame energietechniek. Tevens wordt ingegaan op
het belang en de mogelijkheden energieprojecten programmatisch in te bedden in het gemeentelijk beleid en organisatorisch te verankeren in de organisatie. Omgevingsen projectmanagement maken duidelijk dat coördineren
vooral de kunst is anderen verantwoordelijk te maken voor
de uitvoering van energieprojecten. Energiebeleid is geen
kunstje van een milieumedewerker, maar is relevant voor
alle afdelingen in de gemeentelijke organisatie, van de gebouwbeheerder tot de medewerker stadontwikkeling. De
opleiding startte in april 2010 met 24 gemeenten en wordt
in oktober 2010 afgerond. De respons van de deelnemers
op de training is bijzonder positief. De training is mede
mogelijk gemaakt door het programma Leren voor duurzame ontwikkeling.

Samenwerking voor Limburgse
binnenhavens
"Samen optrekken, een gevoel van urgentie ontwikkelen.
Niet langer dralen, maar doen en elkaar wat gunnen”. Gedeputeerde Bert Kersten zette direct de toon tijdens het
symposium ‘Limburgse binnenhavens, koploper in Nederland’, op 8 juli 2010 in Born. “We zijn goed in logistiek, maar
Antwerpen en Luik zitten niet stil. Om goed op de toekomst
voorbereid te zijn, is versterking van havenbeheer nodig.
We willen economie creëren, daarom zijn we hier.”
Het symposium was een initiatief van de Provincie Limburg,
in samenwerking met het European Logistics Center
Limburg (ELC). Onder dagvoorzitterschap van voormalig
wethouder Maastricht, Wim Hazeu, luisterden ruim 140 geïnteresseerden uit het bedrijfsleven en overheid naar sprekers die een beeld schetsen van belangrijke ontwikkelingen
rondom de Limburgse binnenhavens en logistieke bedrijvigheid. De logistieke sector in Limburg is belangrijk voor de
Limburgse werkgelegenheid en economie. Dertig procent
van het goederenvervoer in Nederland gaat over het water.
Goede bereikbare binnenhavens zijn dus van essentieel belang in het (Europese) vaarwegennet. In het provinciale goederenvervoerplan is de ontwikkeling van binnenhavens dan
ook een belangrijk speerpunt. Om een prominente plaats in
het logistieke netwerk te kunnen behouden, heeft Limburg
€ 15 miljoen Rijksgeld ontvangen voor investeringen in de
Limburgse binnenhavens. Het totale investeringsvolume
voor de Limburgse havens bedraagt € 34 miljoen. Een adequate ontwikkeling en een duurzaam beheer van de havens
passen perfect in de provinciale beleiddoelstellingen op het
gebied van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en
duurzaamheid.
"Voer concrete projecten gemeenschappelijk uit. Creëer een
logistieke draaischijf met wereldnaam", aldus Paul Cornelis-

sen, lid ELC. Het European Logistics Center Limburg (ELC
Limburg) is een samenwerkingsverband waarin bedrijfsleven, verladers en vervoerders, overheden, intermediairs,
brancheorganisaties en kennis- en opleidingsinstituten zijn
vertegenwoordigd. Samen zetten zij zich in om de logistiek
in Limburg te versterken.
Voor Wilco Volker, voorlichter Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, zeg maar de ANWB van de binnenvaart,
is het zonneklaar. “Daar waar het economisch gebeurt in Europa, zijn wij met onze schepen van de partij. Het belang van
de binnenvaart in Nederland is groot. Onze vloot van 6500
schepen beslaat 40 procent van de totale Noordwest Europese vloot. Ons land telt 3650 binnenvaartbedrijven. Kijkend
naar Limburg constateer ik dat bij de sluis in Sambeek dagelijks 69 schepen passeren met in totaal 50.000 ton aan
goederen. Op het water is nog ruimte.” Het is duidelijk. Op
het water zijn nog veel (financiële) voordelen te behalen.
De havens in Limburg zijn te lang ondergewaardeerd als
economische motor voor het vestigingsklimaat in Limburg.
Ook de aanwezige wethouders van de haven-gemeenten in
Limburg hebben die overtuiging.
De Provincie Limburg neemt het voortouw om een concrete
uitvoeringsagenda havenbeheer te realiseren, die in het najaar bestuurlijk wordt vastgesteld. Een praktische agenda
waarin Provincie, gemeenten en bedrijfsleven samen optrekken om de havenprofessionalisering en de aanverwante
logistiek in Limburg ook echt te gaan realiseren.
Meer informatie:
Karin Collombon, Afdeling Mobiliteit, tel. (043) 389 7859.

Cradle to Cradle Network
officieel gestart
In Maastricht heeft de Provincie Limburg op 8 juli 2010 de
officiële aftrap gegeven van het Cradle to Cradle Network
(C2CN). Dat is een Europees project van 10 regio’s, waarvan Limburg de leadpartner is. Het project heeft een subsidie ontvangen van het Europese Interreg IVC-programma.
Het doel van het netwerk is om goede voorbeelden, die
voldoen of in potentie voldoen aan het Cradle to Cradle
concept, te verzamelen en deze te delen met de Europese partnerregio’s en andere geïnteresseerden. Daarnaast worden concrete actieplannen opgesteld om aan te
tonen hoe Cradle to Cradle concreet geïmplementeerd kan
worden.
Meer dan 100 gasten vanuit de partnerregio’s en de Europese Commissie kregen een gevarieerd programma met
diverse sprekers aangeboden. Gedeputeerde Bert Kersten
schetste de noodzaak alert te zijn op veranderingen in de
maatschappij en te leren innoveren op een manier die economisch, sociaal en ecologisch verantwoord is. “Dat kan,
mits we alle relevante partners mobiliseren, niet alleen
binnen onze eigen regio, maar tevens die in andere Europese regio’s”. Namens de Europese Commissie benadrukte Europees Commissaris van Milieu, Janez Potočnik, het
belang van Cradle to Cradle en het Network voor Europa.
Key note speaker van de dag, professor dr. Piet Eichholtz
van Universiteit Maastricht, toonde aan de hand van recent
onderzoek aan dat betere energieprestaties van gebouwen samen gaan met betere financiële prestaties. Binnen
de vastgoedwereld zijn er plannen om milieuprestaties te
verbeteren, maar de implementatie daarvan laat nog veel
te wensen over. Tijdens het middagprogramma bezochten
de deelnemers enkele toonaangevende Cradle to Cradle
voorbeelden op gebied van industrie en gebiedsontwikkeling: Floriade 2012, Belvédère, ENCI, Projectbureau A2,
DSM, MOSA, Van Houtum, Smurfit Kappa en Océ.
De tweede dag stond in het teken van Cradle to Cradle en
duurzame gebiedsontwikkeling. Aan de orde kwamen de
ambities van de Provincie Limburg op dit terrein en naast
de Floriade werden ‘Feeding Milan’ in Italië en Ecopolis in
België als voorbeeld getoond. De gerenommeerde architect Thomas Rau schetste de noodzaak van ‘one planet architecture’: architectuur met aandacht voor de maatschappelijke context. In drie workshops, gericht op werklocaties,
stedelijk en landelijk gebied, werden de eerste resultaten
van de goede voorbeelden binnen het netwerk besproken.
Deze resultaten zijn een belangrijke bron voor verdere internationale samenwerking binnen het partnerschap.
Deze twee dagen brachten volop uitdagingen voor de toekomst. Zo formuleerde Matthew Hunt van Royal Haskoning na afloop: “I was very impressed by the breadth of
the examples we saw, but also struck by the challenges
involved in 'being C2C'. There was a great deal of enthusiasm among the partners and their representatives and
the best practice owners, to encourage greater ambition
in how sustainability (or C2C) is adopted within projects. I
think we all recognise the challenges, however, and that is
the real value in this network - sharing good practices and
setbacks to ensure we learn from each other and can progress towards 'being good, rather than less bad".

Nieuwe vulpunten voor rijden op
aardgas
In Limburg komen binnenkort vijf nieuwe plekken waar automobilisten gas kunnen ‘tanken’: in Venray, Horst, Melick,
Geleen en Landgraaf. Vier van de vijf punten gaan voor 100%
groengas leveren. Groengas wordt gemaakt van afvalproducten, zoals rioolslib en mest en via vergisting van GFT-afval.
Op dit moment zijn er twee aardgasvulpunten in Limburg, in
Maastricht en Venlo. Uiterlijk op 1 januari 2012 zouden alle
stations in bedrijf moeten zijn.
De nieuwe vulpunten zijn tot stand gekomen met behulp
van de landelijke subsidieregeling ‘Tankstations Alternatieve
Brandstoffen 2’, uitgevoerd door Agentschap NL in opdracht
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In heel Nederland komen er mede dankzij deze regeling 53 aardgasvulpunten bij, als aanvulling op het reeds bestaande bestand van
50. Daarmee is een vrijwel landsdekkend netwerk bereikt.
Aardgas is op dit moment de schoonste fossiele brandstof
en dat is goed voor de luchtkwaliteit. Rijden op aardgas heeft

ten opzichte van benzine ca. 25% minder CO2 uitstoot. Bij het
rijden op groengas is deze CO2 –besparing nog veel groter.
Vandaar dat overheden proberen het rijden op aardgas en
groengas in het bijzonder te stimuleren.
Nu is eerst geïnvesteerd in de infrastructuur om de kip-ei
discussie te doorbreken: zolang er niet getankt kan worden,
schaffen automobilisten geen aardgas/groengas-voertuigen
aan, maar zonder voertuigen hebben vulpunten geen zin.
Gelukkig is het aantal automobilisten dat kiest voor rijden op
(aard)gas groeiende! Het gaat al om enkele duizenden in Nederland, maar natuurlijk nog lang niet genoeg.
De Limburgse overheden kunnen dit stimuleren én het goed
voorbeeld geven door zelf voertuigen aan te schaffen die op
aardgas/groen gas rijden.
De Provincie Limburg biedt bedrijven gratis adviesgesprekken aan van een aardgasconsulent. Meer informatie hierover
vindt u op www.limburg.nl/lucht.

Bedrijventerreinen op weg naar duurzaamheid
worden getoetst met het instrument BREEAM (= Building
Research Establishment Environmental Assessment Method). Dit is een nationaal erkend instrument voor duurzame
gebiedsontwikkeling. Niet alleen bedrijven op het terrein,
maar ook omwonenden en ander betrokkenen worden bij de
plannen betrokken.

> Websites

www.wattmooi.nl
www.limburg.nl/duurzaamontwikkelen
www.platformduurzaamlimburg.nl
www.ecostijlthorn.nl
www.cradle-to-cradle-venlo.nl
www.doemaarduurzaam.nl
www.duurzaam-ondernemen.nl
www.milieucentraal.nl
www.senternovem.nl,
Leren voor Duurzame Ontwikkeling
 www.venstersopduurzaamheid.nl
 www.iqwoning.nl: een innovatieve en energiezuinige
pre-fab woning. In Weert komt een fabriek van Ballast Nedam, die deze woningen gaat leveren.
 www.Limburg2030.nl: gerealiseerd met provinciale
subsidie. Doel: bij jongeren en volwassenen bewustwording creëren van de noodzaak tot duurzame
ontwikkeling.










Het is de bedoeling dat het terrein niet alleen gebruikt gaat
worden voor werken, maar ook een creatieve en dynamische broedplaats wordt, waar cultuur en economie hand in
hand gaan als basis voor een duurzame economische ontwikkeling.
©-mill moet ruimte bieden voor nieuwe ideeën en technieken op het gebied van onder andere energieverbruik, waterbeheersing en materiaalgebruik, waar mogelijk volgens de
principes van ‘Cradle to Cradle’. De plannen en resultaten

Bespaar & Verdien!
Op 1 oktober 2009 is de energie-investeringsregeling “Bespaar & Verdien!” van start gegaan. Deze regeling van de
Kamer van Koophandel Limburg (met medewerking en een
bijdrage van de Provincie Limburg) is speciaal bedoeld
voor het Limburgse midden- en kleinbedrijf. Een fonds van
€ 1,85 miljoen is opgezet om MKB-bedrijven te stimuleren
om duurzaam te ondernemen. Dat gebeurt door ondernemers te informeren over mogelijke energiebesparende
maatregelen, te adviseren over de best passende maatregelen en een bijdrage te leveren aan de financiering om een of
meerdere maatregelen uit te voeren. Ondernemers kunnen
een voucher aanvragen die de kosten van een energiescan en een deel van de investeringen in energiebesparende

> Bijeenkomsten

maatregelen vergoedt. Inmiddels hebben ruim 330 ondernemingen een voucher aangevraagd en zijn er al 101 uitbetaald. Ondernemers die al gebruik hebben gemaakt van
de regeling zijn enthousiast. Dat is niet verwonderlijk, omdat
veel maatregelen zich snel terugverdienen. Daarnaast is uiteraard het milieu gebaat bij de investeringen. Maatregelen
die genomen zijn, variëren van het vervangen van armaturen en verlichting tot het vervangen van koelinstallaties en
warmteterugwinningsinstallaties.
Interesse in de regeling?
Kijk dan op www.bespaarenverdien.nu en vraag vandaag
nog een voucher aan!

Kansen installatiebranche door duurzame samenwerking
Op woensdag 29 september en maandag 4 oktober 2010
organiseren de Provincie Limburg en de gemeenten Kerkrade en Venlo bijeenkomsten voor installateurs en energieadviseurs. Centraal staan de kansen voor integrale energiebesparing in de gebouwde omgeving. Ontwikkelingen en
kansen in de regio worden geschetst en collega’s laten succesvolle voorbeelden van samenwerking zien. Maar vooral
krijgen installateurs de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en
de samenwerking in duurzaamheid verder vorm te geven.
Op basis van de resultaten van deze bijeenkomst zal met
geïnteresseerde partijen een gericht vervolgtraject opgestart worden.

Meewerkende partners zijn: UNETO-VNI, InstalNova, Meermet-Minder, Agentschap NL, Syntens en de Kamer van
Koophandel Limburg.
Nadere informatie over het programma en de inschrijving
is te vinden op www.wattmooi.nl of bij Regine Adriaanse,
e-mail: ra.adriaanse@prvlimburg.nl en Joëlle Hochstenbach, e-mail: j.hochstenbach@prvlimburg.nl van de
Provincie Limburg.

De Provincie Limburg heeft als start eerst Limburgse overheden uitgenodigd voor een ‘Overlegtafel Duurzaam Inkopen’.
Deze ‘Overlegtafel’ heeft als doelstellingen de bestaande
kennis en expertise (‘best practices’) met elkaar te delen
en vooral ook concreet samen te werken. Deze samenwerking is gericht op inkoop- en aanbestedingsbeleid vanuit
een duurzaam samenlevingsperspectief, kennisuitwisseling
en samenwerking tussen lokale overheden, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. De Overlegtafel is
een aanvulling op al bestaande regionale kennis- en deskundigennetwerken. Aan de eerste overlegtafel hebben 4
gemeenten, een samenwerkingsverband van gemeenten in
Midden-Limburg, Agentschap NL en de Provincie zelf deelgenomen. Speciale aandacht is besteed aan het programma
Social Return on Investment (SROI) van de Provincie. Dat
programma bevordert de arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie van kwetsbare en kansarme mensen.

 23 september 2010 - februari 2011, Venlo: Expositie

'Vensters op Duurzaamheid'.
 10 oktober 2010, Avantis European Science and

Businesspark: startsein Eco / nnect, het tweede
duurzame klimaatneutrale gebouw van ‘De Wijk van
Morgen’ en exposities ‘Duurzame Stad 2040’ en
‘Gemeenten gaan voor een beter klimaat’:
www.dewijkvanmorgen.nl
 11, 12 en 13 oktober 2010, Maastricht, Aken, Zolder
en Luik: Sustainable Building 10 Western Europe:
www.sb10.nl
 12, 13 en 14 oktober 2010, Brabanthallen Den
Bosch: Milieubeurs 2010. Toont oplossingen op het
gebied van afwal, water, lucht, bodem en geluid,
terwijl tegelijkertijd actuele onderwerpen zoals duurzaam inkopen aan bod komen:
www.milieuvakbeurs.nl
 24 november 2010, Beatrixgebouw Utrecht: National
Sustainability Congres 2010:
www.sustainability-congres.nl
Bulletin Duurzaam Limburg digitaal
Wilt u het Bulletin voortaan per e-mail ontvangen en NIET
meer per post? Stuurt u dan een e-mail met uw gegevens
(achternaam, organisatie, postadres en e-mailadres) naar:

bulletinduurzaamlimburg@prvlimburg.nl
U wordt dan op de verzendlijst voor digitale verspreiding
geplaatst.

Overheid koopt duurzaam in
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen de
markt voor duurzame producten en diensten stimuleren
door zelf het goede voorbeeld te geven. Daarvoor heeft de
overheid het bedrijfsleven hard nodig. Duurzame producten, productieprocessen en diensten zullen immers uit het
bedrijfsleven moeten komen.

Van 1 maart 2010 tot 1 april 2012 kunt u als eigen woningbezitter subsidie krijgen op energiebesparende maatregelen. De Provincie Limburg stelt samen met een groot aantal
Limburgse gemeenten geld beschikbaar voor energiebesparing bij bestaande woningen. Per 1 oktober 2010 zullen meer gemeenten zich hier bij aansluiten. Wilt u weten
of uw gemeente meedoet, kijk dan op de website:
www.limburgseenergiesubsidie.nl of informeer bij uw gemeente.

Colofon

Ook het Limburgse bedrijfsleven heeft behoefte aan informatie over duurzaam inkopen en over de wijze waarop de
verschillende overheden met de spelregels omgaan. Tegelijkertijd is echter ook het bedrijfsleven zelf in het algemeen
niet voldoende voorbereid op het leveren van duurzame
producten en diensten. Uiteraard met uitzondering van de
groeiende groep bedrijven die hier wel al mee bezig is.
De overheid zou meer marktonderzoek moeten doen, om
duurzame innovatie binnen het bedrijfsleven écht te kunnen
stimuleren. Het delen van kennis en het daarover met elkaar
in gesprek gaan, kan zeer zinvol zijn. Inkoopvolume bundelen is een concrete mogelijkheid.
De deelnemers hebben de wens om in 2010 nog een paar
keer een Overlegtafel Duurzaam Inkopen te houden. Andere gemeenten, maatschappelijke organisaties of onderwijsinstellingen kunnen ook deelnemen.

Het bulletin Duurzaam Limburg is een uitgave van de
Provincie Limburg (www.limburg.nl) en geeft overheden,
bedrijven en particulieren inzicht in beleid en realisatie in
de praktijk op het gebied van duurzaamheid in Limburg.
Redactie: Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling:
Janine Verstegen, telefoon (043) 389 75 67,
e-mail: ja.verstegen@prvlimburg.nl en Joëlle Hochstenbach,
telefoon (043) 389 89 27, e-mail: j.hochstenbach@prvlimburg.nl
Fotografie: Provincie Limburg
Vormgeving: Grafisch Centrum Provincie Limburg
Drukwerk: Andi Druk
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Voor meer informatie en aanmelding:
Hein van der Meer, afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, e-mail: hw.van.der.meer@prvlimburg.nl of via
duurzaaminkopen@prvlimburg.nl
10-1940

TCN Charlemagne, de gemeente Heerlen en de Provincie
Limburg hebben een intentieovereenkomst getekend voor
de duurzame herstructurering van het bedrijventerrein, onder de naam ©-mill. Het onderzoek naar vernieuwingen
speelt zich af op een drietal gebieden:
 gebouwaanpassingen: denk hierbij aan dubbel glas,
energetische wanden, isolatie technieken en grijswatersystemen;
 voorzieningen op het park, zoals vernieuwing energietoepassingen op het gebied van warmtelevering,
stroom en gassoorten als ook hergebruik van regenwater en biogasinstallatie;
 parkmanagement: dit betreft onder andere voorkomen gebruik pesticiden, letten op herkomst grondstoffen, collectieve inkoop materialen en collectief
transport.
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