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Samenvatting

Veel Limburgers willen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommigen vanuit ideële overwe-

gingen en het streven naar een beter klimaat en milieu. Anderen zien nu de kans om een aangenamer 

wooncomfort te realiseren. Niet alleen voor verwarming in de wintermaanden, maar ook de koelte in 

de zomer is steeds vaker van belang. Voor velen liggen energiemaatregelen nu ook binnen de financiële 

reikwijdte als het gaat om isolatie en zonnepanelen op de daken, door de overheid gestimuleerd door 

subsidies en aantrekkelijke leningen. De energierekening kan hierdoor verlaagd worden. En voor de 

sociale huursector nemen diverse corporaties in Limburg het voortouw om als ‘startmotor’ de verduur-

zaming van hun woningbestand versneld te realiseren. Als het gaat om alternatieve energievoorzienin-

gen wordt er voor de lange termijn gesproken over waterstof als energiedrager en is het debat over 

kernenergie en thorium-centrales niet langer taboe.

De energietransitie gaat niet alleen over de uitstoot of innovaties van het grote bedrijfsleven, plannen 

en voornemens van overheden of nieuwe dikke rapporten over de laatste stand van zaken. In de kern 

gaat het om de vraag op welke wijze Limburg en haar inwoners de energietransitie de komende jaren 

gezamenlijk gaan vormgeven. Een transitie richting 2030 en verder. Limburg is daarbij geen Groningen, 

Flevoland of Zeeland, waar een directe aansluiting op een groot windmolenpark op zee het mogelijk 

maakt om elektrolyse en waterstof-productie uit te testen of de nabije faciliteit van kernenergie met 

innovaties benut kan worden. We moeten een Limburgse afweging maken. Uiteraard niet zonder de blik 

naar buiten, maar wel vanuit een afweging die past bij onze Limburgse krachten, sterkten en kansen in 

de regio. Een afweging waarin we in het juiste tempo onze ambities ook met realisme aanvullen, met 

partners die stappen kunnen en willen zetten. Maar ook een afweging waarin wij onze inwoners 

maximaal meenemen en laten deelnemen in deze transitie. Dat kan op verschillende schaalniveaus. 

Soms heel nabij met een lokale energiecoöperatie waarin burgers zich organiseren om de duurzame 

opwek voor de wijk of de kern te realiseren. Soms op een hoger schaalniveau waarin inwoners rondom 

duurzame energieopwekking kunnen participeren als aandeelhouder met certificaten of profiteren van 

een profijtfonds voor de leefbaarheid in hun omgeving. Of de aansluiting op een lokaal warmtenet 

waarbij de restwarmte van de industrie een nieuwe bron kan zijn voor de verwarming van de wijk.

Naast het feit dat in de samenleving al veel gebeurt in de energietransitie, komen ook veel ontwikkelin-

gen op Limburg af op de korte en middellange termijn. De leveringszekerheid van het Nederlandse net 

staat fors onder druk, Enexis kondigt schaarste in Zuid-Nederland af, maar de rol die gemeenten krijgen 

in de warmtevoorziening vanuit de nieuwe Warmtewet, zijn ook in Limburg grote uitdagingen. Tegelij-

kertijd gaan innovaties in de markt snel en is het nodig dat juist in goed samenspel met alle betrokken 

gezamenlijk wordt opgetrokken om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De energietransitie kan 

immers alleen slagen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Met deze Provinciale Energie Strategie 

willen wij ons enerzijds verhouden en een bijdrage leveren in de antwoorden op deze grote maat-

schappelijke ontwikkelingen, en anderzijds een complementaire rol vervullen samen met inwoners, 

instellingen, overheden en bedrijven om vanuit een gezamenlijke aanpak ook met impact en gebundel-

de krachten nieuwe stappen in deze zoektocht te zetten. De uitdagingen als het gaat om ons netwerk, 

de warmte, innovatie en eigenaarschap van velen zijn cruciaal in het slagen van deze strategie.   
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Debat over energietransitie
Het debat over de energietransitie is volop gaande. Een levendig debat en soms op het scherpst van de 

snede. Er is debat over de snelheid van de transitie, de kosten en de baten, maar ook het wel of niet 

betrokken zijn van gemeenschappen en inwoners bij ontwikkelingen. In het debat  rondom de energie-

transitie, spelen verschillende overwegingen een rol. Optimisten en sceptici, energiecoöperaties en 

actiecomités, koplopers en innovators die pleiten voor een veelheid aan nieuwe en verschillende 

kansrijke energiebronnen met meer of minder realisme; kortom velen nemen deel aan het debat. Dat is 

een groot goed in onze Nederlandse democratie. 

Als reactie op het ontwerp-Klimaatakkoord heeft Limburg reeds in januari 2019 haar beoordelingscrite-

ria geformuleerd op welke wijze zij het Klimaatakkoord zal beoordelen welke in het Collegeprogramma 

Vernieuwend Verbinden is herbevestigd[ 1]. In de gesprekken rondom de collegevorming vorig jaar is 

door alle politieke partijen in Provinciale Staten op 10 mei 2019 een achttal uitgangspunten gezamenlijk 

onderschreven en is het debat over de energietransitie ook uitgebreid gevoerd. Met respect voor 

elkaars standpunten, nuanceringen en bereidheid tot compromis, zijn daarbij drie uitgangspunten van 

bijzonder belang als het gaat om het perspectief voor energietransitie in Limburg:

	�  Het eerste uitgangspunt is daarbij het startpunt: “(…) Wij maken een eigen, autonome, 

Limburgse afweging en laten ons primair leiden door hetgeen waarop wij als Limburgs 

provinciebestuur invloed kunnen uitoefenen in het belang van Limburg”. 

	� Een tweede belangrijk uitgangspunt zegt iets over het ambitieniveau: “Wij kijken met trots en 

optimisme naar de toekomst van Limburg. Wij handelen vanuit een ontwikkelingsgerichte 

benadering. Initiatief en ondernemerschap kunnen rekenen op onze steun (…)”. 

	� Tenslotte werd overeenstemming gevonden over de inhoudelijke randvoorwaarden van de 

energietransitie: “Onder de voorwaarden van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak stellen 

wij ons, als middenbestuur, op als een betrouwbare partner van het Rijk en van de gemeenten. 

Dit betekent dat wij onze rol zullen pakken bij onder andere de uitvoering van wetten en 

wettelijk geborgde afspraken en realistische ambities rondom de klimaat- en energietransitie, 

zoals bij de totstandkoming van Regionale Energie Strategieën (RES). Wij erkennen dat mensen 

vanuit verschillende uitgangspunten en opvattingen meewerken aan een innovatief 

energietransitiebeleid, welke onze economische structuur versterkt, ons minder afhankelijk 

maakt van fossiele brandstoffen uit het buitenland (…) en tegelijkertijd de gevolgen van uitstoot 

vermindert en rekening houdt met biodiversiteit.”[ 2] 

Bovenstaande uitgangspunten laten ook de kracht van Limburg zien. Er is ruimte voor compromis en 

ruimte voor de erkenning van de verschillende grondslagen om aan de energietransitie deel te nemen. 

Een innovatief energiebeleid met realistische ambities en oog voor draagvlak, haalbaarheid en betaal-

baarheid. Over de wijze waarop deze uitgangspunten nadere invulling en inkleuring krijgen gaat deze 

Provinciale Energie Strategie.

1   Brief van het College van GS aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) inzake de beoordelingscriteria Klimaatakkoord, 15 januari 
2019 (2019/4229).

2   “Uitgangspunten van de Limburgse coalitie 2019 – 2023”, 10 mei 2019, als bijlage bij de brief van informateurs Koopmans en 
Gabriëls. Deze uitgangspunten zijn overgenomen in het Collegeprogramma “Vernieuwend Verbinden” dat op 2 juli 2019 door 
het College van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.
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Provinciale Energie Strategie en ‘systeemstudie’ Energie-infrastructuur Limburg
Na de uitgangspuntennotitie (maart 2020) zetten wij met deze Provinciale Energie Strategie (PES Deel 

2) een stip op de horizon voor een innovatief energiebeleid naar 2030. Aan de hand van een vijftal 

perspectieven met concrete doelstellingen willen wij voor onze inwoners, instellingen en bedrijven 

richting geven aan de energietransitie voor zowel de korte en middellange termijn (2020-2023) in het 

licht van de langere termijn (2023-2030 en verder). Tegelijkertijd werken wij in deze college- en 

statenperiode aan een concreet uitvoeringsprogramma samen met onze partners waarmee wij stappen 

zetten in onze zoektocht naar een passende energiemix voor Limburg. Nadrukkelijk is dit een zoek-

tocht. Dé passende energiemix voor Limburg is een proces van de komende 10-20 jaar. We zien nu al 

dat de energiemix aan het veranderen is ten opzichte van 10 jaar terug. Innovatie staat niet stil, Limbur-

gers passen hun energieverbruik en –behoeftes aan, de samenleving  

verandert voortdurend. 

Een belangrijk inzicht dat het afgelopen half jaar steeds prominenter is geworden – zeker voor Limburg 

– is het belang en de noodzaak van een toekomstbestendige energie-infrastructuur. Deze infrastruc-

tuur staat met de grote beleidswijzigingen van het nationale Klimaatakkoord en de Europese doelstel-

lingen en met name de uitwerking daarvan (toename van de elektriciteitsvraag en aanbod) , onder druk. 

Daar waar de netbeheerders vanuit hun wettelijke taak rekenen met een tijdshorizon van vijf jaar, zien 

wij ontwikkelingen in de samenleving die verder vooruit blikken naar 2030 en soms zelf 2050. Investe-

ringen van particulieren, instellingen en bedrijven zijn dusdanig dat een substantiële versterking van 

onze Nederlandse én Limburgse energie-infrastructuur niet langer toekomstmuziek is, maar vandaag 

nodig. Vandaag, omdat investeren in de energie-infrastructuur niet van vandaag op morgen geregeld is, 

maar soms 5-7 jaar duurt van plan tot uitvoering. Dit betekent dat de energietransitie en de plannen de 

energie-infrastructuur niet als externe randvoorwaarde kunnen blijven zien, maar juist als cruciaal 

onderdeel van de planvorming. De balans tussen draagvlak van en voor initiatieven, de (technische en 

wenselijke) haalbaarheid in de regionale context en de betaalbaarheid om de ambitie en het plan ook te 

realiseren, zijn allemaal met elkaar verbonden. Zoals gesteld wordt door het consortium van onderzoe-

kers ‘zijn de oplossingen in de energietransitie niet meer traditioneel te scheiden in productie of vraag, 

gas los van elektriciteit. Alles heeft met elkaar te maken en er is de wens om te zoeken naar de slimste 

oplossingen”[ 3]. 

Met de Limburgse systeemstudie (bijlage 3 en 4) die het afgelopen half jaar is uitgevoerd in handen, 

kunnen wij ons perspectief naar 2030 versterken met een realistisch programma voor de komende 

jaren waarin de energie-infrastructuur van Limburg een cruciaal onderdeel is. De studie is uniek in 

Nederland, omdat hier ook voor het eerst de grensoverschrijdende dimensie is betrokken evenals een 

visie op gewenste samenwerking tussen partijen (‘governance’). 

3   CE Delft i.s.m. TNO, ECN en Quintel (2020). Systeemstudie Energie-infrastructuur Limburg. Integrale systeemstudie gas, 
elektriciteit, CO

2
 en warmte, september 2020, p.5. Studie uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg. 
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Elektrische Mini voor duurzaam districtskantoor Provinciale Wegen in Hulsberg Provincie Limburg Ron Gerards
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Eén hoofdambitie en vijf perspectieven richting 2030
De inzichten uit de systeemstudie zijn belangrijk voor onze provinciale energiestrategie en het beno-

digde handelingsperspectief voor zowel de korte als lange termijn. De noodzaak voor goede plannen, 

regionaal afgestemd tussen de betrokken partners, vanuit de verschillende belangen, verantwoordelijk-

heden en afwegingen, is daarbij cruciaal voor de te zetten stappen. Wij formuleren daarbij de volgende 

ambitie:

De Provincie Limburg werkt samen met haar inwoners, instellingen en bedrijfsleven aan een innovatieve 

en structuurversterkende energietransitie en passende energiemix en infrastructuur voor Limburg op 

weg naar 2030, met daarin oog voor leveringszekerheid, draagvlak en eigenaarschap, in een realistisch 

tempo met betaalbare en haalbare investeringen.

In de Provinciale Energie Strategie werken wij deze ambitie verder uit in een vijftal perspectieven 

richting 2030. Perspectieven voor inwoners, instellingen en bedrijven:

1. Een energietransitie vanuit een toekomstbestendige infrastructuur; 

2. Een energietransitie met volop ruimte voor innovatie, techniek en vakmanschap;

3. Een energietransitie waarin de Limburgse warmte kansen biedt;

4. Een energietransitie die sociaal en eerlijk is door participatie en lokaal profijt;

5. Een energietransitie waarin de Provincie zelf het goede voorbeeld geeft.

Deze vijf perspectieven zijn vertaald in een uitvoeringsprogramma met een zestal actielijnen voor de 

komende 10 jaar (2020-2030) en voorzien van meetbare doelen (KPI’s). De financiële inzet van midde-

len zullen echter gericht zijn op de huidige statenperiode (2020-2023).

Leeswijzer
In de volgende paragrafen gaan wij nader in op:

	� Waarom een provinciale energiestrategie? (§1)

	� Inspelen op Limburgse kracht (energie) (§2)

	� Ambitie en vijf perspectieven richting 2030 en verder (§3)

	� Afwegingskader voor de energietransitie (§4)

	� Een uitvoeringsprogramma voor 2020 – 2030 (§5)

	� Financieel overzicht voor 2020-2023 (§6)

	� Communiceren over de energietransitie (§7)

De integrale systeemstudie (incl. deelrapporten) is opgenomen als bijlage bij deze Provinciale Energie 

Strategie. Verder is er een eerste monitoringsopzet van het uitvoeringsprogramma en de KPI’s opgeno-

men evenals een nulmeting voor de CO
2
-uitstoot van de klimaat-sectoren voor Limburg (motie 2562 

Jenneskens). 



Meervoudig grondgebruik door zonnepanelen in combinatie met bessenteelt 
- Hayberries Horst aan de Maas

Provincie Limburg Stefan Koopmans
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1. Waarom een provinciale energiestrategie?

In het Collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ is bewust gekozen voor een provinciale ener-

giestrategie. De Limburgse investeringen en inspanningen in de energietransitie vergen een integrale 

blik op Limburg vanuit een brede afweging. Het perspectief bieden voor inwoners, instellingen en 

bedrijfsleven is ook duidelijkheid scheppen over waar de Provincie de komende jaren aanspreekbaar op 

wil zijn. Welke mogelijkheden en ondersteuning zij kan bieden en daarmee duidelijkheid verschaffen. 

Juist vanuit enerzijds de snelheid van ontwikkelingen de laatste jaren in de energietransitie en de vele 

initiatieven en discussies hierover anderzijds, is een provinciale energiestrategie nodig om perspectief te 

bieden en samen met de Limburgse samenleving – op vele fronten – stappen te zetten richting 2030. 

Integrale strategie
De energietransitie is wereldwijd, en dus ook in Nederland en Limburg, een brede opgave met veel 

dwarsverbanden tussen sectoren, partijen, verantwoordelijkheden en stimuleringsinstrumentarium. 

Duurzame opwek kan niet zonder een toekomstbestendige infrastructuur. Financiële betaalbaarheid 

kan niet zomaar zonder sociale acceptatie in de leefomgeving. Niet elke regio – ook binnen Limburg 

– heeft dezelfde potenties als het gaat om de energiemix. De mogelijkheden het benutten van rest-

warmte van de industrie of vanuit aardwarmte liggen voor Zuid-Limburg anders dan voor Noord-Lim-

burg. De ‘druk’ op het regionale elektriciteitsnetwerk is per onderstation binnen Limburg weer verschil-

lend. En de belangenafweging tussen verduurzaming van de gebouwde omgeving, de industrie en 

landbouw en onze mobiliteitswensen is niet los van elkaar te zien. Waar de samenwerkende gemeenten 

en de Provincie in de twee Regionale Energie Strategieën (RES) van Noord- en Midden Limburg en 

Zuid-Limburg zich vooral richten op de zoektocht naar locaties voor duurzame opwek van vooral 

zon- en windenergie en de mogelijkheden van energiebesparing en warmte benutten in de gebouwde 

omgeving, legt de provinciale energiestrategie de nadruk op het bredere integrale perspectief van de 

energietransitie. Stimuleren van innovaties en een afgestemde inzet naar rijk en netbeheerders voor een 

toekomstbestendige infrastructuur in Limburg, maar ook samen optrekken met gemeenten voor 

‘ontzorgings-arrangementen’ als het gaat om verduurzamingsmogelijkheden voor inwoners of instellin-

gen, zijn aspecten die in de provinciale strategie terug komen. Tevens worden in de provinciale Omge-

vingsvisie (en in 2021 de omgevingsverordening) en het Vergunningen, Toezicht en Handhavingsbeleid 

kaders gesteld voor de fysieke, natuurlijke kwaliteiten en milieuhygiënische en veiligheidsrandvoorwaar-

den van de Limburgse leefomgeving in relatie tot de energietransitie.

In deze samenhang is de zogeheten ‘trias energetica’ zoals reeds beschreven in de Uitgangspunten 

Provinciale Energie Strategie (deel 1) onverkort van belang. Dit betekent:

1. Verminderen: het verminderen van het energiegebruik door verspilling tegen te gaan (zorg voor 

goed geïsoleerde woningen, verplaats je alleen als het moet, gebruik van energiezuinige verlichting 

en apparaten etc.)

2. Vergroenen: de energie komt zoveel mogelijk uit niet-fossiele, duurzame bronnen zoals wind, 

water-, en zonne-energie.

3. Verschonen: de energie die niet met duurzame bronnen kan worden ingevuld wordt zo efficiënt en 

schoon mogelijk ingezet (bijvoorbeeld (aard)gas boven steenkolen).

Deze trias energetica is leidend voor onze inzet van instrumenten.
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Strategie van samenwerking
De provinciale strategie is een strategie van samenwerking. Niet alleen omdat dat in het DNA van onze 

rolopvatting zit, maar vooral omdat dit juist in de energietransitie meer dan ooit nodig is. De ambitie en 

de vijf perspectieven kunnen we alleen maar realiseren als we samenwerken met onze inwoners, 

instellingen, overheden en bedrijven. Als Provincie vervullen wij daarin verschillende rollen. Soms actief 

investerend bijvoorbeeld via het Limburgs Energie Fonds (LEF) of in de oprichting van nieuwe kennisin-

frastructuur noodzakelijk voor de transitie van Chemelot (Brightsite). Soms ondersteunend en comple-

mentair aan gemeenten als het gaat om de regionale energiestrategieën met capaciteit en kennis. En 

soms ook regulerend als het gaat om de inrichting van onze fysieke leefomgeving en de bijbehorende 

belangenafweging (Omgevingsvisie, zonneladder). En de strategie is ook een strategie voor het aan-

spreken van rijksoverheid op haar verantwoordelijkheden en de wijze waarop de regionale uitwerking in 

Nederland verschillend uitpakt. De doelen die wij ons stellen zijn ook doelstellingen van onze partners 

die wij gezamenlijk willen realiseren vanuit ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Greenport Venlo, krachtigste zonnedak van Europa Provincie Limburg Stefan Koopmans

Strategie van samenhangend provinciaal beleid
Tenslotte is de Provinciale Energie Strategie een strategie waarin wij in ons provinciaal beleid ook op 

andere beleidsthema’s verbindingen blijven leggen. Provinciale Staten hebben het afgelopen jaar een 

veelheid aan beleidskaders en majeure projectvoorstellen vastgesteld waarin diverse aspecten van de 

energietransitie een rol speelden[ 4]. Hieronder vindt u een overzicht van andere kaders en/of voorstellen 

die belangrijk zijn in de energietransitie:

	� Gewijzigd statenvoorstel Provinciale garantstelling Mijnwater BV PS-besluit 21-6-2019

	� Gewijzigd statenvoorstel Verordening leningen Duurzaam Thuis PS-besluit 7-2-2020

	� Gewijzigd statenvoorstel Transitie financierbaar   PS-besluit 29-6-2020

	� Gewijzigd statenvoorstel Fondsvergroting Limburgs Energiefonds PS-besluit 29-6-2020

	� Statenvoorstel financieringsaanvraag aandeelhouderslening Enexis PS-besluit 29-6-2020

	� Statenvoorstel Uitgangspunten RES Noord- en Midden-Limburg PS-besluit 29-6-2020

	� Statenvoorstel Uitgangspunten Provinciale Energie Strategie (deel1) PS-besluit 29-6-2020

4  Provinciale Staten zijn over de samenhang van de PES met andere kaders en statenvoorstellen geïnformeerd via de mededeling 
portefeuillehouder van 24 september 2020 (2020/39389).
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	� Statenvoorstel Missiegedreven Economisch Beleidskader   PS-besluit 29-6-2020

	� Statenvoorstel Brightsite     PS-besluit 29-6-2020

	� Statenvoorstel Provinciale Warmtevisie    PS-besluit 2-10-2020

	� Statenvoorstellen Circulaire Economie Limburg 2.0 & LIOF  PS-besluit 2-10-2020

Eveneens liggen de volgende voorstellen ter besluitvorming voor of zullen PS informerend  

worden aangeboden:

	� Ontwerp-Omgevingsvisie Limburg    informerend

	� VTH-beleidsplan      informerend

	� Beleidsbrief Natuur en Energie     informerend

	� Limburgse Taxonomie      informerend

	� Statenvoorstel Waterstofagenda     PS-besluit 11-12-2020

	� Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg    PS-besluit 5-2-2021

	� Statenvoorstellen RES Noord- en Midden-Limburg & Zuid-Limburg PS-besluit 1e helft 2021

Tenslotte leveren de volgende provinciale kaders ook een bijdrage aan de energietransitie:

	� Missiegedreven Economisch Beleid waarin ‘Limburg maakt energie!’ een van twee missies is en 

die nader uitgewerkt wordt in een aantal innovatie-, onderwijs- en arbeidsmarktlijnen;

	� Kader Circulaire Economie2.0 waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan een lager 

energieverbruik bij bedrijven en instellingen via circulaire processen;

	� Kader Landbouw en agrifood met eveneens het stimuleren minder energieverbruik en lagere 

emissies in de land- en tuinbouw en waar kringlopen zoveel als mogelijk gesloten worden;

	� Agenda Wonen  en het kader Kwaliteit Limburgse Centra geven een impuls aan de gebouwde 

omgeving, de samenwerking met de corporaties en op projectniveau (bijv. in de Regiodeal 

Parkstad) invulling aan het verder verduurzamen van de Limburgse woningvoorraad;

	� Mobiliteitsvisie en het Beleidskader Fiets zet in op het anders benutten van mobiliteit en 

vervoer van A naar B waarin ook aandacht is voor innovatie en afspraken met grote werkgevers 

over het verder stimuleren van openbaar vervoer;

	� 1 miljoen Bomenplan geeft een impuls aan het natuurbeleid en de mate waarin ook CO
2
 

opgevangen kan worden in Limburg;

	� Met het Limburgs Aanvalsplan Stikstof wordt ingezet op het realiseren van een versneld 

duurzaam toekomstperspectief voor de Limburgse natuur en economie. Dit gaat hand in hand 

met de verduurzaming van ons energiegebruik;

	� In de kaders voor Cultuur, Sport en Monumenten is er aandacht voor de verduurzaming van 

het ‘maatschappelijk’ vastgoed en gebouwen om verdere energiebesparing te realiseren 

bijvoorbeeld bij restauratie-opgaven of gebouwen van instellingen.

Hiermee werken de Provincie en het College over de volle breedte aan de energietransitie in Limburg. 

Ontwikkelingen die ondersteunend zijn als bouwblokken voor deze provinciale energiestrategie. Met als 

voorlopig sluitstuk het gereed komen van de systeemstudie energie-infrastructuur Limburg kan nu ook 

de stip op de horizon gezet worden. En omgekeerd: onze provinciale energiestrategie is onze inbreng 

voor onze samenwerkingsverbanden met gemeenten, bedrijfsleven, nationale en gemeentelijke 

overheden, instellingen en vooral de inwoners van Limburg. 
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Taken, rollen en bevoegdheden
In het nationale Klimaatakkoord en de daaruit voortkomende wetgevingsagenda zijn taken vooral 

belegd bij gemeentelijke overheden, netbeheerders, bedrijfsleven en brancheorganisatie en de rijks-

overheid zelf. Als het gaat om de gas- en elektriciteitsinfrastructuur zijn de huidige taken voor het 

landelijke hoofdnet een verantwoordelijkheid van de TenneT en de Gasunie.  Regionale netbeheerders 

als Enexis zijn verantwoordelijk voor de onderstations en het regionale elektriciteitsnetwerk. Een van de 

grote vraagstukken die ook uit de Limburgse systeemstudie nadrukkelijk naar voren komt, is dat de 

afstemming tussen enerzijds Gasunie, TenneT en rijksoverheid in de vorm van de Autoriteit Consument 

en Markt, en de lokale en regionale initiatiefnemers (gemeenten, ontwikkelaars etc.), een betere 

afstemming verdient in regionaal verband. De regionale ‘biedingen’ van 30 RES-regio’s in Nederland 

vereisen een enorme verzwaring van het netwerk de komende jaren en vergen een sterke en kostenef-

fectieve regionaal afgestemde planvorming. Als het gaat om de taken en verantwoordelijkheden zoals 

die in de nieuwe Warmtewet zijn beschreven, krijgen gemeenten een belangrijke rol in het aanwijzen 

van ‘warmtekavels’, die vervolgens uitgegeven kunnen worden aan ontwikkelende partijen. De provin-

cies krijgen hierin een toetsende rol die nog nadere uitwerking moet krijgen.  

CO2-beprijzing
De met Prinsjesdag 2020 gepresenteerde nationale CO

2
-belasting betekent een voorzichtige introduc-

tie van de heffing die - vanwege de economische crisis als gevolg van de coronapandemie – gefaseerd 

zal worden ingevoerd. Volgend jaar wordt de heffing al ingevoerd, maar dat gaat gepaard met veel 

zogenoemde dispensatierechten waarmee het effect van de heffing in eerste instantie teniet wordt 

gedaan. Het ministerie van Financiën verwacht dat hierdoor de heffing pas in 2024 gevolgen gaat 

hebben voor bedrijven die achterblijven bij het verminderen van de CO
2
 uitstoot. Als Provincie hebben 

wij eerder al gepleit voor een gelijk en eerlijk speelveld in Europees verband voor de Limburgse indus-

trie en in het bijzonder voor Chemelot. De nationale CO
2
-heffing werkt belemmerend voor de duur-

zaamheidambities die onze industrie heeft, die juist in Europees en internationaal niveau moet concur-

reren. Met het aanscherpen van het ETS-systeem door de Europese Commissie, wordt de CO
2
 prijs naar 

verwachting wel op Europees niveau hoger. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en in nauw contact 

met onze partners over de verdere uitwerking en (negatieve) gevolgen voor de Limburgse economie 

blijven aankaarten Den Haag.

Rol van provincies
Vanuit een wettelijk perspectief bezien hebben provincies weinig formele bevoegdheden als het gaat 

om de energietransitie. Naast het toezien op de uitvoering van de energiebespaarplicht (Wet Milieube-

heer/nu Wabo) bij grotere instellingen en bedrijven in Limburg, is de Provincie bevoegd gezag voor het 

plaatsen van windenergie met een vermogen van tussen de 5 en 100 MW (Elektriciteitswet, artikel 9e). 

Zij is daarbij eveneens bevoegd is om deze taak door te delegeren naar gemeenten die dit in hun 

bestemmingsplannen moeten verankeren. 

Daar waar het gaat om de bestuurlijke afspraken per provincie van wind-op-land heeft Limburg een 

taakstelling van 95,5 MW die vergund dient te zijn voor 31-12-2020. Van deze windopgave is 95.5 MW, 

in 2020 naar verwachting 21.5 MW gerealiseerd. Dit is een tekort van 74 MW. In 2023 dient dit tekort te 

zijn ingehaald met een extra opgave van 74 MW, waarmee in totaal de opgave in 2023 169.5 MW  

(95.5 + 74) is. Daarvan zal naar de huidige verwachting 121.5 MW worden ingevuld met windturbines 

waarbij het tekort richting 2023 van 48 MW gehaald kan worden op basis van de pijplijnprojecten in  

het verschiet[ 5].

5   Verwezen wordt naar de antwoorden op de schriftelijke vragen van GroenLinks zoals die door het College op 22 juni 2020 zijn 
toegestuurd aan Provinciale Staten (2020/24016).
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Als het gaat om de gasinfrastructuur staat er in de Gaswet (2000) slechts: “Provinciale staten en de 

gemeenteraad zijn niet bevoegd het transporteren en het leveren van gas in het belang van de energie-

voorziening aan regels te binden” (artikel 62). In de nieuwe Warmtewet die voor consultatie voor ligt en 

in zal gaan vanaf 2022 krijgen gemeenten een belangrijke regierol in het aanwijzen van locaties voor 

warmtenetten. Provincie krijgen een ‘toetsende’ rol die nog nader ingevuld moet worden door het Rijk.

Vanuit onze ruimtelijke taakopvatting en zoals ook is verwoord in de Provinciale Omgevingsvisie zullen 

wij actief dubbel of meervoudig grondgebruik in het kader van de energietransitie verder stimuleren. 

Met de nieuwe Omgevingswet in de hand lijken daar ook nieuwe mogelijkheden voor geboden te 

worden. Mogelijkheden waar wij in nauw overleg met de Limburgse gemeenten die verder  

zullen uitwerken.

Resumerend: beperkte wettelijke kaders voor provincies, energietransitie is primair autonoom beleid

Dat betekent dat de Provinciale Energie Strategie primair autonoom beleid betreft, welke niet is voorge-

schreven als ‘medebewindstaak’ en slechts zeer beperkt voortvloeit uit bestuursafspraken met de 

rijksoverheid. Deze Provinciale Energie Strategie gaat ook niet over de plaatsing van windmolens of 

zonneparken ter invulling van de taakstelling uit het Klimaatakkoord van 35 TWh duurzame opwek op 

land. Daarvoor zullen in de separate statenvoorstellen van de Regionale Energie Strategie Noord- en 

Midden-Limburg én Zuid-Limburg in de eerste helft van 2021 voorstellen worden gedaan. De Provincie 

is daar bestuurlijk partner in, samen met 31 Limburgse gemeenten, Enexis en het Waterschap. In de nog 

vast te stellen definitieve Provinciale Omgevingsvisie (POVI) – eveneens begin volgend jaar – en de 

daarop volgende provinciale omgevingsverordening zullen de ruimtelijke consequenties van de 

energietransitie en regionale opgaven vertaald en geborgd worden. Verder geldt uiteraard voor de 

energietransitie (net als bij andere ontwikkelingen) dat de huidige wet- en regelgeving voor provincies 

in het ruimtelijk beleid, natuurwaarden en biodiversiteit, milieuhygiënische aspecten, veiligheids- en 

gezondheidsnormen van toepassing zijn. Wij zullen daar ook in het uitvoeringsprogramma in de zesde 

(randvoorwaardelijke) actielijn nader op ingaan. 

Provinciale Energie Strategie: een perspectief naar 2030
In dit document wordt een strategie geschetst voor de toekomst. Richting 2030 aan de hand van een 

vijftal perspectieven en doelstellingen die wij in gezamenlijkheid met onze partners willen realiseren. 

Doelstellingen die niet van de Provincie alleen zijn, maar juist in samenspraak met partners geformu-

leerd zijn. Wij onderschrijven die doelen en zullen ook al onze inspanningen richten op daar – binnen 

onze wettelijke, financiële en organisatorische mogelijkheden – een realistische bijdrage aan te leveren. 

Niet met de oogkleppen op, maar juist in nauwe samenhang met de kracht van de Limburgse samenle-

ving en de nationale en internationale context waarbinnen dit mogelijk wordt. In dat opzicht is Limburg 

maar ook de energietransitie zowel een regionaal, euregionale, nationale en internationale opgave. In 

dit speelveld willen wij met onze provinciale energiestrategie daar onze bijdrage aan leveren. Een 

strategie vanuit Limburgse kracht. Met een duidelijke ambitie naar 2030 (en verder) én oog voor een 

realistisch tijdpad op weg daar naar toe.



Bestaande Wijk van Morgen is een uniek project met 
153 energie zuinige huurwoningen in Kerkrade-West

Provincie Limburg Stefan Koopmans
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2. Inspelen op Limburgse kracht (energie)

Limburg heeft een verleden met energie. Als nationale leverancier van steenkolen tot in de jaren ’70 van 

de vorige eeuw, voorzag Limburg Nederland van een warmtebron waar we nu in de 21e eeuw gefa-

seerd afscheid van nemen. Met het sluiten van de Amsterdams Hemwegcentrale eind vorig jaar blijven 

nog vier kolengestookte centrales over in Nederland. Met het sluiten van de laatste mijn in 1974 werd 

drie jaar later de gasgestookte Clauscentrale (eenheid A) in Maasbracht in 1977 in gebruik genomen. 

Een cruciale energievoorziening die voor het Nederlandse netwerk toen, maar zoals nu uit de systeem-

studie blijkt, nog steeds een belangrijke rol speelt in het Noord-Europese elektriciteitsnetwerk en de 

leveringszekerheid voor de Nederlandse energievoorziening. De oude mijngangen liepen in de jaren ‘60 

en ‘70 vol met grondwater van tussen 16 en 28 graden en waren de aanleiding om in 2005 te verken-

nen of dit warme water geen nieuwe bron van verwarming kon zijn. Nu, 15 jaar later ligt er een stevig 

fundament voor een laag-temperatuur warmte/koude-voorziening dat op termijn in de regio Parkstad 

ongeveer 30.000 woningen van warmte én koeling kan voorzien. Met de ontwikkeling van de Staatsmij-

nen naar DSM werd het Chemelot-terrein omgevormd tot een van de vijf grootste chemieclusters van 

Nederland en Europa. Met anno 2020 opnieuw een enorme transitieopgave om in 2050 de meest 

duurzame en internationaal concurrerende site van West-Europa te worden. Het kan verkeren. 

Analyse van de energievraag van Limburg nu
Limburg is anno 2020 nog steeds een relatief sterk geïndustrialiseerde provincie. De industrie is van 

groot belang voor de Limburgse economie, met een bijdrage van ca. 25% aan het bruto regionaal 

product. De industrie in Limburg heeft ook een belangrijk aandeel in de totale uitstoot van broeikasgas-

sen met een bijdrage van ca. 13% aan de totale CO
2
-emissie door de industrie in Nederland. Limburg 

herbergt 2 van de 12 industriële bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor ca. 65% van alle  

industriële CO
2
-eq. uitstoot in Nederland. Tevens is Chemelot één van de 5 toonaangevende industrie-

clusters van Nederland. Binnen Limburg heeft de industrie  het grootste aandeel in het totale energie-

gebruik (ca. 43%, 72,4 PJ) en de CO
2
-uitstoot (43,5%, 5,18 Mton). Daarboven is nog een industriële 

uitstoot van ca. 2,7 Mton overige broeikasgassen (lachgas, methaan, F-gassen). Hoewel de industrie 

tussen 1990 en 2015 ca. 37% aan CO
2
-emissies heeft gereduceerd, ligt er nog een aanzienlijke opgave. 

Daarnaast is van oudsher ook de landbouw en voedselindustrie met in het bijzonder de glastuinbouw in 

Noord-Limburg een belangrijke energievrager met 11,8 PJ en 0,77 Mton aan CO
2
-uitstoot.  De grotere 

Limburgse bedrijven, die sinds 2018 samenwerken in het Limburgse Energie Akkoord (LEA) en waar 

recent ook 12 bedrijven uit de bouwkeramische industrie zich hebben aangesloten, komen eind van dit 

jaar met een programma voor verder verduurzaming van de industrie om toe te werken naar een 

reductie van 0,7 Mton in 2030. Ook Chemelot koerst erop om de meest competitieve, veilige en 

duurzame chemie- en materialensite van West-Europa te worden in 2025. In juni 2020 kwam hier de 

Strategische Visie Chemelot 2050 bij, waarbij het doel uitgesproken is om in 2050 geheel klimaatneu-

traal te zijn. Investeren in de verduurzaming van Chemelot is noodzakelijk om in de komende decennia 

de positie als chemiepark van nationale betekenis vast te houden.

Verder telt Limburg ongeveer 520.000 woningen en ongeveer 80.000 utiliteitsgebouwen. Met bijna 

390.000 woningen is de particuliere sector getalsmatig een grote uitdaging als het gaat om verduurza-

ming. Des te meer, omdat de woningvoorraad in Limburg gemiddeld ouder is dan in de rest van 

Nederland. Verduurzaming van gebouwen kost geld, maar met de besparingen die dit oplevert kunnen 

eigenaren vaak hun investeringen terugverdienen. De opbouw van de woningvoorraad is relatief 

eenzijdig (veel uit dezelfde bouwperiode) en de provincie staat voor een flinke demografische transitie. 

Doordat sprake is van verschillende eigenaren zijn hier maatwerk-oplossingen nodig.  
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Echter, de noodzaak en urgentie tot verduurzaming van met name de bestaande woningvoorraad in 

Limburg is groot (Stec, 2018). Het energiegebruik van de gebouwde omgeving bedroeg in 2018 46,4 PJ 

en is daarmee na de industrie de belangrijkste energievrager.  

Als het gaat om  verkeer en vervoer is de energievraag in Limburg lager dan het Nederlandse gemid-

delde, goed voor 32,6 PJ in 2018. 

In onderstaand overzicht is het Limburgse energieverbruik evenals de CO
2
-uitstoot samengevat in de 

periode 2011 – 2018[ 6]:

Analyse van duurzame opwek van energie in Limburg
Vanuit het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om voor de opwek van grootschalige (>15kWp) 

duurzame energie op land te streven naar een vermogen van 35 TWh in 2030. De verdeling van deze 

opgave naar regio’s zal verlopen via de 30 regionale energiestrategieën waarin gemeenten, provincies, 

waterschappen en netbeheerders in samenwerken en zoeklocaties voor met name windenergie en 

zonneparken onderzoeken. Voor de zomer hebben alle RES-regio’s een concept ‘bod’ ingediend bij het 

Nationale Programma RES. Voor Limburg hebben de RES-regio Noord- en Midden-Limburg en  

RES-regio Zuid-Limburg een aanbod gedaan van respectievelijk 1,2 TWh (Noord- en Midden-Limburg) 

en 1,1 – 1,9 TWh (Zuid-Limburg). Daarvoor geldt dat wat betreft het huidige opgestelde vermogen dit 

voor Noord- en Midden-Limburg al deels gerealiseerd is c.q. in de pijplijn zit, terwijl Zuid-Limburg nog 

een grote opgave moet realiseren de komende tien jaar. Hieronder het overzicht van het opgestelde 

vermogen in 2018 van alle RES-regio’s in Nederland. Op dit moment heeft Limburg een opgesteld 

vermogen aan windenergie van 21,5 MW (Windstats, 2020) en 547 MW (CBS, 2019) aan  

geregistreerde zonne-energie.  

6   Op basis van de door Rijkswaterstaat ontwikkelde online Klimaatmonitor waar op de schaalniveaus van Provincie, RES-regio en 
zelf individuele gemeente het energieverbruik, de CO

2
-uitstoot en hernieuwbare energie terug te vinden zijn. Daarvoor worden 

verschillende nationale bronnen benut zoals CBS-data, SDE+ data, en andere relevante bronnen. Online beschikbaar via  
http://klimaatmonitor.databank.nl  
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Wanneer we echter ook de kleinschalige opwek (<15kWp) van duurzame energie met bijvoorbeeld 

zonne-energie in ogenschouw nemen, is het aantal Limburgse huishoudens met zonnepanelen per 

gemeente vergeleken met het Nederlands gemiddelde aan de hoge kant. Nationaal gezien hebben met 

name particulieren in de niet Randstedelijke regio’s (Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg) relatief 

meer zon-op-dak. In de grotere steden zijn de percentages vaak lager (hoogbouw en minder  

grondgebonden woningen).

Bron: Vattenfall (2020). 
Aantal huishou-
dens (%) met 
zon-op-dak per 
gemeente. Cijfers 
dateren uit 2018.
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In Limburg wordt onder andere met de duurzaamheidsleningen van Duurzaam Thuis zon-op-dak 

gefinancierd en kent de regio Parkstad een van de grotere zonnepanelen-projecten voor particulieren 

van Nederland.

Analyse van de potentie van ‘warmte’ (de ‘Warmtevisie’)
Warmte is met een aandeel van bijna 50% in de energievraag een belangrijk onderdeel van de inrichting 

van de energievoorziening. Met de afbouw van de Groninger aardgas en de ambitie van het Kabinet om 

minder aardgas te gebruiken, staan we aan de vooravond van een langjarig transitieproces waarin we 

stapsgewijs afscheid nemen van aardgas als belangrijkste warmtebron. Let wel: dat betekent niet dat 

aardgas volledig gaat verdwijnen, maar wel dat er slimmer gebruik van zal worden gemaakt. Ook is juist 

het behoud van de aardgasinfrastructuur cruciaal voor eventueel nieuwe energiedragers zoals bijmen-

ging van groengas en op de lange termijn mogelijk waterstof. In de provinciale Warmtevisie is nader 

ingegaan op de verschillende dimensies van deze transitie. Belangrijk is om te benadrukken dat geen 

kant-en-klare blauwdruk voor de warmtetransitie van Limburg klaarligt. Het realiseren van de warmte-

voorziening van de toekomst is een traject is dat vele jaren in beslag neemt en voortdurend wordt 

beïnvloed door ontwikkelingen in techniek, aanbod, kosten en nieuwe wetgeving.

CE Delft heeft in 2018 voor ons becijferd dat in 123 van de 888 buurten in Limburg een warmtenet het 

meest kosten-optimale alternatief is voor aardgas, terwijl in nog eens 294 buurten een warmtenet het 

op één na meest kosten-optimale alternatief is voor aardgas. Wat opvalt is dat het aardgasverbruik in de 

gebouwde omgeving niet zo veel lager is dan het aardgasverbruik van de industrie (zijnde niet in de 

vorm van grondstoffen). De landbouwsector (voornamelijk glastuinbouw) volgt op afstand. Procentueel 

is het aandeel warmte met 87% in de landbouwsector en 68% in de gebouwde omgeving fors. In 

absolute getallen ligt de warmteopgave weliswaar in de industrie, maar relatief gezien is de warmteop-

gave in de landbouw en de gebouwde omgeving het grootst.

ECI Waterkrachtcentrale Roermond Provincie Limburg  Stefan Koopmans
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Omdat warmte niet over grote afstanden is te transporteren, is de warmtetransitie bij uitstek gebaat bij 

een regionale aanpak. We moeten gebruik maken van de kansen die de regio biedt. En die zijn er volop. 

Zo is Limburg de vierde provincie in Nederland qua beschikbaarheid van restwarmte, wat leidt tot extra 

keuzemogelijkheden. Met industrieel cluster Chemelot en diverse industrie (bijv. papierindustrie) in de 

nabijheid van verstedelijkt gebied heeft Limburg een maatschappelijk voordelige oplossingsrichting 

voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Er is restwarmte beschikbaar om tot wel 

150.000 woningen te verwarmen waarbij ook met de toekomstige energiebesparingen op Chemelot 

veel restwarmte aan de orde zal blijven. Voor andere restwarmtebronnen op Chemelot betekent het 

verduurzamen van de energie- en grondstofstromen tegelijkertijd het verduurzamen van restwarmte. 

De techniek van Mijnwater kan een warmte/koude oplossing (laag-temperatuur netwerk) geboden 

worden voor wel 30.000 woningen in de regio Parkstad. Deze techniek is nu zelfs zo ver doorontwik-

keld dat deze ook zonder de aanwezigheid van volgelopen mijngangen (via grote buffers) zelf in groot 

deel van Nederland toegepast kan worden[ 7]. 

In de provinciale Warmtevisie zijn (op basis van eigen potentieberekeningen) de volgende  

conclusies getrokken:

	� de potentie van geothermie, geconcentreerd in Noord Limburg, niet lang voldoende is om het 

totale gasverbruik van de glastuinbouw af te dekken. Hierbij is nog geen rekening gehouden 

met door het rijk opgelegde beperkingen die als gevolg van seismische risico’s waarmee een 

gezond ondernemersperspectief inmiddels vrijwel is weggevallen;

	� bodemenergie (warmte/koude opslag in de bodem) en zonthermie een potentie hebben die 

per saldo grotendeels overeenkomt met de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Echter, 

vraag en aanbod liggen, zeker in geval van bodemthermie, niet altijd bij elkaar. Dat betekent 

dat deze energiebronnen ook buiten de gebouwde omgeving, zoals in de glastuinbouw 

moeten worden toegepast, anders blijven ze onbenut;

	� industriële restwarmte de grootste potentie heeft van de onderzochte bronnen,  

met name in Zuid-Limburg;

	� de potentie van de diverse vormen van aquathermie (thermische energie uit oppervlaktewater, 

afvalwater en drinkwater) nog niet in kaart is gebracht. In de recent gehonoreerde nationale 

proeftuin voor aardgasvrije wijken zal in Venlo de wijk Hagerhof-Oost een proefproject starten 

waarin aquathermie uit de Maas een belangrijke energiebron zal zijn voor duurzame 

verwarming van de woningen. Op basis van deze ervaringen evenals de expertise van het 

Waterschap Limburg en Waterleidingbedrijf Limburg kan de toepassing van aquathermie nader 

verkend worden op verschillende plekken in Limburg..

Ten aanzien van biomassa volgen wij de voorgestelde lijn van het recente SER-advies[ 8]. In het advies  

aan het Kabinet worden meerdere invalshoeken voor een duurzame inzet van biomassa in de transitie 

naar een CO
2
-neutrale en circulaire economie in 2050 beschouwd. Biomassa komt in meerdere 

gedaanten voor zoals gewasresten bij oogst of verwerking, mest, houtige reststromen en papierresten. 

Deze kunnen worden ingezet als ruw product of na verwerking naar uiteenlopende specifieke compo-

nenten zoals eiwitten, koolhydraten, suikers, vezels en zouten e.d. om verschillende toepassingen 

mogelijk te maken. De rol en toepassing van biomassa verandert. Waar de aandacht tot nu toe vooral 

op energetisch toepassingen lag zien we dat mede door voortschrijdende techniek hoogwaardigere 

toepassingen in chemie, materialen, en gezondheid mogelijk worden. Deze transitie is een permanent 

proces waarbij de SER een zogeheten  ‘cascadering’ adviseert. Hoogwaardig gebruik voor materialen, 

chemie en veevoer en vermindering van ‘laagwaardige’ warmtebenutting voor vervoer en elektriciteits-

7   CE Delft (2018). Weg van gas. Kansen voor nieuwe concepten LageTemperatuurAardwarmte en Mijnwater, mei 2018. Online 
beschikbaar: https://www.ce.nl/publicaties/2138/weg-van-gas

8   SER (2020). Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen, juli 2020
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opwekking. Daarmee is terughoudendheid vereist in het toepassing van biomassa voor de  

toekomstige energietransitie[ 9]:

	� Afbouw inzet (houtige) biomassa voor louter elektriciteitsopwekking conform ook de lijn van 

het SER-advies;

	� Afbouw van biomassa voor lage temperatuurwarmte in de gebouwde omgeving. Het Rijk komt 

voor het eind van het jaar met plannen voor uitfasering van biomassa voor 

warmtetoepassingen. De insteek is om de uitfasering te volgen ten gunste van de 

doorontwikkeling van sleuteltechnologieën als hiervoor genoemd;

	� Terughoudendheid bij biomassa voor collectieve warmtebron in warmtenetten. De eerste 

verkenning van de provinciale warmtevisie biedt daarvoor de handvatten;

	� De inzet op productie van groengas zal worden versterkt waar dat mogelijk is. Mest, slib, de 

niet vloeibare fracties uit de voedings- en genotmiddelenindustrie en in mindere mate GFT en 

grassen zijn geschikte materialen voor vergisting, tenzij deze via genoemde 

sleuteltechnologieën tot betere verdienmodellen leiden.

Met deze uitwerking wordt invulling gegeven aan de motie 2499 Kerseboom c.s. inzake geen groot-

schalige houtstook door biomassacentrales in Limburg, voor zover dit binnen onze provinciale  

bevoegdheden past.

Een voorlopige hoofdconclusie voor onze strategie is dat duurzame warmtebronnen niet kunnen 

voorzien in de totale warmtebehoefte in Limburg. Met de lage temperatuur toepassingen in de ge-

bouwde omgeving en de glastuinbouw komen we echter een heel eind. Met name voor de hoge 

temperatuurbehoefte in de industrie zal Limburg gebruik moeten maken van hernieuwbare gassen en 

elektriciteit, die grotendeels van buiten Limburg moeten worden betrokken. Ondanks de kansen en de 

diverse voordelen die warmte biedt, gaat de uitrol van warmtenet niet vanzelf. De markt heeft diverse 

elementen van marktfalen in zich, die ondersteuning en sturing van de overheid noodzakelijk maken.

Aanleg R380 kilovolt kabels door TenneT  TenneT

9   Zie ook de mededeling portefeuillehouder Burlet inzake biomassa van 29 september 2020.



25 Energie krijgen van energie maken!

Analyse van de energievraag richting 2030 en 2050 (de ‘Systeemstudie’)
In het Collegeprogramma is de Limburgse energie-infrastructuur als een strategische opgave benoemd. 

Uit de Limburgse Energie Akkoord (LEA) bleek begin 2019 dat als bedrijven massaal inzetten op elektrifi-

catie er tot wel vijf keer meer elektriciteit nodig is in Limburg. Van recenter datum is de verklaring van 

schaarste in Limburg door Enexis voor aansluitingen van nieuwe grootschalige projecten van duurzaam 

opgewekte elektriciteit. Ook Tennet weet dat een 380Kv hoogspanningskabel naar Chemelot moet 

worden aangelegd. En verschillende gemeenten en hun partners worstelen met de aanleg of uitbreiden 

van warmtenetten. Ten slotte spelen knelpunten over de grens in België en Duitsland al een rol in 

Limburg. De Belgische overheid wil de elektriciteits-productie van de gasgestookte elektriciteitscentrale 

in Maasbracht direct tot haar beschikking krijgen middels een exclusieve aansluiting op het  

Belgische stroomnet.

Vanuit deze actuele en recente ontwikkelingen heeft de Provincie opdracht gegeven aan een consor-

tium van partijen onder leiding van de CE Delft om voor Limburg een ‘systeemstudie’ uit te voeren naar 

de energie-infrastructuur van nu en in de toekomst (2030 en 2050). Belangrijk is dat de onderliggende 

data ook door Tennet, Gasunie en Enexis zijn gevalideerd en zij ook de analyse onderschrijven. De 

Limburgs studie past binnen een bredere serie nationale en regionale studies. Deze studie voegt een 

aantal zaken toe aan het nationale debat en de landelijke energietransitie, die nog niet op deze wijze 

zijn bestudeerd. In de studie zullen een aantal nieuwe vragen en geboden inzichten ook nationaal 

moeten worden uitgewerkt zoals: Welke wisselwerking is er met het energiesysteem in Duitsland en 

België? Hoeveel ‘flexibel vermogen’ is nodig in de regio? Hoe moet de planvorming en samenwerking 

(‘governance’) eruit zien om tot gedragen en betaalbare oplossingen te komen?

Tegelijkertijd vervult Limburg een belangrijke knooppuntfunctie – zeker na sluiten van de Hemwegcen-

trale – in het Noord-Europese elektriciteitsnetwerk met de Clauscentrale en is Chemelot een belangrijk 

knooppunt van grensoverschrijdende buisleidingen-infrastructuur.  Specifiek binnen Limburg zijn de 

volgende infrastructuur-netten relevant:
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In de studie zelf wordt uitvoerig ingegaan op de knelpunten. De belangrijkste en robuuste  

knelpunten zijn:

	� Onvoldoende capaciteit van de huidige elektriciteitsnetten (hoog- én laagspanning) voor het 

voorziene aanbod van vooral zonneparken alsook voor de energievraag van gebouwde 

omgeving, elektrisch vervoer en industrie;

	� Vooralsnog geen transportcapaciteit van waterstof naar industrie en elektriciteitscentrales

	� Onvoldoende elektriciteitsproductie en het beschikken over voldoende vrij regelbaar 

vermogen;

	� Afhankelijk van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen is behoefte aan meer 

warmtetransportnetten, waterstofdistributie en CO
2
-infrastructuur;

	� Oplossingen vanuit Duitsland en België niet realistisch gezien hun eigen knelpunten.

In het rapport en de deelbijlagen worden deze knelpunten in hoog detailniveau uitgewerkt. Er zijn ook 

voor vier `modelwijken` analyses uitgevoerd wat op wijkniveau allemaal moet gebeuren in de energie 

infrastructuur. Deze informatie is nu ontsloten en maakt vooral duidelijk dat de mate waarin huizen 

overstappen op elektriciteit om te bewegen, koken en verwarmen bepaalt welke investeringen Gasunie, 

Tennet en Enexis moeten doen. De inzichten kunnen samen met de gemeenten, huizen- en vastgoed-

bezitters en ondernemers, en de netwerkbeheerders besproken worden om gedetailleerde en goed 

afgestemde verduurzamingsplannen op te stellen en met passende infrastructuur mogelijk te maken.

Clauscentrale Maasbracht Provincie Limburg Stefan Koopmans

Om de kosten en tariefstijgingen in de hand te houden zal een verregaande systeemintegratie tussen de 

verschillende dragers, zoals elektriciteit, waterstof, groen gas, warmte en CO
2
 moeten plaatsvinden. 

Zo’n systeemintegratie, onder andere met gebruikmaking van opslagmogelijkheden, moet leiden tot 

optimalisatie van de maatschappelijke kosten en de doelmatige inzet van middelen. 

Belangrijkste voorlopige hoofdconclusie voor onze strategie is dat duidelijk is geworden dat energie-

infrastructuur ten opzichte van alle planvorming niet alleen een randvoorwaarde is, maar juist ook een 

belangrijk onderdeel moet zijn in de strategische planvorming. Immers, de knelpunten die uit de studie 

naar voren komen zijn fors. Gezien de huidige verplichting van de netwerkbeheerders om hun investe-
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ringsplannen op te stellen met een horizon van vijf jaar, is dit geen verrassing. De systeemstudie kijkt 

immers voor het eerst samen met de netbeheerders tien tot dertig jaar vooruit. Het maakt wel duidelijk 

dat alle betrokken partners elkaar nodig hebben om verder vooruit te (mogen) kijken en tijdig voorbe-

reidingen te gaan treffen om al de gevonden knelpunten op te lossen.

Enexis heeft in juli 2020 bekend gemaakt voor haar netwerk met serieuze schaarste te kampen vanwe-

ge de forse toename van het aantal windmolenparken en zonneparken. De kaart voor Zuid-Nederland 

ziet er als volgt uit, met ernaast de knelpunten per onderstation.

Uit de systeemstudie blijkt dat in totaal elf onderstations in één of meer scenario’s geen oplossing 

kennen binnen het station (zie bijlage F, p.9). Daarvoor zal buiten het onderstation een oplossing 

moeten worden gezocht. Hiervoor zal grond moeten worden aangekocht, als dat al bij het onderstation 

beschikbaar is. In vier onderstations wordt dit alleen veroorzaakt door aanbod van zonne-energie. In de 

andere stations gaat het zowel om overbelasting door vraag als door aanbod.

Uit de systeemstudie kunnen als voorlopige conclusies worden getrokken dat de energie-infrastructuur 

cruciaal onderdeel van de planvorming moet zijn en niet als ‘externe randvoorwaarde’. De vraag naar 

elektriciteit zal daarbij in alle scenario’s de komende tijd fors toenemen in Limburg. Tevens zal in 

regionale samenhang en vanuit een integrale blik van de energievraag en energiebronnen strategisch 

planvorming moeten plaatsvinden tussen alle betrokkenen. Warmtenetten bieden een maatschappelijk 

verantwoorde manier om voor delen van Limburg de druk op het elektriciteitsnet niet nog verder te 

vergroten. Juist in de verbindingen met de Rotterdamse haven en de Duitse Ruhrgebied ligt potentie 

voor Limburg om zowel als het gaat om CO
2
-transport, als op termijn waterstof-transport een belang-

rijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Voor het hoog- en laagspanningsnet alsook de warm-

tenetten biedt de grensoverschrijdende ligging van Limburg juist weinig voordelen en werken wet- en 

regelgeving eerder in het nadeel.
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Energiebronnen voor de lange termijn: waterstof en kernenergie
Naast de hierboven genoemde energiebronnen wordt in Nederland ten aanzien van de energiemix voor 

de lange termijn ook gesproken over waterstof (als energiedrager) en kernenergie (als energiebron). 

Vanuit Provinciale Staten is voor deze thema’s aandacht gevraagd en om beiden op de kansen voor 

Limburg te beoordelen[ 10].  Voor de korte termijn zal via de Waterstofagenda Limburg 2.0 ingezet 

worden op het bouwen aan allianties met partners, proefprojecten en innovaties gestimuleerd worden 

evenals het uitwerken van de benodigde infrastructuur voor de toekomst. Als het gaat om kernenergie 

zal op de korte termijn samen met het rijk en een aantal provincies invulling gegeven worden aan een 

onderzoek naar de regionale potenties in Nederland en daarmee ook in Limburg. 

Ook fietsen draagt bij aan minder CO
2
-uitstoot Provincie Limburg Aron Nijs

Waterstof
De Limburgse Waterstofagenda zal (conform het gewijzigde amendement 61) als een separaat staten-

voorstel voor besluitvorming in december 2020 aan Provinciale Staten worden aangeboden, gelijk met 

het statenvoorstel Provinciale Energie Strategie (deel 2).  De Waterstofagenda zal daarmee ook een 

eigen uitvoeringsprogramma kennen inclusief financiële paragraaf. De hoofdlijn zullen wij hiervan kort 

in de Provinciale Energie Strategie opnemen (zie paragraaf met Uitvoeringsprogramma 2020-2030), 

maar zal  programmatisch verder uitgewerkt worden in het separate statenvoorstel.

Waterstof komt niet in natuurlijke vorm voor op aarde en moet dus altijd gemaakt worden. Waterstof is 

dus een energiedrager en géén energiebron. In Nederland speelt GasUnie in het waterstofdossier een 

cruciale rol. Voor de korte termijn is daarom het behoud van gasinfrastructuur belangrijk om op de 

middellange en lange termijn waterstof rendabel te maken. Dat komt met name omdat het maken van 

waterstof op dit moment te duur is voor grootschalige inzet om warmte mee te produceren voor de 

industrie of de gebouwde omgeving. Er is dus volop innovatie nodig. Binnen en buiten Nederland zijn 

de overige onderzoeksinitiatieven, beleidsstukken, concrete toepassingen en ambities rond waterstof 

haast overweldigend. Limburg wil Nederland én Europa groter maken door een draaischijf te zijn voor 

waterstofinfrastructuur. Daarvoor is het nu zaak ook kennis op te doen van wat er buiten Limburg 

speelt, en in te spelen op de kansen die buiten Limburg bestaan. 

10   In de volgende moties en amendementen is het College daartoe opgeroepen: Gewijzigde motie 2496 Kerseboom cs. inzake 
volgen ontwikkeling energievoorziening uit thorium (overgenomen, 8-11-2019), gewijzigde motie 2525 Baneke inzake 
hernieuwde aansporing plan van aanpak waterstof (aangenomen, 8-11-2019) evenals het gewijzigde amendement 61 Berghorst 
inzake financiering projecten PES Deel 1 (aangenomen, 29-6-2020) en ten slotte de gewijzigde motie 2625 Bastiaans cs inzake 
onderzoek naar kernenergie in Limburg (aangenomen, 25-9-2020). 
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In de onderstaande paragraaf 5 met het uitvoeringsprogramma zullen kort de hoofdlijnen aangestipt 

worden. Deze zullen echter inhoudelijk uitgewerkt worden in het separate statenvoorstel dat aan 

Provinciale Staten zal worden aangeboden.

Kernenergie
Het debat over kernenergie staat weer volop op de politieke agenda. Recent heeft de Minister van 

Economische Zaken de Kamer geïnformeerd over de mogelijke rol van kernenergie in de toekomstige 

energiemix van Nederland. Het rapport brengt met de kennis anno 2020 de stand van zaken voor de 

mogelijkheden en beperkingen van kernenergie voor 2040 in Nederland in kaart. Tevens zijn de kosten 

van de inzet van kernenergie voor de samenleving vergeleken met andere CO
2
-arme bronnen van 

elektriciteit in de energiemix. In de ogen van de Minister bevestigt het rapport dat voor CO
2
-vrij regel-

baar vermogen na 2030 kernenergie één van de kosteneffectieve opties is[ 11]. Tevens is er in de Tweede 

Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen een motie aangenomen waarin het Kabinet wordt opge-

roepen om een marktconsultatie te houden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te 

investeren in kerncentrales in Nederland, welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en welke 

regio’s belangstelling hiervoor hebben[ 12]. In Provinciale Staten van Limburg is op 25 september 2020 

eveneens een motie aangenomen die het College oproept om samen met het Rijk te onderzoeken of 

er in Limburg plaats is voor een of meerdere veilige en duurzame kerncentrale(s)[ 13]. 

In Zeeland is momenteel in Borssele de enige kerncentrale van Nederland actief van EPZ. Deze centrale 

levert jaarlijks zo’n 13 PJ aan elektriciteit (3,6 TWh), zonder CO
2
-uitstoot. Dit is ongeveer 3% van het 

landelijke elektriciteitsverbruik. De rijksoverheid (ministerie van EZK) is bevoegd gezag over kernenergie 

(wijst locaties aan en verleent vergunningen). Er zijn momenteel in Nederland drie locaties aangewezen 

waar een kerncentrale is toegestaan: Borssele, Maasvlakte en Eemshaven. De rijksoverheid heeft 

toestemming gegeven om de kerncentrale EPZ in Borssele tot 2033 te exploiteren. Er zal inzichtelijk 

gemaakt worden of het mogelijk is de levensduur van de centrale te verlengen, wat hiervoor nodig is en 

wat hiervan de risico’s zijn. Tevens wordt er ook volop onderzoek gedaan naar nieuwe en kleinere 

vormen van kernenergie (zoals micro-centrales), zoals bijvoorbeeld reactoren die werken met gesmol-

ten zout en thorium. Deze reactoren zijn ten opzichte van de huidige kernreactoren veiliger en produ-

ceren minder gevaarlijk radioactief afval. 

Indien de Nederlandse overheid besluit dat kernenergie een rol moet spelen in de toekomstige energie-

voorziening, zien de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten in hun Regionale Energiestrategie 

(RES 1.0) Borssele als een aangewezen locatie voor een nieuwe kerncentrale vanwege de reeds aanwe-

zige nucleaire expertise bij EPZ, de nabijheid van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval 

(COVRA), de ruime beschikbaarheid van koelwater en het feit dat de rijksoverheid Borssele heeft 

aangewezen als locatie waar een kerncentrale is toegestaan. Een nieuwe kerncentrale heeft over het 

algemeen een capaciteit van 1,6 GW en ongeveer 8000 vollasturen. En produceert daarmee 46,1 PJ aan 

CO
2
-vrije elektriciteit. 

Vanuit de nationale als provinciale moties zullen wij – samen met het Rijk en o.a. de provincies Zeeland 

en Noord-Brabant – actief participeren en deelnemen aan het onderzoek naar de marktconsultatie en 

de voorwaarden van publieke ondersteuning en regionale randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Wij 

zullen tevens een informatiesessie over kernenergie organiseren waarin ook de verschillende aspecten 

en mogelijkheden belicht zullen worden door verschillende partijen zoals de expertise bij de rijksover-

heid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en milieuorganisaties. 

11   Brief minister Wiebes aan de Tweede Kamer inzake aanbieding rapport over kernenergie, 22 september 2020. Zie ook ENCO 
(2020). Possible role of nuclear in the Dutch energy mix of the future, 1 september 2020.

12   Motie van het lid Dijkhoff c.s. (2020-2021, 35 570, No.11), 17 september 2020.
13   2e Gewijzigde motie Bastiaans c.s. inzake onderzoek naar kernenergie in Limburg, 25 september 2020.
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De Provincie Overijssel heeft hier in oktober ook reeds een (digitale) informatiesessie over georgani-

seerd en wij zullen die ervaringen en kennis ook betrekken bij de voorbereidingen voor een Limburgse 

sessie. Daarnaast zullen wij ook de ontwikkelingen van de nabij gelegen Belgische kerncentrale Tihange 

nauwlettend blijven volgen.

Limburg als grensregio en positie grensregio’s
Limburg is een grensprovincie met meer kilometers grenzend aan het buitenland met andere Neder-

landse provincies. In de energietransitie is deze grensligging echter niet direct een voordeel. De grote 

afstand tot de zee en directe toegang of aansluitingsmogelijkheden op windparken, maar ook de 

mogelijkheden van de opslag van CO
2
 in de Noordzee (carbon capture storage’, CCS) via buisleidingen, 

zijn beperkt. Het potentieel aan wind-op-land is ook lager dan in de kustprovincies en onze geografi-

sche ligging met diverse breuklijnen en landschappelijke waarden, zorgen ervoor dat onze fysieke 

ligging voor beperkingen zorgt. Omdat het energiebeleid evenals de energie-infrastructuur sterk 

nationaal gereguleerd is, bemoeilijkt dit de grensoverschrijdende samenwerking met bijvoorbeeld onze 

Duitse en Belgische buren. Daar waar het gaat om de Clauscentrale is deze cruciaal voor de toekom-

stige leveringszekerheid van het Nederlandse flexibel regelbaar vermogen in de overschakeling naar 

duurzame energie. Als het gaat om de potentie van op termijn waterstofleidingen evenals de buisleidin-

gen voor CO
2
-transport is juist de grensoverschrijdende dimensie wel van economisch belang tussen 

Rotterdamse Haven, Limburg en het Ruhrgebied.

Tegelijkertijd is er ook een structureel probleem ten aanzien van de grensoverschrijdende energie-infra-

structuur. In de systeemstudie is dit aspect nader onderzocht: 

“Ook lagere netniveaus kunnen buitenlandse ontwikkelingen relevant zijn en kan voordeel 

behaald worden door samenwerking met de beheerders van de buitenlandse netten. Zo ligt er in 

de toekomst een grote uitdaging om al het nieuwe hernieuwbare vermogen aan te kunnen 

sluiten op het elektriciteitsnet. Coördinatie met buitenlandse netbeheerders over mogelijke 

beschikbare capaciteit over de grens kan ervoor zorgen dat er minder geïnvesteerd hoeft te 

worden in uitbreidingen van het net, waardoor maatschappelijke kosten vermeden kunnen 

worden. Op dit moment is dit nog niet mogelijk vanwege juridische belemmeringen. De ge-

meente Kerkrade probeert op dit moment toestemming te krijgen om als proefproject voor 

grensoverschrijdende uitwisseling van hernieuwbare elektriciteit te dienen, zodat hiermee 

geëxperimenteerd kan worden” (p.47). 

“(…) Ook al zou het technisch goed mogelijk zijn om delen van het Nederlandse net op MS-ni-

veau [midden-spanning] aan te sluiten op het Duitse net (Kerkrade), dan nog is het geen structu-

rele oplossing die noodzakelijk is om de voorziening in Nederland te versterken. Alle gebruikers 

in Nederland kunnen zeker in 2050 met voldoende capaciteit worden aangesloten als de 

knelpunten die zijn gedetecteerd tijdig worden aangepakt, daar zijn geen aansluitingen op 

MS-niveau voor nodig” (p.63).

Zowel in Nederland als Duitsland kampt het grensgebied met overbelasting van het elektriciteitsnet. 

Door de verschillen in vraag- en aanbodpatronen van elektriciteit aan de Nederlandse en Duitse kant 

van de grens te benutten, kan de overbelasting van het elektriciteitsnet niet structureel worden opge-

lost, maar wel worden verminderd. Door wet- en regelgeving is dit op dit moment echter niet mogelijk. 

De Elektriciteitswet 1998 bepaalt dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet 

grensoverschrijdend mogen worden getransporteerd. Het afstemmen van vraag en aanbod van 

duurzame energie tussen Nederlandse en Duitse buurgemeenten is daardoor niet mogelijk. Daar komt 

bij dat er geen verdrag is tussen Nederland en Duitsland om de subsidies voor wind- en zonne-energie 

uitwisselbaar te maken. 
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Om op korte termijn verder te kunnen met grensoverschrijdende aanpak die niet alleen in Kerkrade 

maar ook in Emmen en Losser spelen, vragen de gemeenten en de drie provincies (Drenthe, Overijssel 

en Limburg) de Minister van EZK om aangewezen te worden als experimenteergebied en om de regels 

daarvoor af te stemmen met de Duitse wetgever. Tevens zullen wij ook alle mogelijkheden benutten 

om samen in consortia met ook grensoverschrijdende partners te bezien welke projecten samen 

opgepakt kunnen worden en bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de beschikbare Europese 

cofinancieringsmiddelen en/of Europese investeringsinstanties. Met de Europese Investeringsbank (EIB) 

zijn hier reeds goede afspraken gemaakt over participatie in het Limburgs Energiefonds (LEF) en de 

leningen voor particulieren van Duurzaam Thuis. In de Regiodeal Noord-Limburg wordt eveneens goed 

samengewerkt tussen de regio Noord-Limburg, en buurregio Niederrhein op het gebied van duurzaam-

heid tussen betrokken gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en ondernemersverenigingen. 

Resumerend
Limburg kent anno 2020 nog steeds een relatief sterke industrie in haar economische structuur. De 

opgave voor verdere verduurzaming is daarin dan ook groot. Tevens heeft Limburg een woningvoor-

raad die grotendeels voor 1995 is gebouwd die relatief slechter is geïsoleerd dan elders in Nederland. 

Tegelijkertijd heeft Limburg op het gebied van warmte veel potentie als het gaat om het verwarmen (en 

koelen) van de gebouwde omgeving en zijn de mogelijkheden voor geothermie en aquathermie 

mogelijk kansrijk voor delen van Noord-Limburg. Zowel als het gaat om de duurzame opwek van 

energie (zon en wind) evenals het toenemend gebruik van elektrisch rijden en vervoer, zal de komende 

jaren in alle onderzochte scenario de vraag naar elektriciteit toenemen. Dit levert nu reeds schaarste op 

voor het regionale netwerk. Integrale en regionale planvorming is daarbij een belangrijke voorwaarde 

om de knelpunten van nu en in de toekomst aan te pakken en aanvullende investeringen zo rendabel 

mogelijk te maken.  De gasvoorziening blijft de komende tijd en zeker tot 2030 dan ook nog steeds een 

belangrijke energiedrager voor Limburg en de Limburgse industrie en huishoudens. 

Uit de systeemstudie komt ook naar voren dat de Limburgse grensligging als het gaat om de energie-

infrastructuur en zeker het elektriciteitsnetwerk vooralsnog geen voordelen biedt. Deze infrastructuur is 

nationaal georganiseerd en geordend waardoor grensoverschrijdende netten en aansluitingen ingewik-

keld zijn en nadere afspraken tussen nationale overheden vergen. Daar waar het gaat om de potentie 

van op termijn waterstofleidingen evenals de buisleidingen voor CO
2
-transport is juist de grensover-

schrijdende dimensie wel van economisch belang tussen Rotterdamse Haven, Limburg en het 

Ruhrgebied.

De opvattingen en het maatschappelijk debat over energiebronnen en daarmee ook de ‘gewenste’ 

energiemix veranderen met de tijd. Het debat over biomassa, kernenergie en wind-op-land of wind-

op-zee tonen dit aan. Doelen en ook de bijbehorende stimuleringsmaatregelen veranderen daardoor in 

de tijd. In dat licht willen wij met onze Provinciale Energie Strategie op voorhand niet teveel energie-

bronnen uitsluiten. Immers, de opgaven en gegeven de Limburgs specifieke eigenschappen zoals 

hierboven aangegeven, betekenen dat wij ons niet kunnen veroorloven om heel selectief te zijn. Kleine 

stappen met impact, op vele verschillende terreinen, dan te snel kiezen voor één techniek of oplossing 

is daarbij het devies. In veel van de energiebronnen die voor Limburg relevant zijn (biomassa, geother-

mie, infrastructuur, alternatieven voor gas, CO
2
-heffing) is de opstelling van de rijksoverheid van groot 

belang voor Limburg. 

De Limburgse energiemix bestaat richting 2030 en verder uit steeds meer verschillende bronnen en 

energiedragers. We kunnen ons nu niet veroorloven slechts op enkele paarden te wedden noch uitgaan 

van de huidige energiemix. Het zal een zoektocht zijn met verschillende ontwikkelings- en toepassings-

snelheden. Wet- en regelgeving, de snelheid van innovaties en opschaling evenals de kracht van 

regionale en euregionale/nationale samenwerkingsverbanden en draagvlak in de regio zijn daarin  

belangrijke factoren.



Potentiële bron voor aquathermie Provincie Limburg  Aron Nijs
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3. Ambitie en vijf perspectieven richting 2030 
en verder

Vanuit de gedeelde uitgangspunten voor deze statenperiode, een analyse van de Limburgse kracht in 

een sterk veranderende internationale, nationale en regionale omgeving, en vanuit de ambitie om te 

komen tot een innovatief energiebeleid richting 2030, is het bieden van perspectief belangrijk. Perspec-

tief voor inwoners, instellingen en bedrijfsleven. Een perspectief waarmee ook concrete stappen op 

korte termijn gezet kunnen worden. Vanuit verschillende oogpunten: voor de portemonnee, voor een 

aangename huistemperatuur, voor het milieu en de natuur, voor de bedrijfsinnovatie en ‘business’, of 

omdat wet- en regelgeving het verplicht.

Wij formuleren daarbij de volgende ambitie op weg naar 2030:

De Provincie Limburg werkt samen met haar inwoners, instellingen en bedrijfsleven aan een innovatieve 

en structuurversterkende energietransitie en passende energiemix voor Limburg op weg naar 2030, 

met daarin oog voor leveringszekerheid, draagvlak en eigenaarschap, in een realistisch tempo met 

betaalbare en haalbare investeringen.

Nadrukkelijk is deze ambitie in kwalitatieve termen beschreven. Een ‘passende’ energiemix, de wijze 

waarop ‘draagvlak’ en ‘eigenaarschap’ wordt gerealiseerd en hoe precies een ‘reëel’ tempo daarin te 

volgen is, hangt van vele factoren af. Kern van onze strategie is dat wij hier de komende jaren stappen in 

willen zetten. Niet alleen als Provincie, maar juist in zeer nauwe samenwerking met onze inwoners, 

instellingen, collega-overheden en bedrijven. Juist in deze samenwerking zal moeten blijken wat hoe 

snel, hoe gedragen en hoe ieders precies rol bijdraagt aan de te zetten stappen. Wij zitten midden in 

een grote transitie. Daarbij hechten wij er aan om het perspectief te houden op 2030 (en verder), welke 

wij nader hebben uitgewerkt in een vijftal richtingen:

1. een energietransitie vanuit een toekomstbestendige infrastructuur; 

2. een energietransitie met volop ruimte voor innovatie, techniek en vakmanschap;

3. een energietransitie waarin de Limburgse warmte kansen biedt;

4. een energietransitie die sociaal en eerlijk is door participatie en lokaal profijt;

5. een energietransitie waarin de Provincie zelf het goede voorbeeld geeft.

Dit zijn ontwikkelperspectieven waar binnen de komende jaren nadere keuzes en verbijzonderingen aan 

de orde zijn. Het gaat immers om een transitie waarin nog niet alles is uitgekristalliseerd. Het is een 

zoektocht naar een voor Limburg passende energiemix. Hieronder werken wij deze vijf perspectieven 

verder uit en koppelen hier ook - waar mogelijk - concrete meetbare doelstellingen (KPI’s) aan. De 

doelen zijn gezamenlijke doelen van Provincie en haar belangrijkste partners zoals die ook reeds in 

bestaande documenten en strategieën hetzij zijn geformuleerd, hetzij naar 2030 zijn te extrapoleren. 

De Provincie is daarin vaak ‘een van de’ partners, maar wil wel als partner binnen haar verantwoordelijk-

heden stappen wil zetten om deze doelen als stip op de horizon te beschouwen en al haar inspannin-

gen daarop te richten. 
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Wij hebben ervoor gekozen voor het gewenste doelbereik de periode 2020-2030 aan te houden. 

Sommige KPI’s zullen mogelijk eerder dan het jaar 2030 gerealiseerd kunnen worden, omdat investe-

ringsritme van bedrijven, voortgang rondom duurzame opwek-projecten wisselend is of omdat er 

nieuwe omstandigheden zoals wet- en regelgeving zich kunnen voordoen die planningen versnellen of 

vertragen. In de monitoring van de KPI’s zullen wij nadrukkelijk wel steeds de meeste recent beschik-

bare getallen en realisatie rapporteren. Daarbij zijn wij afhankelijk van de actualiteit van de nationaal 

beschikbare gegevens zoals in de Klimaatmonitor, cijfers van netbeheerders etc., maar ook de voort-

gangsrapportages die wij van partners ontvangen. Wij benutten daarbij zoveel als mogelijk de nationale 

standaarden die van toepassing zijn.    

Perspectief 1: Een toekomstbestendige infrastructuur 
Een energienetwerk dat robuust en toekomstbestendig is voor de energietransitie richting 2030 voor 

inwoners, instellingen en bedrijven. Uit de systeemstudie is het belang gebleken om de energie-infra-

structuur integraal mee te nemen in de strategische planvorming en uitwerking in concrete projecten. 

De leveringszekerheid voor Limburgers in de toekomst is daarbij niet vanzelf gegarandeerd. Dat vergt 

een grote krachtsinspanning van betrokken overheden (rijk, provincie, regio), de netbeheerders (Enexis, 

TenneT en Gasunie) en projecteigenaren/betrokkenen (industrie, instellingen, inwoners). De duurzame 

opwek van wind- en vooral zonne-energie, het belang van de Clauscentrale en toename van het 

elektrisch rijden (en vervoer) zullen de elektriciteitsvraag naar 2030 verder doen toenemen. 

Dit vertalen wij in de volgende doelstellingen (KPI’s) te realiseren in  de periode 2020-2030:

	� KPI 1: een vrij regelbaar vermogen van tussen 1,3 – 1,6 GW voor de Limburgse  

elektriciteitsinfrastructuur uiterlijk in 2030 voor momenten van lage hernieuwbare 

productie[ 14].

	� KPI 2: 2,3 – 3,1 TWh duurzame opwek uiterlijk in 2030 voor grootschalige installaties (>15kWp) 

in Limburg[ 15]; 

	� KPI 3: uiterlijk in 2030 is op 70% van de geschikte daken kleinschalige duurzame opwek 

(<15kWp) via gemiddeld 10 zonnepanelen op dak gerealiseerd[ 16]; 

	� KPI 4: 13.000 laadpalen in uiterlijk 2030 in Limburg om het verwachte aantal van 130.000 

elektrische auto’s dekkende laadvoorziening[ 17];

	� KPI 5: het inrichten van een passende overlegstructuur (‘governance’) om samen met de 

betrokken partners de integrale afwegingen te kunnen maken op regionaal schaalniveau voor 

de infrastructuur-keuzes richting 2030 voor Limburg.

14  KPI 1 is vastgesteld op basis van het benodigde vrij regelbaar vermogen voor Limburg zoals is opgenomen in de Systeemstudie.
15  KPI 2 is hier de optelsom van de beide concept RES-aanbiedingen aan het Rijk van voorjaar 2020 conform bestuurlijke 

afspraken. Voor een nadere onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de beide RES-documenten.
16  KPI 3 is naar voorbeeld van de ambitie zoals gesteld in de RES Noord- en Midden-Limburg en hier ook als ambitie vertaald voor 

heel Limburg. Het betreft hier zowel woningen, bedrijfspanden als maatschappelijk vastgoed
17  KPI 4 is gebaseerd op de prognose voor 2030 zoals die is gedaan voor Brabant en Limburg vanuit de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur, uitgaande van 1 laadpaal (met twee aansluitingen) voor 5 elektrische voertuigen. 
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Perspectief 2: Ruimte voor innovatie, techniek en vakmanschap
In Limburg wordt door velen gewerkt aan de energietransitie door innovaties en technieken toe passen op 

vele terreinen. Door kennisinstellingen, ondernemers en overheden wordt volop onderzoek gedaan en 

proefprojecten gedaan om te verkennen welke stappen de komende jaren haalbaar zijn voor bredere 

toepassing en uitrol. Het Limburgs Energiefonds (LEF) investeert een substantieel deel in Limburgse onder-

nemers (met name MKB) die de energietransitie als kans zijn. Met een reeds gerealiseerde CO
2
 reductie van 

2,7 megaton (gelijk aan 77 windmolens) staat LEF voor maatschappelijke impact. Met een vermenigvuldiger 

op de provinciale euro van minimaal 5,5 staat LEF voor cofinanciering en een grote hefboom op provinciaal 

geld. Met een pijplijn met een investeringsvolume van € 2,7 miljard staat LEF voor een krachtige economi-

sche impuls. Bovendien is LEF het geëigende instrument om ingewikkelde projecten (circulaire industriële 

processen, warmtenetten en innovatief MKB) tot een succes te brengen. Daarnaast beschikt de Provincie via 

LEF over een gespecialiseerd duurzaamheidsteam dat gefinancierd wordt uit de opbrengsten van LEF zelf, 

om complexe projecten tot een succes te maken. Initiatiefnemers variërend van MKB tot grootbedrijf vinden 

in LEF een partner, daar waar de markt faalt. Dit alles zonder op voorhand de begrotingsruimte van de 

Provincie te raken.

De grotere Limburgse industrie verenigd vanaf 2018 in de Limburgse Energie Agenda (LEA) zetten de 

komende tijd forse stappen in enerzijds verdere energiebesparing en procesoptimalisatie, alsook in verken-

ningen naar de toepassing en implementatie van o.a. elektrificatie, waterstof en zelf opwekken van duur-

zame energie en gebruik van restwarmte. Deze 25 ‘LEA-bedrijven’ (exclusief Chemelot) zijn een belangrijke 

economische drager van het Limburgse bedrijfsleven. Goed voor een directe werkgelegenheid van 12.000 

arbeidsplaatsen, een veelvoud aan werkgelegenheid met de toeleveranciers en een omzet van 5 à 7 miljard 

per jaar. Recent hebben de fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels aangege-

ven veel mogelijkheden te zien om bij te dragen aan CO
2
-reductie, een circulaire economie en ketenopti-

malisatie en -industrialisatie binnen de bouw en zijn toegetreden als partner in de Limburgse Energie 

Agenda. Deze bedrijven hebben de ‘Technology Roadmap: Samen bouwen aan een duurzame toekomst’ 

opgesteld en aangeboden aan de Provincie. Samen met de andere LEA-bedrijven en de overheid willen zij 

de samenwerking met elkaar actief opzoeken, kennis uitwisselen en innovatieve projecten op het gebied 

van energiebesparing, duurzame opwek, CO
2
-reductie en opslag realiseren alsook circulaire economie 

versnellen. De Limburgse onderwijsinstellingen werken nauw samen in centres of expertise en innovatief 

vakmanschap met bedrijfsleven en brancheorganisaties om ook voor de toekomst  voldoende arbeidspo-

tentieel in Limburg gereed te maken voor de banen van morgen. Het sleutelen aan een elektrische auto of 

de analyses van de Mijnwater-techniek vergen nieuwe competenties en expertise. Op deze manier kan de 

energietransitie ook benut worden om de Limburgse sociaal-economische structuur verder te versterken en 

een goed internationaal concurrerend bedrijfsleven aantrekkelijk en competitief te houden richting 2030. 

Tegelijkertijd zullen wij samen met het rijk de ontwikkelingen rondom de aangenomen Kamermotie van de 

marktconsultatie ondersteunen, en zijn benieuwd onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te 

investeren in kerncentrales in Nederland, welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en te verkennen 

in welke regio’s belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale.
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Dit vertalen wij in de volgende doelstellingen te realiseren in de periode 2020-2030:

	� KPI 6: een CO
2
-reductie van 2,5 Mton/jaar via LEF-investeringen uiterlijk in 2030[ 18];

	� KPI 7: een CO
2
/N2O reductie van 3,05 Mton door specifiek Chemelot uiterlijk in 2030[ 19];

	�  KPI 8: een CO
2
-reductie van 0,7 Mton door de grote Limburgse bedrijven (LEA) uiterlijk in 

2030[ 20];

	�  KPI 9: het realiseren van een werkgelegenheidsimpuls van 10.000 FTE jaren uiterlijk in 2030[ 21];

	� KPI 10: het creëren van een kennis-, leer- en toepassingsomgeving voor innovatie en techniek, 

onderwijs en scholing rondom de energietransitie waarin triple helix partners binnen en buiten 

Limburg samen werken en nationale en internationale ontwikkelingen duiden voor toepassing 

in Limburg.

Veehouder maakt gebruik van zonne-energie Nederweert Provincie Limburg Stefan Koopmans

Perspectief 3: Kansen voor Limburgse warmte 
In dit perspectief staat de zoektocht centraal naar een passende en duurzame warmte-mix voor de 

Limburgse gebouwde omgeving in 2030 waarin restwarmte, aardwarmte en aquathermie een grotere 

rol kunnen spelen dan nu. Met de ontwikkelingen van o.a. Mijnwater B.V. en de potentie van Het Groene 

Net Zuid in de aansluiting op de Sabic-krakers en het Slimme Energienet in Roermond met warmte van 

de papierindustrie, kunnen tienduizenden huizen in Limburg verwarmd worden. Als het gaat om 

investeringsbesluiten in warmtenetten zullen Provinciale Staten actief betrokken worden indien het 

college vanuit haar rol als aandeelhouder LEF een AvA-besluit voor investering in nieuwe warmtenetten, 

zoals Het Groene Net Zuid moet nemen[ 22]. 

18  KPI 6 is op basis van inschatting en doorrekening van het LEF op basis van reeds gerealiseerde CO
2
-reductie de afgelopen jaren. 

Zie ook het statenvoorstel Fondsuitbreiding Limburgs Energiefonds. 
19  KPI 7 is gebaseerd op de voorstellen die Chemelot heeft ontwikkeld in 2018 en recente Regioplan Cluster Chemelot (2020).
20  KPI 8 is gebaseerd op de reductie die volgens de industrietafel van Klimaatakkoord door het bedrijfsleven in Limburg gereali-

seerd dient te worden. Een nadere uitwerking en bijbehorend tijdpad zal nog met de LEA-partners worden uitgewerkt. De 
LEA-partners zijn: Canon, E-Max, Mosa, O-I, Rockwool, Sappi, Sibelco, Smurfit Kappa Roermond Papier, Tredegar, Trespa, VDL 
Nedcar, Wepa, Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (namens 13 bouwkeramische bedrijven in Limburg) en Chemelot 
Industrial Park.

21  KPI 9 is gebaseerd op de extrapolatie van het werkgelegenheidseffect dat met de verwachte investeringen van het Limburgs 
Energiefonds (LEF) kan worden bereikt op basis van de kengetallen de afgelopen periode 2013-2019. Zie ook Statenvoorstel 
Fondsvergroting Limburgs Energiefonds van 11 juni 2020, p.24. Daar is de periode 2020-2033 geëxtrapoleerd naar 12.459 FTE 
jaren voor 2033, in deze KPI is dat verrekend naar 2030. 

22  Conform toezegging (T8722) van portefeuillehouder Koopmans bij de behandeling van het Statenvoorstel Fondsuitbreiding 
Limburg Energiefonds.
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De ondernemers in de glastuinbouw die reeds forse investeringen in geothermie hebben gedaan, 

verdienen op korte termijn duidelijkheid van de rijksoverheid over de stilgelegde projecten. Doordat de 

goedkeuring van de Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van EZK is onthouden is er een 

inmiddels een groot gebrek aan perspectief ontstaan voor de betrokken ondernemers. Een van de 

ondernemers heeft reeds faillissement aangevraagd. Dat is extra wrang omdat aan de ene kant het Rijk 

geothermie ziet als kansrijke nieuwe energiebron voor Nederland, maar aan de andere kant men zeer 

terughoudend is als het gaat om concrete projecten zoals in Noord-Limburg. Het bredere perspectief 

voor alternatieve energiebronnen voor de Noord-Limburgse glastuinbouw staat daarmee zwaar onder 

druk voor de komende jaren. Temeer ook omdat de alternatieven hiervoor beperkt zijn. 

Als Provincie pleiten wij voor snelle duidelijkheid en samen met de rijksoverheid en betrokken instanties 

de randvoorwaarden formuleren om te verkennen waarmee geothermie wel toepasbaar wordt in de 

regio zoals ook in de minder diepe aardlagen. 

Dit vertalen wij in de volgende doelstellingen te realiseren in  de periode 2020-2030:

	� KPI 11: door energiebesparing en kleinschalige opwek in de gebouwde omgeving wordt er een 

CO
2
-reductie van 25% in 2030 (t.o.v. 2015) in Limburg[ 23];

	� KPI 12: het realiseren van 60.000 aardgasvrije woningen of woonequivalenten (20%)  in 2030 

voor de gebouwde omgeving in Zuid-Limburg[ 24];

	� KPI 13: in periode 2021-2023 toewerken naar definitieve besluitvorming rondom de 

warmtenetten Het Groene Net Zuid, Slim Energienet Roermond en eventueel andere 

warmtenetten op basis van gedegen businesscases waar meerdere co-financiers bij betrokken 

zijn. Wij ondersteunen de doorgroei van de Mijnwater-techniek binnen Parkstad.

	� KPI 14: een actieve lobby om de randvoorwaarden voor geothermie verder te bevorderen, het 

invulling geven aan de kansen en randvoorwaarden waaronder biomassa toegepast kan 

worden en het verkennen van de potenties van aquathermie.

	�  KPI 15: het actief inspelen op nieuwe wet- en regelgeving rondom de nieuwe Warmtewet en 

het verder versterken en uitbouwen van de kennis en expertise op het gebied van warmte en 

koude binnen Limburg. 

Perspectief 4: Sociaal en eerlijk door participatie en lokaal profijt 
In Limburg is er een transitietempo waarin alle Limburgers kunnen participeren in de energietransitie en 

waar hulp en inzicht wordt geboden in de mogelijkheden daartoe. Om te werken aan een breder 

draagvlak voor ontwikkelingen in de energietransitie ligt de sleutel daarbij bij het creëren van lokaal 

eigenaarschap, hetzij door directe en indirecte participatie (bijv. via  uitgifte van eigenaars-certificaten) 

of vormen van ‘lokaal profijt’[ 25] waarmee ook omwonenden of betrokken gemeenschappen hetzij 

direct kunnen profiteren of gecompenseerd kunnen worden voor ervaren overlast (een ‘profijtplan’). In 

zowel de casussen van de windparken in Neer, Greenport Venlo en Holtum-Noord (Sittard-Geleen) zijn 

hier verschillende varianten van beproeft en uitgewerkt door de initiatiefnemers. De rol van energieco-

operaties kan daarin een positieve en verbindende rol vervullen naar de gemeenschap en de initiatief-

nemers en waarbij tijdig (voor vergunningverlening) nadere afspraken zijn gemaakt. 

23  KPI 11 is gebaseerd op de gestelde ambities in de beide RES-regio’s ten aanzien van energiebesparing. Daarbij moet aangete-
kend worden dat de ervaringen met het daadwerkelijk meten van ‘energiebesparing’ altijd hooguit indirect afgeleid gemeten kan 
worden, zoals ook is gebleken uit de opgedane ervaringen van 1,5% besparing energieverbruik per jaar doel uit het 2013 
Energieakkoord. Op basis van de CO

2
-reductie getallen voor de gebouwde omgeving, minus de gerealiseerde opwek 

kleinschalig (zon-op-dak) kan hier een inschatting van gemaakt worden. 
24  KPI 12 is gebaseerd op de gestelde ambitie in de RES Zuid-Limburg.
25  Zoals verwoord door het burgercommissielid Ron Piepers tijdens de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 11 

september 2020. 
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Daarbij kan goed gebruik gemaakt worden van het werk dat landelijk de zogeheten ‘Participatiecoalitie’ 

heeft opgesteld: ‘50% eigendom van de lokale omgeving’[ 26]. Daarin wordt het 50% eigenaarschap 

nader uitgewerkt:

“Het gaat om 50% lokaal eigendom op projectniveau, zoals voor een gebied dat voortkomt uit de 

Regionale Energiestrategie. Het gaat niet om een landelijk gemiddelde. (Mede-)eigendom 

betekent ook zelf investeren en ondernemen. Daar hoort risico nemen bij. (Mede-)eigendom 

betekent niet alleen financieel eigendom, maar ook (democratisch) zeggenschap over het 

project én over de besteding van de baten. Een gemeente of provincie en het rijk kan vanuit 

beleidsdoelstellingen ook ondersteunen om dat risico te verminderen. Zoals met het Ontwik-

kelfonds voor coöperaties dat is opgezet door InvestNL, Groenfonds en Energie Samen. Eigen-

dom van de lokale omgeving is altijd een collectief eigendom. Collectief eigendom is bijvoor-

beeld mogelijk in een coöperatie of een vereniging (of een samenwerking van coöperaties). 

Bewoners en bedrijven kunnen participeren, meebeslissen en mede-eigenaar worden via 

lidmaatschap bij de coöperatie of vereniging” (p.2)

In november 2019 is de landelijke ‘Participatiewaaier’ gepubliceerd[ 27] als een van de afspraken uit het 

Klimaatakkoord en de ambitie van 50% eigendom in duurzame opwek. Schematisch wordt er een palet 

van participatie geschetst met daarin de volgende onderdelen:

Afspraken met de omgeving kunnen worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op basis 

hiervan wordt een projectplan en participatieplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe participatie 

binnen het project optimaal wordt ingericht. Het bevoegd gezag controleert dat initiatiefnemers en 

omgeving hierover het gesprek aangaan en aan de voorwaarden voor participatie wordt voldaan. Het 

bevoegd gezag kan bovendien ook nadere eisen  stellen. Toch zijn er ook grenzen aan het beleid en 

het stellen van regels. Uit recent onderzoek van zowel het Instituut voor Bouwrecht alsook onderzoek 

in opdracht van het Nationale Programma RES komt het volgende naar voren: “Decentrale overheden 

(gemeenten en provincies) kunnen de wens van financiële participatie van de lokale omgeving in 

26  De ‘Participatiecoalitie’ is een landelijke samenwerking van LSA bewoners, Buurkracht, Hier, EnergieSamen en de Natuur en 
Milieufederaties. In oktober 2019 hebben zij de handreiking ‘50% eigendom in de lokale omgeving’ uitgebracht. Online 
beschikbaar: https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/11/Participatiecoalitie-50-eigendom-van-de-
lokale-omgeving-oktober-2019.pdf 

27  De ‘Participatiewaaier’ is een gezamenlijk product van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE, coördinerend), 
Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s), Hier Opgewekt, Holland Solar, de Nederlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA), Energie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van 
Waterschappen (UvW), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK). Online beschikbaar: https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publica-
ties/2019/11/18/participatiewaaier/201911+Participatiewaaier+zon-+en+windprojecten+op+land+-+Elektriciteitstafel+ 
Klimaatakkoord.pdf 
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projecten voor hernieuwbare energie stimuleren, maar niet afdwingen. Het bevoegd gezag kan 

de initiatiefnemer niet juridisch verplichten om de omgeving financieel te laten participeren in de 

ontwikkeling of exploitatie van een energieproject. Enkel op vrijwillige basis kan de initiatiefnemer dit 

doen. Dit geldt voor alle vormen van financiële participatie; mede-eigenaarschap, financiële deelname, 

afdracht aan een lokaal fonds en omwonendenregelingen. Dit betekent dat het bevoegd gezag 

een aanvraag voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een zonnepark niet mag weigeren 

omdat een initiatiefnemer niet de mogelijkheden van financiële participatie heeft verkend, terwijl het 

project verder wel passend is binnen het bredere ruimtelijke beleid van de gemeente.[ 28]” Echter, door 

gemeenten procesmatig te ondersteunen en bij rendabele businesscases in voorkomende gevallen als 

investeerder te participeren in projecten, ontstaat er voor de gemeenten de mogelijkheid om zelf (mee) 

te ontwikkelen waardoor lokaal participeren en lokaal profijt als basisbeginsel opgenomen kunnen 

worden. Daarnaast dient de provincie het mede investeren door Nederlandse (pensioen-) fondsen in

duurzaamheidsprojecten in Limburg te bevorderen.

Dit vertalen wij in de volgende doelstellingen te realiseren in  de periode 2020-2030:

	� KPI 16: het stimuleren van 50% eigenaarschap in de periode 2020-2030 bij het realiseren van 

energieprojecten in Limburg en gemeenten maximaal te stimuleren en te ondersteunen zodat 

zij zelf projecten kunnen opstarten met lokale participatie en lokaal profijt als basisbeginsel[ 29];

	� KPI 17: het ondersteunen van energiecoöperaties en initiatieven van onderop waarin inwoners 

uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie;

	� KPI 18: het samen met de gemeenten realiseren van een naar tevredenheid werkende 

infrastructuur van publieke en onafhankelijke informatievoorziening en voorlichting voor 

Limburgers maar ook instellingen met maatschappelijk vastgoed over de mogelijkheden van 

participatie in de energietransitie.

Perspectief 5: Het goede voorbeeld 
In dit laatste perspectief geeft de Provincie Limburg als middenbestuur en grote organisatie zelf het 

goede voorbeeld. Dit kan zij doen door haar rol als inkoper van diensten en leveringen, vergunningver-

lener en toezichthouder, aandeelhouder en als mede-overheid verantwoordelijk voor de fysieke 

leefomgeving. De afgelopen jaren hebben provinciale gebouwen alsook andere provinciale eigendom-

men een forse verduurzamingsoperatie ondergaan door bijvoorbeeld aansluiting op het lokale warmte-

net, extra isolatie en het realiseren van het energielabel A. Als overheid die bevoegd gezag is voor 

ongeveer 210 grote Limburgse bedrijven zetten wij in op adequate vergunningen als het gaat om de 

wettelijke energiebespaarplicht. Wij geven invulling aan onze rol en de oproep uit de Staten om voor de 

vijf Limburgse regionale stortplaatsen waarvoor de Provincie toezicht op houdt, te werken aan de 

mogelijkheden voor duurzame opwek van energie via zonneparken. Op de voormalige stortplaats 

Louisegroeve op Chemelot ligt een grote zonneweide met een oppervlakte van 5,7 ha, 10.573 modules 

die goed zijn voor 3.200 megawattuur  en stroom voor 1.000 huishoudens. In de concessieverlening 

aan Arriva in 2015 (2016-2031) zijn reeds afspraken gemaakt om in 2026 alle bussen met zero emissie 

elektrisch te laten rijden.

Dit vertalen wij in de volgende doelstellingen te realiseren in  de periode 2020-2030:

	� KPI 19: wij realiseren een inhaalslag ten aanzien van de aanpassing van vergunningen met 

voorschriften voor wettelijk verplichte energiebesparing voor energierelevante 

28   Nationaal Programma RES (2020). Oplegger & factsheet ‘Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële 
participatie, 20 oktober 2020. Online beschikbaar: https://www.regionale-energiestrategie.nl/bibliotheek/participatie+volksvert
egenwoordigers/b+participatie/1786652.aspx Zie ook Instituut voor Bouwrecht / Bregman & Karens (2020). Lokaal eigendom 
en omgevingsbijdragen voor zonneparken, oktober 2020. Online beschikbaar: https://hollandsolar.nl/nieuws/i854/studie-over-
on-mogelijkheid-verplichte-financiele-participatie 

29   KPI 16 is gebaseerd op de ambitie van de RES Noord- en Midden-Limburg evenals de rijksambitie van het Nationale Programma 
Regionale Energiestrategieën en hier vertaald als Limburg-brede ambitie.



vergunningplichtige bedrijven waarvoor wij bevoegd gezag zijn (ongeveer 210), en voeren 

toezicht en handhaving uit op de implementatie daarvan.

	� KPI 20: wij stimuleren meervoudig en verantwoord ruimtegebruik en energieopwekking in 

Limburg via onze wettelijke taken (o.a. regionale stortplaatsen) en ruimtelijk instrumentarium 

(zoek- en uitsluitingsgebieden wind, zonneladder en verplichting zon-op-dak bij logistieke 

hallen en bedrijfsgebouwen); 

	� KPI 21: wij geven invulling aan de verduurzaming van de provinciale gebouwen en duurzame 

opwek op bijbehorende parkeerplaatsen evenals duurzame inkoop  van producten en 

diensten;

	� KPI 22: Conform de OV-concessie is met Arriva afgesproken dat in 2026 alle busvervoer met 

zero emissie elektrisch rijdt. 

Zonnepark Altweerterheide is een zonnepark in combinatie met energieopslag Enexis
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4. Afwegingskader voor de energietransitie

Bijdrage aan de ambitie, perspectieven en doelen
De bijdrage aan de geformuleerde ambitie en de vijf perspectieven voor inwoners, instellingen en 

bedrijven gekoppeld aan meetbare doelen is een eerste afwegingsaspect om initiatieven te beoordelen. 

Om te komen tot realisatie van de strategie zijn er concrete acties en inspanningen nodig. Niet alleen 

van de Provincie, maar van alle partijen die daarin een bijdrage kunnen leveren. Strategische partners 

voor realisatie zijn een tweede afweging die belangrijk is. Ten derde vergt een zorgvuldige afweging ook 

de randvoorwaarden waaronder deze acties van provincie en partners wel of niet tot de gewenste 

impact kunnen leiden. Niet voor niets begint het eerder aangehaalde derde uitgangspunt met de 

formulering “onder de voorwaarden van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak”. Daarbij hebben 

Provinciale Staten aangegeven dat ‘draagvlak’ in ieder geval voorop dient te staan in de afwegingen die 

de Provincie samen met haar partners gaat maken.

Invulling geven aan cruciale randvoorwaarden
De drie begrippen kunnen invulling krijgen op verschillende abstractie- en schaalniveaus. Daarbij is niet 

op voorhand aan te geven hoeveel draagvlak nodig of gewenst is voor een ontwikkeling en bij wie. Het 

draagvlak voor een ontwikkeling kan ook betekenen dat omwonenden misschien niet enthousiast zijn 

over een initiatief, maar we wel via een tegemoetkoming via een leefbaarheidsfonds toch ook investe-

ringen in de gemeenschap terecht komen. Ook voor betaalbaarheid zijn verschillende invalshoeken te 

kiezen, van financiële investeringskosten tot maatschappelijke baten die meer of minder te kapitaliseren 

zijn. Haalbaarheid kan voor een grote hoeveelheid zon-op-dak op een grote nieuwe bedrijfsloods 

technisch en financieel haalbaar zijn, maar als de regionale netinfrastructuur daarmee de overige 

ontwikkelingen in de regio op slot zet wordt de haalbaarheid van andere initiatieven beperkt. Kortom: 

de begrippen draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zullen vooral kwalitatief en situationeel bezien 

moeten worden. Wel is er een aantal kenmerken te benoemen per randvoorwaarde die hieronder nader 

geduid worden.

Draagvlak
Draagvlak voor initiatieven in de energietransitie is niet iets wat vanzelf komt of ontstaat. Draagvlak 

creëren is hard werken, informatie en plannen open en transparant delen, informatie verstrekken, 

luisteren naar opvattingen en duidelijk zijn over wat er wel en niet mogelijk of wenselijk is. Belangrijk als 

het gaat om de energietransitie is betrokkenheid creëren bij mensen, zodat zij deel kunnen nemen en 

invloed kunnen uitoefenen. Het werken aan lokaal ‘eigenaarschap’ of ‘lokaal profijt’ helpt in het bouwen 

aan draagvlak. Daar kan op verschillende manieren uiting aan worden gegeven zoals actieve deelname 

in een initiatief (bijv. via een energiecoöperatie), als particulier via bijvoorbeeld certificaten of aandeel-

houderschap, of als belanghebbende in een ontwikkeling waar compensatie voor de gemeenschap aan 

de orde kan zijn (bijv. een profijtfonds of leefbaarheidsfonds). En uiteindelijk is er altijd nog het recht van 

formele inspraak, bezwaar en beroep, of indien er een gemeentelijke verordening voor is en met 

voldoende steun, een lokaal referendum. Voor de energietransitie lijken de volgende elementen  

van belang:
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	� Toereikende, adequate  en tijdige informatievoorziening over voornemens, gemaakte 

afwegingen en een helder proces voor direct betrokkenen en belanghebbenden;

	� Mogelijkheden voor directe participatie of deelname in het initiatief;

	� Initiatieven worden afgewogen in een bredere maatschappelijke context met o.a. de 

draagkracht van een gemeenschap en/of ruimtelijke inbedding;

	� Mogelijkheden voor compensatie ten gunste van de leefbaarheid in de omgeving;

	� De wijze waarop met ingebrachte ideeën en opvattingen iets gedaan gewordt;

	� Betrokkenheid van initiatiefnemer(s), betrokken gemeente(n) en andere partners  

(bijv. netbeheerders)

Natuurlijk is deze lijst met andere elementen aan te vullen. Belangrijkste is dat het werken aan ‘eige-

naarschap’ en ‘lokaal profijt’ nader verkend worden met betrokkenen. Diverse ervaringen en goede (en 

slechte) voorbeelden binnen en buiten Limburg kunnen bijdragen aan betere planvorming en het 

organiseren van betrokkenheid en draagvlak.

Haalbaarheid
Technisch is er anno 2020 veel mogelijk. De productie van waterstof, kernenergie, ultradiepe geother-

mie, batterij-innovaties of warmte uit riolering hergebruiken. Maar de praktische toepasbaarheid en 

lange termijn betrouwbaarheid, de opschalingsmogelijkheden en de inbedding binnen de bestaande 

(energie-)infrastructuren of de landschappelijke inpassing, zijn ook elementen die de haalbaarheid 

mede bepalen. Maar ook de wijze organiseren, de benodigde expertise en competenties van mens-

kracht en uitvoerbaarheid zijn hierbij van belang. De technische haalbaarheid van de Mijnwater-tech-

niek was reeds 15 jaar geleden duidelijker. Maar daarmee begon dit unieke laag-temperatuur warmtenet 

pas. Omgaan met tegenslagen, opbouwen van een organisatie, voorinvesteringen en communicatie 

met afnemers vergen tijd. De technieken zijn verbeterd, innovaties vonden plaats en de haalbaarheid 

werd bewezen in de praktijk. Tijd en tijd nemen is een aspect dat soms juist ook de haalbaarheid van 

initiatieven onder druk zet. Voor de energietransitie lijken de volgende elementen van belang:

	� Inbedding en mogelijkheden binnen de aanwezige regionale energie-infrastructuren;

	� Inbedding in de fysieke omgeving vanuit de actuele (provinciale en gemeentelijke) 

omgevingsplannen en bestemmingen;

	� Betrouwbaarheid, stabiliteit en schaalbaarheid (in fases) voor de langere termijn en/of bredere 

toepassing;

	� Goede organisatie, capaciteiten en faciliteiten voor realisatie en bieden van continuïteit;

	� Passend binnen wet- en regelgeving en/of bestuurlijke afspraken

Betaalbaarheid
In het statenvoorstel Transitie Financierbaar is een focusstrategie voor projectselectie en (co)financie-

ring neergelegd gericht op de energietransitie. Met deze financiële strategie kan beter ingespeeld 

worden op het betrekken van private of investerings-instellingen in energietransitie-projecten en 

kunnen onderliggende ‘businesscases’ beter gemaakt worden. Voorgesteld is om daarbij een viertal 

filters te hanteren:
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Filter 1: ‘Missie en visie’: 

	� Wij vertalen deze naar de ambitie, de vijf perspectieven en concrete doelstellingen van de 

Provinciale Energie Strategie zoals die eerder zijn toegelicht;

Filter 2: ‘Leidende principes’:

	� Zo veel mogelijk extern risicodragend kapitaal mobiliseren: een maximale hefboom;

	� Aandacht voor financiële principes van risico, rendement en spreiding; 

	� Combineren van zeggenschap met kennis, kunde en incentives

	� Ruimte voor innovatie, maar focus op project selectie’;

	� Integraliteit en complementariteit;

	� Meetbaarheid van effectiviteit en zicht op externe effecten.

Filter 3: ‘Limburgse taxonomie’:

	� Wordt de technologie gesteund door de taxonomie?

	� Overstijgt de ‘prestatie’ van het project inhoudelijk en/of financieel de dremeplwaarde?

	� Europese taxonomie als uitgangspunt, toegespitst door middel van tactische toepassing

Filter 4: ‘Cofinanciering’:

	� Welke subsidies en investeringsfondsen zijn beschikbaar?

	� Wie financiert in welke fase (levensloop financiering)?

	� Wanneer treedt de Provincie uit?
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In het statenvoorstel Transitie Financierbaar – waar hier kortheidshalve naar wordt verwezen – zijn deze 

filters uitgebreid beschreven. Het aspect van ‘betaalbaarheid’ kent meerdere dimensies op verschillende 

schaalniveaus (marco/micro), vanuit verschillende actoren (burgers, netbeheerders, overheden, 

bedrijven, instellingen). In de Transitie Financierbaar zijn de volgende voorbeelden aangehaald: 

	� Enexis benoemt in haar jaarverslag 2018 de kostbaarheid van de aanpassingen aan het 

energienet en oneerlijke tarieven ten opzichte van de netbelasting, en stelt dat de 

betaalbaarheid van de energietransitie hierdoor onder druk staat. CE Delft heeft becijferd dat 

de cumulatieve investeringsomvang van de energietransitie met de elektriciteit, warmte, gas en 

CO
2
 infrastructuren indicatief € 360 mld. bedraagt. Hier is een zware rol weggelegd voor de 

netbeheerders, die als kerntaak hebben het aanleggen van en toegang geven tot een 

betrouwbaar elektriciteits- en gas netwerk, en het transport tegen efficiënte kosten mogelijk te 

maken.

	� Een huiseigenaar weet niet of het zinvol is om te investeren in een warmtepomp omdat er 

wellicht een andere oplossing wordt uitgerold in hun woongebied

	� Ondernemers en bedrijven weten niet of het rendabel is om te investeren in een CCS (carbon 

capture and storage) oplossing omdat de CO
2
 prijs ontwikkeling veranderlijk is en het tevens 

nog niet vast staat of de CO
2
 reductie daadwerkelijk aan hen wordt toegerekend. 

	� In beide gevallen is de terugverdientijd te lang: voor de huiseigenaar vanwege een mogelijke 

verhuizing of de verwachting van in de toekomst goedkopere of technisch efficiëntere 

oplossingen. Voor de grootindustrie staat interne concurrentie, met projecten die wél aan alle 

voorwaarden van de corporate investeringsrichtlijnen voldoen, centraal.

Belangrijk is daarbij dat om projecten ‘betaalbaar’ te maken een proactieve rol aangenomen door het 

thematisch bundelen of vormgeven van projecten of het creëren van thematische programma’s. Een 

‘pakket’ aan initiatieven, telkens vervat in dezelfde strategische context, zet meer kracht achter een 

aanvraag bij NL-invest of Europese fondsen. Sowieso zijn er in Brussel diverse Europese programma’s 

die ook voor Limburg zeer goed aansluiten bij de gekozen energiestrategie, zeker nu ook de Europese 

Green Deal van substantiële financiering wordt voorzien. Onze inzet en alliantievorming moet toege-

spitst worden op het specifieke kanaal en actoren en de elementen bevatten die relevant zijn voor de 

procesbewakers van een specifieke cofinancier. Een belangrijke eerste stap is het verkrijgen van inzicht 

in de beschikbare instrumenten en de daarbij horende karakteristieken, in het bijzonder ten aanzien van 

welke transitierisico’s verlegd kunnen worden naar deze instrumenten. Vervolgens moet gewerkt 

worden aan krachtige samenwerkingsverbanden en allianties.

Laadpunt elektrische en hybride auto in woonwijk Panningen Provincie Limburg Stefan KoopmansNul emissie streekbus Arriva Arriva Laura Gorissen
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Limburgse taxonomie

In de Transitie Financierbaar is aangekondigd dat het derde filter – de Limburgse taxonomie – nog een 

nadere uitwerking behoeft. Inmiddels is deze taxonomie onder externe begeleiding van PwC gereed en 

wordt ook separaat aan uw Staten beschikbaar gesteld. De Limburgse taxonomie is “een classificatie-

systeem dat identificeert onder welke voorwaarden of criteria een investering of financieel instrument 

bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen”. Simpel gezegd omvat de Limburgse Taxonomie een 

indeling van economische activiteiten die bijdragen aan de realisatie van Provinciale verduurzamings-

doelstellingen, met hieraan gekoppeld een set van beoordelingscriteria. De indeling van economische 

activiteiten is gebaseerd op enerzijds de Limburgse energiemix en anderzijds haar economisch compa-

ratieve voordelen (waar zijn we goed in?). De Limburgse Taxonomie is gebaseerd op de ‘EU Taxonomy 

for Sustainable Activities’, ook wel de Europese of EU Taxonomie genoemd, en biedt een classifice-

ringssysteem voor het optimaal en effectief alloceren van kapitaal. Hierdoor fungeert de Taxonomie als 

kader voor het bewust en gericht selecteren van transitieprojecten die de Provincie Limburg wil 

co-financieren. De Taxonomie focust zich op economische activiteiten waarvan is vastgesteld dat zij 

een relevante bijdrage leveren aan de Limburgse transities. Daarnaast biedt de Taxonomie een gemeen-

schappelijke taal voor financiers op nationaal en Europees niveau, wat de Provincie helpt om aansluiting 

te vinden bij andere partijen voor cofinanciering en om de reeds gevestigde partnerschappen versterkt 

voort te kunnen zetten. 

Veel van de activiteiten zoals die in het Uitvoeringsprogramma 2020-2030 zijn geschetst passen binnen 

de Limburgse Taxonomie zoals wind- en zonne-energie, het hergebruik van restwarmte, aanleg 

warmtenetten, opslag van elektriciteit, emissie-loze mobiliteit, geothermie, hernieuwbaar gas, opslag 

van waterstof en emissiereductie in de industrie.

Het belang van krachtige samenwerkingsverbanden en strategische allianties
Bovenstaande afwegingskader staat of valt in de praktijk met de kwaliteit van de projectvoorstellen en 

de daarbij horende samenwerkingsverbanden. In de volgende paragraaf zijn de eerste contouren van 

een uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2030 geschetst. Bewust is hier gekozen voor een 

strategie en programma voor de komende 10 jaar. De benoemde activiteiten en projecten hebben vaak 

langere looptijden maar vragen wel nu reeds besluitvorming. Wat betreft de inzet van de intensiverings-

middelen zullen deze wel binnen deze collegeperiode (2020-2023) ingezet worden binnen de vijf 

actielijnen. Tientallen verschillende partners zijn daarbij actief betrokken, of trekken zelf de kar. Vaak 

zullen we daarbij gebruik maken van bestaande samenwerkingsstructuren, soms zullen we zelf als 

Provincie ook nieuwe accenten zetten en nieuwe samenwerkings- of organisatievormen opzetten. 

Toepassing afwegingskader
Bovenstaande geschetste elementen vormen de hoofdlijn van het afwegingskader waarlangs wij 

initiatieven en voorstellen zullen beoordelen. Deze afwegingen zijn voor het College van GS belangrijk 

om voorstellen en zakelijke analyses in samenwerkingsverbanden te kunnen beoordelen. Cruciaal 

hierbij is dat deze invalshoeken en inzichten transparant in beeld worden gebracht bij besluitvorming . 

Derhalve worden de criteria rondom draagvlak en haalbaarheid, gecombineerd met de criteria rondom 

betaalbaarheid Transitie Financierbaar als integraal afwegingskader dat bij GS besluitvorming over 

significante inzet van middelen of tijd uitgewerkt wordt als separate paragraaf in de nota. Uiteindelijk zal 

er altijd politieke besluitvorming door hetzij Provinciale Staten, hetzij – gemandateerd en binnen haar 

bevoegdheden – door het College van Gedeputeerde Staten aan de orde zijn. Het politiek-bestuurlijke 

mandaat van provinciale overheidsinvesteringen blijft – ook in de energietransitie – altijd onverkort 

overeind.



Grootste groene klimaatgevel, Stadskantoor Venlo Provincie Limburg Stefan Koopmans
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5. Een uitvoeringsprogramma voor  
2020-2030

Met het formuleren van de ambitie en perspectieven, doelen en criteria van afweging, schetsen wij 

hieronder de concrete acties en initiatieven die wij in deze collegeperiode willen realiseren. Zoals 

eerder gezegd, er gebeurt reeds veel in Limburg en lang niet alle initiatieven zijn nieuw. Dat is ook 

logisch omdat er soms langere doorlooptijden van projecten aan de orde zijn of continuïteit vanuit de 

provinciale overheid belangrijk is voor de samenleving en onze partners. Tegelijkertijd zetten we ook 

voor de komende periode belangrijke nieuwe accenten en intensiveren wij op onderdelen onze inzet 

bijvoorbeeld met de opbouw van expertise. 

Samen aan de slag!
Samenwerking is cruciaal. Samen met een consortium aan partners, waaronder ook de belangrijkste 

netbeheerders in Nederland, maar ook in afstemming met de RES-regio’s, de LEA-partners en Cheme-

lot, is er goed samengewerkt in de systeemstudie. De vervolgstap is het gezamenlijk opstellen van een 

regionaal programma energie-infrastructuur. Daarmee geven we concreet gevolg om de gesignaleerd 

knelpunten aan te pakken vanuit ieder verschillende verantwoordelijkheden juist weer in die belangrijke 

samenwerking-modus.  

Deze wijze van ‘samen werken’ is ook relevant voor de andere perspectieven. In het licht van de nieuwe 

wetgeving (Warmtewet 2.0) komt er veel op gemeenten en provincies af de komende tijd als het gaat 

om warmte-vraagstukken. De expertise op dit gebied verdiend versterking waarin samen tussen 

overheden onderling moet worden opgetrokken alsook in de samenwerking met netbeheerders, 

energieleveranciers en de opgedane expertise binnen het Limburgs Energie Fonds, Mijnwater B.V en 

andere warmtenetten. 

Maar ook op het gebied van innovatie en nieuwe technieken toepassen is een triple helix samenwer-

king cruciaal. Of dat nou om initiatieven rondom batterijen en accu’s zijn op Altweerderheide, water-

stof-proefprojecten samen met Arriva of Smurfit Kappa of meervoudig grondgebruik waarin zowel 

duurzame opwek en biodiversiteit samen kunnen gaan met een innovatieve bessenteler uit Horst aan 

de Maas. Scholing en opleiding zijn daarbij eveneens van belang, welke ook in nauwe samenwerking 

tussen het MBO/HBO en bijvoorbeeld de installatiebranche tot goed opgeleid personeel van de 

toekomst kan leiden. 

In het ‘ontzorgen en verleiden’ van burgers om zicht te informeren en te laten participeren in de 

energietransitie, is het van belang om te voorzien in neutrale en onafhankelijke informatie over de 

mogelijkheden. Er zijn reeds goede regelingen (‘ontzorgings-pakketten’) voor de verduurzaming van 

bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed, verduurzaming van de sociale woningvoorraad of financieel 

instrumentarium voor particulieren. Daarbij is nauwe samenwerking tussen alle overheden onderling 

van groot belang binnen het brede aanbod van stimuleringsregelingen. De gemeenten staan daarin het 

dichtst als eerste overheid bij de burger. Maar samenwerking en afstemming in de ‘interne organisatie’ is 

daarbij net zo belangrijk. 

Tenslotte geeft de Provincie zelf het goede voorbeeld op verschillende terreinen. In haar rol als 

bevoegd gezag voor 210 grotere bedrijven en instellingen om de maatregelen voor energiebesparing te 

eisen. Het bieden van een afgewogen ruimtelijk instrumentarium om voor het buitengebied tot een 

gewogen belangenafweging of passende ruimtelijke inpassing te komen. 
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Maar ook in haar eigen inkoopbeleid, bijvoorbeeld door energiezuinig asfalt, duurzame energie en 

warmte benutten voor de provinciale gebouwen en het stimuleren van duurzame energie op de 

regionale stortplaatsen waar de Provincie toezicht op houdt.

Zes actielijnen
Wij vertalen de vijf perspectieven en bijbehorende KPI’s concreet in een vijf inhoudelijke actielijnen en 

een randvoorwaardelijke lijn. Deze actielijnen zijn onderling soms ook nauw verbonden. Zo zijn de 

innovaties rondom batterij of waterstof belangrijk om de Limburgse energie-infrastructuur (gasnet, 

buisleidingen, elektriciteit) toekomstbestendig te maken. En is de regionale samenwerking in de 

RES-regio’s belangrijk om te komen tot goede ontzorgingspakketten en participatie-mogelijkheden 

voor haar burgers.  Daarbij geldt voor alle volgende actielijnen dat de betaalbaarheid voor de eindge-

bruikers of consument ons steeds voor ogen moet blijven staan in de keuzes die wij samen met 

partners  

zullen maken.

Actielijn 1: Werken aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor Limburg
Uit de Limburgse Energie Systeemstudie komt een breed gedragen analyse en beeld naar voren welke 

investeringen in energie infrastructuur nodig zijn om alle plannen en ambities te kunnen realiseren. De 

wijze waarop alle geïdentificeerde knelpunten moeten worden opgelost is uitgewerkt. In het advies 

over wijze van samenwerking (‘bestuur, organisatie’) worden twee bestaande gremia benoemd waarin 

de planvorming en samenhang met energie infrastructuur moet worden besproken en uitgewerkt. 

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is nodig en we staan nog maar aan het begin van de 

uitvoering van een energie infrastructuur agenda.

De omvang van de opgave en een overzicht van de oplossingen is nu duidelijk. Om de samenwerking 

met Rijk, andere regio’s, netwerkbeheerders en de buurlanden professioneel vorm te geven kan een 

“Regionaal Programma Energie Infrastructuur” in de benodigde integrale planvorming resulteren, 

waarbinnen bovengenoemde gremia als werk structureren worden gebruikt. De Provincie zal het 

initiatief nemen deze programmatische aanpak vorm te geven mét alle betrokken partners.

Er zijn een vier lijnen binnen dit infrastructuur-programma te onderscheiden die bijdragen aan het 

realiseren van de KPI’s voor 2030.

1.1 Realiseren van een toekomstbestendig elektriciteit-netwerk voor Limburg 

KPI 1: Toewerken naar een vrij regelbaar vermogen van tussen 1,3 – 1,6 GW voor de Limburgse  

elektriciteitsinfrastructuur uiterlijk in 2030 voor momenten van lage hernieuwbare productie.

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Enexis, Gasunie, TenneT, RES-regio’s/gemeenten, Chemelot, LEA-bedrijven, energiecoöperaties, 

ministerie van EZK, NetbeheerNederland.
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Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen? 
	� Wij zien de Clauscentrale als een belangrijke oplossing om bij te dragen aan de 

leveringszekerheid en bijdrage aan het vrij regelbaar vermogen voor zowel de toekomst van 

Limburg als ook de leveringszekerheid na 2025 voor Nederland.  Wij zullen het Rijk daar op 

blijven wijzen.

	� Wij pleiten bij de rijksoverheid en TenneT voor een verzwaring van de hoofdinfrastructuur door 

de 380KV-bereik (tot Maasbracht) te verbreden en verlengen naar geheel Zuid-Limburg;

	� De grote knelpunten bij de onderstations van Enexis vragen om een samenhangende 

regionale aanpak van vele partners waarin afstemming, timing en passende locaties cruciaal 

zijn. Als aandeelhouder van Enexis zullen wij ook toezien op het tijdig realiseren van 

oplossingen binnen het Limburgse elektriciteitsnetwerk; 

	� Als bestuurlijke partner in de beide RES-regio’s zullen wij de inzichten van de systeemstudie 

nader toelichten en samen met de gemeenten, netbeheerders, waterschap en andere 

betrokkenen verder uitwerken richting de definitieve planvorming van de Regionale Energie 

Strategieën 1.0 en het aanbod aan de rijksoverheid. Daarmee wordt tevens een bijdrage 

geleverd om via een gecoördineerde aanpak de druk op de lokale knelpunten in Limburg te 

verminderen.

	� Wij organiseren een tweetal kennissessies over de mogelijkheden van a) de laatste 

ontwikkelingen rondom kernenergie en thoriumcentrales in Nederland en b) ondergrondse 

wateropslag (zoals OPAC) .

Laadpunt elektrische en hybride auto in woonwijk Panningen Provincie Limburg Stefan Koopmans
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1.2  Duurzame opwek van energie in Limburg

KPI 2: Realiseren van 2,3 – 3,1 TWh duurzame opwek uiterlijk in 2030 voor grootschalige installaties 

(>15kWp) in Limburg.

KPI 3: uiterlijk in 2030 is op 70% van de geschikte daken kleinschalige duurzame opwek (<15kWp) via 

gemiddeld 10 zonnepanelen op dak gerealiseerd.

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
RES-regio Noord- en Midden-Limburg, RES-regio Zuid-Limburg, Enexis, installatie- en brancheorgani-

saties, energiecoöperaties, ontwikkelaars/initiatiefnemers.

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen? 
	� Wij komen onze bestuurlijke afspraak met de rijksoverheid na om de taakstelling van 

windenergie in Limburg te realiseren. In 2020 was er een tekort van opgesteld vermogen in 

Limburg van 74MW (21,5 MW van de 95,5 MW taakstelling is gerealiseerd). In 2023 dient dit 

tekort te zijn ingehaald met een extra opgave van 74 MW, in totaal wordt de opgave in 2023 

169.5 MW (95.5 + 74). Daarvan zal naar de huidige verwachting 121.5 MW worden ingevuld met 

windturbines en is tevens een bijdrage in de nationale taakstelling van 35TW duurzame opwek 

(wind en zon) op land. 

	� Wij versnellen de aanpak voor het verlenen van Duurzaam Thuis leningen om nog meer 

Limburgers van verduurzamingsmaatregelen waaronder kleinschalige opwek van zon-op-dak 

te realiseren en werken samen de RES-regio’s voor het verder onder de aandacht brengen van 

de verschillende stimuleringsregelingen.

	� Wij pleiten voor het behoud van de gasinfrastructuur om deze op termijn ook geschikt te 

maken voor het gebruik van CO
2
-transport of waterstof. 

1.3 Dekkende en innovatieve laadinfrastructuur in Limburg voor duurzaam rijden

KPI 4: Wij realiseren uiterlijk in 2030 13.000 laadpalen in Limburg om het verwachte aantal van 130.000 

elektrische auto’s te voorzien van een dekkende laadvoorziening.

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Provincie Noord-Brabant, Vattenfall, programmabureau NAL, ministerie van I&W, Netbeheer Nederland/

Enexis, Limburgse gemeenten, partners in MIRT-programma Goederenvervoercorridors, Limburgers die 

overwegen om een elektrische auto aan te schaffen.

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen? 
	� De provincies Noord-Brabant en Limburg werken samen aan de uitrol van publieke 

laadinfrastructuur voor personenvoertuigen geven daarmee invulling Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur (NAL). Daartoe is een Bestuursovereenkomst Regionale Aanpak 

Laadinfrastructuur ondertekend met het ministerie van I&W en Netbeheer Nederland (namens 

Enexis Netbeheer). Via een actieprogramma worden afspraken gemaakt over het proactief 

faciliteren van alle vormen van laadinfrastructuur en ten behoeve van alle typen elektrische 

voertuigen en worden diverse innovaties rondom elektrisch rijden gestimuleerd.

	� Voor het realiseren van een dekkende laadvoorziening is recent een gezamenlijke 

aanbesteding van Limburg en Brabant gegund aan Vattenfall, waarmee de komende vier jaar in 

beide provincies 8.000 laadpalen worden gerealiseerd in goede afstemming met de betrokken 

gemeenten en netbeheerder.

	� Wij ontwikkelen in proef-omgevingen ‘Clean Energy Hubs’ - dit zijn steunpunten schone 

energie - als duurzame ‘energie-vulpunten’ voor voertuigen, met name gericht op zwaar 
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transport en op bestaande technologie en het verduurzamen voor een grote groep 

voertuigen. De eerste acties zijn gericht op het wegtransport, maar zijn ook voor de 

binnenvaart van belang. Als meest kansrijke brandstof voor de eerste jaren lijkt elektrisch voor 

bestelbusjes en licht transport en biobrandstoffen, HVO, GTL, CNG en Bio LNG (groen gas) 

voor het zwaardere transport en waterstof. Daarbij werkt Limburg samen binnen het MIRT 

programma Goederenvervoercorridors en met alle provincies in NL.

Limburgse studenten bouwen elektrische motor Provincie Limburg Laurens Eggen

1.4 Samenwerking, tijdige afstemming en betrokkenheid rijk

KPI 5: het inrichten van een passende overlegstructuur (‘bestuur, organisatie’) om samen met de 

betrokken partners de integrale afwegingen te kunnen maken op regionaal schaalniveau voor de 

infrastructuur-keuzes richting 2030 voor Limburg.

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Gasunie, TenneT, Enexis, ministeries van EZK, I&W en BZK, RES-regio’s/gemeenten, LEA-bedrijven, 

Chemelot-partners, Havenbedrijf Rotterdam, Duitse partners (bedrijfsleven, overheden), CE Delft.

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen? 
	� In nauwe samenwerking met Chemelot en de partners van de industrie vertegenwoordigd in 

het Limburgse Energie Akkoord (LEA) zal er in overleg met de netwerkbeheerders nadere 

afspraken gemaakt worden om de uitdagingen zoals geschetst in de systeemstudie van 

oplossingen te voorzien. 

	� In nauwe samenwerking met de twee RES-regio’s en betrokken partners worden de plannen 

voor duurzame opwek van wind- en zonne-energie, maar ook de gemeentelijke 

transitieplannen warmte, de verduurzaming van de landbouw en elektrisch rijden, integraal 

besproken om de adviezen uit de systeemstudie op te pakken. Wij zijn daarin betrokken 

partner in beide RES-regio’s en zullen ook actief onze inbreng en ondersteuning blijven 

leveren in de komende jaren.

	� Wij agenderen de systeemstudie en de daaruit volgende actie- en lobbypunten actief bij de 

betrokken ministeries en bewindspersonen. Het kan niet zo zijn dat regio’s verplicht worden 

om een bijdrage te leveren aan de 35 TWh opwek van duurzame energie op land, terwijl de 

energie-infrastructuur (rijksverantwoordelijkheid) daar niet op aangepast is. 
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	� De ligging van Limburg en specifiek ook t.a.v. Chemelot is een kans maar kent ook 

aandachtspunten. Limburg ligt in het hart van het zogeheten ARRRA-cluster (Antwerpen-

Rotterdam-Rijn-Ruhr-area) biedt veel kansen. Voor het Duitse achterland vormt Chemelot een 

belangrijke schakel richting de Rotterdamse en Antwerpse haven en het Nederlandse deel van 

de Noordzee en datzelfde geldt voor de havens richting het Duitse achterland. De ligging 

brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Als enige grote chemie cluster in Nederland ligt 

Chemelot niet aan zee. Belangrijk is dan de opstelling van de rijksoverheid als het gaat om 

(buisleiding-)infrastructuur en een goede en tijdige planning, financiering en aanleg en 

bijbehorende exploitatiemodellen en financieringsconstructies.

Chemelot Circulair Hub, luchtfoto Provincie Limburg Aron Nijs

Actielijn 2: Ruimte voor innovatie, techniek en vakmanschap
Op tal van fronten is de energietransitie een beweging waarin nog veel onzekerheden zijn. Onzekerhe-

den waartoe wij ons ook in Limburg dienen te verhouden. Dè passende energiemix voor Limburg is een 

ontwikkeling waarin nog veel stappen gezet moeten worden, nieuwe technieken en innovaties be-

proefd moeten worden en bestaande technieken verder geoptimaliseerd c.q. bredere toepassing 

verdienen. 

In dit brede palet van innovaties en technieken, maar zeker ook de daarbij horen benodigde opleiding, 

(bij)scholing en wetenschappelijk alsook praktijkgericht onderwijs, is het belangrijk dat een overheid dit 

breed ondersteunt. Ook als Provincie willen wij volop ruimte geven voor innovatie, techniek en vak-

manschap in de energiestrategie. Daarbij hebben we Nederland en andere regio’s ook actief iets te 

bieden, met de innovatieve techniek van bijvoorbeeld Mijnwater, het bevorderen van meervoudig 

grondgebruik in bijvoorbeeld de blauwe bessenteelt in Noord-Limburg, of vernieuwende initiatieven 

rondom ‘afvlakken en comprimeren van pieken’ en opslag van elektricteit in Altweerderheide. Ook onze 

kennisinstellingen zijn belangrijke dragers van innovatie, de triple helix samenwerking op de campus-

sen. Tevens werken we met de leer/werkplekken van bijvoorbeeld de centra voor innovatief vakman-

schap van het MBO en HBO aan de banen van niet alleen vandaag, maar ook van morgen en 

overmorgen.

Met ons eigen Limburgse ‘energiebedrijf’, het Limburg Energie Fonds (LEF), worden innovatieve onder-

nemers gesteund daar waar de markt het (vooralsnog) laat afweten. Ook het LIOF neemt in haar nieuwe 

beleidsplan voor de komende jaren verduurzaming als belangrijk speerpunt op voor hun financieringen 

en advisering. De grote industrie-bedrijven van Limburg werken steeds nauwer samen in de Limburgse 

Energie Akkoord (LEA) als het gaat om energiebesparing door optimalisatie, innoveren en voeren 

proefprojecten uit rondom waterstof, elektrolyse en groen gas. Met het industriecluster Chemelot heeft 
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Limburg een belangrijke internationale speler, waarbij het gelijke speelveld in de wereld van cruciaal 

belang is. De ambitie om in 2030 de CO
2
-uitstoot te verminderen ondersteunen wij, maar zal ook in de 

randvoorwaarden die nationaal en Europees gesteld zijn of worden (bijv. rondom CO
2
-beprijzing en 

prikkels voor verduurzaming) cruciaal zijn voor het slagen van deze strategie.

Al met al, in deze provinciale energiestrategie zetten wij vol in op deze thema’s de komende jaren. De 

grote investeringen zullen daarbij primair door bedrijfsleven, investeerders en rijksoverheid/Europese 

Commissie zelf gedaan moeten worden. Als Provincie willen wij daar via het LEF, LIOF en aanjaagmid-

delen een ondersteunende en agenderende rol waar nodig in spelen. Langs twee sporen willen wij daar 

invulling aan geven.

2.1  Innovatie en nieuwe technieken door het bedrijfsleven

KPI 6: een CO2-reductie van 2,5 Mton/jaar via LEF-investeringen uiterlijk in 2030;

KPI 7: een CO2/N2O reductie van 3,05 Mton door specifiek Chemelot uiterlijk in 2030;

KPI 8: CO2-reductie van 0,7 Mton door de grote Limburgse bedrijven (LEA) richting 2030

KPI 9: het realiseren van een werkgelegenheidsimpuls van 10.000 FTE jaren uiterlijk in 2030

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Limburgs Energiefonds (LEF), LEA-partners, Chemelot-partners, LIOF, Enpuls, Ennatuurlijk, energiecoö-

peraties, ondernemers/initiatiefnemers.

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen? 
	� Vanuit het Limburgs Energiefonds (LEF) worden projecten gefinancierd die bijdragen aan de 

energietransitie met impact op zowel innovaties als CO
2
 reductie evenals de transitie naar een 

circulaire economie. Het Limburgs Energie Fonds is een succesvol instrument gebleken en is 

door uw Staten onderschreven[ 30] met de financiële uitbreiding waarbij ook de Europese 

Investeringsbank in participeert. De ambitie is om de projecten-portfolio verder uit te breiden  

en voor de huidige pijplijn-projecten (2,7 mld. euro aan investeringen en potentieel 12.000 fte 

jaren in 2033, en jaarlijkse CO
2
-reductie van 2,5 Mton) en additioneel minimaal € 100 mln. 

private co-financiering bij het Europees Investeringsfonds (EIF) en institutionele beleggers op 

te halen;

	� Wij stellen met de partners van het Limburgse Energie Akkoord een uitvoeringsprogramma op 

voor 2021-2025 met daarin oog voor ieders verantwoordelijkheden maar vanuit een 

gezamenlijke ambitie om via innovatie, nieuwe technieken en besparing te komen tot een 

substantiële CO
2
-reductie (0,7 Mton) in 2030. Daarbij wordt ingezet op projecten en 

proefprojecten rondom nieuwe technieken voor energiebesparing, elektrificatie van 

productieprocessen, waterstof-proefprojecten, zelf opwekken van duurzame energie het (her)

gebruik van restwarmte; Eind 2020 wordt de projecten-portfolio LEA opgeleverd . Daar zullen 

verschillende actielijnen en projectinitiatieven gepresenteerd worden die bijdragen aan de 

reductie-doelstelling, innovaties rondom energie (besparing, opwek en opslag) evenals het 

stimuleren van circulair produceren. Daarin zal ook de Technology Roadmap Bouwkeramiek 

2030 een plek krijgen waarin verduurzaming van de keramische productie, 

productvernieuwing, circulair produceren en een duurzaam grondstoffengebruik  

speerpunten zijn;

30   Zie separate (gewijzigd) Statenvoorstel Fondsvergroting Limburgs Energiefonds waar Provinciale Staten op 29 juni 2020 mee 
hebben ingestemd. 
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	� Met verschillende partijen binnen en buiten Limburg gaan we de komende jaren aan de slag 

met innovaties rondom opslag van energie, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan 

enerzijds het ‘vrij regelbaar vermogen’ van het net, maar anderzijds duurzaam opgewekte 

energie beter te kunnen benutten. We ondersteunen lokale en regionale pilots die daarin een 

bijdrage kunnen leveren zoals batterij-opslag en ‘afvlakken van pieken’ of ‘power-to-gas’ 

oplossingen. Daarnaast wordt gedacht aan het terug leveren van elektriciteit via elektrische 

auto’s of bussen binnen de gebouwde omgeving of aan grotere accu’s en batterij-

opstellingen, meervoudig ruimtegebruik zonPV en landbouw, energietransitie en realiseren van 

biodiversiteit of energieopwekkend asfalt;

	� Chemelot heeft in juni 2020 haar strategie naar de toekomst herijkt. Deze strategie schetst het 

perspectief voor een competitieve en duurzame chemiesite in 2050. Broeikasgas-reductie van 

2 Mton in 2030 (35% t.o.v. 2019) en klimaatneutraal in 2050. Daarvan is ambitie om via onder 

andere Brightsite bij te dragen om 1 Mton nafta en 200 kton aardgas te vervangen door 

CO
2
-vrije grondstoffen (25%). In het Regioplan Cluster Chemelot 2030 worden deze acties 

verder worden uitgewerkt en dienen input voor de gesprekken met de rijksoverheid. 

Infrastructuur en een gelijk speelveld in Nederland en Europa zijn wel cruciale 

randvoorwaarden om de ambities te kunnen waarmaken. De uitdaging is hoe we op het juiste 

moment de juiste infrastructuur tegen de juiste voorwaarden beschikbaar krijgen;

	� Tevens verkennen wij samen met de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en MKB Limburg 

welke ‘ontzorgingspakketten’ te ontwikkelen zijn voor het Limburgse bedrijfsleven en 

verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit voorjaar heeft bijvoorbeeld de ondernemersclub 

Ondernemend Venlo samen met de gemeente, LWV en de gemeente een EFRO-subsidie 

binnengehaald voor het verduurzamen van een aantal bedrijventerreinen.

	� Veel MKB’ers op de Limburgse bedrijventerreinen zijn bereid om in duurzaamheidsmaatregelen 

te investeren. Enerzijds in onderlinge collectieve of coöperatieve afspraken over duurzame 

inkoop c.q. opwek van energie (bijv. zon-op-dak bij ondernemers op bedrijventerreinen), en 

anderzijds om zelf initiatieven en pilots te ontwikkelen in de energietransitie. Vaak liggen deze 

ook op het snijvlak tussen de bedrijvigheid en de gebouwde omgeving zoals het werken met 

micro-grids waar als het gaat om prijsprikkels en nationale afspraken en wetgeving soms 

belemmerend kan werken. Als Provincie willen wij – binnen onze mogelijkheden – 

ondersteuning bieden vanuit toegevoegde waarde en waar nodig ook in de uitvoering van 

wet- en regelgeving dit aankaarten bij de rijksoverheid;

	� Wij zullen als het gaat om kernenergie en innovatieve nieuwe ontwikkelingen daarbinnen 

samen met het Rijk en onder andere de provincies Zeeland en Noord-Brabant actief 

participeren en deelnemen aan het onderzoek naar de marktconsultatie en de voorwaarden 

van publieke ondersteuning en regionale randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn;

	� In de Waterstofagenda 2.0 (separaat statenvoorstel) wordt een Limburgse ‘waterstofladder’ 

ontwikkeld waarmee initiatieven geprioriteerd kunnen worden. De Waterstofagenda kent een 

aantal actielijnen die verdere uitwerking krijgen:

	� proeftuinen: Vanuit de Limburgse samenleving zijn verschillende initiatieven ontstaan om 

met waterstof aan de slag te gaan;

	� opschalen: Limburgse ondernemers hebben zich gemeld met initiatieven voor 

Waterstofpompstations. Wat Limburg sterker maakt, gaan we faciliteren;

	� innovatie: Binnen en buiten Limburg vragen belanghebbenden steun voor 

innovatieprojecten. Kennisontwikkeling is nuttig en nodig;

	� infrastructuur: De ontwikkeling van waterstofinfrastructuur in Limburg en met andere regio’s 

binnen en buiten Nederland vraagt om meer beslisinformatie dan nu beschikbaar is;

	� samenwerken: De Provincie wil partijen bij elkaar brengen binnen en buiten Limburg; 

De uitwerking van deze actielijnen in concrete projecten wordt in het Statenvoorstel  

Waterstofagenda 2.0 verder uitgewerkt.
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2.2  Limburg als praktijk- en leeromgeving voor innovatie en vakmanschap in de 
energietransitie

KPI 10: het creëren van een kennis-, leer- en toepassingsomgeving voor innovatie en techniek, 

onderwijs en scholing rondom de energietransitie waarin triple helix partners binnen en buiten Limburg 

samen werken en nationale en internationale ontwikkelingen duiden voor toepassing in Limburg.

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek (CIV-IL met Gilde Opleidingen en iW-oplei-

dingen), Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg (CIV-GOL met Fontys, 

Zuyd, Gilde, Vista, Bouwend Nederland en BouwMensen), LWV, MKB Limburg.  

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen?
	� De energietransitie vergt nieuwe competenties, technieken en vaardigheden. Voor  

‘de menskracht’ rondom energie en duurzaamheid is ook aandacht in Provinciale Staten 

gevraagd[ 31]. De publiek-private samenwerkingen in de Centers voor Innovatief Vakmanschap 

en Centers of Expertise, de bouwsector en installatiebranche in samenwerking met de 

relevante andere kennisinstellingen en arbeidsmarktregio’s, vormen de basis voor een plan van 

aanpak hierin en om te komen tot bijbehorende projecten. Daarmee wordt actief invulling 

gegeven aan het belang van scholing en praktijkervaring evenals omscholing en bijscholing 

vanuit verschillende sectoren (bijv. via zij-instromers) en branches op de nieuwe thema’s 

binnen de energietransitie. Op deze pragmatische wijze willen wij ook invulling geven aan de 

gewijzigde motie 2474 Rossel c.s.;

	� Daarnaast is de vraag naar goed geschoold en opgeleid personeel ook voor grote bedrijven als 

Enexis, maar ook Mijnwater bv  en LEF belangrijk voor de komende jaren. Het gesprek over een 

betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt specifiek als het gaat om de energietransitie 

zullen wij actief voeren en ook waar nodig de relaties en verbinden leggen tussen bedrijving, 

instellingen en onderwijs- en kennisinstellingen en de reeds bestaande en lopende initiatieven.

Gezin geniet van wandeling in Limburgse natuur Provincie Limburg Aron Nijs

31   Motie (gewijzigd) 2474 Rossel inzake nieuwe human capital agenda energietransitie en duurzaamheid, 21 juni 2019. 
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Actielijn 3: Limburgse warmte
Warmte is met een aandeel van bijna 50% in de energievraag een belangrijk onderdeel van de inrichting 

van de energievoorziening. Energie besparen begint natuurlijk met minder energie verbruiken. Daarom 

is een absolute ‘onbetwiste’ maatregel voor alle gebouwen isolatie. Er zijn daartoe ook diverse regelin-

gen op zowel landelijk als regionaal niveau voor beschikbaar. Toch is het nog geen vanzelfsprekendheid 

bij veel Limburgers. En zeker de komende jaren warmte (en de koude-vraag) een prominentere rol zal 

gaan spelen, met zeker in Limburg de relatief verouderde woningvoorraad, is het eerste aspect van de 

trias energetica (‘verminderen’) belangrijk. Vanuit de eerdere constatering dat de gasinfrastructuur voor 

Limburg ook de komende tijd richting 2030 nog steeds een belangrijke rol zal blijven spelen (bijvoor-

beeld ook voor groen gas), zullen er wel stappen gezet worden in het zoeken naar alternatieve 

warmtebronnen.

In Limburg hoeven we gelukkig ook niet geheel vanuit niet deze transitie te beginnen. Er is reeds 

ervaring opgedaan door het Limburgs Energiefonds, Het Groene Net Noord (biomassacentrale) in 

Sittard, het Mijnwater-techniek in en rondom Heerlen en het Warmtenet in Maastricht dat gebruik 

maakt van restwarmte van een papierfabriek. Ook zijn er een paar kleine warmtenetten zoals in Reuver 

en Swalmen waarbij gebruikt wordt gemaakt van warmte-koude-opslagsystemen (wko). In Noord-Lim-

burg wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van aquathermie vanuit bijvoorbeeld het 

Maaswater of afvalwater en liggen er twee grote geothermie-projecten voor de glastuinbouw momen-

teel stil. Er zijn plannen om restwarmte van Sabic op Chemelot te gebruiken (Het Groene Net Zuid), of 

de warmte van papierfabriek Smurfit Kappa in Roermond en de zinkfabriek Nyrstar in Budel waarvan 

Weert gebruik zou kunnen maken. Belangrijk aandachtspunt in met name de hoog temperatuur 

warmtenetten is de garantie van leveringszekerheid op de langere termijn evenals het door energiebe-

sparing verminderen van de restwarmte. Door te werken met meerdere bronnen in de omgeving 

kunnen deze bronrisico’s verlaagd worden.

Ook grote energiebedrijven, de regionale netbeheerders (en dochters) en woningcorporaties begeven 

zich steeds meer op het gebied van warmte. Er moet ook nog veel expertise en kennis opgebouwd 

worden de komende jaren. Niet alleen bij die partijen, maar vooral ook bij de overheden (gemeenten en 

provincies) om ook de taken zoals die voorzien zijn in de nieuwe Warmtewet, goed uit te kunnen 

oefenen. Dat vergt een forse extra capaciteitsimpuls in veel overheidsorganisaties en daarbij ook de 

noodzaak van kennis en kunde bundelen en sterker samen optrekken. Het is dan ook een van de reden  

dat in deze provinciale energiestrategie de komende jaren stevig wordt ingezet op de warmte.

3.1  Energiebesparing en Limburgse warmtenetten

KPI 11: door energiebesparing en kleinschalige opwek in de gebouwde omgeving wordt er een CO2-

reductie van 25% in 2030 (t.o.v. 2015) in Limburg;

KPI 12: het realiseren van 60.000 aardgasvrije woningen of woonequivalenten (20%)  in 2030 voor de 

gebouwde omgeving in Zuid-Limburg;

KPI 13: in de periode 2021-2023 toewerken naar definitieve besluitvorming rondom de warmtenetten 

Het Groene Net Zuid, Slim Energienet Roermond en eventueel andere warmtenetten op basis van 

gedegen businesscases waar meerdere co-financiers bij betrokken zijn. Wij ondersteunen de doorgroei 

van de Mijnwater-techniek binnen Parkstad.

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
RES-regio’s, gemeenten (met warmtenetten of in planvorming), diverse ‘warmte-partners’ als Enpuls, 

Ennatuurlijk, Mijnwater B.V., partners in Het Groene Net, Slim Energienet Roermond, Warmtenet 

Belvedere en Ceramique, Limburgse woningcorporaties.
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Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen?
	� Als bestuurlijk partner in de beiden RES-regio’s dragen wij bij een pakket met maatregelen en 

ondersteuning voor inwoners, bedrijven, organisaties en overheden. Daarbij gaat het om de 

volgende maatregelen en activiteiten als overheidsgebouwen duurzamer maken, 

‘ontzorgingspakketten’ voor inwoners, instellingen en bedrijven, en het toepassen van verplichte 

besparingsmaatregelen voor bedrijven beter controleren door overheden zodat iedereen zijn 

aandeel levert en het monitoren van het energieverbruik in de regio.

	� Als bestuurlijk partner in de RES Zuid-Limburg dragen wij bij aan de verdere uitwerking Regionale 

Structuur Warmte (RSW). Deze eerste RSW zoals in de ontwerp-RES is opgenomen omhelst een 

globale en richtinggevende verkenning die bestaat uit drie inzichten: 1) inzicht in de warmtevraag in 

de bebouwde omgeving; 2) inzicht in het aanbod van bovengemeentelijke, regionale 

warmtebronnen; 3) haalbaarheid van een bovengemeentelijke warmte-infrastructuur voor 

regionale warmtebronnen. De hierna beschreven warmtenetten kunnen daar een belangrijke 

bijdrage in leveren.

	� Wij ondersteunen de doorgroei van de Mijnwater-techniek met de ambitie om in 2030 30.000 

woningen (of equivalenten) aan te sluiten op het netwerk. Mijnwater kan voor aangesloten 

gebouwen tot een reductie 65% CO
2
-uitstoot zorgen (306.691 ton).  Sinds de start in 2007 is de 

techniek uitgegroeid tot een 5e generatie energie-uitwisselingssysteem waarmee warmte en koude 

wordt opgehaald bij partijen die dit in overschot hebben. Breed toepasbaar (ook zonder mijnwater 

bijv. via buffervat) in Limburg maar ook in grote delen van Nederland. De Provincie is als 100% 

aandeelhouder van LEF betrokken bij Mijnwater als een van de LEF portfolio-warmteprojecten. CE 

Delft (2018) beoordeelt Mijnwater als een innovatief én kansrijk concept dat op aanzienlijke schaal 

(2,0 tot 3,6 mln. woningen) toegepast kan worden om in Nederland de transitie naar een 

aardgasvrije samenleving mogelijk te maken;

	� Voor wat betreft de uitbreiding van Het Groene Net in zuidelijk richting (HGN Zuid) liggen er kansen 

om gebruik te maken van de restwarmte van Sabic (Olefins4 kraker) op Chemelot. Op basis van een 

gedegen businesscase wordt de financierbaarheid getoetst, en zullen de niet-bedrijfsmatige risico’s 

moeten worden gemitigeerd (bronrisico, overdimensionerings-risico, aansluiting kleinverbruikers). 

De Provincie heeft hiervoor in het verleden proces- en ontwikkelingsbudget beschikbaar gesteld en 

neemt deel in de overlegstructuren. Bij een positieve besluitvorming kan – op basis van de huidige 

inzichten – met de eventuele uitrol van HGN Zuid een totaal volume van 441 TJ tussen 2021 en 

2032 (ongeveer 15.000 woningequivalenten) en een netto 474 kton CO
2
-reductie gerealiseerd 

worden.

	� Met de ontwikkeling van een lokaal lage temperatuur Slim Energienet in Roermond en het benutten 

van de restwarmte van papierfabriek Smurfit Kappa, kan een 500 tal woningen en een aantal 

bedrijven in de toekomst worden voorzien van warmte en koude. Het betreft een open warmtenet, 

dat zowel uit te breiden is qua aantal warmteproducenten, qua afnemers en eventueel qua 

leveranciers als het net groot genoeg wordt. Provincie neemt deel in de regiegroep en in de 

Stuurgroep. Er wordt een businesscase voorbereid waarin naast financierbaarheid ook de 

noodzakelijke randvoorwaarden en risico’s helder beschreven en geadresseerd moeten worden. De 

zeer recente Rijks-toekenning aan Roermond van een van de nationale proeftuinen voor 

aardgasvrije wijken, is een extra ondersteuning om in de wijk Tegelarijeveld met het Slim Energienet 

eerste stappen te zetten.  
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Aanleg ondergronds warmtenet Het Groene Net  Provincie Limburg

3.2  Randvoorwaarden voor geothermie, biomassa en aquathermie

KPI 14: een actieve lobby om de randvoorwaarden voor geothermie verder te bevorderen, het invulling 

geven aan de kansen en randvoorwaarden waaronder biomassa toegepast kan worden en het 

verkennen van de potenties van aquathermie. 

KPI 15: het actief inspelen op nieuwe wet- en regelgeving rondom de nieuwe Warmtewet en het verder 

versterken en uitbouwen van de kennis en expertise op het gebied van warmte en koude binnen 

Limburg. 

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
	� Ministerie van EZK, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, Energie Beheer Nederland (EBN), 

Californië Wijnen Grubbenvorst (CWG), gemeenten, LEF, Mijnwater, netbeheerders, 

kennisinstellingen.

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen?
	� Als het gaat om (diepe) geothermie heeft het College van GS In diverse brieven de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) gewezen op het belang van de ontwikkeling van 

geothermie in Noord-Limburg en dringend verzocht om maximale inspanningen te leveren 

om uit de ontstane impasse te geraken met het stilleggen van twee initiatieven in de 

glastuinbouw. Ondernemers hebben hier grote bedragen in geïnvesteerd, waarbij een 

ondernemer reeds recent faillissement heeft aangevraagd. Uiteraard dient het winnen van 

aardwarmte veilig en verantwoord plaats te vinden. 
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Dat bewerkstelligen is de opgave voor het voortzetten van het winnen van aardwarmte in dit 

gebied, waarbij in Noord-Limburg (met name in het grote buitengebied) voor alternatieve 

warmtebronnen minder potentie voorhanden is. Wij zijn actief in gesprek met het Ministerie 

van EZK om hier duidelijkheid te krijgen en te bezien welke opties mogelijk zijn; 

	� Verder vragen wij het Rijk om versneld de benodigde onderzoeken uit te voeren naar de 

potentie en kansen voor minder diepe geothermie. Deze zouden aanvullend kunnen zijn 

binnen het in 2021 geplande Energie Beheer Nederland (EBN) onderzoek in Limburg naar de 

seismische breuklijnen. Daarbij pleiten wij ervoor bij het Rijk voor ondersteuning van de 

initiatiefnemers om de (vaak forse) onderzoekslasten die gepaard gaan met in kaart brengen 

van de seismische risico’s (en vooral de ligging van de breuken) te verminderen;

	� Waar het gaat om biomassa als bron voor duurzame opwek van energie volgen wij de lijn van 

de SER-advies met afbouw van de inzet (houtige) biomassa voor louter elektriciteitsopwekking 

en is het Rijk voornemens om biomassa als primaire bron voor lage temperatuurwarmte in de 

gebouwde omgeving af te bouwen. Wij volgen de ontwikkelingen bij het Rijk dat voor het eind 

van dit jaar met plannen voor uitfasering van biomassa voor warmtetoepassingen komt. De 

insteek is om de uitfasering te volgen ten gunste van de doorontwikkeling van 

sleuteltechnologieën als hiervoor genoemd; 

	� De inzet op productie van groengas wordt versterkt waar dat mogelijk is. Mest, slib, de niet 

vloeibare fracties uit de voedings- en genotmiddelenindustrie en in mindere mate GFT en 

grassen, zijn geschikte materialen voor vergisting, tenzij deze via genoemde 

sleuteltechnologieën tot betere verdienmodellen leiden;

	� Voor de dichtbebouwde gebieden in de regio biedt aquathermie kansen. Met aquathermie 

wordt warmte uit bijvoorbeeld rivieren of afvalwater gehaald. Uit een eerste onderzoek van de 

gemeente Venlo blijkt dat dit mogelijk een energiebron is voor zowel steden als dorpen 

gelegen aan de Maas. De potentie van aquathermie behoeft nog nader onderzoek waarbij ook 

haalbaarheid en betaalbaarheid nader verdiept moet worden. In de nationale proeftuin 

aardgasvrije wijk die zeer recent aan Venlo is toegewezen worden met aquathermie (uit de 

Maas) de komende jaren eerste ervaringen opgedaan die mogelijk ook relevant zijn voor 

andere wijken in Limburg. Samen met het Waterschap Limburg en het Waterleidingbedrijf 

Limburg zullen wij tenslotte actief bezien op welke wijze innovaties op dit terrein toegepast 

kunnen worden o.a. in het herbenutten van riool- en afvalwater voor warmtevoorzieningen;;

	� In IPO-verband volgen van en reageren op het wetgevingstraject rond de Wet collectieve 

warmtevoorzieningen (‘Warmtewet’), die naar verwachting op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. 

Belangrijkste  aandachtspunten daarbij zijn de precieze rol die Provincies krijgen in het 

beoordelen warmtekavels en aanwijzing warmtebedrijven door gemeenten, welke rol krijgt de 

netbeheerder in de infrastructuur en hoe wordt de mogelijkheid tot aanwijzing door het Rijk 

van een warmtetransportnetbeheerder worden geregeld? Deze aspecten brengen wij in in het 

consultatietraject;

	� Provincie richt samen met een aantal strategische partners een Limburgs Warmte/Koude Team 

op waarmee de expertise, kennis en kunde gebundeld en verder verdiept wordt. De nieuwe 

Wet collectieve warmtevoorzieningen biedt de mogelijkheid dat het Rijk in specifieke gevallen 

een warmtetransportbeheerder aanwijst. Zuid- en Midden Limburg komen hiervoor mogelijk 

in aanmerking. Onder regie van de Provincie en Enpuls wordt verkend of een 

warmtetransportnet voor de regio een oplossing is en wat nodig is om tot zo’n aanwijzing te 

komen. Verder kan het warmte/koude team ook gemeenten ondersteunen in het opstellen 

van Transitievisies Warmte, met speciale aandacht voor gemeentegrensoverschrijdende 

warmteverdelingsvraagstukken. Het opbouwen en sterker bundelen van expertise over warmte 

is de gezien de uitdagingen voor en de potentie van Limburg, van cruciaal belang. Partijen 

zoals het LEF, Mijnwater, gemeenten, netbeheerders en kennisinstellingen worden uitgenodigd 

om over de nadere concretisering en uitwerking mee te denken. 
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Zonnepanelen op eigen woning Duurzaam Thuis Stefan Koopmans

Actielijn 4: Een sociale en eerlijke energietransitie door participatie en lokaal profijt
Draagvlak is belangrijk om stappen te zetten in de energietransitie. In de kern gaat om het creëren van 

betrokkenheid zijn, mensen willen deel kunnen nemen en invloed uitoefenen. Het werken aan lokaal 

‘eigenaarschap’ of ‘lokaal profijt’ helpt in het bouwen aan draagvlak. Echter, participatie is geen vanzelf-

sprekendheid. In bredere zin, maar ook voor ingrijpende processen als de energievoorziening in je huis, 

de wijk of gemeente, zal aandacht moeten zijn voor een sociale en eerlijke transitie. In die zin dat ook 

voor degenen die minder in staat zijn om actief te participeren, of financieel minder kapitaalkrachtig 

zijn, de ruimte krijgen om te participeren. Belangrijk daarbij is ook de wijze waarop bijvoorbeeld 

gemeenten en woningcorporaties in de sociale huur de transitie aanpakken. De verhuurdersheffing van 

het Rijk helpt daar overigens niet bij, ook al lijkt daar nu beweging in te komen. 

De provinciale regeling Duurzaam Thuis is een succes, met name ook voor lagere inkomensgroepen 

die niet direct een grote investering op tafel kunnen leggen. De aantrekkelijke leningen werken goed. 

De deelname van de Europese Investeringsbank (EIB) is hierin belangrijk, om zo ook – net als de 

binnengehaalde ELENA-subsidie – meer kapitaal voor de verduurzaming in Limburg én meer bekend-

heid te genereren. Juist ook hier wordt actief met gemeenten samengewerkt om afstemming te zoeken 

met de gemeentelijke regelingen, goede voorlichting te geven over de mogelijkheden van verduurza-

ming en het gecombineerd benutten van bijvoorbeeld rijkssubsidieregelingen. Maar voor mensen met 

schulden, meerdere leningen is soms een nieuwe aanvullende financiering een brug te ver. Vandaar ook 

dat hier op lokaal niveau maatwerk geboden wordt door gemeenten in de aanpak van deze ‘energie-

armoede’. De provincie ondersteunt gemeenten in hun aanpak van energie-armoede en is onder 

andere aanjager van onderzoek op dit vlak. Studenten van onderwijsinstellingen in Limburg worden 

hierin actief betrokken. Als Provincie hebben wij geen zeggenschap over de woonlasten, zoals de 

huurprijzen, de energieprijzen en de gemeentelijke belastingen. Wel wordt er nauw samengewerkt met 

woningcorporaties inzake verduurzaming van hun woningbezit, zodat de energielasten van de huurders 

afnemen. Wij zullen hiertoe ook de samenwerking met de gemeenten blijven zoeken, al dan niet in 

RES-verband. In diverse Limburgse gemeenten, zoals in Parkstad, zijn specifieke projecten van de grond 

gekomen om ook huurders te laten profiteren van de energietransitie. Dit om zoveel mogelijk mensen 

te ondersteunen in een sociale en eerlijke transitie de komende jaren.
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Tegelijkertijd wordt volop geëxperimenteerd en worden innovatieve werkwijzen ontwikkeld om inwoners 

actief te laten participeren en te profiteren van de kansen die de energietransitie biedt. Daar kan op verschil-

lende manieren uiting aan worden gegeven, zoals actieve deelname in een initiatief (bijv. via een energiecoö-

peratie), als particulier via bijvoorbeeld certificaten of aandeelhouderschap, of als belanghebbende in een 

ontwikkeling waar compensatie voor de gemeenschap aan de orde kan zijn (bijv. een profijtfonds of leefbaar-

heidsfonds). Deze ontwikkelingen krijgen vooral ook in de regionale energie strategieën in Limburg nadere 

uitwerking. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert in haar eerste analyse van de concept-RES biedingen 

dat er veel aandacht is besteed aan het creëren van draagvlak via lokale participatie. Tegelijkertijd staat de 

participatie daarmee pas aan het begin, de specifieke zoekgebieden moeten nog worden bepaald, inwoners 

nog betrokken worden in de volgende fase en de gemeenten moeten als bevoegd gezag, initiatieven nog 

beoordelen (PBL, 2020[ 32]). 

4.1  Eigenaarschap en participatie

KPI 16: het stimuleren van 50% eigenaarschap in de periode 2020-2030 bij het realiseren van energieprojecten 

in Limburg en gemeenten maximaal te stimuleren en te ondersteunen zodat zij zelf projecten kunnen 

opstarten met lokale participatie en lokaal profijt als basisbeginsel;

KPI 17: het ondersteunen van energiecoöperaties en initiatieven van onderop waarin inwoners uitgenodigd 

worden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie;

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Limburgse gemeenten, RES-regio’s, Limburgse woningcorporaties, SVn, EIB, energiecoöperaties, initiatiefne-

mers van duurzame opwek, ministerie EZK, EnergieSamen, Nationaal Groenfonds.

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen?
	� Wij ondersteunen de Limburgse energiecoöperaties via deelname aan het landelijke Ontwikkelfonds 

dat per 1-1-2020 operationeel is. Het betreft hier renteloze leningen waar veel Limburgse coöperaties 

gebruik van kunnen maken voor de voorbereidings- en ontwikkelkosten. De lening wordt bij ‘financial 

closure’ afgelost met een opslag. We voorzien daarmee in een financiële behoefte van een door 

coöperaties ingeschatte financiële behoefte van ongeveer 1,5 mln. euro voor een periode van vijf jaar. 

Daarmee dragen wij actief bij aan het bevorderen van lokaal eigenaarschap.

	� Wij zetten de duurzaamheidsleningen van Duurzaam Thuis versneld door. Op 7 februari 2020 hebben 

Provinciale Staten de Verordening leningen Duurzaam Thuis vastgesteld als opvolger van  de 

Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis (uitvoering ligt bij SVn). Via deze regeling kunnen 

particuliere woningeigenaren en huurders een lening tegen een gunstig rentetarief aanvragen om 

hun bestaande woning te verduurzamen en/of levensloopbestendig te maken. Tevens is een lening-

overeenkomst tussen de EIB en de Provincie ondertekend, hiermee is de financiering van € 75 mln. 

van de EIB bevestigd, onder de voorwaarde dat deze middelen ad € 75 mln. samen met de provinciale 

cofinancierings-middelen ad € 75 mln. binnen drie tot vijf jaar worden uitgezet. De Provincie heeft 

eveneens € 3,4 mln. ELENA subsidie ontvangen met als doel om deze versnelde uitzetting van 

leningen te realiseren, namelijk van € 20 mln. uitzettingen per jaar naar € 30-€ 50 mln. per jaar (vanaf 

2019). Het doel is om de € 150 mln. binnen drie tot vijf jaar versneld uit te zetten.

	� In nauw overleg met de RES-regio’s en gemeenten geven we gezamenlijk invulling aan het beginsel 

van ‘lokaal profijt’. Daarbij worden de opgedane leerervaringen in de casussen van windparken van 

o.a. Neer, Greenport Venlo en Holtum Noord breder gedeeld. Tevens worden daar lessen uit 

32   Planbureau voor de Leefomgeving (2020). Regionale energie strategieën. Een tussentijdse analyse, 1 oktober 2020. Online beschikbaar: 
https://www.pbl.nl/publicaties/regionale-energie-strategieen-een-tussentijdse-analyse
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getrokken voor nieuwe projecten. Daarbij wordt gedacht aan het uitgeven van certificaten 

voor zowel particulieren en voor de betrokken energiecoöperaties. Met het rendement kan de 

coöperatie weer investeren in zaken in het gebied.  

Daarnaast is het instellen van een omgevingsfonds een vorm van lokaal profijt. Bewoners van 

omliggende kernen mogen zelf beslissen waaraan een jaarlijkse bedrag wordt besteed. Verder 

kunnen omwonenden mede-eigenaar worden van de windmolens door koop van aandelen of 

obligaties. Al deze ‘profijtplannen’ zullen in nauw overleg met betrokken inwoners tot stand 

moeten komen. Daarbij vervullen de gemeenten als eerste overheid en bevoegd gezag een 

belangrijke rol. Als Provincie bieden wij daarin onze expertise en ondersteuning aan.

	� In samenwerking met de Limburgse woningcorporaties wordt nauw samengewerkt als het 

gaat om innovatieve samenwerkingen rondom het thema verduurzaming zoals het opschalen 

van wijkgerichte projecten (kraamkamers) in samenwerking met gemeenten en corporaties. 

Naast de gemaakte afspraken met acht grootste Limburgse woningcorporaties (C8), willen wij 

de komende jaren ook actief de samenwerking opzoeken met die corporaties die – buiten hun 

verplichte eigen verduurzamingsopgaven en investeringen – een actieve bijdrage willen 

leveren aan de energietransitie in de Limburgse wijken. Daarmee wordt synergie opgezocht 

met projecten in de Limburgse Agenda Wonen, de afspraken met gemeenten in Kwaliteit 

Limburgse Centra en de Regiodeal Parkstad. 

	� We jagen onderzoek aan om energie-armoede aan te pakken in onze provincie. Naar Drenths 

voorbeeld[ 33] zoeken we daartoe de samenwerking op met het Hoger Onderwijs in Limburg 

om studenten kleinschalig onderzoek te laten doen naar hoe we Limburgers met de kleinste 

beurs in de energietransitie kunnen betrekken. We ondersteunen gemeenten (financieel en/of 

met kennis en kunde) in hun aanpak van energie-armoede.

	� We starten in 2021 een versnellingsteam burgerparticipatie, lokaal eigenaarschap en lokaal 

profijt bestaande uit vertegenwoordigers van de RES regio’s, de energiecoöperaties en de 

provincie om de uitvoering van KPI’s 16, 17 en 18 aan te jagen en te versnellen.

4.2  Goede informatievoorziening voor burgers, instellingen en bedrijven

KPI 18: het samen met de gemeenten realiseren van een naar tevredenheid werkende infrastructuur van 

publieke en onafhankelijke informatievoorziening en voorlichting voor Limburgers, instellingen en 

bedrijven en inzicht in de mogelijkheden van participatie in de energietransitie.  

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
RES-regio’s, Limburgse gemeenten, RVO, LWV, MKB Limburg

Wat gaan we daar samen met onze partners voor doen?
	� Wij verkennen samen met de RES-regio’s de wijze waarop wij in Limburg kunnen komen tot 

beter en afgestemd onafhankelijke advies over de energietransitie voor burgers, instellingen en 

bedrijven. Daar werken wij ook samen met de RES-regio en gemeenten om de bestaande en 

nieuwe ‘ontzorgings-arrangementen’ (zoals bijv. WoonWijzer Winkel Limburg) op te zetten. 

Daarbij kan goed gebruik gemaakt worden van de ervaringen van de bestaande loketten en 

onderzoeken of bijvoorbeeld een afgestemde back-office infrastructuur tot betere 

informatievoorziening voor de Limburgers kan zorgen.

	� Wij ontwikkelen samen met het Rijk (RVO) en gemeenten een verduurzamingsaanpak voor 

maatschappelijk vastgoed. Voornemen is om primair  aan te haken bij het nationale 

‘ontzorgingsprogramma’ maatschappelijk vastgoed met de focus op verduurzaming van 

zorggebouwen, onderwijsgebouwen, monumenten en musea en gemeentelijk vastgoed. Waar 

nodig ontwikkelen wij een aanvullende eigen aanpak in goed overleg met de RES-regio’s en 

verlenen wij financiële steun voor de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen.  

33  https://atosborne.nl/artikel/sociale-cohesie-kans-in-strijd-tegen-energiearmoede/
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Actielijn 5: Provincie geeft het goede voorbeeld
'Practice what you preach' (doen wat je zegt) is het motto van deze actielijn. De Provincie kan en wil 

ook zelf als bestuursorgaan en grote organisatie in Limburg het goede voorbeeld geven. Als Provincie 

hebben wij een verantwoordelijkheid als bevoegd gezag voor de hoofdlijnen van onze ruimtelijke 

afwegingen in Limburg via ons omgevingsbeleid. In het ontwerp van de Provinciale Omgevingsvisie 

(POVI) dat nu ter inzage ligt, is ook uitgebreid stilgestaan bij de ruimtelijke consequenties van de 

energietransitie en is de eerder opgestelde ‘zonneladder’ ook daarin verankerd. De Provincie is even-

eens verantwoordelijk voor de nazorg van regionale stortplaatsen die gesloten worden en moet erop 

toezien dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Voor de vijf regionale stortplaatsen 

waarvoor de Provincie nu (of straks na sluiting) een zorgplicht heeft liggen er kansen om deze te 

voorzien van duurzame opwek van zonne-energie. Tenslotte vervult de Provincie als bevoegd gezag 

een rol in de vergunningverlening, het toezicht en handhaven van ongeveer 210 grotere bedrijven en 

organisaties in Limburg als het gaat om de energie-bespaarplicht die voortvloeiend uit de Wet Milieube-

heer. Bedrijven zijn verplicht om maatregelen voor energiebesparing te treffen die binnen vijf jaar terug 

te verdienen zijn. De uitvoering daarvan gebeurt via het VTH-beleid van provincies (en gemeenten). Per 

1 juli 2019 is aanvullend daarop de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat bedrijven nu 

verplicht zijn te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd. 

Daarnaast is de provinciale organisatie ook opdrachtgever en inkoper van vele diensten en producten. 

Duurzame inkoop en duurzaam opdrachtgeverschap vullen wij actief in. Deze rol hebben wij in de 

aanbesteding van het openbaar vervoer in 2015 ook actief vervuld door als eis op te nemen dat in de 

nieuwe concessieperiode het busvervoer in stappen volledig elektrisch zal zijn. Ook de provinciale 

gebouwen (zoals het Gouvernement) zijn de afgelopen jaren reeds verduurzaamd met warmte/

koude-syteem aansluiting op het warmtenet Ceramique. Momenteel loopt een onderzoek naar de het 

verder verduurzamen van het gebouw door zonne-panelen op de schuine daken van het Gouverne-

ment evenals het benutten van de parkeergelegenheden rondom het gebouw voor duurzame opwek 

van energie (meervoudig ruimte-gebruik). Ook voor de andere provinciale gebouwen (denk aan 

Limburgse musea) wordt onderzocht op welke wijze deze verder verduurzaamd kunnen worden. 
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Tenslotte is er in 2019 een collectieve aanbesteding geweest van Limburg en andere provincies waar 

het ging om de inkoop van additionele, in Nederland opgewekte, elektriciteit en om de inkoop van 

groen gas. Daarmee tracht de Provincie Limburg om ten behoeve van haar gebouwen alleen duurzame 

opgewekte energie, derhalve energie zonder inzet van fossiele brandstoffen, te verbruiken.

5.1  Provincie als bevoegd gezag

KPI 19: wij realiseren een inhaalslag ten aanzien van de aanpassing van vergunningen met voorschriften 

voor wettelijk verplichte energiebesparing voor energierelevante vergunningplichtige bedrijven 

waarvoor wij bevoegd gezag zijn (ongeveer 210), en voeren toezicht en handhaving uit op de 

implementatie daarvan.

KPI 20: wij stimuleren meervoudig en verantwoord ruimtegebruik en energieopwekking in Limburg via 

onze wettelijke taken (o.a. regionale stortplaatsen) en ruimtelijk instrumentarium (zoek- en 

uitsluitingsgebieden wind, zonneladder en verplichting zon-op-dak bij logistieke hallen en 

bedrijfsgebouwen); 

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Provincie is bevoegd gezag voor 210 bedrijven in haar VTH-beleid, Limburgse musea, Arriva, Attero, 

gemeenten, Enexis, Ministerie van BZK, RVO.

Wat gaan we daar voor doen?
	� Wij geven invulling geven aan onze rol als bevoegd gezag voor de uitvoering van de wettelijke 

verplichting energiebesparing. Aanpassen vergunning en uitvoeren toezicht en handhaving op 

realiseren maatregelen energiebesparing. De energiebesparingsplicht bij bedrijven heeft onze 

bijzondere aandacht en is ook verankerd in het nieuwe Beleidsplan VTH. Sinds 2018 worden 

Wabo-vergunningprocedures (vergunningaanvragen en meldingen) aangegrepen om 

voorschriften over energiebesparing op te nemen in de vergunning, worden ingediende 

energieonderzoeken beoordeeld en vindt handhaving plaats op niet indienen van 

energieonderzoek. 

	� Via convenanten en vergunningvoorschriften stimuleren wij bedrijven om energiebesparende 

maatregelen te nemen. De vergunningprocedures (aanvragen en meldingen) grijpen wij aan 

om de energiebesparingsplicht in de (bestaande) vergunning van bedrijven op te nemen, zodat 

op termijn alle vergunningen relevante voorschriften met betrekking tot energiebesparing 

bevatten. Als bedrijven geen energiebesparingsplannen opstellen of de maatregelen niet tijdig 

nemen, zetten we via toezicht en handhaving de bedrijven er toe aan alsnog actie te 

ondernemen.

	� Met betrokken partners stellen wij een plan voor de mogelijkheden van realisatie van 

zonneparken op de vier regionale stortplaatsen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan 

zorgvuldigheid en verstandig milieu hygiënisch beheer van de stortplaatsen conform onze 

provinciale zorgplicht. 

	� Wat betreft de ruimtelijke consequenties van de energietransitie en ook de aspecten in deze 

provinciale energiestrategie wordt de lijn van de momenteel ter inzage liggende ontwerp 

Provinciale Omgevingsvisie (POVI) gevolgd. Initiatieven – ook energieinitiatieven – zullen altijd 

een zorgvuldige afweging vergen waarin verschillende belangen aan de orde zijn. 

Economische, landschappelijke en sociale belangen spelen daarbij altijd een rol. De 

hoofdlijnen voor afweging zijn in de POVI beschreven, gemeenten zijn vervolgens aan zet om 

in hun gemeentelijke omgevingsplannen (voorheen de bestemmingsplannen) op lokaal niveau 

deze afwegingen te maken;
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	� Op basis van de eerste ervaringen in Montfort (vergunningsfase) wordt een stappenplan 

opgezet om te bezien of op deze plekken zonne-parken aangelegd kunnen worden die door 

de markt gefinancierd dienen te worden, maar ook verantwoord aangelegd kunnen worden 

(incl. oog voor natuurwaarden). Daarnaast zijn er ongeveer 200 reeds (kleinere) gesloten 

stortplaatsen die zijn overgedragen aan gemeenten, waar ook lokale initiatieven kunnen 

plaatsvinden en wij onze ervaringen ook actief mee zullen delen;

	� In de ontwerp Provinciale Omgevingsvisie (POVI) wordt voor de ruimtelijke inpassing van 

zonne-energie de Limburgse zonneladder gehanteerd. Het gaat zowel om de juiste locatie als 

om de juiste ruimtelijke inpassing op die locatie. De zonneladder is als volgt (niet volgtijdelijk): 

1. Op daken en gevels van gebouwen; 

2. Onbenutte terreinen in bebouwd gebied; 

3. Gronden in buitengebied met een andere primaire functie dan landbouw of natuur. 

4. Gronden in gebruik voor landbouw; 

5. Uitsluitingsgebieden (Natura 2000 gebieden en waterwingebieden)

	� Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-PV op daken af te 

dwingen. De Minister van BZK zal daarvoor een wijziging van het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl – opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in 

procedure brengen waarmee gemeenten meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam 

gebruik van daken na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af te dwingen.  

Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het kabinet nieuwe bevoegdheden voor 

gemeenten. De Provincie onderzoekt in hoeverre de provinciale verordening ingezet kan 

worden om te zorgen dat gemeenten hier actief gebruik van maken (bijvoorbeeld via het 

opnemen van een ‘instructie’ in de verordening).

Warmte-installatie Gouvernement aan de Maas Provincie Limburg Aron Nijs
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5.2  Provincie als duurzaam inkoper en opdrachtverlener

KPI 21: wij geven invulling aan de verduurzaming van de provinciale gebouwen en duurzame opwek op 

bijbehorende parkeerplaatsen evenals duurzame inkoop  van producten en diensten;

KPI 22: Conform de OV-concessie is met Arriva afgesproken dat in 2026 alle busvervoer met zero 

emissie elektrisch rijdt.

Wie zijn onze strategische partners? (niet limitatief)
Arriva, Limburgse musea, Limburgse steunpunten voor onderhoud provinciale wegen.

Wat gaan we daar voor doen?
	� De afgelopen jaren zijn diverse verduurzamingsmaatregelen bij de provinciale gebouwen 

gerealiseerd zoals de klimaatinstallatie inrichten op klimaatklasse B, het gasloos maken van het 

Gouvernement door aansluiting op het warmtenet Cèramique, een CO
2
-reductie 131 ton CO

2
 

(2019) zonder compensatie en met compensatie 212 ton CO
2
 en is het energielabel A behaald. 

Verder hebben de provinciale steunpunt-locaties een ‘groen gas’ certificaat en zijn er 

elektrische als hybride provinciale dienstauto’s beschikbaar. Provinciale Staten worden over de 

voortgang jaarlijks geïnformeerd[ 34];

	� Er loopt momenteel een onderzoek naar aanvullende zon-pv op de schuine daken en 

parkeerplaats. Binnenkort wordt dit onderzoek afgerond en zullen GS besluit over een 

eventuele vervolgstappen mede in het licht van de termijn voor de nieuwe SDE+ tranche van 

november 2020;

	� Eén van de doelen van dit Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is het leveren 

van een concrete bijdrage aan het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking en 

energie-efficiëntie. Het speerpunt Milieu heeft in het nieuwe Actieplan MVI 2020-2023 

betrekking op het stimuleren van duurzaam inkopen en in het bijzonder circulair inkopen. Op 

basis van de jaarlijks op te stellen Aanbestedingskalender worden op voorhand inkooptrajecten 

geselecteerd die kansrijk worden geacht op het gebied van duurzaamheid. Naar verwachting 

zal in het veel gevallen gaan om inkooptrajecten, welke betrekking hebben op de sector 

Grond, Weg- en Waterbouw en op facilitaire diensten en leveringen. Bij deze ‘koploper’ 

aanbestedingen zal duurzaamheid zoveel mogelijk meegenomen worden. Een belangrijke 

aspect daarbij is het inkopen van producten die zo energiezuinig zijn geproduceerd, werken 

die zo energiezuinig zijn gerealiseerd en diensten die energiezuinig worden geleverd;

	� In de OV-concessie zijn afspraken met Arriva vastgelegd o.a. over verduurzaming van het 

busvervoer in de periode 2016-2031. Momenteel rijdt de helft van alle Arriva-bussen (95) in 

Limburg met zero-emissie (elektrisch). In 2026 is afgesproken dat alle bussen elektrisch rijden;

	� In het Collegeprogramma is aangegeven dat ingezet wordt op een vergroening van de 

luchtvaart en wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor o.a. elektrisch taxiën en 

op de MAA-gebouwen en loodsen is reeds begonnen met de aanleg van zonnepanelen. In het 

nog te verschijnen advies van Pieter van Geel (verwacht in december 2020) zal nader worden 

ingegaan op de mogelijkheden voor verduurzaming van de luchthaven onderbouwd door 

onderzoeken zoals die daarvoor zijn uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart 

Centrum.

	� Wij zoeken met het hier geschetste uitvoeringsprogramma maximale synergie met andere 

provinciale kaders en de daarbij horende uitvoeringsprogramma’s met programma’s  

en projecten.

 

34   Zie voor meest recente informatie de mededeling van portefeuillehouder aan Provinciale Staten van 3 september 2020 over het 
jaarlijks monitoren van de energieprestaties.
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Randvoorwaardelijke lijn 6: Energietransitie ingebed in de leefomgeving
Met de vijf actielijnen zoals hiervoor beschreven geven wij als Provincie invulling aan ons provinciale 

innovatieve energiebeleid. Een beleid en strategie die ook grote impact de komende jaren gaat hebben 

op onze leefomgeving. In algemene zin zijn de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de 

verschillende overheden vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of Wet Natuurbe-

scherming (NB-wet) onverkort aan de orde. Tevens wordt de Handreiking 1.1 van het Nationaal Pro-

gramma RES benut in de uitwerking van de RESsen. Een van de pijlers daarvan is het creëren van  

bestuurlijk & maatschappelijk draagvlak waarbij ook aspecten als gezondheid, veiligheid en leefbaarheid 

een rol spelen. 

Provinciale omgevingsvisie (ontwerp)
Maar ook de landschappelijke inpassing, oog van de biodiversiteit en natuurlijke waarden in Limburg 

zorgen voor een belangrijke afweging in de stappen die de komende jaren worden gezet. In de ontwerp 

Provinciale Omgevingsvisie (POVI) hebben wij daarom ook een zonneladder en voorgenomen beleid 

opgesteld waar richting mee wordt gegeven:

	� Voor de ruimtelijke inpassing van zonne-energie hanteren we de Limburgse zonneladder. Het 

gaat zowel om de juiste locatie als om de juiste ruimtelijke inpassing op die locatie. De 

zonneladder is als volgt (niet volgtijdelijk): 1. Op daken en gevels van gebouwen; 2. Onbenutte 

terreinen in bebouwd gebied; 3. Gronden in buitengebied met een andere primaire functie dan 

landbouw of natuur. 4. Gronden in gebruik voor landbouw; 5. Uitsluitingsgebieden (Natura 

2000 gebieden en waterwingebieden).

	� In de Regionale Energie Strategieën wordt inzichtelijk gemaakt waar en hoe het best met 

behulp van wind en zon duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Wij houden 

vooralsnog vast aan het verbod op windturbines in uitsluitingsgebieden zoals het 

Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg en Natura 2000-gebieden. Wij zullen 

de RES’en betrekken bij het actualiseren van de uitsluitingsgebieden en voorkeursgebieden 

zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie Limburg 2014 (POL2014)

	� Wij zoeken naar maximalisatie van de inzet van andere partijen en stappen in als andere 

partijen hun rol niet kunnen of vanuit wettelijke gronden niet mogen pakken. We hanteren 

daarbij het instrumentarium dat daarvoor beschikbaar is.

Tegengaan grondspeculatie
Wij onderzoeken de mogelijkheden om zover deze binnen onze overheidsbevoegdheden liggen (ook 

samen met gemeenten) te bezien hoe grondspeculatie voor bijvoorbeeld toekomstige zoekgebieden 

duurzame opwek en/of potentieel van (minder diepe) geothermie tegengegaan kan worden. Dit om 

ook de lokale omgeving en omwonenden vanuit de lokaal profijt gedachte maximaal de mogelijkheid te 

bieden om hierin betrokken te worden. De Wet voorkeursrecht gemeenten kan bijvoorbeeld toegepast 

worden om controle te houden op de oprichting van toekomstige zonneparken of windparken. De 

gemeente Laarbeek heeft in maart 2020 deze wet als eerste in Nederland ingezet inzake de ontwikke-

ling van toekomstige zonneparken en windparken. 

In Midden-Limburg zijn goede ervaringen opgedaan met gemeenten samen. Daar is opgetrokken om 

(markt)partijen actief uit te dagen om projecten in te dienen. Aan deze projecten werden een aantal 

criteria gesteld. De ingediende projecten zijn door gemeenten beoordeeld en het project dat het best 

voldeed aan de criteria kreeg medewerking van de gemeente voor planologische uitwerking. Deze 

aanpak is nu op meerdere plaatsen toegepast en selecteert op kwaliteit. Niet op wie het eerst komt, het 

eerst maalt. De procedure heeft geen wettelijke basis, maar het heeft wel gefunctioneerd en kan 

grondspeculatie voorkomen, omdat grondpositie niet op voorhand een project betekent. Sterker, de 

wijze waarop grond is verworven en de manier waarop de omgeving daarvan profiteert, kan worden 

meegenomen in de criteria.
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Windpark Neer Provincie Limburg   Peter Wijnands
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Milieu- en leefbaarheidsaspecten
De Provincie voert haar monitoringstaken ten aanzien van de milieuaspecten uit conform haar wette-

lijke bevoegdheid en daarbij behorende taken en rollen. Als het gaat om leefbaarheidsaspecten in 

woonwijken is de gemeente het bevoegd gezag om hier te handelen. Via de ruimtelijke ordeningstaken 

van de gemeente vindt een belangenafweging omtrent de combinatie van activiteiten die in een gebied 

acceptabel worden geacht. De gemeente stemt hierin af met de Provincie onder meer als in dat gebied 

provinciale wegen liggen of zware industriële activiteiten waarvoor de Provincie het bevoegde gezag is 

(in het kader van de Wabo). Waar nodig vanuit de integrale samenhang zal de Provincie op basis van 

een verzoek van partijen in het gebied een bemiddelende rol in de afstemming spelen.

Er geldt voor wind-projecten in het bijzonder een vergunningplicht beperkte milieutoets. Dat houdt in 

dat vanuit het bevoegd gezag voorwaarden kunnen worden gesteld aan de bouw van deze projecten. 

Voor de milieuaspecten geldt, dat moet worden voldaan aan het activiteitenbesluit waarin onder andere 

normen, blootstellingeisen, worden gesteld ten aanzien van geluid, slagschaduw en waarin afstandsei-

sen zijn opgenomen over de aanwezigheid(beperkt)kwetsbare objecten. Om te voorkomen dat onge-

lukken gebeuren met windturbines, moeten windturbines aan strenge veiligheidseisen voldoen. 

Daarnaast is de locatiekeuze van de molens van belang waarbij de (externe) veiligheidsrisico’s voor de 

omgeving goed in kaart worden gebracht en worden beoordeeld. Allereerst moeten alle windturbines 

op veiligheid goedgekeurd en gecertificeerd zijn. Als ze in gebruik zijn worden ze jaarlijks opnieuw 

gecontroleerd. Bij de locatiekeuze moeten afstanden in acht worden gehouden waarmee een basisvei-

ligheidsniveau geborgd is.

Onderzoek naar relatie energietransitie en biodiversiteit
Wij leveren een bijdrage aan landelijk onderzoek naar de relatie tussen zonneparken en biodiversiteit 

welke via een werkgroep van het IPO momenteel wordt uitgevoerd. Aan de hand van een meetprotocol 

is het onderzoek erop gericht om tot richtlijnen te komen voor het ontwerp en beheer van natuur-in-

clusieve zonneparken. In het verlengde van dit onderzoek willen wij de ecologische effecten in kaart 

brengen van een drijvend zonnepark zoals beoogd door Limburgs Landschap in Maasgouw. Dit zullen 

wij nader uitwerken in de nog aan uw Staten toe te sturen Beleidsbrief ‘Natuur en Energie’. 

Tevens zijn er diverse initiatieven in Limburg waar bijvoorbeeld rondom de inrichting van zonneparken 

geëxperimenteerd wordt om op deze locaties tevens een nieuwe impuls te geven aan de biodiversiteit 

door bijvoorbeeld de panelen hoger te plaatsen en eronder ruimte te bieden voor bloemmengsels. Ook 

meervoudig grondgebruik in de tuinbouw is een mooie combinatie van het werken aan economie, 

natuur- en waterbeheer, en energietransitie. Deze ontwikkelingen zullen wij als Provincie ook  

verder stimuleren. 



Impuls voor biodiversiteit - Bloemmengsels onder zonnepanelen Provincie Limburg Shutterstock
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6. Financieel overzicht 2020 - 2023

In het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden en de Herfstbrief 2019 is er 40 mln. euro opgeno-

men voor Duurzaamheid en Energie. In de recente mededeling van de gezamenlijke portefeuillehou-

ders van 21 augustus 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de actuele stand van zaken[ 35]. 

Voor het onderdeel Energie is er in totaal 17,96 mln. euro beschikbaar. Daarbij is aangegeven dat er voor 

het onderdeel Energie, reeds vooruitlopend op de inhoudelijke en financiële besluitvorming over deze 

Provinciale Energie Strategie (deel 2) de volgende besluiten zijn genomen:

	� Er is 2,25 mln. euro gealloceerd voor werkprocessen rondom energietransitie en bijdragen aan 

een beperkt aantal projecten die reeds besluitvorming vereisten.  De financiële consequenties 

zijn verwerkt in de besluitvorming bij de Herfstbrief 2019, de Eindejaarbijstelling 2019 en de 1e 

Afwijkingenrapporage 2020;

	� Er is door Provinciale Staten bij het vaststellen van het statenvoorstel Uitgangspunten 

Provinciale Energie Strategie deel 1 via het gewijzigde  amendement 61 Berghorst c.s. 3,0 mln. 

euro beschikbaar gesteld voor o.a. onderzoeken als de systeemstudie en voor geothermie, een 

bijdrage aan de Waterstofagenda, ondersteuning van energiecoöperaties en corporaties en 

aanpak voor laadpalen-infrastructuur (zie het amendement voor de specifieke 

verbijzondering). Daarmee is er eveneens een eerste invulling gegeven voor activiteiten die in 

2020 van start kunnen gaan.

Dit betekent dat er voor nieuwe initiatieven in het kader van het uitvoeringsprogramma 2020-2023 nog 

12,7 mln. euro beschikbaar is voor nieuwe activiteiten de komende drie jaar. Daar het amendement 61 

voorziet in de benodigde middelen voor 2020 welke ook naadloos passen binnen het uitvoeringspro-

gramma en gezien de besluitvorming van Provinciale Staten is voorzien voor 11 december 2020, doen 

wij in het voorstel om de 12,7 mln. euro te verdelen over de jaren 2021-2023. In het statenvoorstel van 

november 2020 zullen wij – tevens gehoord de opvattingen van de Statencommissie hierover – met 

een definitief financieel voorstel komen. 

Veel van de middelen die wij de komende jaren willen inzetten zullen nog nader uitgewerkt worden in 

concrete projectvoorstellen en in nauw overleg met onze partners. Vandaar ook dat wij een financiële 

verdeling gemaakt hebben op actielijn-niveau. Over de wijze waarop wij deze verder concretiseren in 

de onderliggende deelthema’s en concrete projectvoorstellen zullen wij in de voortgangsrapportages 

vermelden. Wij zien daarbij de volgende financiële verdeling voor het geschetste uitvoeringsprogramma 

voor de jaren 2021-2023:

35   Mededeling van de portefeuillehouders Brugman-Rustenburg en Burlet aan Provinciale Staten inzake de verdeling van de 
intensiveringsmiddelen Duurzaamheid en Energie, 21 augustus 2020 (2020/34785).
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Uitvoeringsprogramma PES (deel 2) 2021 2022 2023 Totalen

Actielijn 1: Een toekomstbestendige infrastructuur
• Een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk
• Duurzame opwek van energie
• Dekkende en innovatie laadinfrastructuur
• Samenwerking en afstemming (bestuur, 

organisatie)

€ 1,5 mln. € 1,5 mln. € 0,5 mln. € 3,5 mln.

Actielijn 2: Ruimte voor innovatie en vakmanschap
• Innovatie en nieuwe technieken in bedrijfsleven
• Limburg als leer- en praktijkomgeving

€ 1,5 mln. € 1,5 mln. € 0,5 mln. € 3,5 mln.

Actielijn 3: Kansen voor Limburgse warmte
• Energiebesparing en warmtenetten
• Randvoorwaarden geothermie, biomassa, 

aquath.

€ 1,3 mln. € 1,3 mln. € 0,4 mln. € 3,0 mln.

Actielijn 4: Sociale en eerlijke energietransitie
• Eigenaarschap en participatie
• Goede informatievoorziening

€ 0,7 mln. € 0,7 mln. € 0,3 mln. € 1,7 mln.

Actielijn 5: Het goede voorbeeld
• Provincie als bevoegd gezag
• Provincie geeft het goede voorbeeld

€ 0,4 mln. € 0,4 mln. € 0,2 mln. € 1,0 mln.

Randvoorwaardelijke lijn 6: 
Energietransitie ingebed in de leefomgeving

Voor deze lijn zullen de reguliere middelen,  
capaciteit en expertise ingezet worden.

€ 5,4 mln. € 5,4 mln. € 1,9 mln. € 12,7 mln.

Daarnaast zijn er via de eerder opgesomde provinciale beleidskaders en de reeds separate statenvoorstel-

len van Enexis, LEF, Duurzaam Thuis ook financiële middelen beschikbaar die bijdragen aan de energie-

transitie voor de komende jaren. Alleen al voor deze drie laatste gaat het om een investeringsvermogen 

van rond de 600 mln. euro:

	� Limburgs Energiefonds (LEF) € 268,0 mln. (Provincie: € 134,0 mln. / EIB-deel € 134,0 mln.)

	� Duurzaam Thuis   € 238,6 mln. (Provincie: € 163,6 mln. / EIB-deel € 75,0 mln.)

	� Enexis-lening   € 80,7 - € 107  mln.

Totaal investeringsvolume:  € 587,3 – 613,6 mln.
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7. Communiceren over de energietransitie

De energietransitie is onderwerp van stevig debat in Nederland, maar ook wereldwijd. Met het sluiten 

van het Parijs-akkoord (2015) en in Nederland het Klimaatakkoord (2019), is de energietransitie weer op 

de agenda gezet. Niet alleen bij overheden, maar breed bij burgers, instellingen en bedrijven. Het is een 

maatschappelijk debat dat op verschillende schaalniveau en vanuit verschillende overwegingen en 

grondslagen wordt gevoerd. Het gaat niet alleen over de energievoorziening in de wijk en de woning, 

maar ook over de draagkracht en betaalbaarheid van de energierekening. Het gaat over kansen voor 

innovatie en bedreigingen voor bedrijven en hun internationale concurrentiepositie. Het gaat over 

leveringszekerheid in de toekomst, maar ook over knelpunten op het net anno 2020. In de kern gaat 

het ook over menselijk gedrag. De trias energetica is zowel individueel als collectief voor organisaties 

van toepassing.

Het Planbureau voor de Leefomgeving vatte het maatschappelijke debat als volgt samen:  “Het gaat 

hierbij niet alleen over een afweging tussen kostenefficiëntie en draagvlak maar ook over hoe het 

energiesysteem van de toekomst op een maatschappelijk gedragen manier vorm kan krijgen. Draagvlak, 

ruimtegebruik, netwerkcapaciteit, de markt en de hoogte en kwaliteit van de voorstellen komen daarin 

samen[ 36]”. Daarmee is de energietransitie niet alleen een technologische of financiële exercitie, maar 

juist ook een sociaal-maatschappelijke opgave voor de komende jaren.

Binnen de actielijn ‘Sociale en eerlijke energietransitie’ zal samen met onze partners veel aandacht 

worden geschonken aan de mogelijkheden voor actieve participatie, lokaal profijt en het zorgen voor 

een goede inhoudelijke informatievoorziening, en daarmee ook ‘gecommuniceerd’ wordt met inwo-

ners, instellingen en bedrijven. Een ander aspect, waarvoor in ieder geval alle vijf de actielijnen voldoen-

de inhoud voor bieden, is communicatie door het vertellen van verhalen over de energietransitie. 

Verhalen achter de energietransitie
Deze Provinciale Energie Strategie begon met de constatering dat veel Limburgers een bijdrage willen 

leveren aan de energietransitie. Op talloze plekken wordt er hier door velen aan gewerkt. Door inwo-

ners die zich organiseren en verenigen in een energiecoöperatie. Door gemeenten die regionaal 

samenwerken om te zoeken naar geschikte locaties voor duurzame opwek van energie en tevens een 

verdere verduurzaming van de wijken en dorpen stimuleren. Door brancheorganisaties die voorlichting 

en advies geven aan hun leden en invloed uitoefenen op beleid. Door bedrijven die innoveren, proces-

sen optimaliseren en samen met hun omgeving nieuwe synergie ontdekken in bijvoorbeeld warmtenet-

ten. Door kennis- en onderwijsinstellingen die hun studenten de nieuwe technieken laten ontwikkelen, 

zowel praktijkgericht als meer fundamenteel-wetenschappelijk. Door netbeheerders die aanvragen en 

offertes voor hun netwerk zorgvuldig en binnen wettelijke afspraken moeten afhandelen.

Inwoners, ondernemers, studenten, leden van verenigingen, instellingen of maatschappelijke organisa-

ties hebben allemaal een persoonlijk verhaal over de wijze waarop zij omgaan met de energietransitie. 

Deze ‘verhalen’ geven persoonlijke inkleuring aan de diverse thema’s en aspecten die hiermee gemoeid 

zijn. Aan de hand van een 20-tal verhalen willen wij het platform bieden aan mensen die inspireren, 

ondernemen of heel gewoon een persoonlijke bijdrage leveren aan de energietransitie, maar ook de 

uitdagingen en knelpunten zullen belichten.  

36   Zie eerder verwijzing: PBL (2020), p.9.
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Bijlage 1:  
Eerste monitoringsopzet 
Uitvoeringsprogramma  
Provinciale Energie Strategie

In de PES Deel 2 zijn een 22-tal KPI’s opgenomen. Wij willen Provinciale Staten actief en nauwgezet 

informeren over de uitvoering van het meerjaren Uitvoeringsprogramma, middels een rapportage/

monitoring.  Daarbij worden de voortgang van de KPI’s gevolgd door het inzichtelijk maken van de 

genomen stappen die onderdeel maken van de doelrealisatie. Deze stappen per KPI verschillen van 

elkaar en zijn veelal afhankelijk van de inzet van meerdere partijen. Daarnaast wordt per KPI welke 

visualisatievorm het meest geschikt is. Onderstaande opzet geeft een eerste beeld van de wijze waarop 

wij de voortgangsrapportages denken vorm te geven. Ter illustratie zijn de KPI’s 2 en 10 nader uitge-

werkt, om zo een eerste beeld te krijgen van de rapportage. 

Het betreft hier dus een eerste opzet die in aanloop naar de eerste voortgangsrapportage in 2021 nader 

uitgewerkt en ingevuld zal worden.

KPI 1

Inhoud Een vrij regelbaar vermogen van tussen 1,3 – 1,6 GW voor de 
Limburgse elektriciteitsinfrastructuur in 2030 voor momenten van lage 
hernieuwbare productie

Toelichting KPI 1 is vastgesteld op basis van het benodigde vrij regelbaar vermogen 
voor Limburg zoals is opgenomen in de Systeemstudie

Partners Enexis, Gasunie, TenneT, RES-regio’s/gemeenten, Chemelot, LEA-
bedrijven, energiecoöperaties, ministerie van EZK, NetbeheerNederland.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 2

Inhoud Realiseren van 2,3 – 3,1 TWh duurzame opwek in 2030 voor 
grootschalige installaties
(>15kWp) in Limburg.

Toelichting Deze KPI is een optelsom van de beide concept RES-aanbiedingen aan 
het Rijk van voorjaar 2020 conform bestuurlijke afspraken. Voor een 
nadere onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de beide RES-
documenten.

Partners RES-regio Noord- en Midden-Limburg, RES-regio Zuid-Limburg, Enexis, 
installatie- en brancheorganisaties, energiecoöperaties, ontwikkelaars/
initiatiefnemers
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KPI 2

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 3

Inhoud in 2030 is op 70% van de geschikte daken kleinschalige duurzame 
opwek (<15kWp) via gemiddeld 10 zonnepanelen op dak gerealiseerd

Toelichting Deze KPI is naar voorbeeld van de ambitie zoals gesteld in de RES 
Noord- en Midden-Limburg en hier ook als ambitie vertaald voor heel 
Limburg.

Partners RES-regio Noord- en Midden-Limburg, RES-regio Zuid-Limburg, Enexis, 
installatie- en brancheorganisaties, energiecoöperaties, ontwikkelaars/
initiatiefnemers.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 4

Inhoud Wij realiseren in 2030 13.000 laadpalen in Limburg om het verwachte 
aantal van 130.000 elektrische auto’s te voorzien van een dekkende 
laadvoorziening.

Toelichting KPI 4 is gebaseerd op de prognose voor 2030 zoals die is gedaan voor 
Brabant en Limburg vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, 
uitgaande van 1 laadpaal (met twee aansluitingen) voor 5 elektrische 
voertuigen.

Partners Provincie Noord-Brabant, Vattenfall, programmabureau NAL, ministerie 
van I&W, Netbeheer Nederland/Enexis, Limburgse gemeenten, partners 
in MIRT-programma Goederenvervoercorridors, Limburgers die 
overwegen om een elektrische auto aan te schaffen.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting
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KPI 5

Inhoud Het inrichten van een passende overlegstructuur (‘bestuur, organisatie’) 
om samen met de betrokken partners de integrale afwegingen te 
kunnen maken op regionaal schaalniveau voor de infrastructuurkeuzes 
richting 2030 voor Limburg.

Toelichting Deze KPI is gebaseerd op de bevindingen van de Systeemstudie

Partners Gasunie, TenneT, Enexis, ministeries van EZK, I&W en BZK, RES-regio’s/
gemeenten, LEA-bedrijven, Chemelot-partners, Havenbedrijf Rotterdam, 
Duitse partners (bedrijfsleven, overheden), CE Delft.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 6

Inhoud een CO
2
-reductie van 2,5 Mton/jaar via LEF-investeringen

Toelichting KPI 6 is op basis van inschatting en doorrekening van het LEF op basis 
van reeds gerealiseerde CO

2
-reductie de afgelopen jaren. Zie ook het 

statenvoorstel Fondsuitbreiding Limburgs Energiefonds.

Partners Limburgs Energiefonds (LEF), LEA-partners, Chemelot-partners, LIOF, 
Enpuls, Ennatuurlijk, energiecoöperaties, ondernemers/initiatiefnemers.

Indicator / bron CO
2
-uitstoot / bron: LEF voortgangsrapportages

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 7

Inhoud Een CO
2
/N2O reductie van 3,05 Mton door specifiek Chemelot in 2030

Toelichting KPI 7 is gebaseerd op de voorstellen die Chemelot heeft ontwikkeld in 
2018 en recente Regioplan Cluster Chemelot (2020).

Partners Limburgs Energiefonds (LEF), LEA-partners, Chemelot-partners, LIOF, 
Enpuls, Ennatuurlijk, energiecoöperaties, ondernemers/initiatiefnemers.

Indicator / bron CO
2
-uitstoot

Fase van uitvoering

Toelichting
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KPI 8

Inhoud Een CO
2
-reductie van 0,7 Mton door de grote Limburgse bedrijven (LEA) 

richting 2030

Toelichting KPI 8 is gebaseerd op de reductie die volgens de industrietafel van 
Klimaatakkoord door het bedrijfsleven in Limburg gerealiseerd dient te 
worden. Een nadere uitwerking en bijbehorend tijdpad zal nog met de 
LEA-partners worden uitgewerkt.

Partners Limburgs Energiefonds (LEF), LEA-partners, Chemelot-partners, LIOF, 
Enpuls, Ennatuurlijk, energiecoöperaties, ondernemers/initiatiefnemers.

Indicator / bron CO
2
-uitstoot 

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 9

Inhoud Het realiseren van een werkgelegenheidsimpuls van 10.000 FTE jaren 
uiterlijk in 2030;

Toelichting KPI 9 is gebaseerd op de extrapolatie van het werkgelegenheidseffect 
dat met de verwachte investeringen van het Limburgs Energiefonds 
(LEF) kan worden bereikt op basis van de kengetallen de afgelopen 
periode 2013-2019. Zie ook Statenvoorstel Fondsvergroting Limburgs 
Energiefonds van 11 juni 2020, p.24. Daar is de periode 2020-2033 
geëxtrapoleerd naar 12.459 FTE jaren voor 2033, in deze KPI is dat 
verrekend naar 2030.

Partners (niet limitatief) Limburgs Energiefonds en partners in projectenportfolio

Indicator / bron FTE-jaren / LEF voortgangsrapportages

Fase van uitvoering

Toelichting
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KPI 10

Inhoud Het creëren van een kennis-, leer- en toepassingsomgeving voor 
innovatie en techniek,
onderwijs en scholing rondom de energietransitie waarin triple helix 
partners binnen en buiten Limburg samen werken en nationale en 
internationale ontwikkelingen duiden voor toepassing in Limburg.

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek (CIV-IL 
met Gilde Opleidingen en iWopleidingen), Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg (CIV-GOL met Fontys, 
Zuyd, Gilde, Vista, Bouwend Nederland en BouwMensen), LWV, MKB 
Limburg.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 11

Inhoud Een CO
2
-reductie van 25% in 2030 (t.o.v. 2015) voor de gebouwde 

omgeving in Noord- en Midden-Limburg door energiebesparing en 
kleinschalige opwek

Toelichting KPI 10 is gebaseerd op de gestelde ambitie in de RES Noord- en 
Midden-Limburg.

Partners (niet limitatief) RES-regio’s, gemeenten (met warmtenetten of in planvorming), diverse 
‘warmte-partners’ als Enpuls, Ennatuurlijk, Mijnwater B.V., partners in 
Het Groene Net, Slim Energienet Roermond, Warmtenet Belvedere en 
Ceramique, Limburgse woningcorporaties.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 12

Inhoud Het realiseren van 60.000 aardgasvrije woningen of woonequivalenten 
(20%) in 2030 voor de gebouwde omgeving in Zuid-Limburg

Toelichting KPI 11 is gebaseerd op de gestelde ambitie in de RES Zuid-Limburg.

Partners (niet limitatief) RES-regio’s, gemeenten (met warmtenetten of in planvorming), diverse 
‘warmte-partners’ als Enpuls, Ennatuurlijk, Mijnwater B.V., partners in 
Het Groene Net, Slim Energienet Roermond, Warmtenet Belvedere en 
Ceramique, Limburgse woningcorporaties.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting
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KPI 13

Inhoud In de periode 2021-2023 toewerken naar definitieve besluitvorming 
rondom de warmtenetten Het Groene Net Zuid, Slim Energienet 
Roermond en eventueel andere warmtenetten op basis van gedegen 
businesscases waar meerdere co-financiers bij betrokken zijn. Wij 
ondersteunen de doorgroei van de Mijnwater-techniek binnen Parkstad.

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) RES-regio’s, gemeenten (met warmtenetten of in planvorming), diverse 
‘warmte-partners’ als Enpuls, Ennatuurlijk, Mijnwater B.V., partners in 
Het Groene Net, Slim Energienet Roermond, Warmtenet Belvedere en 
Ceramique, Limburgse woningcorporaties.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 14

Inhoud Een actieve lobby om de randvoorwaarden voor geothermie verder te 
bevorderen, het invulling geven aan de kansen en randvoorwaarden 
waaronder biomassa toegepast kan worden en het verkennen van de 
potenties van aquathermie.

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Ministerie van EZK, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, Energie 
Beheer Nederland (EBN), Californië Wijnen Grubbenvorst (CWG), 
gemeenten, LEF, Mijnwater, netbeheerders, kennisinstellingen.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 15

Inhoud Het actief inspelen op nieuwe wet- en regelgeving rondom de nieuwe 
Warmtewet en het verder versterken en uitbouwen van de kennis en 
expertise op het gebied van warmte en koude binnen Limburg.

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Ministerie van EZK, gemeenten, LEF, Mijnwater, netbeheerders, 
kennisinstellingen.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting
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KPI 16

Inhoud Het stimuleren van 50% eigenaarschap in 2030 bij het realiseren van 
energieprojecten in Limburg en gemeenten maximaal te stimuleren en 
te ondersteunen zodat zij zelf projecten kunnen opstarten met lokale 
participatie en lokaal profijt als basisbeginsel.

Toelichting KPI 15 is gebaseerd op de ambitie van de RES Noord- en Midden-
Limburg evenals de rijksambitie van het Nationale Programma Regionale 
Energiestrategieën en hier vertaald als Limburg-brede ambitie.

Partners (niet limitatief) Limburgse gemeenten, RES-regio’s, Limburgse woningcorporaties, 
SVn, EIB, energiecoöperaties, initiatiefnemers van duurzame opwek, 
ministerie EZK, EnergieSamen, Nationaal Groenfonds.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 17

Inhoud Het ondersteunen van energiecoöperaties en initiatieven van onderop 
waarin inwoners uitgenodigd worden om deel te nemen aan de 
energietransitie

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Limburgse gemeenten, RES-regio’s, Limburgse woningcorporaties, 
SVn, EIB, energiecoöperaties, initiatiefnemers van duurzame opwek, 
ministerie EZK, EnergieSamen, Nationaal Groenfonds.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 18

Inhoud Het samen met de gemeenten realiseren van een naar 
tevredenheid werkte infrastructuur van publieke en onafhankelijke 
informatievoorziening en voorlichting voor Limburgers maar ook 
instellingen met maatschappelijk vastgoed over de mogelijkheden van 
participatie in de energietransitie

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) RES-regio’s, Limburgse gemeenten, RVO, LWV, MKB Limburg

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting
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KPI 19

Inhoud Wij realiseren een inhaalslag ten aanzien van de aanpassing 
van vergunningen met voorschriften voor wettelijk verplichte 
energiebesparing voor energierelevante vergunningplichtige bedrijven 
waarvoor wij bevoegd gezag zijn (ongeveer 210), en voeren toezicht en 
handhaving uit op de implementatie daarvan.

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Provincie is bevoegd gezag voor 210 bedrijven in haar VTH-beleid, 
Limburgse musea, Arriva, Attero, gemeenten, Enexis, Ministerie van BZK, 
RVO.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 20

Inhoud Wij stimuleren meervoudig en verantwoord ruimtegebruik en 
energieopwekking in Limburg via onze wettelijke taken (o.a. 
regionale stortplaatsen) en ruimtelijk instrumentarium (zoek- en 
uitsluitingsgebieden wind, zonneladder en verplichting zon-op-dak bij 
logistieke hallen en bedrijfsgebouwen).

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Provincie is bevoegd gezag voor 210 bedrijven in haar VTH-beleid, 
Limburgse musea, Arriva, Attero, gemeenten, Enexis, Ministerie van BZK, 
RVO.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting

KPI 21

Inhoud Wij geven invulling aan de verduurzaming van de provinciale gebouwen 
en duurzame opwek op bijbehorende parkeerplaatsen evenals duurzame 
inkoop van producten en diensten

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Arriva, Limburgse musea, Limburgse steunpunten voor onderhoud 
provinciale wegen.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting



85 Energie krijgen van energie maken!

KPI 22

Inhoud Conform de OV-concessie is met Arriva afgesproken dat in 2026 alle 
busvervoer met zero emissie elektrisch rijdt.

Toelichting PM

Partners (niet limitatief) Arriva, Limburgse musea, Limburgse steunpunten voor onderhoud 
provinciale wegen.

Indicator / bron

Fase van uitvoering

Toelichting
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Ter illustratie: voorbeelduitwerking van twee KPI's
Over de realisatie van de 22 KPI’s zal transparant worden gerapporteerd aan Provinciale Staten. Als 

voorbeelduitwerking zijn twee KPI’s nader uitgewerkt:

	� KPI 2 inzake het realiseren van 2,3 – 3,1 TWh duurzame opwek uiterlijk in 2030

	� KPI 9 inzake het creëren van een kennis-, leer- en toepassingsomgeving

KPI 2 Duurzame opwek grootschalige installaties

Inhoud Realiseren van 2,3 – 3,1 TWh duurzame opwek in 2030 voor 
grootschalige installaties
(>15kWp) in Limburg.

Toelichting KPI 2 betreft de opwekking van 2,3 – 3,1 TWh via grootschalige 
installaties (>15 kWp) in het jaar 2030. Deze KPI is gevormd door de 
optelsom van de concept RES-aanbiedingen van Zuid- en Noord-
Midden Limburg, die in het voorjaar van 2020 aan het Rijk zijn gedaan. 
Conform de systematiek van de RES heeft deze KPI betrekking op de 
opwekking via zon-pv en windprojecten. De ontwikkeling van b.v. 
geothermie en andere vormen van hernieuwbare opwekking worden 
niet in deze KPI meegenomen, maar kunnen wel separaat in beeld 
worden gebracht. 
De opgenomen getallen zijn gebaseerd op de opgestelde concept-
RESsen, aangevuld met gegevens van de monitor wind op land. Voor 
Zuid-Limburg is een ambitie opgenomen die het gemiddelde vormt van 
de in het concept-bod aangegeven range van 1100 tot 1900 GWh. De 
RES1.0 zal naar verwachting deze ambitie/bod nader bepalen. 

Partners Samenwerkende gemeenten in RES-regio Noord- en Midden-Limburg, 
RES-regio Zuid-Limburg, Enexis, energiecoöperaties, initiatiefnemers

Indicator Gerealiseerde en verwachte productie  (TWh) 

Fase van uitvoering De ontwikkeling van grootschalige opwekking kent verschillende 
ontwikkelingsstadia. In de uitwerking voor de rapportage is aangesloten 
bij de stadia zoals het rijk die hanteert in de monitor van het 
klimaatbeleid: 
Geïnstalleerd
Bouw in voorbereiding
SDE+ subsidie
Initiatief 
Voor windprojecten en grondgebonden zon-pv is het te overwegen de 
initiatieffase verder uit te splitsen. Zo vormt de planologische procedure 
en de omgevingsvergunning een fase waar juist de overheden een 
grote rol spelen en die in de praktijk veel tijd vraagt. Als de KPI ook juist 
de prestatie van overheden moet weerspiegelen, ligt het in de rede om 
aandacht te hebben voor deze fase van planontwikkeling. 

Toelichting Per project wordt bijgehouden waar het initiatief ligt en in welke fase 
van planontwikkeling het bevindt. Detaillering zal afhangen van het soort 
project en beschikbare gegevens.  

Deze KPI is bereikt als in 2030 het geïnstalleerd vermogen gelijk is zijn aan de ambitie. 
De uiteindelijke weergave kan afwijken van de wijze waarop dit nu is weergeven. Zo vormt de 
ambitie nu een aparte staaf, maar kan afhankelijk van de gebruikte software op een andere 
wijze weergegeven worden. Meerdere weergaves zijn ook mogelijk, zoals de optelsom voor 
heel Limburg. 
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KPI 9 Kennis-, leer- en toepassingsomgeving voor energietransitie

Toelichting Het creëren van een kennis-, leer- en toepassingsomgeving voor innovatie en 
techniek, onderwijs en scholing rondom de energietransitie waarin triple helix 
partners binnen en buiten Limburg samen werken en nationale en internationale 
ontwikkelingen duiden voor toepassing in Limburg.

Partners (niet limitatief) Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek (CIV-IL met Gilde 
Opleidingen en iWopleidingen), Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde 
Omgeving Limburg (CIV-GOL met Fontys, Zuyd, Gilde, Vista, Bouwend Nederland 
en BouwMensen), LWV, MKB Limburg

Indicator Operationele samenwerking

Fase van uitvoering Verkenning en eerste gesprekken (initiatieffase)
Opstellen programma c.q. projectenportfolio (haalbaarheidsfase) 
Vastleggen afspraken: inhoud, proces en financiering (besluitvormingfase)
Realiseren van programma/projecten incl. evaluatie (uitvoeringsfase)

Toelichting Met de partners wordt gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking in de 
energietransitie. Dit wordt nader uitwerkt tot een uitvoeringskader cq. werkplan 

Een mogelijk voorbeeld van de hierbij behorende presentatie van deze gegevens voor KPI 9 (een 

grafische presentatie heeft de voorkeur). De tabel kan voor meedere programma’s c.q. projectenportfo-

lio’s ingevuld en gepresenteerd worden.

Stand van zaken KPI 9 

2020 2021 2022 2023 2030

Initiatieffase    

Programma gereed    

  Besluitvorming  

  Start uitvoering Uitvoering ‘22 Evaluatie ‘23 Etc.
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Bijlage 2:  
Nulmeting van huidige Limburgse  
CO2-uitstoot per klimaatsector

In de motie 2562 Jenneskens is verzocht om onder andere een nulmeting aan te leveren van de huidige 

CO
2
-footprint uitgesplitst naar tenminste de thema’s/tafels zoals in het Klimaatakkoord benoemd, 

conform de hierin gehanteerde definities en methoden.

Op landelijk niveau is de Klimaatmonitor door Rijkswaterstaat ontwikkeld (https://klimaatmonitor.

databank.nl/dashboard/) . Het is een monitoringsportaal dat op nationaal, regionaal en gemeentelijk 

niveau de monitoring van het energie- en klimaatbeleid presenteert.  Met deze gegevens ontstaat per 

gemeente, regio en provincie inzicht in de meerjarige trends van CO
2
-uitstoot, het energiegebruik en 

hernieuwbare energie. De Klimaatmonitor bevat enkele duizenden indicatoren. Op basis van deze data 

en indicatoren is er een nulmeting voor Limburg te maken. 

Hieronder het overzicht van de CO
2
-uitstoot voor vier hoofdsectoren in het Klimaatakkoord specifiek 

voor de Limburg:

Zoals in onderstaande tabel is te zien, zijn de gegevens van 2018 het meest compleet en actueel. In 

onderstaande tabel is hoogover de CO
2
-reductie te zien vanaf 2018 tot nu. 
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CO2-uitstoot uitgedrukt in tonnen - Limburg

2018 2019 2020

Gebouwde omgeving

CO
2
-uitstoot Commerciële dienstverlening  

(gas, elektr. incl elektr. railverkeer, tier 3) [ton]
924.480

CO
2
-uitstoot Publieke dienstverlening  

(gas en elektr., tier 3) [ton]
onbekend

CO
2
-uitstoot Woningen, temperatuurgecorrigeerd  

(sjv gas en elektr., tier 3 en warmte, tier 2) [ton]
2.013.304 1.901.658

Mobiliteit

CO
2
-uitstoot Wegverkeer totaal  

(incl. auto(snel)wegen, scope 1, tier 1) [ton]
2.075.668

CO
2
-uitstoot Binnen- en recreatievaart  

(scope 1, tier 1) [ton]
92.686

CO
2
-uitstoot Mobiele werktuigen (scope 1, tier 1) [ton] 195.743

Industrie

CO
2
-uitstoot Industrie, SBI C (gas en elektr., tier 3) [ton] 4.908.788 4.734.126

CO
2
-uitstoot Bouwnijverheid, SBI F (gas en elektr., tier 3) 

[ton]
40.365 38.945

CO
2
-uitstoot Winning en distr. van water; afval(water)

beheer en sanering (SBI E, gas en elektr.) [ton]
82.279 66.616

CO
2
-uitstoot Energie en delfstoffen (gas en elektr., tier 3) 

[ton]
onbekend 36.606

Landbouw

CO
2
-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI  A  

(gas tier 3) [ton]
584.131 557.897

CO
2
-uitstoot Landbouw, bosbouw en visserij, SBI  A  

(elektr. tier 3) [ton]
191.012 160.553

Vestigingen landbouw, bosbouw en visserij (SBI A) [aantal] 4.840 4.790 4.770

Tot slot
Momenteel wordt er gewerkt aan een Limburgs energieportaal, welke  aanvullend is op de gegevens 

van de Klimaatmonitor. De verwachting is in het tweede kwartaal van 2021 de eerste fase van het 

Energieportaal  gereed te hebben. Vanuit dit portaal kunnen de voortgangsrapportages nog verrijkt 

worden met Limburgs-specifieke informatie.
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