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Klimaatakkoord
prioriteiten in 

Overijssel 20
22

Uit het nationale klimaatakkoord en het provinciale coalitieakkoord volgen 8 prioriteiten voor de provinciale inzet 

in de energietransitie. Dit zijn de onderwerpen waarop de provincie een resultaatverantwoordelijkheid neemt:

Zonne-energie op 
bedrijfsdaken

Grootschalige 
verduurzaming woningen

Groen gas uit 
mestvergisting

Verduurzaming 
industrie

Grootschalige 
opwek windenergie

Warmtenetten

Smart 
Energy Hubs

Regie op energie-
infrastructuur

Naast deze focus op prioriteiten biedt de provincie brede ondersteuning aan de uitvoeringspartners in 

de regionale energiewerkplaatsen. Per thema van de energietransitie is een werkvloer ingericht voor 

kennisdeling, instrumentontwikkeling, netwerkvorming en inspiratie.

Zie de website van Nieuwe Energie Overijssel voor meer informatie over de provincie Overijssel in 

de energietransitie.

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/werkplaats/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/energietransitie-in-overijssel/
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Wij staan voor
De realisatie van 60MW zon op 

dak en boven parkeerplaatsen 

in 2023. Dit staat gelijk aan de 

stroomvoorziening van 40.000 

huishoudens.

Zonne-energie op 
bedrijfsdaken

Dit moet gebeuren

Potentiestudie parkeerplaatsen 

voor solar parking.

Q2 | 2022 Q3 | 2022

Eigenaren parkeerterreinen nemen 

investeringsbeslissing solar parking.

Bedrijven nemen investeringsbeslissing 

voor zon op dak.

Q4 | 2022 Q4 | 2022

Lancering website ieder dak

een zonnedak.

Q1 | 2022 Q2 | 2022

Start 2e fase taskforce 

zon op dak.

Q4 | 2021 Q1 | 2022

1e fase taskforce zon op dak afgerond: 

25 daken gerealiseerd.

Evaluatie taskforce zon op dak en 

kwartiermaker solar parking.

Q3 | 2022 Q4 | 2022

Start website solar parking.

Start kwartiermaker 4 solar 

parking projecten. 

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        Zon op dak Dashboard

        Ieder dak een zonnedak

        Zonnedakje

Peter de Jong

06 10 75 89 78

p.e.d.jong@overijssel.nl

Bedrijven met potentieel 

zonnedak in beeld.

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/iederdakeenzonnedak/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/iederdakeenzonnedak/
https://zonnedakje.nl/home
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Wij staan voor
De realisatie van 4-8 (sub)regionale 

windclusters in 2030 om daarmee 

een substantiële bijdrage te leveren 

aan de RES-doelstelling van 2TWh 

windenergie. 

Grootschalige 
opwek windenergie

Dit moet gebeuren

Vaststelling programma 

energie/RES.

Programma energie/RES klaar voor 

inzage (wat gaan wij doen om de RES-

doelen te realiseren conform de 4 

hoekpunten uit de RES).

Q2 | 2022 Q4 | 2022

RES 2.0 met verhouding wind / zon 60/40 

en vaststelling zoekgebieden.

Q3 | 2023

Realisatie 4-8 windclusters.

Q4 | 2030

Vergunningen verleend 

alle windturbines.

Q4 | 2025

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        Veel gestelde vragen over windenergie

        Windbossen

        Van weerstand naar draagvlak

        Houd je buurt bij elkaar

Mart oude Egbrink

038 499 70 76

m.oudeegbrink@overijssel.nl 

Programma energie/RES uitwerken. 

Q2 | 2022 Q3-Q4 | 2022

Investeringsimpuls 

windenergie 0,4 mln.

2021 | 2023 Q3 | 2021

Gebiedsregie Zwolle-Staphorst-Dalfsen-

Zwartewaterland (ZSZD) en Almelo/

Twenterand/Tubbergen (ATT).

Fundament omgevingsvisie met 

voorkeursgebieden windclusters, 

nieuwe windladder en herijking 

uitsluitingsgebieden in verordening.

Start gebiedsregie/ondersteuning in 

(de andere) windclusters.

Q1-Q3 | 2023

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/veelgestelde-vragen-over-wind/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/windbossen-vol-energie-ontvangen/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/van-weerstand-naar-draagvlak/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/mijn-advies-houd-je-buurt-bij-elkaar/
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Wij staan voor
In 2023 zijn 30-50 kleinschalige 

mestvergisters en 5-6 regionale 

mestvergisters gerealiseerd, 

oftewel 0,5 tot 1 PJ duurzaam gas.

In 2030 wordt de helft van alle 

beschikbare mest vergist (potentie 

is ca. 6,43 PJ uit ca. 12 mln. kuub 

mest per jaar), wat ca. 100 mln kuub 

aardgasequivalenten oplevert.

Groen gas uit 
mestvergisting

Dit moet gebeuren

(Rijks)instrumentarium voor snelle 

beschikbaarheid van locaties voor 

grootschalige mestvergisters.

Borgen voldoende budget in 

SDE++ 2023 voor groen gas.

Q3 | 2022 Q4 | 2022

Vorming kansrijke clusters van 

boerenbedrijven.

Q4 | 2022

Q2 | 2023

Groen gas/biogas heeft een volwaardig 

plek in alle plannen en programma’s over 

het energiesysteem.

Q2 | 2023

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        Rundveemest omzetten in biogas

        Groen gas in een notendop

        Businesscase groen gas

Astrid Pap-Schwieger

038 499 7653

a.pap-schwieger@overijssel.nl 

Werksessie plan van aanpak stimulering 

kleinschalige mestvergisters door 

gemeenten.

Q3 | 2022 Q3 | 2022

Vaststelling nieuwe bio-energiebeleid 

Biomassaroute, met focus op groen gas.

Q1 | 2022 Q2 | 2022

Investeringsregeling kleinschalige 

mestvergisting (ondersteuning 

6 – 10 mestvergisters per jaar).

Afspraken met Zwolle over start bestem-

mingsplanwijziging locatie op Energieclus-

ter Hessenpoort voor groen gasproductie, 

(externe) steun bij nodige onderzoeken e.d. 

Samen met Zwolle tender uitschrijven voor 

exploitant groen gas project Zwolle en 

vervolgens gunning exploitant.

Q1 | 2023

Financieringsinstrument voor groen gashubs, 

waarbij het biogas van meerdere boerenbedrijven 

wordt getransporteerd naar en op een centrale 

plek wordt opgewaardeerd en ingevoed.

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/maatschap-biogas-i/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/groengas-in-een-notendop/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/businesscase-en-samenwerking-bij-groen-gas/
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Wij staan voor
De realisatie van vier smart 

energy hubs in 2023 en de start 

van nog eens 6.

Smart 
Energy Hubs

Dit moet gebeuren

Aanpassing concept energiewet.

Smart energy hubs in nationaal plan 

energiesysteem en koppeling RES 2.0.

Q3 2022: Aanpassing concept energiewet.

Q2-Q3 | 2022 Q3 | 2022

Start nieuwe smart energy hubs.Potentiestudie Nederland o.l.v. TKI.

Q3-Q4 | 2022 Q1-Q3 | 2023

Per smart energy hub een 

investeringsbesluit door het consortium 

voor realisatie schetsontwerp.

Q2-Q4 | 2022

Financieringsfaciliteit vormgeven. 

Q2-Q4 | 2022

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        De blauwdruk voor de groen economie

        Oost-Nederland is het living lab

        Werkbezoek minister Jetten

Jorian Bakker

0623572053

jorian.bakker@overijssel.nl 

Potentiestudie Oost-Nederland.

Q2 | 2022 Q3 | 2022

Opdracht Firan ontwerp en 

consortiumvorming A1 Park Deventer 

en XL-park Almelo.

Q2 | 2021 Q4 | 2021

Smart energy hubs in Strategische 

Innovatie- en Investerings Agenda 

Oost Nederland (SIIA).

Overeenkomst met Waterschap Drents 

Overijsselse Delta (WDOD) voor uitrol 

Smart Energy RWZI.

- Lobby Den Haag. 

- Kennisdisseminatie.

Q3-Q4 | 2022 Doorlopend

Werving nieuwe locaties.

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/smart-energy-hubs/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/oost-nederland-is-het-living-lab-voor-smart-energy-hubs/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/eerste-slimme-energiesysteem-in-zwolle-ingeschakeld-door-minister-jetten/
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Wij staan voor
Vier opschaalbare aanpakken 

verduurzaming woningen met 

individuele warmteoplossing 

ontwikkeld in 2022 en uitgevoerd 

in 2025.

Grootschalige 
verduurzaming 
woningen

Dit moet gebeuren

Definitieve projectvoorstellen door 

deelnemende gemeenten uitgewerkt.

Totstandkoming partnerschappen 

gemeenten en marktpartijen.

Q2 | 2022 Q2 | 2022

Afronding voorbereidingsfase, go/no go 

moment uitvoeringsfase.

Bestuurlijke samenwerkingsafspraken 

gemeenten-provincie.

Q3 | 2022 Q4 | 2022

Begeleiding gemeenten bij ontwikkeling 

praktijkbestendig projectplan en 

verrijking door inzet experts.

Q2 | 2022 Q1 | 2023

Ondersteuning totstandkoming 

concept-projectvoorstellen.

Q3 | 2021 Q1 | 2022

Investeringsimpuls 1,0 mln, werving 

gemeenten en markpartijen.

Vanaf Q1 | 2023

Kennis en ervaring ontsluiten.

Ondersteuning oplossen 

knelpunten uitvoering.

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        Expertiseteam aardgasvrije wijken

        Het nationaal isolatieprogramma

        Inkoopacties in Overijssel

Tim Lammers

038 499 8716

t.lammers@overijssel.nl 

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/aardgasvrije-wijken/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/de-contouren-van-het-nationaal-isolatieprogramma-zijn-bekend-in-2030-moeten-25-mln-woningen-zijn-geisoleerd/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/tweede-subsidieronde-inkoopactie/
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Wij staan voor
In 2027 is 20 miljoen m3 aardgas 

per jaar vervangen door duurzame 

warmtebronnen.

Warmtenetten

Dit moet gebeuren

Alle warmtenetproject ideeën uit de 

transitievisies warmte met behulp van 

de checklist voor warmtenetprojecten op 

kansrijkheid getoetst.

Helderheid ontwikkelrichting Wet 

collectieve warmtevoorziening.

Q2 | 2022 Q3 | 2022

Rijksfinancieringsregelingen voor 

onrendabele top en vollooprisicio.

Q4 | 2022

Projectorganisaties met voldoende 

ontwikkelcapaciteit voor de kansrijke 

warmtenetprojecten. 

Q1 | 2023

Gezamenlijke uitvoeringsstrategie 

publiek eigendom warmtenetten. 

Q4 | 2022

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        Goed op weg met een slim warmtenet

        Hoe realiseer ik een warmtenet

        Eerste schop de grond in

Marleen Volkers

038 499 8716

mh.volkers-schokker@overijssel.nl  

Stimuleringsaanpakken aquathermie en 

kleinschalige warmtenetprojecten.

Q3 | 2022 2022

Werksessies (gezamenlijke) organisatie 

warmtenetprojecten.

2021 Q2-Q3 | 2022

Investeringsimpulsen NEO voor 

warmtenetprojecten en ontwikkeling 

geothermie.

Werksessies toetsing kansrijkheid 

warmtenetprojecten transitievisies 

warmte.

Onderlinge kennisuitwisseling 

warmtenetprojecten, subsidieverlening.

Doorlopend

https://expertisecentrumwarmte.nl/documenten/checklist+warmtenetten+document/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1959758
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/zandweerd/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/hoe-realiseer-ik-mijn-warmtenetproject/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/eerste-schop-de-grond-in-voor-warmteleiding-van-twence-naar-brouwerij-grolsch/
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Wij staan voor
Elke Overijsselse grootverbruiker 

van gas heeft in 2024 een 

energietransitieplan. 

Verduurzaming 
industrie

Dit moet gebeuren

Energieverbruik Overijsselse 

industrie in kaart.

Cluster energie strategie verspreide 

industrie (CES6) klaar.

Q1 | 2022 Q2 | 2022

Q4 | 2022

Koploperaanpak uitbreiden 

met transitie (naast besparen).

Q3 | 2022 2022-2023

Bedrijven benaderen en introduceren 

bij de CES6.

Q4 | 2021 Q2 | 2022

 Inventarisatie CES6 

bedrijven Overijssel.

Bedrijven ondersteunen bij opstellen 

energietransitieplan, ism RVO.

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        Bedrijven en de energietransitie

        Roadmap aanpak bedrijventerreinen

        Energie Koplopers Overijssel

Dicky van Keulen

06 1043 2094

d.v.keulen@overijssel.nl 

CES6 nieuwe versie klaar, inclusief alle 

relevante Overijsselse bedrijven.

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/bedrijven-en-de-energietransitie/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/roadmap-voor-collectieve-aanpak-bedrijventerreinen/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/koplopers-in-energie/
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Wij staan voor
Optimale afstemming tussen 

ontwikkeling energiesysteem 

en energievraag en -aanbod, om 

netschaarste zoveel mogelijk te 

voorkomen en de beschikbare 

ruimte op het elektriciteitsnet 

efficiënt te benutten.

Dit moet gebeuren

Inzicht in de mogelijkheden om te sturen 

op ruimtelijke ontwikkelingen, zodat de 

concurrentie om transportruimte vermindert.

Inzicht in ontwikkelingen vraag en 

aanbod om te kúnnen programmeren 

(CES, mobiliteit, zoekgebieden, etc.).

Q2 | 2022 Q2 | 2022

Tweejaarlijks investeringsprogramma 

(regionale) netbeheerders komt tot stand 

met input van gezamenlijke partijen.

Een operationele structuur waarmee 

energiesysteem en energie vraag en –

aanbod op elkaar worden afgestemd.

Q4 | 2022 2023

GS besluit implementatieplan 

provinciale rol Regionale Energie 

InfraStructuur (REIS).

Q3 | 2022 Q3 | 2022

Sprintsessies energiesysteem 

per netwerkcluster.

Doorlopend Q2-Q3 | 2022

Afstemming met netbeheerders en 

RESsen onder de noemer ‘Samen naar 

integraal programmeren’ (SNIP).

Q3-Q4 | 2022

Implementatie provinciale rol 

Regionale Energie InfraStructuur.

Taskforce knelpunten in het energie-

systeem samengesteld en operationeel: 

team van specialisten biedt oplossingen voor 

optredende knelpunten door netschaarste.

Dit doen wij

Contactpersoon

Kijk verder online

        Het netwerk als schakel in de energietransitie

        Flexibiliteitsoplossingen elektriciteitsnet

Marleen Volkers

038 499 8716

mh.volkers-schokker@overijssel.nl 

Regie op energie-
infrastructuur

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/Kennisplein-item/het-netwerk-als-schakel-in-de-energietransitie/
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/flex-e-een-verkenning-naar-de-rol-van-flexoplossingen-in-overijssel/

	Knop 1: 
	Knop 2: 


