


Programma Bedrijven, Instellingen en Industrie



De opgave

Eén derde van de Gelderse CO2-uitstoot komt van het energieverbruik 
van het bedrijfsleven en de industrie. Dat betekent dat we hier 2,7 
megaton (Mt) CO2 moeten reduceren voor 2030 (tov 2017). Voor de 
industrie betekent dit een reductie van 1,4 Mt. Voor de publieke 
dienstverlening is de opgave 0,5 Mt; voor de commerciële 
dienstverlening 0,8 Mt. 



De strategie in drie sporen
1. Energie besparen
Zorgen dat alle bedrijven voldoen aan de Wet Milieubeheer (bij >25000 m3 gas en >50000 kWh gas).

2. Verduurzaming Gelderse industrie
De Gelderse industrie loopt al voorop in verduurzaming en reductie van de CO2-uitstoot. We willen zorgen dat we nu de 
stap maken naar hybride warmtevoorziening en verdere procesvernieuwing.

3. Energieke bedrijventerreinen
Met 50 van de 450 Gelderse bedrijventerreinen in 4 jaar voorop gaan lopen in samenwerking, duurzame opwekking van 
energie, opslag en uitwisseling van energie.



• Het verbinden van de stakeholders in de industrie en het bedrijfsleven 
rondom de energietransitie in Gelderland.

• Het organiseren van programma’s die bijdragen aan de doelstellingen van 
het Gelders Energie Akkoord ten aanzien van:
o Energiebesparing (Wet Milieubeheer voor bedrijven en instellingen >50.000 kWh en >25.000m3 gas)
o Verduurzaming van de Gelderse industrie (MJA, MEE, duurzame opwekking van elektriciteit en 

warmte en procesefficiency)
o Toekomstbestendige bedrijventerreinen, op de onderwerpen lokale opwekking en verbruik, smart 

grids, energiebuffering, aansluiting op het net, perslucht en koude
o Utiliteit, duurzame opwekking bij maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed

• Het communiceren van de doelstellingen en programma’s naar de 
eindgebruikers. Dat zijn leden van koepels, branches en 
ondernemersverenigingen en eigenaren van maatschappelijk vastgoed. 
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Waar staat het bedrijfsleven nu?



De RES-sen vergeleken



• Algemene observaties:
• Participatie bedrijfsleven verschilt per regio
• Uitgangspunt op papier is de opgave (TWh), maar in praktijk 

landschappelijke ruimte
• Gemeenten gaan wind uit de weg en kiezen vaak voor zon op land
• Regio’s programmeren risicovol (100-150% van 49% opgave) – kans op 

achterblijven in realisatie is groot (behalve Flevoland)
• Wind in Natura 2000 wordt als niet haalbaar veronderstelt voor 2030
• Meeste RES-sen bevatten geen doorkijk naar realisatie en uitvoering (en wie 

dat gaan doen)

• Juridische positie van bedrijven (consultatie, niet besluitvormend)

Observaties



• Impact op eigen bedrijfsvoering vraagt om investeringen in:
• Verduurzaming eigen bedrijfspand(en) –al dan niet in samenwerking met andere 

bedrijven
• Besparing op warmte (isoleren)
• Opwek van elektriciteit (zon op dak)
• Verduurzaming bedrijfsprocessen

• Kansen in de markt
• “Grootste verbouwing van Nederland”
• Particuliere & zakelijke markt: Isoleren en aardgasvrij-maken woningen (wijken) 

en bedrijfspanden (bedrijfsterreinen)
• Aanleg en exploitatie van energieprojecten (grootschalige zonneparken/zon op 

daken, windmolens, etc.)
• Innovatie

• Verdeling van schaarse warmtebronnen, betaalbaarheid

Belang van RES voor ondernemers



Sluit je aan en doe mee!

Het Gelders Energieakkoord is 
een netwerk waarin samen 
wordt gewerkt aan 
oplossingen voor problemen 
waar je als individu kan 
vastlopen. Samen werken aan 
kansen en wegruimen van 
belemmeringen om iets te 
betekenen voor een leefbaar 
klimaat. Wat we vragen is 
actief mee te werken aan de 
reductie CO2. Sluit je aan!



Samen voor ons klimaat 
geldersenergieakkoord.nl

Christian Lorist
Programmaregisseur Bedrijven, Instellingen en Industrie

06 51555021  |  c.lorist@geldersenergieakkoord.nl |  www.geldersenergieakkoord.nl
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