
Nederland staat voor de grote uitdaging om de energievoorziening te verduurzamen.

Veel provincies hebben energieambities geformuleerd met tussendoelen voor 2020 of 2023. 

Ten tijde van het formuleren van deze ambities leek dat nog ver weg, maar inmiddels komen 

de jaren met rasse schreden dichterbij. De druk op tijd en ruimte neemt toe. Wij spraken 

alle provincies over hoe zij met deze spanning omgaan. In dit whitepaper delen wij onze 

bevindingen over de rol die de provincies hebben in de energietransitie.

Henk Bouwmeester, Maya Savelkoul en Mark de Vries

Energietransitie: 
sleutelrol voor de twaalf provincies



Energietransitie: sleutelrol voor de 12 provincies | 2

150 Jaar na de eerste olieboringen heeft het gebruik van fossiele brandstoffen zijn langste tijd gehad. 

Doorgaan op dezelfde weg leidt tot schade voor mens en milieu en maakt de energievoorziening 

onzeker. In Parijs zijn bindende afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. 

Nederland heeft het akkoord goedgekeurd en is dus aan die afspraken gehouden. Er is een nieuw, 

duurzaam energiesysteem nodig: schoon, betrouwbaar en voor iedereen betaalbaar. 

De energietransitie vergt een periode van tientallen jaren waarin bestaande systemen worden afge-

bouwd en nieuwe hun weg vinden: nieuwe auto’s, verbeterde huizen, nieuwe industriële processen 

gebaseerd op andere grondstoffen en een andere infrastructuur. De energietransitie is veelomvat-

tend. Het gaat om andere vormen van energie produceren, transporteren, leveren, zelf opwekken, 

opslaan en gebruiken. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor belangrijke onderdelen van de Neder-

landse economie, de fysieke inrichting van ons land en de bestuurlijke en maatschappelijke verhou-

dingen. De transitie zit vol met nieuwe kansen, maar evenzoveel onzekerheden. 

De energietransitie is al vele jaren onderwerp van studie, overleg en voorzichtige eerste stappen. In-

middels is de transitie in volle gang. Veel provincies hebben rond 2005 een provinciale energieagenda 

vastgesteld met daarin ambities voor 2020 en doorkijkjes naar latere jaren. Het Nationaal Energie-

akkoord werd gesloten in 2013 en eind 2016 presenteerde het kabinet zijn Energieagenda voor 2030 

en 2050.

Provincies spelen als middenbestuur een sleutelrol om de energietransitie aan de gang te brengen. 

Veel systeemveranderingen gaan het lokale niveau immers te boven. Aan de andere kant zijn de 

geografische, culturele en economische verschillen in Nederland zo groot, dat een landelijk uniforme 

aanpak niet zal werken. De energietransitie vergt nu juist draagvlak en samenwerking op regionaal 

niveau. Binnen die context richten de verschillende provincies hun krachten op specifieke regionale 

kansen. Voor deze bestuurslaag biedt de energie-transitie een kans om haar toegevoegde waarde te 

laten zien. 

We zijn benieuwd waar de provincies nu staan. Hoe wordt de transitie ingevuld? We hebben alle 

provincies bezocht en de programmamanagers gesproken. Dat levert een aantal interessante inzich-

ten op. In dit whitepaper bespreken we de uitkomsten. Waar zetten de twaalf provincies op in, waar 

lopen ze tegenaan en wat kunnen we leren? 
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Groningen

Groningen heeft ambitieuze doelstellingen: 60 procent 

hernieuwbaar in 2035 en 100 procent in 2050. De weg 

ernaartoe is begin deze eeuw ingezet. Eerst experimen-

terend maar inmiddels steeds meer gefocust op zaken 

die werken. Belangrijke opgaven binnen het Groningse 

programma zijn ruimtelijke inpassing van zonneweides 

en 855 MW windenergie, handhaving van de Wet Milieu-

beheer en ontwikkeling van nieuwe technieken zoals wa-

terstofproductie om pieken in offshore energieaanbod te 

balanceren. Eén van de Groninger lessen is dat subsi-

die niet werkt om deze ontwikkelingen in gang te zetten. 

Wat wel werkt is branding en samenwerking met onder-

wijs, bedrijfsleven en lokaal bestuur. Bijvoorbeeld in de 

Energy Academy Europe en de Energy Valley, voortbou-

wend op het imago van Groningen als gasleverancier, 

maar dan nu als leverancier van duurzame energie. 

Zeeland

Zeeland hecht veel waarde aan de autonomie van de 

dertien Zeeuwse gemeenten. De geografie, een land 

van eilanden, heeft daar wellicht mee te maken. Daar-

om ziet de provincie haar rol vooral in agenderen en 

mobiliseren: zorgen dat andere partijen in beweging ko-

men. Dat lukt op enkele goed gekozen focusgebieden: 

windenergie op land en zonne-energie bij particuliere 

huiseigenaren. Nu wordt gewerkt aan vergelijkbare pro-

gramma’s voor warmtepompen, isolatie en besparing bij 

huishoudens. In 2016 is een provinciale energieagenda 

vastgesteld met als doel om evenredig bij te dragen aan 

landelijke doelstellingen. De uitdaging op dit moment is 

dat het ook de agenda van de dertien gemeenten wordt.

Twaalf keer provinciale energietransitie

Utrecht

Door wisselingen van colleges heeft de energietran-

sitie hier vrij laat invulling gekregen. Pas in de huidige 

collegeperiode kreeg dit onderwerp prioriteit. Mensen 

vanuit verschillende afdelingen zijn ingezet, er is en-

thousiasme ontstaan en er is in nauwe samenwerking 

met Provinciale Staten een energieagenda opgesteld 

die met brede steun is vastgesteld. De ambitie is hoog: 

energieneutraal in 2040. De meeste resultaten worden 

verwacht van gebouwgebonden energiebesparing en 

energielandschappen. De provincie wil daarvoor vooral 

optreden als bemiddelaar. In dialoog met gemeenten en 

woningcorporaties wil zij ondernemers met innovatieve 

businesscases stimuleren om een bijdrage te leveren 

aan de energietransitie. Zo wil Utrecht het klimaat schep-

pen waarin de energietransitie plaats kan vinden. 

Flevoland

Tot circa tien jaar geleden heeft Flevoland zich comple-

mentair aan gemeenten opgesteld. De Flevolandse erva-

ring is inmiddels echter dat de energietransitie om meer 

regie vraagt. Bijvoorbeeld op het gebied van windener-

gie. Er is een regioplan voor sanering en opschaling van 

verouderde windturbines om meer vermogen én een 

betere ruimtelijke inpassing te realiseren. Op een verge-

lijkbare manier wil Flevoland werken aan zonneparken. 

De ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Vanuit 

dat vergezicht wil de provincie komen tot een energiea-

genda die in de Omgevingsvisie kan worden vastgelegd. 

Daarbij ziet zij voor zichzelf drie rollen: reguleren, ontwik-

kelen en samenwerken. Vooral dat laatste is belangrijk: 

in haar eentje kan de provincie niet zo gek veel waarma-

ken. Door samen te werken is er ruimte voor bundeling 

van initiatieven, kennis en middelen. 
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Fryslân

Het stimuleren van lokale energie-initiatieven is een be-

langrijke pijler van het Friese energiebeleid. Het vergt 

vele kleine stappen om met een balans tussen lasten en 

lusten het grote vergezicht te realiseren. De provincie 

subsidieert dorpswerk om lokale en kleinschalige ener-

gie-initiatieven in de benen te helpen. Op dit moment 

zijn er zo’n vijftig lokale energie-coöperaties actief. Door 

de koepel ‘Us Koöperaasje’ worden deze ondersteund. 

Hier vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Het 

is een belangrijk kenmerk van de aanpak in Noord-Ne-

derland: niet top-down, maar bottom-up, aansluitend bij 

het lokale schaalniveau. Op dat niveau is de impact van 

de energietransitie voelbaar en daar moet dus ruimte zijn 

voor samenwerking en participatie. In dat licht hebben 

gemeenten, provincie en enkele andere partijen onlangs 

de Friese Energiestrategie vastgesteld, met de intentie 

om dat uit te bouwen tot een regionaal programma. 

Drenthe

Drenthe verbindt de energietransitie met sociaalecono-

mische doelstellingen. Energiebesparing in woningen 

zorgt immers ook voor nieuwe banen en lagere woon-

lasten. Met een zonnelening worden zonnepanelen voor 

meer mensen betaalbaar. De inrichting van energieland-

schappen kan leiden tot maatschappelijke weerstand, 

maar er zijn ook nieuwe economische kansen. De pro-

vincie brengt partijen bij elkaar zodat zij samen eige-

naar zijn en verantwoordelijkheid dragen. Het gaat om 

procesregie: met andere partijen in gesprek gaan over 

wat zij nodig hebben en daarover afspraken maken, bij-

voorbeeld via de Drentse Green Deal met bedrijven. Af-

hankelijk van het concrete geval is provincie vervolgens 

regisseur, meewerkend voorman, financier of toezicht-

houder. Drenthe wil niet blijven hangen in het schrijven 

van visies, maar aan de slag gaan en al doende leren. 

Overijssel

Overijssel voert het programma ‘Nieuwe Energie’ uit 

met als doel 20 procent nieuwe energie in 2023. Samen 

met maatschappelijke partners, netbedrijf Enexis en ge-

meenten is hiervoor de alliantie ‘Nieuwe Energie Over-

ijssel’ opgericht. Het aantal kernpartners in de alliantie 

is bewust klein gehouden, zodat gedeeld eigenaarschap 

gerealiseerd kan worden en de uitvoe-ring van projecten 

centraal staat. Het groepsgevoel is belangrijk. Het pro-

gramma werkt over een breed spectrum van oplossings-

richtingen en kenmerkt zich door een stijl van ‘durven 

te beginnen zonder dat we alles weten’. Showcase is de 

pyrolysefabriek in Hengelo waar bio-olie wordt gemaakt 

uit houtige biomassa. Verder ziet de provincie voor zich-

zelf vooral een rol bij realisatie van regionale warmtenet-

ten, energiebesparing in de woningvoorraad en bij het 

vinden geschikte locaties voor opwekking van zonne-, 

wind- bio- en bodemenergie.

Zuid-Holland

Zuid-Holland wil dat de CO2-emissie in 2050 met 80 pro-

cent is gereduceerd ten opzichte van 1990. Voor verschil-

lende tijdvakken en sectoren zijn tussendoelen gesteld 

en daarvoor zijn plannen en afspraken gemaakt met gro-

te en kleine spelers in de industrie, woningcorporaties 

en anderen. Een belangrijk project is de warmterotonde: 

aardwarmte en industriële restwarmte toepasbaar ma-

ken voor glastuinbouw en stadsverwarming. De rol van 

de provincie is breed: communiceren, lobbyen, facilite-

ren met kennis en revolverend geld, partijen verbinden, 

zelf voorbeeldig investeren en sturen door handhaving 

en toezicht. Vooral het opbouwen van de juiste netwer-

ken is cruciaal. Dat vraagt tijd om vertrouwen op te bou-

wen. De energieagenda is daarom adaptief: het einddoel 

blijft gelijk, maar daarbinnen is ruimte voor innovatie.
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Noord-Holland

Voor de periode tot 2020 heeft Noord-Holland doelen 

gesteld rond zonne-energie, windenergie, bio-energie, 

warmte en koude, glastuinbouw, industrie en de ge-

bouwde omgeving. Er is onder andere een revolverend 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland 

om de ambities voor elkaar te krijgen. Voor de periode 

tot 2050 wordt een routeplanner gemaakt. Deze geeft in-

zicht in de opgave en de bijdrage die de provincie kan 

leveren. Ook zijn er verkenningen uitgevoerd naar de 

wijze waarop Noord-Holland energieneutraal kan wor-

den in 2050 en welke ruimtelijke consequenties dit kan 

hebben. Door de routeplanner en de ruimtelijke verken-

ning te verankeren in het omgevingsbeleid, kan op het 

juiste moment de afweging tussen landschap, economie 

en energie worden gemaakt. Wat de rol van de provin-

cie vervolgens is, verschilt per situatie: regelgeving en 

handhaving, subsidie, regie, participatie, communicatie 

of delen en ontwikkelen van kennis.

Noord-Brabant

Noord-Brabant heeft in de afgelopen jaren veel, deels 

revolverend, geïnvesteerd in de Agenda van Brabant. 

De doelstellingen voor energietransitie zijn daarin on-

dergebracht. Naast het uitvoeren en opschalen van 

projecten voor duurzame energie op de korte en mid-

dellange termijn is innovatie de sleutel voor een door-

braak op langere termijn. Innovatie is ook de kracht 

van Brabant. Samen met kennispartners, hightechbedrij-

ven en de chemische industrie zet de provincie in op dis-

ruptieve technologie, circulaire economie, zero-emissie 

vervoer, slimme netten en energieneutraal renoveren van 

de gebouwde omgeving. De projecten lijken goede resul-

taten te gaan boeken, ook al is de CO2-winst op dit mo-

ment nog beperkt. Binnen de provinciale organisatie zijn 

effectieve dwarsverbanden georganiseerd. Om ver-

kokering te voorkomen heeft elke gedeputeerde een 

stukje energietransitie in zijn of haar portefeuille. Voor 

de toekomst komt het erop aan de meerjarige aanpak 

vast te houden en de resultaten zichtbaar te maken, 

zowel in CO2-reductie als in het aantal groene banen. 

Gelderland

Met als motto ‘Samen komen we verder’ hebben ruim 

100 partijen in 2015 het Gelders Energieakkoord onder-

tekend. Dit akkoord – met inmiddels 200 aangesloten 

partijen en 23 thematafels – heeft als doel een energie-

neutraal Gelderland in 2050.  Het akkoord is uitgewerkt 

in een uitvoeringsprogramma dat in maart 2016 is vast-

gesteld. Er worden doelstellingen geformuleerd op ver-

schillende schaalniveaus, met verschillende partijen en 

met een verschillende mate van concreetheid. Voor-

beelden zijn het initiatief Wijken van de Toekomst en de 

Gelderse Aanpak voor energiebesparing bij bedrijven 

(wortel-en-stok-benadering). In het uitvoeringsprogram-

ma levert de provincie inbreng op inhoud en structuur 

en vaak is ze de belangrijkste geldschieter. Naast het 

uitvoeringsprogramma zet Gelderland ook instrumenten 

en projecten in die al eerder waren opgestart, zoals het 

Innovatie- en Energiefonds Gelderland en de Regeling 

Burgerparticipatie ter ondersteuning van collectieve in-

vesteringen door burgers.
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Achtergrond: uitstoot broeikasgassen (energetisch en niet-energetisch)

Uitstoot broeikasgassen volgens www.emissieregistratie.nl, omrekenfactoren naar CO2-equivalenten (N2O: 265, SF6: 23900, fl uorverbindingen: 
1300, methaan: 21). Indien gegevens voor 1995 ontbraken zijn andere jaartallen gebruikt.

Provincies zijn van oudsher een sterke partij in energieland. Tot in de jaren negentig waren zij eigenaar van 

de energiebedrijven en daarmee een bepalende factor. Met de verkoop van de energiebedrijven leek die rol 

te verdwijnen. Interessant is echter dat de gelden bij de verkoop vrijkwamen nu vaak worden ingezet om 

decentrale, duurzame energie-initiatieven van de grond te helpen. Via een U-bocht komt de invloed ten dele 

weer terug en dat zou de provincie moeten passen als een oude jas.

Limburg

De provincie Limburg kent sinds 2012 het Limburgs 

Energiefonds (LEF). Vanuit dit fonds wordt fi nancieel 

bijgedragen aan investeringen van ondernemingen en 

non-profi torganisaties in CO2-besparende en circulaire 

oplossingen. Voor particuliere woningeigenaren heeft 

de provincie inmiddels 8.000 duurzaamheidleningen 

verstrekt voor investeringen in energiebesparing en 

opwekking van duurzame energie. Woningcorporaties 

hebben gezamenlijk met het project Duurzaam Limburg 

18.000 zonnepanelen geplaatst. Naast zonne-energie is 

asbestsanering een prominent onderwerp in Limburg: 

meerdere fi nanciële regelingen van de provincie voor 

energiemaatregelen bieden ook ruimte voor asbestsane-

ring. Interessante kans voor de toekomst is het benutten 

van industriële restwarmte van Chemelot voor verwar-

ming van omliggende woonwijken. De rol van de provin-

cie is daarbij vooral om verbindingen te leggen, kennis 

te ontwikkelen en kennis te delen.
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Iedereen zet hoog in

Alle provincies zijn ambitieus in hun doelstellingen. Gro-

ningen kiest voor 60 procent hernieuwbaar in 2035 en 

100 procent in 2050. Noord-Holland wil energieneutraal 

zijn in 2050. Zuid-Holland mikt op 80 procent CO2-reduc-

tie in 2050. Het valt op dat de doelen verschillend zijn 

geformuleerd, maar stuk voor stuk ambitieus. De eindsi-

tuatie ligt echter nog ver in de toekomst, en dat is veilig. 

Het wordt lastig als we vragen naar de inspanningen en 

resultaten op korte termijn. In Zeeland zijn concrete doe-

len gesteld voor de particuliere woningvoorraad, maar 

moet er nog een structuur komen om actief aan die doel-

stelling te werken. Utrecht moet energieneutraal zijn in 

2040, maar de vraag is of die ambitie haalbaar is met de 

rol van aanjager en bemiddelaar. Alle provincies hebben 

zich gecommitteerd aan hoge ambities. De consequen-

ties daarvan moeten voor een belangrijk deel nog con-

creet worden ingevuld.

Provincies zoeken naar hun rol 

Het tweede wat opvalt is dat de provincies zoeken naar 

hun rol en toegevoegde waarde om de opgaven te re-

aliseren. Op veel punten staan anderen ook aan de lat. 

Gemeenten, woningcorporaties en huizenbezitters gaan 

over de woningvoorraad. Warmtenetten zijn momen-

teel vooral een zaak van energiebedrijven en gemeen-

ten. Industriële grootverbruikers maken afspraken met 

de rijksoverheid over hun energiegebruik. Maar al deze 

partijen krijgen op eigen kracht de transitie niet van de 

Beleid in bescheidenheid

grond. Daar komt bij dat er een grote maatschappelij-

ke wens is om ‘bestuurlijke drukte’ te voorkomen. Meer 

dan eens wordt aan de poten van het provinciebestuur 

gezaagd. Dat tast hun doorzettingsmacht aan. Toch ver-

eist de energietransitie een sterke regie en het is helder 

dat de provincie als geen ander zicht heeft op regionale 

ontwikkelingen en het netwerk heeft om anderen in hun 

kracht te zetten. De provincie kan en moet gemeenten, 

waterschappen, burgers, bedrijven en andere initiatief-

nemers ondersteunen met tijd, geld en denkkracht. Door 

partijen bij elkaar te brengen, kan de energietransitie een 

succes worden. Maar hoe dwingend kan en wil de pro-

vincie zijn? Dat is een vraagstuk waar men mee worstelt. 

Liever de wortel dan de stok

Provincies beschikken over veel instrumenten om beleid 

te effectueren, variërend van communicatie, kennis en 

onderzoek, subsidie, leningen, projectontwikkeling tot 

en met verordeningen, toezicht en handhaving. Maar het 

valt op dat bij de energietransitie hoofdzakelijk het zach-

te, stimulerende deel van het spectrum wordt gebruikt. 

Vaak gaat het om communicatie, partijen met elkaar in 

contact brengen en faciliteren met kennis. De provincies 

bouwen hierbij voort op hun jarenlange relaties met 

medeoverheden, bedrijven, corporaties, inwoners en sa-

menwerkingsverbanden. Daarnaast worden ontwikkelin-

gen aangejaagd met subsidie, vaak in de vorm van een 

revolverend fonds. Het palet van instrumenten is echter 

Sinds de ondertekening van het Nationaal Energieakkoord in 2013 en de Statenverkiezingen van 

2015 is iedere provincie volop bezig om de energietransitie vorm te geven. Het richtjaar van het 

Energieakkoord (2020/2023) nadert met rasse schreden. Dus het gaat erom spannen. Hoe wordt de 

energietransitie aangepakt? Vijf zaken vallen ons op.



Energietransitie: sleutelrol voor de 12 provincies | 9

breder. Het is opmerkelijk dat sturen met handhaving en 

toezicht, van oudsher sterke provinciale sturingsinstru-

menten, voor de energietransitie nauwelijks worden in-

gezet. Provincies kiezen voor de wortel, minder voor de 

stok. 

Angst om te ondernemen

Een vierde constatering is dat provincies het zekere voor 

het onzekere nemen. Risico’s worden het liefst verme-

den en er is een zekere angst om te ondernemen. Politici 

worden in de media en door volksvertegenwoordigers 

immers afgerekend op gerealiseerd beleid, niet op goed 

bedoelde experimenten. Al te ‘innige’ samenwerking 

met bedrijven – bijvoorbeeld bij aanbestedingen en pro-

jectontwikkeling – wordt vermeden, terwijl ondernemers 

nodig zijn om innovaties tot stand te brengen. Het ver-

strekken van garanties, publiek-private samenwerking 

en innovatieve aanbestedingen doen al snel een hoop 

stof opwaaien in provinciehuizen, terwijl die instrumen-

ten zeker op de lange termijn het verschil kunnen maken. 

Het kost veel overredingskracht om ambtenaren, staten-

leden en soms ook gedeputeerden te overtuigen deze 

instrumenten in te zetten.

Samenwerken, samenwerken  
en samenwerken

Het laatste wat opvalt is dat alle provinciale energieplan-

nen bol staan van het woord ‘samenwerken’. Overal wor-

den Green Deals, convenanten en akkoorden gesloten. 

Het Gelders Energieakkoord is daarvan een voorbeeld. 

Ook worden samenwerkingen soms bewust niet gefor-

maliseerd. Logisch, want in netwerkvorming schuilt de 

unieke kracht van het middenbestuur: tussen top-down 

en bottom-up. De provincie kan de verbinding leggen 

tussen partijen die het schaalniveau van individuele ge-

meenten overstijgen en staat tegelijk dicht genoeg bij de 

uitvoering om regionale verschillen productief te maken.

Samenwerking is dus logisch, maar soms lijkt het erop 

dat de provincie het als mantra inzet om een ivorentor-
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enimago te voorkomen. Verbinding met de buitenwereld 

en openheid voor nieuwe perspectieven kan doorslaan 

in het meewaaien met alle winden en eindeloze dialo-

gen. Soms wordt samenwerking gemotiveerd vanuit de 

noodzaak om draagvlak voor beleid te krijgen. Hoe meer 

mensen participeren, hoe beter de maatschappelijke ac-

ceptatie, is de redenering. Dan rijst de vraag of de urgen-

tie van het klimaatbeleid wel ruimte biedt om projecten 

pas te realiseren als iedereen het ermee eens is. De tijd 

dringt en misschien vraagt dat wel om hardere keuzes 

waarbij bestuurders uitleggen waarom ze keuzes maken, 

ook al stuiten die op weerstand. Bestuurders die dat met 

verve kunnen verdedigen zijn in 2050 onze nieuwe helden.

Regionale verschillen productief  
maken

De energietransitie is veelomvattend en divers. An-

ders dan misschien in Noorwegen of Zwitserland,  

moet Nederland het hebben van een waaier van oplos-

singen. Daar komt bij dat juist ook decentrale initiatieven 

een essentiële bijdrage leveren aan de gewenste transi-

tie. In onze gesprekken wijzen alle programmamanagers 

op specifieke kenmerken, mogelijkheden en kwaliteiten. 

Provincies zijn zeer verschillend qua landschap en ruim-

te, maar ook qua politiek-maatschappelijke cultuur en 

sociaaleconomische structuur. Deze dimensies bepalen 

welke kansen er zijn. Flevoland zet voluit in op windener-

gie en speelt in op de maakbaarheid van het landschap. 

In de warmtesector is meer duidelijkheid van de overheid nodig. De aanleg en exploitatie van regionale 

warmtenetten bevindt zich in een onvolkomen markt waar zonder overheidsingrijpen niet de gewenste 

versnelling tot stand komt. Er is een autoriteit nodig die knopen doorhakt over transportnetten en warmte-

bronnen. Het Rijk kan dat niet alleen zijn; de provincie kan hier een sterke rol nemen. 

Succesfactoren voor versnelling

De energietransitie gaat niet vanzelf. De vijf bevindingen uit het vorige hoofdstuk laten zien dat het 

voor provincies – net als voor andere betrokkenen – een zoektocht is om de beste koers te bepalen. 

De vraag is nu welke uitdagingen de programmamanagers voor de komende jaren zien. Welke aan-

knopingspunten zien wij voor provincies om de energie-transitie te versnellen? 

enimago te voorkomen. Verbinding met de buitenwereld 

en openheid voor nieuwe perspectieven kan doorslaan 

in het meewaaien met alle winden en eindeloze dialo-

gen. Soms wordt samenwerking gemotiveerd vanuit de 

noodzaak om draagvlak voor beleid te krijgen. Hoe meer 

mensen participeren, hoe beter de maatschappelijke ac-

ceptatie, is de redenering. Dan rijst de vraag of de urgen-

tie van het klimaatbeleid wel ruimte biedt om projecten 

pas te realiseren als iedereen het ermee eens is. De tijd 

dringt en misschien vraagt dat wel om hardere keuzes 

waarbij bestuurders uitleggen waarom ze keuzes maken, 

ook al stuiten die op weerstand. Bestuurders die dat met 

verve kunnen verdedigen zijn in 2050 onze nieuwe helden.
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Innovatie in de vervoerssector speelt een belangrijke rol 

in Noord-Brabant, aansluitend bij de hightecheconomie 

rond Eindhoven en de auto-industrie bij Helmond. In 

Friesland, Drenthe en Overijssel zijn lokale energiecoö-

peraties zeer actief. In Zuid-Holland spelen juist afspra-

ken met het bedrijfsleven een grote rol. Gelderland kent 

een rijke overlegcultuur en Groningen wil de Energy Val-

ley van Europa zijn, in aansluiting op de gastraditie. Er is 

geen ultieme oplossing die we over Nederland kunnen 

‘uitrollen’. Het is juist de kunst om verschillen productief 

te maken en van elkaar te leren. 

Als één overheid naar buiten treden

De energietransitie heeft te maken met wet- en regelge-

ving op alle niveaus: internationale klimaatafspraken, 

Europese regelgeving, nationale wetgeving, provinciale 

en gemeentelijke regelgeving. Vooral het milieubeleid 

kent vele vaders. Voor de markt is het een doolhof. De 

overheid spreekt met tien verschillende monden: een 

veelkoppig monster. Versnippering is funest. Het zou 

voor bedrijven een opluchting zijn als de overheid achter 

de schermen de zaken afstemt en initiatiefnemers niet 

lastigvalt met al te veel loketten en regels. Provincies zijn 

in de gelegenheid om de regionale doorwerking van na-

tionale en internationale wet- en regelgeving samen te 

vatten en binnen die kaders ruimte te vinden voor eigen 

beleid. Om die reden bemoeit Overijssel zich bijvoor-

beeld met de handhaving op energie in het kader van 

de meerjarenafspraken die het Rijk met bedrijven maakt. 

Provincies kunnen bovendien een rol spelen bij ontslui-

ten en combineren van subsidiepotten van verschillende 

overheidslagen en intermediëren tussen bedrijven uit de 

regio enerzijds en ministeries of Brussel anderzijds.

 

Continuïteit borgen ondanks  
politieke wisselingen
 
De energietransitie is gevoelig voor politieke wisselin-

gen. De kleur van een college bepaalt in ruime mate 

welke prioriteit dit thema krijgt. De afspraken van pro-

vincies binnen het Nationaal Energieakkoord zijn ken-

nelijk nog vrijblijvend. Dat geldt ook voor afspraken 

zoals het Bestuursakkoord Windenergie op Land uit 

2013. Als de afspraken niet worden gerealiseerd, vol-

gen er geen sancties. Daarom moeten programma’s 

voor regionale energietransities kunnen steunen op 

een ruime meerderheid in Provinciale Staten. De helft 

plus één is te mager. Afspraken die de provincie maakt 

met bedrijven, gemeenten en andere initiatiefnemers, 

moeten bovendien afdwingbaar zijn, ook als er na de 

verkiezingen een ander college zit. Bedrijven maken 

hun businessmodellen immers niet slechts voor de rest 

van de collegeperiode, maar voor een langere periode. 

Rolbewust, maar niet rolvast zijn

We hebben gezien dat alle provincies in zekere mate 

worstelen met hun rol in de energietransitie. Het is de 

vraag of die rolbepaling wel zo relevant is. Kenmerk van 

de energietransitie is nu juist dat partijen gezamenlijk de 

sleutel in handen hebben om veranderingen te realise-

ren. Alleen door open in een samenwerking te stappen 

en met elkaar mogelijkheden te verkennen, ontstaan ver-

nieuwende oplossingen. ‘Staar je niet blind op je eigen 

rol’, zeggen sommige programmamanagers: ‘Soms is 

het heel waardevol om buiten je eigen vooropgestelde 

kaders te denken en te doen.’ Het kan heel effectief zijn 

als provincies onverwachte dingen doen, zoals in Over-

ijssel waar de provincie intensief meewerkte aan de ex-

ploitatie van aardwarmte door glastuinbouwbedrijven. 

Het gaat om flexibiliteit in rollen, adaptieve agenda’s, pu-

bliek-private samenwerking en ruimte om fouten te ma-

ken en daar-van te leren. Bestuurders (en ambtenaren) 

hebben daarvoor bewegingsvrijheid nodig van Provinci-

ale Staten, terwijl statenleden als volksvertegenwoordi-

gers tegelijkertijd wel voldoende sturingsmogelijkheden 

willen hebben.
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Het hele palet van instrumenten 
gebruiken 

De energietransitie is breed. Ze heeft betrekking op diver-

se sectoren in de samenleving, er zijn uiteenlopende par-

tijen bij betrokken met verschillende risico’s en verdien-

modellen. Het overheidsinstrumentarium moet daarop 

worden afgestemd. De provincie beschikt in verschillen-

de beleidsvelden over een breed palet van instrumenten: 

•  Lobby naar Rijk en EU voor fiscale prikkels, wetgeving, 

proces- en investeringsgeld

•  Kennis inbrengen en delen, goede voorbeelden in de 

etalage zetten, onderzoek (laten) doen

• Communicatie

•  Zelf voorbeeldig investeren, launching customer zijn

•  Partijen verleiden tot verandering

•  Verbinden, de juiste partijen bij elkaar brengen en 

samenwerking faciliteren

• Optreden als gebiedsregisseur

•  Vergunningen verlenen, handhaven en toezicht  

houden

•  Als aandeelhouder invloed uitoefenen op  

netbeheerders

• Verstrekken van subsidies en leningen

• Verordenen

• Et cetera

Het is van belang om een mix van instrumenten in te 

zetten om de energietransitie aan te jagen en in de ge-

wenste richting te sturen. De mogelijkheden voor sturing 

door verordeningen, vergunningen, toezicht en handha-

ving kunnen ook nodig zijn.

 

Omgevingsmanagement betekent 
ook moeilijke knopen doorhakken
 

Nut en noodzaak van de energietransitie worden door 

klimaatsceptici voortdurend betwist. Dat mist zijn uit-

werking niet. Niemand betwijfelt de noodzaak van ver-

sterking van de zeewering, maar de noodzaak om paal 

en perk te stellen aan CO2-emissies is abstract. Boven-

dien is er eindeloos discussie over de beste oplossing. 

Omdat energieprojecten bijna zonder uitzondering veel 

impact op de ruimte hebben, geeft het voortbestaan van 

die discussie voeding aan bezwaarmakers. Natuurlijk, 

zij moeten worden gehoord en invloed kunnen hebben, 

maar omgevingsmanagement moet niet leiden tot een 

vetocratie waarin een kleine groep blokkades kan op-

werpen en hogere doelen onmogelijk kan maken. Om-

gevingsmanagement is een kunst: samenwerking, par-

tijen horen, participatie, ruimte geven aan lokale wensen 

Een klassiek overheidsinstrument dat de markt een zet kan geven, is subsidieverlening, al dan niet in via 

een revolverend fonds. Subsidiëren wordt door sommige critici echter gezien als verspilling van publieke 

middelen en verstoring van de vrije markt en de politiek is daar gevoelig voor. De energietransitie zit vol 

onzekerheden die vragen om ruimte voor experimenten. Juist de provincie kan met subsidies een verschil 

maken door deze nauwkeurig te richten op realisatie van specifieke beleidsdoelen. Zie bijvoorbeeld de 

subsidies van Noord-Brabant voor ontwikkeling van doorbraaktechnologieën, de subsidie van Fryslân voor 

dorpswerk om energieprojecten te ondersteunen of subsidie in Limburg voor zonnepanelen indien het 

wordt gecombineerd met asbestsanering van bedrijfsdaken. De provincie kan subsidies bovendien revolve-

rend inzetten: als het project een succes is, komt het geld weer terug. Door die manier van werken kan met 

weinig geld veel in gang worden gezet.
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en waar mogelijk tegemoetkomen aan bezwaren.  

Soms betekent omgevingsmanagement ook: uitleggen 

waarom een beslissing, ondanks de bezwaren, toch 

wordt genomen. Het is een precair proces, maar als ie-

dereen zijn rol met overtuiging speelt, komt het proces 

op gang. Provincies kunnen daarin als middenbestuur 

een belangrijke rol spelen.

Gewoon aan de slag gaan

In 1972 kwam de Club van Rome met het rapport ‘Gren-

zen aan de groei’ waarin duidelijk werd dat de ongebrei-

delde welvaartsgroei desastreus is voor de planeet. In 

1987 kwam de Commissie Brundtland met het rapport 

‘Our Common Future’. In 1992 werd het eerste wereld-

wijde klimaatverdrag getekend in Rio de Janeiro, ge-

volgd door het Kyotoprotocol in 1997 en de Klimaatcon-

ferentie van Parijs in 2015. In Nederland is in opdracht 

van de regering in 1998 het Interdepartementaal Onder-

zoeksprogramma Duurzame Technologische Ontwikke-

ling afgerond waarin modellen zijn uitgewerkt om eco-

nomische groei en duurzaamheid met elkaar te rijmen. 

In 2009 kwam het Regieorgaan EnergieTransitie, even-

eens in opdracht van de regering, met een compleet plan 

voor 2050.

We weten al heel veel. De tijd van studeren en positie 

bepalen mag voorbij zijn. De indruk bestaat echter dat 

we blijven zoeken naar de heilige graal en dat lijkt een 

tactiek om harde keuzes vooruit te schuiven. We moeten 

onze ogen niet sluiten voor innovaties die er hoe dan 

ook nog aan zullen komen en niet blind zijn voor voort-

schrijdend inzicht. Maar de tijd is aangebroken om op 

basis van alle informatie die we nu tot onze beschikking 

hebben, aan de slag te gaan. 
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De energietransitie is een kans voor provincies om hun 

toegevoegde waarde te onderstrepen. In onze ronde 

hebben we gezien dat de provincie een essentiële rol 

speelt om bottom-up en top-down met elkaar te verbin-

den. Er is samenwerking nodig op een schaalniveau dat 

de gemeentegrenzen overstijgt en de regionale diversi-

teit respecteert. Als geen ander kan de provincie partijen 

samenbrengen en innovaties aanjagen.

De energietransitie maakt overal nieuw enthousiasme 

los. Wij danken de programmamanagers van de twaalf 

provincies voor hun tijd, inspiratie en openhartigheid. 

Provincie Groningen, Jeroen Bakker

Provincie Fryslân, Thomas Ietswaart en Barend Leest

Provincie Drenthe, Jelle van der Heide

Provincie Overijssel, Arnout Potze

Provincie Gelderland, Yvonne Tieleman

Provincie Utrecht, Hans Kraaij

Provincie Flevoland, Dennis Menting

Provincie Noord-Holland, Ragna Kroes en  

Jessica Schonewille

Provincie Zuid-Holland, Annelies van Ewijk

Provincie Zeeland, Leo Leynse, Leo van der Klip en  

Guido van Goethem

Provincie Noord-Brabant, Jeroen Kroonen

Provincie Limburg, Pierre Senster

Energietransitie: sleutelrol voor de twaalf 
provincies

Het bestaan van het provinciebestuur is niet onomstreden. De discussie over de deltametropool is 

nog niet afgerond, of er barst een discussie los over landsdelen en superprovincies. Ook voor bur-

gers is de rol niet altijd evident. De opkomst bij de laatste statenverkiezingen was historisch laag.  

Voor velen is het werk van provinciebesturen onzichtbaar. 
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Maya Savelkoul

Twynstra Gudde

Adviseur

msv@tg.nl

06 146 649 56

Hebt u vragen of opmerkingen over dit thema? Neem dan contact met ons op:

Twynstra Gudde

Amersfoort
Stationsplein 1

Postbus 907
3800 AX Amersfoort
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