Ingezonden mededeling

Energietransitie

Gelderland
zet grote stappen

P
Programmamanager Energietransitie Yvonne Tieleman en
senior manager Jan Fokke Heida van de provincie Gelderland.

Energietransitie staat hoog op
de agenda van de provincie
Gelderland. Het doel: een energieneutraal Gelderland in 2050.
Om die ambitie te realiseren,
is er tot 2030 onder andere
30 miljoen euro per jaar extra
beschikbaar.

Firm of the future heeft de provincie Gelderland
geholpen bij het opstellen van het klimaatplan
voor de interne organisatie.
Dit is onderdeel van de totaalaanpak van de
agenda Klimaat & Energie van de provincie
Gelderland.
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rogrammamanager Energietransitie
Yvonne Tieleman: ‘Samen met onze
(kennis)partners, het bedrijfsleven
en burgers werken we op uiteenlopende niveaus en in verschillende
programma’s aan ons doel: een energieneutraalGelderland in 2050. De afgelopen tien
jaar hebben we ons intensief ingezet op het
verduurzamen van de energievoorziening.
De focus lag op energietransitie en nu is er
nadrukkelijk de reductie van broeikasgassen
als doelstelling bij gekomen. Provinciale
Staten gaf daaraan met een aantal moties
een impuls tot versnelling.’ Jan Fokke Heida,
senior manager: ‘Essentieel is dat iedereen
beseft dat je over dit thema niet in korte
termijnen kunt denken en handelen.
We werken dan ook niet alleen van project
naar project, maar ook op een breder
niveau.
Een totaalaanpak is een voorwaarde voor
succes. In iedere beleidsnota staat sinds
kort een standaard klimaatparagraaf over
de te verwachten energie-effecten, dat geeft
ook aan dat er in continuïteit wordt
gedacht.’
Drive
De provincie geeft zelf het goede voorbeeld.
Zo schreef Firm of the Future het Provinciaal
Interne Klimaatplan, bedoeld voor de eigen
bedrijfsvoering, het wagenpark, alle gebouwen en voor alle werknemers. Heida: ‘Het
onderwerp leeft bij onze medewerkers. We
kijken voortdurend naar hoe er koppelingen
tussen de verschillende beleidsgebieden
gerealiseerd kunnen worden. De drive om
ons doel te bereiken is enorm hoog, iedereen beseft dat het vijf voor twaalf is en dat
we alles op alles moeten zetten.’ Tieleman:
‘Die drive is er ook bij onze partners:
bedrijven, instellingen, medeoverheden
en burgerinitiatieven. En tegelijkertijd is er
ook hetbesef van de enorme omvang en
complexiteit van de opgave, die bedrijven en
burgers op allerlei manieren raakt.’
Uitdaging
De provincie adviseert, ondersteunt en

faciliteert. Heida: ‘Het is een grote uitdaging
hoe wij de meest optimale balans kunnen
bereiken tussen welvaart, verbondenheid
en duurzaamheid.’ Tieleman: ‘In grote
lijnen richten wij ons op het verminderen
van energiegebruik, de productie van
hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit
en innovatie. Bij het verminderen van het
energieverbruik staan energiezuinig wonen
en energiezuinige bedrijven(terreinen)
centraal. Bij hernieuwbare energie ligt de
focus op wind en zon, waarvoor we ruimte
moeten maken in onze leefomgeving. Bij
innovatie werken we bijvoorbeeld aan de
mogelijkheden die waterstof biedt in het
energiesysteem.’
Gelukkig zijn er in Gelderland veel organisaties met deskundigheid op klimaat en
energie en die werken ook al intensief
samen, vervolgt Tieleman. ‘Voor een
belangrijk deel gebeurt dit in het kader van
het Gelderse Energie Akkoord, waaraan
meer dan tweehonderd Gelderse organisaties en kennisinstellingen zijn verbonden.
Dat wordt ook landelijk gezien, blijkt
bijvoorbeeld uit een recent werkbezoek
door Koning Willem-Alexander aan het
bewonersinitiatief van de Benedenbuurt in
Wageningen. Zij werken aan een aardgasvrije buurt. Dit is een van de twee Gelderse
wijken van de Toekomst, die door het ministerie van BZK, dat inmiddels de wijkaanpak
ook heeft geadopteerd voor de warmtetransitie, zijn uitgekozen voor een subsidie
uit de klimaatenveloppe.
Versnelling
Aandacht voor het klimaat zit in het DNA
van bestuurlijk Gelderland. De meest groene
provincie van het land wil graag zo blijven,
voor haar inwoners, het bedrijfsleven en
toeristen. Heida: ‘Dat besef heeft onder
andere geresulteerd in het starten met
een meerjarige klimaat- en energieagenda
waarvoor Provinciale Staten 30 miljoen per
jaar extra ter beschikking heeft gesteld tot
2030. Als provincie pakken wij onze rol, erop
vertrouwend dat ook onze partners hun rol
pakken.’

