
Bijlage 1 Beleidskaders nader uitgewerkt 
Deze bijlage hoor t bij hoofdstuk 1 en geeft meer informat ie over beleidskaders en maatschappeli jke 

ontwikkel ingen die samen zorgen dat het maken van een Regionale Energiestrategie is ingezet. 

We dienen al onze hulpbronnen eff ic iënter te gaan gebruiken en zuiniger om te springen met energie 

en biodiversiteit . Daarnaast moeten we investeren in kennis en onderwijs, zodat er technologieën 

kunnen worden ontwikkeld waarmee latere generaties met minimale inzet van schaarse grondstof fen 

en fossiele energie een aanvaardbaar welvaartsniveau voor zichzelf kunnen creëren. 

De laatste 5 jaar is er een stroomversnel l ing ontstaan in het kl imaatbeleid, aangejaagd door tal van 
verontrustende ontwikkel ingen. De ontwikkelde beleidskaders vanuit de overheid en de 
ontwikkel ingen vanuit het bedrijfsleven zorgen ervoor dat er een context geschetst word t waarbinnen 
de energietransit ie en de strategie voor West-Brabant vorm dient te krijgen. Hieronder de 
belangrijkste beleidskaders en trends in de maatschappij . 

Het klimaatverdrag van Parijs 
In december 2015 sloten 189 landen een verdrag om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze 
landen, waaronder Nederland, spraken af: 

« De maximale gemiddelde temperatuurst i jg ing 2 graden Celsius mag bedragen ten opzichte van 
het pre-industr iële t i jdperk. 

» Dat de ui tstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen moet verminderen. 

» Dat zij de negatieve gevolgen van kl imaatverandering aanpakken. 
» Dat zij f inancieel bi jdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek 

doen naar kl imaatbestendige ontwikkel ingen. 

Europese doelstellingen 
In 2010 legden de l idstaten van de Europese Unie het 10-jarenplan 'Europa 2020' vast. In het plan zijn 

onder andere afspraken opgenomen die opwarming van de aarde tegen moet gaan. De 

duurzaamheidsdoelstel l ingen zijn inmiddels ver lengd to t ver na 2020. Nederland heeft in deze 

afspraken de volgende bindende opgave: 

2020 2030 2040 
Reductie broeikasgassen 2096 4096 8096 

Duurzame 
energieopwekking 

2096 2796 7596 

Minder energieverspil l ing 2096 2796 3096 

Nationaal Energieakkoord en Energieagenda 
Meer dan veert ig organisaties, waaronder alle Nederlandse overheden, sloten in 2013 het Nationaal 

Energieakkoord. De organisaties kwamen het volgende overeen: 

Energie 2020 2023 2050 
Toename duurzame 
energieopwekking 

1496 1696 10096 (of nearly 
energy zero) 

Minder energieverspil l ing 1,596 besparing op energieverbruik per jaar. Totaal 100 PJ per 2020. 

In het Energieakkoord staan bindende afspraken voor Nederland en dus ook voor de regio West-

Brabant. 



Het Energieakkoord geeft duideli jke richtl i jnen over duurzame energieopwek en energiebesparing. 
Hoe beide doelen op de verschil lende t i jdst ippen bereikt gaan worden, word t in het energieakkoord 
niet ui tgediept. In de Energieagenda "Naar een C0 2 -arme energievoorziening" van het ministerie van 
Economische Zaken (dec. 2016) word t voor het eerst door het Rijk uiteengezet hoe de doelen behaald 
moeten worden . Deze agenda is het fundament voor de energietransit ie in Nederland de komende 
jaren. Hieronder de belangrijke punten uitgelicht. 

Bewustzijn 

« Het kabinet geeft het belang van lokale energieproduct ie aan. Dit bevordert het bewustzijn en 

vergroot het draagvlak van de transit ie. Het kabinet bli j f t lokaal opgewekte hernieuwbare energie, 

zoals zonne-energie, ondersteunen. 

Gemeenten primair verantwoordelijk 

« Op lokaal en regionaal niveau kan het best worden bezien welke besparingsmogeli jkheden en 

duurzame alternatieven geschikt zijn om in de warmtevraag te voorzien en in welk tempo de 

transit ie het beste vorm kan kri jgen. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordel i jk . 

Gasvrije wijken 

» Hergebruik van reststromen word t gefacil i teerd, het Rijk gaat aan de slag met openbare 

warmtene t ten . Er worden in beginsel geen nieuwe gasnetten aangelegd in n ieuwbouwwi jken. De 

aansluitpl icht in de Gaswet word t geschrapt en er zal een breder aansluitrecht op energie

infrastructuur voor warmtevoorz iening in wetgeving worden verankerd. 

Circulair denken 

» Er komt een meerjar ig innovat ieprogramma gericht op CGvarm en eff iciënt warmtegebruik en 

nieuwe producten en circulariteit. 

Ondersteuning vanuit het rijk 

» Energiebesparing door middel van prijsprikkels, subsidies, laagrentende leningen, voorl icht ing en 

ondersteuning van innovatieve aanpakken word t gecontinueerd of ui tgebreid. 

Verplichtingen 

« Waar nodig word t (een min imum aan) energiebesparing verpl icht, bi jvoorbeeld in de 

ut i l i te i tsbouw voor kantoren en in de huursector. 

Omgevingswet 

Het grootschalig uitrol len van duurzame energie opwek en de bi jbehorende infrastructuur is een lang 

en soms moeizaam proces. Windmolens, zonnepanelen en warmteoplossingen hebben impact op de 

leefomgeving en de ruimtel i jke ordening. Wanneer een zonneveld of w indmolen ontwikkeld word t , 

krijgt de ontwikkelaar te maken met verschil lende bestuursorganen, verschil lende wet ten en wanneer 

het tegenzit ook meerdere beroeps- en bezwaarprocedures. Dit maakt dat het soms meerdere jaren 

duur t voordat een project daadwerkeli jk van de grond komt. De nieuwe omgevingswet strooml i jnt en 

vereenvoudigt deze regels en procedures, zodat ruimtel i jke projecten meer ru imte krijgen en 

makkeli jker opgezet kunnen worden. 



Provinciaal beleid en samenwerking 

De provincie Noord-Brabant kiest voor innovatie als route naar duurzame energie. Door te investeren 

in technologie en kennis maken we duurzame energie to t een van de pijlers van de Brabantse 

economie. Hierbij ligt de focus op innovatie. 

Energieagenda Noord-Brabant en Uitvoeringsprogramma Energie 

De Energieagenda Noord-Brabant 2010-2020 concentreert zich op zeven gebieden. Rond drie 

gebieden ziet de provincie kansen om Noord-Brabant te laten groeien to t een internationale topregio: 

- zon-PV, 

de biobased economy en 

elektrisch r i jden/s l imme netwerken. 

Hier is volgens de provincie gerichte investering op z'n plaats. Op vier andere gebieden zal de 

provincie kansen scheppen door het vergroten van mogel i jkheden binnen het ruimtel i jke 

inst rumentar ium, we t - en regelgeving en het wegnemen van drempels. Het gaat hierbij om de 

aandachtsgebieden: 

windenergie 

duurzame warmte 

energiebesparing in de gebouwde omgeving 

de onderl iggende decentrale netwerken. 

Me t het inzetten van exper imenten kan de provincie een extra impuls geven aan innovaties. In haar 

ui tvoer ingsprogramma Energie van februari 2016 stelt de provincie de volgende ambities en doelen: 

1. Het verduurzamen van de Brabantse energievoorziening 
» Opwekking duurzame energie: 1496 in 2020 en 10096 in 2050 
» C0 2 - reduct ie t.o.v. 1990: 2096 in 2020, 4096 in 2030 en 80-9596 in 2050 

2. De vergroening van de Brabantse economie 
» 4 Mi l jard omzet per jaar in 2020 
« 15.000 to t 25.000 Fte werkzaam in de duurzame energiesector 

3. Draagvlak voor de energietransit ie 
» 100.000 Brabanders doen actief mee via energiecoöperaties, NOM-renovat ie eigen woning, 
buurkracht, etc. 
» 500.000 Brabanders hebben geïnvesteerd in opwekking van duurzame energie 

De provincie kiest een regierol. De provincie ziet deze rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om het 
organiseren van vern ieuwde samenwerking, het organiseren van extra projectontwikkel ing en 
communicat ie. In het ui tvoer ingsprogramma wil de provincie versnellen op 5 thema's: 

1. Gebouwde omgeving 
2. Smart en Green mobi l i ty 
3. Energieneutrale Industrie 
4. Sustainable Energyfarming als motor van vernieuwing 
5. Energieke landschappen. 

Per thema zijn er concrete act ieprogramma's ui tgewerkt die momentee l worden uitgevoerd. 
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Provinciale omgevingsvisie 
De Brabantse Omgevingsvisie word t een visie op de fysieke leefomgeving. Bossen, beken, bebouwing, 
wegen en luchtkwal i tei t zijn hier voorbeelden van. Al deze elementen hebben op verschil lende 
manieren met elkaar te maken. Het gaat om keuzes op hoofdl i jnen en voor de lange te rmi jn , gericht 
op inhoud en de manier van samenwerken. De Brabantse Omgevingsvisie focust op vier grote 
maatschappeli jke opgaven, waar de provincie samen met alle Brabanders aan wil werken. Een van 
deze 4 opgaven is Brabant Klimaatzeker. Duurzame Energie is daarmee een belangrijke pijler binnen 
de omgevingsvisie. 

Energiefonds -Brabant 
De huidige f inanciële markt en de regelgeving voor de banken maakt het lastig om aan kapitaal te 
komen voor energieprojecten. De provincie heeft het Energiefonds Brabant opgericht. De provincie 
Noord-Brabant wil daarom met het Energiefonds Brabant deze belemmeringen wegnemen en samen 
met betrokken parti jen investeren in energieprojecten. Het Energiefonds Brabant zet met kapitaal en 
professionele ondersteuning kansrijke project ideeën om in concrete realisatie van duurzame 
energieprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om herkenbare projecten, waarbij burgers zelf betrokken 
kunnen zijn, bijvoorbeeld via lokale energie-ini t iat ieven. Zo wil de provincie bijdragen aan de 
versnelling van de energietransit ie en invull ing geven aan Europese en nationale klimaatdoelstel l ingen. 
Het energiefonds is in uitvoering bij de Brabantse Ontwikkel ing Maatschappij (BOM). 

Het Brabants Energieakkoord en de Brabantse Energie Alliantie (BEA) 
Ook de Brabantse bedri jven, maatschappeli jke organisaties, kennisinstell ingen en inwoners maken 
werk van de provinciale ambities. In het voorjaar van 2015 mondde dit, onder leiding van SER Brabant, 
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uit in het Brabants Energieakkoord. Een akkoord met de SER Brabant, de Brabants-Zeeuwse, 
Werkgeversvereniging (BZW), de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisat ie (ZLTO), de Verenigde 
Energie Coöperaties Noord-Brabant (VEC), de Brabantse Mil ieufederat ie (BMF) en de B5 (stedelijk 
netwerk van vijf grote Brabantse steden). Het Brabants Energieakkoord is inmiddels doorontwikkeld 
t o t een Brabantse Energie Alliantie die gezamenli jk werkt aan de energietransit ie in Noord Brabant. 

Regionaal beleid 
De ambit ie van de 18 gemeenten in de regio West-Brabant (RWB) is om to t 2020 elk jaar 1,594 energie 
te besparen, in 2020 1696 duurzame energie op te wekken en om in 2050 energieneutraal te zijn. 
Daartoe worden via regionale Energie Agenda projecten en activiteiten benoemd en uitgevoerd 
(inclusief moni tor ing) . 

Lokaal beleid 
De 18 West-Brabantse gemeenten hebben eigen lokaal beleid als het gaat om duurzaamheid en 
energietransit ie. De inhoud van deze programma's wisselt en zijn ook erg specifiek gekoppeld aan 
lokale uitdagingen, mogeli jkheden en opgaven. Alle gemeenten hebben zich gecommit teerd aan de 
regionale doelstel l ing en zijn daarmee de verpl icht ing aangegaan om deze doelstell ing te vertalen in 
hun eigen beleid. 



Bijlage 2 Proces en organisatie van de 
totstandkoming van de Regionale Energiestrategie 
Met het afsprakenkader Pilot Regionale Energiestrategie Regio West-Brabant is een proces in gang 

gezet om te komen to t een Regionale Energiestrategie West-Brabant. In samenwerking met de Green 

Deal partners, part i jen uit de regio en in directe aansturing vanuit de VNG en RWB is dit proces 

opgepakt en vormgegeven. Om te komen to t een breed gedragen eindproduct zijn in het proces de 

volgende stappen door lopen (zie ook f iguur 1). 

Stap 1: Inventariseren en analyseren (juni t o t oktober 2016) 

Stap 2: Ontwikkelen bouwstenen Regionale Energiestrategie West-Brabant (november 2016) 

Stap 3: Commi tment kri jgen/vaststellen van bouwstenen (december 2016) 

Stap 4: Ui twerken bouwstenen en inhoudeli jk ontwikkelen Regionale Energiestrategie West-Brabant 

(jan t / m april 2016) 

Stap 5: Opstellen Regionale Energiestrategie West-Brabant inclusief borgen van implementat ie bij 

Green Deal partners (mei t / m oktober 2016) 

Starten Ruimtelijke Energie Projecten 

Verkrijgen 
commitment op 
bouwstenen 

Neerzetten 
projectorganisatie ; 

Stap 2/3 y \ 

Uitwerken 
energiestrategie 

Opzetten 
uitvoerende 
organisatie 

Vaststellen 
Regionale 
Energiestrategie 

Figuur 1 Stappenplan Regionale Energiestrategie 

Organisatiestructuur 
Deze 5 stappen zijn samen met stakeholders uit de regio uitgevoerd. Voor stap 1 is er gekozen om de 
organisatiestructuur bij het bestaande te houden (het volgen van de RWB overlegstructuur aangevuld 
met bilaterale overleggen met overige parti jen) zodat het past bij de bestaande inrichting van de 
regio. 
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Figuur 2 Organisatiestructuur opstellen Regionale Energiestrategie 

Vanaf stap 2 is er een nieuwe organisat ievorm en beslui tvormingsstructuur ingesteld. De 

organisat iestructuur is weergegeven in f iguur 2 en bestaat uit de volgende onderdelen. 

Regiegroep Regionale Energiestrategie West-Brabant 
De regiegroep is bestuurl i jk verantwoordel i jk voor de to ts tandkoming van de strategie en bestaat uit 
vertegenwoordigers vanuit de 4 O's. Formeel heeft de regiegroep het mandaat om t i jdens de pilotfase 
besluiten te nemen over de ontwikkel ing van de strategie. De regiegroep sluit haar werkzaamheden af 
met een eindadvies aan alle regionale stakeholders en de Green Deal partners. Maar zorgt ook dat de 
inhoudeli jke energiestrategie is afgerond en een ju iste borging krijgt bij betrokken part i jen. In de 
regiegroep hebben de volgende personen zitt ing gehad: 

Machiel de Gelder, namens 18 gemeenten (voorzit ter, wethouder Werkendam) 

Anne-Mar ie Spierings, namens provincie Noord Holland (gedeputeerde Duurzaamheid Noord 

Holland) 

Pierre Hobbelen, namens de woningbouwcorporat ies (Directeur bestuurder Thuisvester) 

Theo Schots, namens de betrokken waterschappen (bestuurders Brabantse Delta) 

Onno Eigeman, namens Verenigde energie coöperaties/ lokale energie coöperaties (actieve 

bewoner) 

Michael van Hulst, namens Eneco (Accounthouder) 

Kees van Daalen/Roel Woudst ra , namens Enpuls/Enexis (programmamanager W a r m t e / 

Buurkracht) 

Pieter van Knippenberg (Innovatiemanager, ROC West Brabant) 

Lennert Goemans, namens Green Deal partners (beleidsmedewerker, ministerie EZ) 

Werkgroepen 
Om ui twerking te geven aan de door de regiegroep vastgestelde bouwstenen zijn vier werkgroepen in 
het leven geroepen. Deze werkgroepen bestonden uit vertegenwoordigers vanuit de vier O's. De 
volgende bouwstenen waren onderwerp van de vier werkgroepen. 

1. Bouwsteen: Getallen en fe i ten 

2. Bouwsteen: Communicat ie en Bewustwording 

3. Bouwsteen: Regionale energieprojecten 

4. Bouwsteen: Geld en organisatie 

Denk- en doe-spoor 
Vanaf de start van dit proces zijn er, naast het opstel len van een strategie (denk-spoor), actiegerichte 
samenwerkingen opgezet (doe-spoor). Aan het einde van fase 1 is het doe-spoor ingezet door 



gezamenlijk projecten uit te voeren die de prakti jkervaring bieden om to t een betere strategie te 
komen. Door te doen, leren we wat wel en niet werk t voor alle betrokkenen. Dit is waardevol le 
informat ie voor de ontwikkel ing van de strategie. 

Samenwerking met Green Deal partners 
In lijn met gemaakte afspraken naar aanleiding van de Green Deal, heeft de regio West-Brabant 
deelgenomen aan de community of practice, een landelijk lerend netwerk. De deelname is ingevuld 
door de programmamanager Duurzaamheid Regio West-Brabant, de provincie Noord-Brabant en de 
procesmanager Regionale Energietransitie West-Brabant. Er is vanuit de Green Deal partners actief 
meegedacht en meegedaan in de diverse werkgroepen. Ook is er met een adviesraad en kennisbudget 
gebruik gemaakt van aanvullende expertise op specifieke onderwerpen. 

Onafhankelijk procesbegeleider 
Vanuit de Green Deal is het programmamanagement door een team van Over Morgen uitgevoerd. Zij 
hebben het gehele proces begeleid en zijn inhoudeli jk verantwoordel i jk geweest voor de ontwikkel ing 
van de feitel i jke strategie. Over Morgen is secretaris geweest van de regiegroep en heeft een 
voorzit tersrol gehad in alle werkgroepen. 

Adaptief en organisch proces 
Het afsprakenkader dat tussen de regio en de Green Deal partners is afgesloten is vanaf het begin het 

uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen van een Regionale Energiestrategie West-Brabant. Tijdens 

de uitvoering is gezamenli jk vastgesteld dat vooraf bedachte processtappen niet alti jd in lijn liggen 

met de praktijk. Dit kunnen de ontwikkel ingen op regionaal, provinciaal of nationaal niveau zijn. Zo is 

eind 2016 de Energie Agenda gepresenteerd met daarin opgenomen de 4 transit iepaden (zie ook 

hoofdstuk 2) waarlangs de Energietransitie volgens het ministerie van Economische Zaken plaats zou 

moeten vinden. Deze agenda en de keuzes van de Energie Agenda zijn mede bepalend geweest voor 

de ui twerking van de bouwsteen Getallen en Feiten. 

Meer algemeen kan gesteld worden dat er nog geen voorbeelden zijn van regionale 

energiestrategieën en dat er sprake is van een sterk lerend proces. Het vaststellen van de bouwstenen 

ging sneller dan verwacht , het u i twerken heeft aanzienlijk meer ti jd gekost. Dit kwam vooral door de 

inzet op een breed gedragen stuk door alle regionale stakeholders. Dit heeft veel inspanning gevraagd. 

Tot slot kan gesteld worden dat het proces nog niet is afgerond. Zo is op het momen t van afronding de 

Regionale Energiestrategie West-Brabant nog niet vastgesteld. Het biedt wel een inhoudeli jke 

coproduct ie van regionale stakeholders (overheden, bewoners, ondernemers en 

onderwijsinstel l ingen). Hierdoor is deze strategie goed gefundeerd op ontwikkel ingen binnen de 

provincie en is deze afgestemd op ontwikkel ingen op nationaal niveau. 



Bijlage 5 Selectiecriteria Regionale Energieprojecten 

In hoofdstuk 4 is een afwegingskader beschreven. In deze memo zijn de criteria benoemd en is een 

pr ior i ter ing aangegeven. 

Criteria 
Om te bepalen of een project regionaal dient te worden opgepakt zijn de volgende criteria opgesteld. 

1. Impact 
Hoeveel Impact wo rd t er gemaakt op het gebied van: 

» Educatie 
« C02 - k l imaat /euro 

» Brede doelgroep 

» "Samen" aanpakken 

2. Regionale schaal 
Kan het project op regionale schaal worden opgepakt? 

3. Regionale spreiding 
Bevinden de verschil lende projecten door de groep opgepakt zich op verschil lende plekken in de 
regio? 

4. Vliegwiel creëren 
Is er vanuit het project kans op een vliegwiel effect, waardoor er meer projecten van de grond kunnen 
komen? 

5. Bekendheid geven 

Zorgt het project voor een grotere bekendheid van het onderwerp en de strategie? 

6. Kennisdelen 
Zit er bij het project een plan om de kennis te delen en is deze ook ergens anders in te zetten? 

7. Innovatie 
Draagt het project bij aan innovaties, zoals op het gebied van opslag? 

8. Ontzorgen/ tempo maken 
Zorgt het project dat de energietransit ie versneld wordt? 

9. Al gesubsidieerd? 
Is er al andere subsidie ontvangen voor dit project? 

10. Kans op resultaat 
Wat is de kans van slagen? 

11 . No regret 
Zorgen de genoemde maatregelen niet voor onmogel i jkheden in de toekomst? Bijvoorbeeld de 
mogel i jkheden to t u i tbreid ing van de gebouwde omgeving in de buurt van windmolens. 

12. Bijdrage aan de (tussen)doelstell ingen 
In hoeverre draagt het project bij aan het behalen van de (tussen)doelstell ingen? 
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13. Type project Į energiesoort 
Er word t gestreefd naar een zo divers mogelijk palet aan projecten; opwek (zon, wind, biomassa, 
warmte) , opslag en besparing. 

Prioritering 
Een regionaal energieproject moet minimaal voldoen aan de volgende criteria en/o f 

randvoorwaarden. Aan deze criteria moet een verdere weging worden meegegeven welke nader 

ui tgewerkt moet worden. 

Randvoorwaarden Ter beoordeling 

Regionaal Belang Regionale spreiding Regio partij 

Kennisdeling Regionale schaal Creëren vliegwiel 

Bekendheid geven aan de RES Impact/C of FTE Ontzorgen/tempo 
maken 

Bijdrage aan de (tussen)doelstellingen Op eigen benen in de toekomst Innovatie 

Kans op resultaat (risico) Subsidie reeds gekregen vanuit de RES 

Open boekhouding Type project/energie soort 

Minimaal 2 O's/project No regret 



Bijlage 6 Fondsvorming stichting 'Ons 2050' 

In hoofdstuk 5 word t de organisatiekracht beschreven en word t benoemd dat er een Energie 
ontwikkelaar word t ingericht. Een van de mogeli jke opties als energie ontwikkelaar is de stichting 
ONS2050 support die mede door het opstel len van deze RES is opgericht. In deze bijlage word t de 
opzet, werk ing en benodigd fondsvorming van de stichting verder uiteen gezet. Het is van belang om 
te vermelden dat Stichting ONS2050-support een van de mogeli jke ontwikkelaars is en er (vooralsnog) 
geen directe verbinding heeft met de brede stichting Ons 2050. 

Stichting ONS2050-support (hierna SOS2050) 
Om invull ing te kunnen geven aan de werkwijze als geschetst in de RES WB hoofdstuk 4 en 5 kan 
gebruikt gemaakt worden van de Stichting SOS2050. De stichting beheert een revolverend fonds en is 
in staat o m "kennis" en "kracht" in te zetten t.b.v. de projectontwikkel ing. Het bestuur van de Stichting 
word t gevormd door de parti jen die middelen inleggen (toegezegd: Rabobank, Enpuls, RWB en nog 
definit ief te acquireren: Waterschap) en een onafhankeli jk voorzit ter; een raad van Toezicht ziet toe 
op aanwending middelen en funct ioneren van Stichting als g e h e e l . 1 De scheiding tussen uitvoering en 
toezicht moet helder zi jn. 2 

Werkwijze Stichting ONS2050-support 
De st icht ing stelt projecteigenaren in staat om hun projecten zodanig te ontwikkelen dat realisatie 
mogelijk word t . De fondsmanager beheert namens de Stichting het revolverend fonds en heeft een 
groot netwerk van deskundigen om zich heen die geraadpleegd kunnen worden op specifieke 
onderdelen van een project. De Stichting beschikt over een relevant netwerk onder overheden, 
maatschappeli jke organisaties, bedri jven, kennisinstell ingen, om projecten te kunnen promoten. 
Nadrukkeli jk stellen we nog dat de Stichting geen projecten overneemt; het is de projecteigenaar die 
verantwoordel i jk is en bli jft voor zi jn/haar project. De Stichting levert in de meest letterl i jke zin 

support aan het project. 

Intake: wat hebben we voor project en wat hebben we aan elkaar? 
In een kennismakingsfase worden de eerste gegevens uitgewisseld. Wat voor project is het? Wie 
zitten erachter? Welke steun zoekt het project? Wat hebben we vanuit de Stichting te bieden? Etc. 
Om deze fase effect ief in te gaan moet duideli jk zijn vanuit welke criteria de Stichting steun kan 
verlenen. De criteria worden vastgesteld door bestuur van de Stichting ONS2050-support. Een 
kwalitat ieve omschri jving van de criteria is opgenomen in bijlage 1. 

Support: aan het werk 
De invull ing van deze fase is afhankeli jk van de wensen en benodigdheden van het project zelf. Die 
support kan betekenen dat de projecteigenaar word t aangeraden om het project nog verder uit te 
werken, of zelfs dat word t aangeraden o m het project niet voor t te zetten. Maar de opzet is uiteraard 
om het project te gaan begeleiden met hetgeen nodig is. Het is dan van belang dat duideli jk is wat wel 
en niet verwacht mag worden van de SOS2050. Een reglement en spelregels dienen nog te worden 
ui tgewerkt als onderdeel van de statuten en /o f huishoudeli jk reglement van de Stichting. Hoe dan ook 
wo rd t in deze fase een contract gesloten met de projecteigenaar waarin wederzi jdse inspanningen en 
verwacht ingen worden beschreven. Kern bli j f t dat de inzet vanuit de Stichting in t i jd/geld word t 

1 Er zijn verschillende Stichtingen bekend die overheidsmiddelen beheren t.b.v. energietransitie. 
Www.deonflevoland.nl is voorbeeld van provinciale stichting. In midden-Brabant is de stichting MOED actief: 
www.duurzaammoed.nl. Vooral gericht op bedrijfsleven, zonder eigen revolverende middelen, waardoor het 
karakter meer dat van een adviesbureau is. 
2 Er zijn helaas te veel voorbeelden van Stichtingen, waarbij de toewijzing van middelen ook is voorbehouden 
aan de toezichthouders. Te veel overleg en willekeur liggen dan op de loer. 

11 



terugbetaald bij financial close. Om de risico's voor de Stichting te kunnen afdekken word t een risico
percentage van 1596 ROIC aangehouden. 

Zowel in de fase van intake, als support zelf worden projecteigenaren ondersteund met verschil lende 

hulpmiddelen die hen helpen hun project steviger te maken. Zonder volledig te wil len zijn, wijzen we 

hier op inst rumenten als: 

» het businessmodel canvas; een handig inst rument voor projecteigenaren om snel en volledig 

alle aspecten van hun project in beeld te brengen. 

» een sjabloon voor een ondernemingsplan; een ondernemingsplan, in grote of kleine variant is 

alti jd noodzakelijk als een project vreemd vermogen wil aantrekken. 

» voorbereid ing pi tch; het lijkt misschien wat ver weg voor projecteigenaren, maar het is goed 

als men zich realiseert dat uiteindeli jk een f inancier belangstelling moet hebben voor jou en je 

project! 



Bijlage 7 Begroting eerste vier jaar 
samenwerkingsorganisatie 
Het instellen van het bestuur, de energieschakelaar als bedri j fsbureau en lokale energiemakelaars als 

werkorganisaties vraagt een investering. Naast de bezett ing (capaciteit) is er ook geld nodig voor 

communicat ie- en market ingmiddelen, huisvestingskosten en kantoor- en organisatiekosten. De 

begrot ing voor de eerste 4 jaar (ervan uitgaande dat de stichting begin 2018 zijn beslag gaat krijgen) 

ziet er, per scenario als volgt uit. 

Scenario sober en doelmatig 
kosten) ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H 

Kosten leden board 12.000 (1500 euro onkostenvergoeding per lid) 

Kosten FTE bedrijfsbureau 35.000 (uitgaande van jaarsalaris secretaris wan 70.000) 

Kosten FTE werkorganisaties 80.000 (uitgaande van jaarsalaris van 80.000 euro) 

Organisatiekosten 40.000 (bijeenkomsten, communicatie, overige kosten) 

Kantoorkosten 10.000 (mailings, huur ruimtes e.d.) 

overig en onvoorzien 23.000 (diverse investeringen, projecten starten e.d.) 

Totale jaarlijkse kosten 200.000 euro 

Scenario faciliteren en uitvoeren (jaarlijkse kosten) 

Kosten leden board 12.000 (1500 euro onkostenvergoeding per lid) 

Kosten FTE bedrijfsbureau 105.000 (uitgaande van jaarsalaris secretaris van 70.000) 

Kosten FTE werkorganisaties 160.000 (uitgaande van jaarsalaris van 80.000 euro) 

Organisatiekosten 100.000 (bijeenkomsten, communicatie, overige kosten) 

Kantoorkosten 30.000 (mailings, huur ruimtes e.d.) 

overig en onvoorzien 23.000 (diverse investeringen, projecten starten e.d.) 

Totale jaarlijkse kosten 430.000 euro 

Kosten leden board 12.000 (1500 euro onkostenvergoeding per lid) 

Kosten FTE bedrijfsbureau 210.000 (uitgaande van jaarsalaris secretaris van 70.000) 

Kosten FTE werkorganisaties 240.000 (uitgaande van jaarsalaris van 80.000 euro) 

Organisatiekosten 120.000 (bijeenkomsten, communicatie, overige kosten) 

Kantoorkosten 100.000 (mailings, huur ruimtes e.d.) 

overig en onvoorzien 43.000 (diverse investeringen, projecten starten e.d.) 

Totale jaarlijkse kosten 725.000 euro 

Dekking voor inzet FTE's kan bi jvoorbeeld gevonden worden door in kind bijdragen van stakeholders 

(in ieder geval vanuit gezamenlijke overheden). Ook voor de overige kosten zouden stakeholders in 

kind kunnen bijdragen (gratis beschikbaarstel len kantoorru imte, mailings verzorgen e.d.). In het 

scenario sober en doelmat ig zou daarmee een investering van 50.000 euro per jaar kunnen volstaan. 

In de scenario's faci l i teren en ui tvoeren en aanjagen en leiden zijn respectievelijk bedragen van 

150.000 en 250.000 euro per jaar noodzakelijk om voldoende slagkracht en tempo te kunnen 

ontwikkelen in het opzetten van de organisatie en daarbij horende taken, verantwoordel i jkheden en 

projecten. 
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Bijlage 8.1 Doelgroepenanalyse 
In hoofdstuk 6 word t de communicat iestrategie om de ambit ies te verwezenli jken uiteen gezet. De 

strategie is vormgegeven aan de hand van de doelgroepenanalyse. Om aan te geven om wat voor 

soort instanties het gaat is een aantal namen per doelgroep genoemd. Er is gekozen om iedereen te 

verdelen in vier groepen, zodat de aanpak ook realistisch en haalbaar bli j f t . Uiteraard is een 

communicat ieaanpak ook mogeli jk op kleinere groeperingen, maar binnen deze strategie niet 

wenselijk. De verdel ing in vier groepen zorgt voor focus en overzicht. Elke doelgroep vraagt om een 

andere benadering. Aan de hand van een krachtenveldanalyse is in onderstaand schema weergegeven 

hoe de vier geformuleerde doelgroepen in taken en rollen zijn ingevuld. 

Ringen van Invloed Doelgroepen 

c 
l VNO 
2.370 
3VHOIHON 
4. BW 
5. LÏC's 
S.WristecleK 
7. Beroepsopleidingen 
B. Bedrijventerreinen 
9. EnergMoket 
«.StBitabosbshaar 
tl. Zorginstellingen 
Q.CADO 
fik O U » 
U.Rabobank 
15. BulHcttolerVvòDrlgexet onderwijs 
16. Burgera 
17. POHO 
18. Financiers 
19. Enplİ8 
20. Bouwand Nederland 
21. Waterschappen 
22. MM 
23. Rijkswaterstaat 

^ m V J 2 4 WorringccrnornrJes 
uimraifcHWiuraiii ^ ^ ^

a a

" l eahfuttm 2E. Ministerie l&M 

Stakeholders 
Onder stakeholders verstaan we elke persoon of groep die het bereiken van organisatiedoelen kan 
beïnvloeden of daardoor word t beïnvloed. We verdelen de stakeholders in twee categorieën: 

Primaire stakeholders; (bv. f inancierders, Kennisinstellingen, Regio West-Brabant, ENPULS, 

Rabobank) 

Secundaire stakeholders; (bv. VNG, Ministerie van i & M , Ministerie van Economische Zaken) 

Koepelorganisaties 

Koepelorganisaties vertegenwoordigen een achterban. Zij behartigen de belangen van deze 

achterban. Binnen deze doelgroep vallen bijvoorbeeld de ZLTO, BZW, VNO/NCW, Bouwend Nederland, 

de Brabantse Mil ieufederat ie, Energie coöperaties en bedri jventerreinen. 
Beheergroepen 
Onder beheergroepen verstaan we organisaties die eigendomsrechten hebben op een bepaald 

gebied, gebouw of intellect. Bijvoorbeeld Waterschappen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, 

Zorginstell ingen, Woningcorporat ies, maar ook Beroepsopleidingen. 



Individuen 
Binnen de doelgroep Individuen vallen burgers/ inwoners, basisscholen en het voortgezet onderwi js. 

Een belangrijke en onmisbare schakel ligt hier met de lokale energie coöperaties. Deze laatste groep 

valt oorspronkeli jk onder koepelorganisaties, vanwege hun achterban. 



Bijlage 8.2 Communicatiemiddelen 
Advertentie 
Maak een stramien voor zowel pr int als online voor een advertentie waarin projecten hun plaats 

krijgen. Zo bl i j f t de communicat ie vanuit 1 overkoepelend stramien en vergroot dat de impact en 

effect. Inzetbaar in dagbladen, weekbladen, magazines, onl ine platforms, etc. 

Affiche 

Op allerlei plekken inzetbaar, zowel indoor als buiten 

Agenda 

Zorg dat er een agenda met duurzaamheidspunten is, die overal ingebracht kan worden mocht de 

mogeli jkheid zich voordoen. Met een eigen agenda, ze t j e het gemakkeli jker op iemand anders zijn 

agenda. 
Ansichtkaart 

Grappig om kaarten met onderwerpen te ontwikkelen die verstuurd kunnen worden als actie. 

App (voor smartphone, tablet, desktopcomputer, smart-tv,...) 

Apps spreken een brede doelgroep aan, zowel jong als oud. Ze kunnen ontwikkeld worden ter 

ondersteuning van een proces, maar ook als (energie)game. 
Banieren 
Deze kunnen overal in de openbare ru imte worden opgehangen en kunnen een regionale of algemene 

boodschap communiceren. 

Banner 
Deze kunnen overal onl ine worden opgehangen en kunnen een regionale of algemene boodschap 

communiceren. 

Bedrijfsbezoeken (rondleidingen) 
Als het gaat om te laten zien wat een bedri j f of organisatie doet, kun je een open dg/bedri j fsbezoek 

organiseren. 

Beurs/stand 
Je kunt een regionale energiebeurs organiseren of met een stand op een grotere beurs gaan staan. 

Binnen dit concept kunnen allerlei materialen nodig zijn om alles aan te kleden. 

Billboard I informatiepaneel 

Zoals een banier ook in te zetten voor een regionale of algemene boodschap 

Blog 

Persoonlijke verhalen die een licht werpen op de onderwerpen van ONS2050 met een groot 

potentieel bereik vanwege de gemakkeli jke distr ibutie en deling 
Boek 
Een publiek kan ook worden meegetrokken in een onderwerp door er een (voorlees)boek van te 

maken. 

Brief 
Een brief is een persoonli jke en directe manier waarin je 1 op 1 met de ontvanger spreekt. Het enige 

nadeel is de lage interact ie, als kun je daar in een brief wel naar verwi jzen, (ga naar website X, of 

download de app, etc.) 

Brochure 
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Een folder of f lyer kan op vele manieren worden ingezet voor een enkel onderwerp of de uitleg van 

een groter plan. 

Busreclame (reclame in het openbaar vervoer) 

Zeker wanneer een bus elektrisch r i jdt of op aardgas, is dit een ri jdend bi l lboard. 

Commercials (Radio, tv, internet) 

Gebruik lokale/regionale tv-,radio-, en internetstat ions om de mensen te bereiken. Daarvoor kunnen 

commercials worden ontwikke ld . 

Conferentie I symposium f informatiemarkt 
Kennis delen, ervaringen delen, gel i jkgestemden on tmoeten : dat is de basis van een conferent ie of 

symposium. Goed bruikbaar bij ingewikkelde vraagstukken en om bi jvoorbeeld een challenge te 

organiseren. 

Debat en discussiebijeenkomsten 
Een debat kan bi jvoorbeeld op een symposium plaatsvinden, maar kan ook in kleinere ru imten en in 

de wi jken worden georganiseerd. Het is een mogeli jkheid om drempels te slechten en medestanders 

te vinden binnen je vraagstuk. 

Direct (e-)mail I e-mail, nieuwsbrief 

Net als een brief is de direct (e-)mail een indringende manier om 1 op 1 te communiceren. 

Event of festival 

Er zijn verschil lende vormen van events te bedenken waarbinnen duurzame energie een plaats kan 

krijgen, zoals bi jvoorbeeld de dansvloer die energie opwekt bij een dance event. 
Expositie 
Er zijn allerlei mogel i jkheden om de verschil lende aspecten van 10096 duurzame energie te bel ichten, 

ook door middel van kunst of juist een informat ieve expositie. 

Free publicity 
De PR machine kan een goede bijdrage leveren aan de bewustwording. Zeker wanneer PR 

ondersteuning kan bieden naast events of acties kan een duideli jke eigen boodschap worden 

overgebracht. Middelen binnen PR: Persbericht, Persconferentie, Persrondleiding. 

Games 

In apps of online kunnen er games of informat ie verpakt in games (gamificatie) worden ontwikkeld 

Huis-aan-huis-folders 

Zoals de f lyer of folder op vaste plaatsen gedistr ibueerd word t kan er ook voor worden gekozen deze 

huis aan huis te verspreiden. 
Lespakket, Informatiepakket of spreekbeurtpakket 
Op basis van boodschap en doelstel l ingen kan een informat ie- of spreekbeurtpakket worden 

ontwikkeld. 

Jaarverslag 
Zoals een maatschappeli jk jaarverslag bij bedri jven geen vreemde eend meer in de bijt is, kan er ook 

een init iat ief uitgaan om bedri jven een duurzaamheidsjaarverslag te laten opstel len: wat is de 

footpr in t , wat word t er gedaan aan energiebezuiniging, etc. 

Quiz of spel 
Naast een digital game kan er ook een (gezelschap)spel worden verzonnen die de boodschap van 

ONS2050 uitdraagt. 

Sociale media (Twitter, Google*, Facebook, Linkedln etc.) 



Social media is niet meer weg te denken in het bereiken van doelgroepen. Profielen aanmaken en 

medewerkers koppelen om een zo breed opgebouwd plat form te creëren waarop interactie kan 

plaatsvinden: 

» Google Ads 

» Facebook sponsored berichten 

» Facebook Ads 

» Facebook App 

» Social Media Profielen 

» Facebook pagina 

» G o o g ^ pagina 

» Twi t ter 

» Instagram 

» Pinterest 

» Youtube 

Tijdschrift 

Er kan een t i jdschri f t (print of online) worden ontwikkeld waarin onderwerpen aan bod komen 

Tv-uitzending 

Op de plaatselijk televisie kan een programma worden ontwikkeld over de doelstel l ingen van 

ONS2050 
Video's en film 
Losstaand van vlogs of tv uitzendingen kan er bewegend beeld gemaakt worden dat op allerlei 

manieren gedistr ibueerd kan worden. 

Videoscherm 
Gebruik van narrow casting netwerken van organisaties, zoals ziekenhuizen. Of (led)schermen in de 

openbare ru imten. 

Vlaggen 
Om een logo of project bekend te maken. Of een locatie van bi jvoorbeeld een huis dat al meer 8096 

duurzaam is. 

Vlog 

(Korte) f i lms door medewerkers of deelnemers aan een (regionaal) project dat gelinkt is aan ONS2050. 

Website 

Platform waar kennis en interactie samenkomen door applicaties te maken en goede content te 

genereren 
Weggevertjes {reclameartikelen) 
Er zijn alti jd aan het onderwerp gelieerde bestaande gadgets of materialen die ontwikkeld worden die 

klein en goedkoop genoeg zijn om weg te geven en daarmee een boodschap over te dragen, zoals 

zonnepaneelt jes om je te lefoon op te laden. 

Werkontbijt 
Gebruik bi jvoorbeeld de BNI bi jeenkomsten om het bedrijfsleven te enthousiasmeren en te betrekken 

bij de projecten. 

Workshop 
Gebruik de mogel i jkheden dat mensen die geïnteresseerd zijn in de projecten en het onderwerp iets 

kunnen ervaren d.m.v. een workshop. 
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