Participatie sector- en keteninitiatieven
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. De
organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche
spelen.
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Inventarisatie sector- en keteninitiatieven

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor de gemeente
Harderwijk is de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma).
Hier is een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele
geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management. Aangezien de
gemeente aan meerdere initiatieven deelneemt, is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd.
Jaarlijks wordt er door de projectleider en het Management geëvalueerd of deelname aan de
initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere geschikte
initiatieven van toepassing kunnen zijn.
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en
overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en
ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de
norm van de SKAO om een actieve deelname, door bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van
bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen
tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor het
bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve
deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie van
de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief.
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Lopende initiatieven

2.1 Regionale EnergieStrategie (RES)
De gemeenten van de Regio Noord-Veluwe werken samen met andere overheden,
netwerkbeheerder, woningcorporaties, energiecoöperaties om de regionale Energiestrategie op te
stellen. In de RES staat aangegeven hoeveel duurzame energie (bijvoorbeeld windenergie en zonneenergie) kan worden opgewekt in de regio Noord-Veluwe in 2030.
Vanuit de gemeente is één medewerker bij het hele proces aangesloten. Tijdens het proces worden
ook andere medewerkers betrokken voor een bijdrage vanuit hun werkveld.
Het opstellen van de RES wordt gefinancierd door een bijdrage van het Rijk.
Omschrijving
Inzet medewerkers
Jaarlijks budget

Aantal uren
250

Bijdrage (€)
€ 20.000
€ 20.000

Om deze deelname aan te kunnen tonen kunnen de volgende documenten worden opgevraagd:
•
•

Notulen en presentaties
Vastgestelde RES 1.0

2.2 Project Aardgasvrij Wonen Harderwijk
De gemeente Harderwijk werkt samen met de netbeheerder Liander, woningcorporaties UWOON en
Omnia Wonen, energiecoöperatie Endura en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam aan de
warmtetransitie.
Omschrijving
Inzet medewerkers
Budget
Jaarlijks budget

Aantal uren
750

Bijdrage (€)
€ 60.000
€ 150.000
€170.000

Om deze deelname aan te kunnen tonen kunnen de volgende documenten worden opgevraagd:
•
•
•

Uitvoeringsstrategie Aardgasvrij Wonen Harderwijk
Transitievisie Warmte Harderwijk
Notulen en presentaties projectgroep en stuurgroep

2.3 Bedrijvenkring Harderwijk (BKH)
De Bedrijvenkring Harderwijk heeft besloten dat het bedrijventerrein Lorentz energieneutraal en als
het kan zelfs energieleverend moet te worden.
Het afgelopen jaar heeft de Stichting Parkmanagement Harderwijk een onderzoek laten uitvoeren
naar de CO2-uitstoot en het gas- en elektraverbruik bij bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen
in Harderwijk, door een energiescan. Hier hebben ongeveer 150 bedrijven aan meegewerkt. Dit
onderzoek vormt de basis voor de werkzaamheden van de werkgroep duurzaamheid. Deze
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werkgroep bestaat uit betrokken leden van de Bedrijvenkring Harderwijk, met elk ons eigen expertise
en vakkennis.
De werkgroep heeft zich de afgelopen maanden gebogen over een aantal mogelijke projecten op
gebied van duurzaamheid voor de bedrijven gevestigd op de terreinen in Harderwijk. Deze projecten
zijn laagdrempelig en voor elke ondernemer toegankelijk.
De gemeente financiert dit project gedeeltelijk en neemt deel aan de werkgroep om hierover mee te
denken.
Zie hieronder wat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Harderwijk aan dit initiatief is:
Omschrijving
Inzet medewerkers
Jaarlijks budget

Aantal uren
15

Bijdrage (€)
€ 1.200
€ 1.200

Om deze deelname aan te kunnen tonen kunnen de volgende documenten worden opgevraagd:
•
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Notulen

Overige initiatieven

3.1 Project windenergie Lorentz
De gemeente Harderwijk werkt samen met het Waterschap Vallei en Veluwe aan de realisatie van 3
windmolens op bedrijven terrein Lorentz. De gemeente en het waterschap willen de windmolens zelf
gaan exploiteren. Hiermee willen we de opbrengsten lokaal houden om nieuwe
duurzaamheidsprojecten mee te kunnen op zetten en financieren. Deze windmolens zijn dan een van
de eerste windmolens die door een lokale overheid worden geëxploiteerd.
De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2020 ingestemd met het bestemmingsplan en de
vergunningen. In 2021 is de SDE subsidie toegekend. De gemeente Harderwijk is hiermee de eerste
Gemeente die een SDE subsidie heeft ontvangen voor een windenergieproject. Als dat zo is kan de
businesscase verder worden uitgewerkt en de windmolens worden gerealiseerd. Op het moment
lopen er nog zaken bij de Raad van Staten.

3.2 Gelders Energie Akkoord (GEA)
Vrijwel alle Gelderse gemeenten, de drie Gelderse waterschappen, de provincie, de zeven
omgevingsdiensten, huurdersverenigingen en de Woonbond, energiecoöperaties, netbeheerder
Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Klimaatverbond Nederland, koepels van het
bedrijfsleven (zoals VNO-NCW, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, LTO, Koninklijke MetaalUnie),
individuele bedrijven én bedrijventerreinen, en regio’s ondertekenden het Gelders Energieakkoord.
Belangrijk uitgangspunt van het Gelders Energieakkoord is het naar de markt brengen van voor de
energietransitie wezenlijke en kansrijke programma's en projecten. Zo worden grootschalige uitrol
van zonne-energie, het ontzorgen van huiseigenaren bij verduurzaming woningen én het stimuleren
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van het MKB bij energiebesparing zo veel mogelijk ondergebracht in 'businesscases'. Zodra deze op
schaal en kwaliteit gaan fungeren kunnen ze gebruik maken van een groot duurzaamheidsfonds
waarin provincies, banken, institutionele beleggers en anderen participeren. Veel waardevolle
initiatieven bevinden zich in een 'start-up' fase. Door bundeling, opschaling en het versterken van
ondernemerschap krijgen deze initiatieven kracht.
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