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De belangrijkste definities en uitgangspunten ; 

 in een energieneutrale Achterhoek wordt  binnen de grenzen van de Achterhoek 

    net zoveel energie op duurzame wijze  opgewekt, als verbruikt;

 geen import van energiebronnen -> opwek op eigen grondgebied,  en in eerste instantie 

    elke  gemeente voor zich;

 mobiliteit wordt (nog)  niet meegeteld;

Het gaat dus om aardgas en elektriciteit! 
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Regionale uitvoeringagenda 
duurzame energie Achterhoek 2016 

Hoe gaan we het 
aanvliegen? Want 
energieneutraliteit kan 
op vele manieren 
worden gerealiseerd.

Energieneutraal; waar 
hebben we het over? 
Wat wel, wat niet?



Regionale uitvoerinsagenda 
duurzame energie Achterhoek, 
2016Wat is de opgave? Waar hebben we het over?

Op basis van reëel ingeschatte potentie is de regionale opgave ingeschat.

Het doel van energieneutraal wordt in 4 subdoelen verdeeld;

 Besparing; 

gas (55%)

elektriciteit (20%)

 Opwekking;

warmte (gasvervanging)

elektriciteit
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Voor de opwekking voor hebben we 
bijvoorbeeld nodig;
 
 

Achterhoek Oude IJsselstreek

124  windmolens (naast de 14 bestaande) 15 windmolens (naast de 4 die er al staan)

958 zonnedaken* (bedrijven ed, 150 ha) 129 zonnedaken (ong. 20 ha)

415 ha aan zonneparken (veldopstelling) 56 ha  (veldopstelling)

69 biomassacentrales (25 mln. m3 gasequivalenten) 8 biomassacentrales (3 mln. m3)

36 biovergistingsinstallaties  (100 mln. m3 gas equiv.) 4 biovergistingsinstallaties (11 mln. m3)

* Zonnedaken voor levering aan het elecriciteitsnet (dus niet op woningen)
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Dit is een 
voorbeeld;

“communicerende 
vaten”



Rapportage regionale 
energiemonitor Achterhoek, 

2018
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Rapportage regionale Energiemonitor 
Achterhoek 2018
Deze rapportage beschrijft de voortgang van de energietransitie in de Achterhoek twee jaar nadat 
de regionale uitvoeringsagenda Achterhoek is opgesteld.  

Deze monitor geeft de voortgang weer t.o.v. de doelstellingen in 2030.  Deze doelstelling hebben is 
opgedeeld in 4 subdoelstellingen.

   

Beeld Oude IJsselstreek;

doel 2030 ; 100% reductie hoe ver zijn we nu?  Prognose 2030

1. Elektriciteit opwekking  - 185 GWh/jr 12 %  56 %

2. Aardgas vervanging  - 13 milj m3/jr* 14 %  81 %

3. Elektriciteit besparing - 41 GWhj/jr 37 %  (100%)

4. Aardgas besparing – 27 milj m3/jr 31  %  (100%)

(*plus aardgas vervangen en elektrische warmte opwekken; 10 milj m3/jr en 19 GWh/jr)

Conclusie; we zijn gestart, maar versnelling is nodig.
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Factsheet Oude IJsselstreek, 
analyse
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Subdoelstelling 2; aardgasvervanging; 13 milj m3/jr.  (+ 10 milj m3/jr.  elektrische vervangen)

In voorbereiding;

 AGroGas Varsseveld
 Jumpstart Friesland Campina
 …..

Conclusie; 
De prognose is dat we in 2030 – 81 % van de doelstelling gehaald hebben. De realisatie komt 
met name voor rekening van AgroGas. Er resteert nog 19%.



Factsheet Oude IJsselstreek, analyse
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Subdoelstelling 3; elektriciteit besparen; 41 GWh/jr  

(+ 19 GWh/jr voor aardgas vervanging) 

 Efficiëntie

 Zonnepanelen (voor eigen gebruik, tellen mee in 

       de besparingen)

 Slimme meters & slimme netten

Maar bedenk,….

 Meer electra- verbruik  door e-verwarming,

        meer apparaten ed

 Opslag elektriciteit

 All electric woningen

Conclusie;

De gemeente ligt op schema bij de besparingen op elektriciteit. Als de tendens zich doorzet 
wordt de opgave gehaald.  Er is meer aandacht  voor bedrijven nodig. 

Let op; laaghangend fruit is geplukt.





Landelijke ontwikkelingen
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Landelijke ontwikkelingen
Energietransitie in een belangrijk onderdeel van de klimaatbeleid dat 
klimaatverandering moet tegengaan.

Parijs, 2015

Afspraken door 195 landen om de opwarming van de 
aarde tot ruim onder de 2 graden beperken. 

Klimaatwet 

Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse 
overheid 49 % minder uitstoot van broeikasgassen in 
2030 dan in 1990, en 95 % minder CO2-uitstoot in 2050. 

Klimaatakkoord (5 klimaattafels) 

In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en overheden concrete afspraken over de 
maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland 

kunnen halveren in 2030. 
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M29 maart 2018; 

Gronings gas 
naar nul in 

2030!





Landelijke en regionale 
ontwikkelingenRES;  Regionale energie strategie (juni 2019)

Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de 
energietransitie. Het RES vertaalt de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de 
sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via;

 regionale warmteplannen, 

 energie- infrastructuurplannen, 

 de opgave voor hernieuwbare energie opwekking.

Verschillen met Akkoord van Groenlo en de uitvoeringsagenda Achterhoek (2016)
 de landelijke opgave loopt tot 2050 i.p.v. 2030;

 de sector mobiliteit wordt wel meegenomen in het RES (ong. 25%);

 rekenmethodes en definities zijn er verschillen.
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Duurzaamheidagenda OIJ 2017, 
stand van zaken

.
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1. gemeentelijke duurzaamheidlening (meerjarig)

  Ingesteld per 1 jan 2017 (incl. voor non-profitorganisaties en kleine bedrijven)

  Er is veel belangstelling, in een halfjaar tijd is er al ongeveer 1 miljoen euro uitgeleend  

  Toegezegde budgetten worden versneld vrijgemaakt

2.  energie neutrale woningrenovatie c.q. nul op meter woningen (NoM-
woningen) (meerjarig)

 70 belangstellenden ->, 51 keukentafelgesprekken,-> 26 in procedure

 doel is 10 voorbeelden ->  boekje met voorbeelden en ambassadeurs

3.  energieloket inclusief het begeleiden van burgerinitiatieven (meerjarig)

 Bij VerduurSaam energieloket aangesloten. Het loket is er voor vragen en advies over

   verduurzaming van woningen. Er zijn ook specifieke producten en projecten. 

 er worden meerdere burgerinitiatieven ondersteunt



Duurzaamheidagenda OIJ 2017, 
stand van zaken

.
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4. Verduurzamen van bedrijven en ondernemingen  (meerjarig)

Zonnige bedrijven

Sika en VIV/IBOIJ; DOE-scan , energy check-up

5. Faciliteren of initiëren lokale duurzame energie (D.E.) projecten (continue)

  RODE notitie; lokale ruimtelijk afwegingskader voor Duurzame Energie projecten 

  -> bureau Overmorgen

  Enkele DE projecten  in de verkenningsfase

6. Inkoop lokale duurzame energie voor gemeentelijke organisatie (eenmalig)

 Per 1 jan 2018 inkoop via de AGEM, zo groen en zo lokaal mogelijk

7. Verduurzamen gemeentelijke gebouwen  (continue)

 Extra zonnepanelen op dak gemeentehuis (230 extra,  ong. 61,000 MWh/jr)



o Plannen  2019……..

voortzetting duurzaamheidsagenda 2017 (vernieuwde versie, begroting)

vaststellen lokaal ruimtelijk afwegingskader duurzame energie

regionaal; uitvoeringsagenda 2019-2023 (nog te ontwikkelen)

onbekende zaken; 
landelijk erg veel onduidelijk en sterk in beweging (RES, 

warmteplannen,…..)

blijven monitoren
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