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Stand van zaken Netwerkbegroting/ Brabant geeft Energie

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De stand van zaken van de Netwerkbegroting.
Aanleiding
In 2017 is op basis van de Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie (aug.
2017) geconstateerd dat de uitvoering van de Energieagenda 2010-2019 op
koers ligt, maar dat extra impulsen nodig zijn voor de jaren 2018-2019. Eind
2017 hebben uw Staten daarom het Aanvullende Uitvoeringsprogramma
Energie 2018-2019 goedgekeurd. Daarbij hebt u een extra bedrag beschikbaar
gesteld voor de netwerkbegroting ter hoogte van 3,8 miljoen euro. Doel van de
netwerkbegroting is om te zorgen voor een extra impuls in de samenwerking met
de samenleving, door het energieke netwerk te versterken en zo te komen tot
een gezamenlijk pakket aan concrete projecten. Projecten, vooral gericht op
besparing en opwek van duurzame energie, die bijdragen aan onze opgave
voor een fossielvrij en energieneutraal Noord-Brabant in het kader van het
Klimaatakkoord. Door middel van deze statenmededeling informeren wij u hoe
we hieraan invulling geven.
Bevoegdheid
Uw Staten ontvangen deze informatie vanuit uw controlerende rol.
Kernboodschap
1. Met mevrouw Rakhorst als boegbeeld gaan we het netwerk versterken en

meer projecten genereren.
De netwerkbegroting heeft een tweeledig doel: Op korte termijn meer
energieprojecten in uitvoering brengen en voor de langere termijn bouwen
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aan een Brabants netwerk dat samen de schouders zet onder de
energietransitie. Wij hebben mevrouw Rakhorst bereid gevonden om als
boegbeeld het netwerk te versterken en zo meer projecten te genereren die
bijdragen aan versnelling van de energietransitie. Zij zet zich in om met
verbindend vermogen, deskundigheid, enthousiasme en gezag te “makelen
en schakelen” en projecten los te trekken, die niet vanzelf van de grond
komen. Voor een heldere positionering van haar rol heeft mevrouw Rakhorst
hiervoor de Stichting Brabant geeft Energie (BGE) opgericht.
De activiteiten van de Stichting BGE zijn erop gericht om projecten verder te
helpen door kennis, ervaring en geld zichtbaar en toegankelijk te maken.
Want om te komen tot goede projecten gaat het vaak niet alleen om het
wegnemen van financiële belemmeringen. Er is ook een betere match nodig
tussen initiatiefnemers, kennispartners en investeerders. Door goede
initiatieven de kans te geven hun oplossing uit te voeren, kennis hierover te
delen. Het gaat om initiatieven van onderop, bijvoorbeeld van
burgerinitiatieven zoals energiecoöperaties of van bedrijven. De initiatieven
zijn met name gericht op verduurzaming van de gebouwde omgeving, het
opwekken van duurzame energie en op de verduurzaming van bedrijven.
Dit doet de Stichting BGE door :
 Goede initiatieven te ondersteunen en tot uitvoering te brengen door
inzet van kennis en netwerk. Bijvoorbeeld door het organiseren van
bijeenkomsten en het inschakelen van procesbegeleiders en experts,
gekoppeld aan vragen van specifieke partijen.
 Challenges te organiseren, die kunnen zorgen voor nieuwe initiatieven,
ideeën en projecten, doorbraken en draagvlak op het gebied van
duurzame energie. Bijvoorbeeld door en met het onderwijs in Brabant.
 De zichtbaarheid te vergroten, online en offline. Bijvoorbeeld door
bijeenkomsten rond specifieke thema’s met een select aantal partijen of
juist breed. De bijeenkomsten zijn steeds gericht op het opgang brengen
van concrete initiatieven. En door communicatie over inspirerende
goede voorbeelden in Brabant, aansluitend op de communicatie door
de Provincie en andere partijen. Zodat deze voorbeelden bekend
worden bij zoveel mogelijk Brabanders.
Naast deze activiteiten heeft de Stichting ook een adviserende functie naar
de provincie, in het bijzonder voor de Subsidieregeling energie NoordBrabant, die door de provincie wordt uitgevoerd.
Wij hebben de Stichting voor deze activiteiten een begrotingssubsidie
toegekend van €740.000 voor de periode tot en met december 2019.

De Stichting is al gestart:
-

Er zijn al enkele bijeenkomsten georganiseerd, waarin initiatieven zijn
ontstaan die momenteel verder worden uitgewerkt of al worden
opgepakt door derden.
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-

-

Naar aanleiding van een diner in het voorjaar met bijna dertig
Brabantse bedrijven die veel energie gebruiken wordt met 2 bedrijven

Datum

en kennisinstellingen concreet gewerkt aan mogelijkheden voor
verduurzaming van energie.
De vorming van een netwerk van projectleiders en procesbegeleiders
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loopt. Dit in samenwerking met andere instrumenten van de provincie,
zoals Develop2Invest en het Energiefonds van de BOM en met
energiecoöperaties, vooral gericht op verduurzaming van gebouwde
-

omgeving en opwek van duurzame energie.
In oktober start de eerste challenge, gericht op gemeenten en ROC’s.
Deelnemende scholen zijn onder meer in samenwerking het Koning
Willem I College, Summa College Eindhoven, Helicon Boxtel, St. Lucas,
ROC Breda en ROC Tilburg.

2. Voor goede projecten hebben we de Subsidieregeling energie Noord-

Brabant/Brabant Geeft energie opengesteld.
De Subsidieregeling is gericht op concrete projecten die bijdragen aan een
versnelling van de energietransitie. De keuze voor projecten wordt gemaakt
op basis van een afwegingskader in lijn met de doelen uit het
Uitvoeringsprogramma Energie 2016-2019: opwek duurzame energie,
energiebesparing, vermindering CO2-uitstoot, samen met het netwerk en
altijd in cofinanciering met anderen, van onderop, met een duurzaam effect,
zichtbaar en enthousiasmerend voor Brabanders, waarbij ook collegabedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers worden aangemoedigd
en lessen worden gedeeld. Gangbare projecten voor zonnepanelen en
windturbines die onder reguliere SDE+ subsidies vallen worden uitgesloten,
evenals maatregelen voor de industrie die binnen 5 jaar kunnen worden
terugverdiend. Innovatieve projecten kunnen wel gehonoreerd worden.
De subsidieregeling BGE is gericht op projecten die nog niet rendabel zijn.
Het gaat veelal om iets kleinere projecten met een maximum bijdrage van
€125.000, die bottom-up naar boven komen, waarbij het doel is
samenwerking en beweging te creëren. De regeling voorziet dus in een
ander segment dan bestaande instrumenten, zoals Develop2Invest en het
Energiefonds van de BOM of Invest.nl, die revolverend zijn en waar het
gaat om grote bedragen.
Zowel privaatrechtelijke en publiekrechtelijke personen kunnen subsidie
aanvragen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincie, met
advies van de Stichting BGE.
Om ervoor te zorgen dat alleen de meest effectieve projecten op basis van
deze regeling worden gehonoreerd is gekozen voor een tenderregeling, die
op basis van ervaring in de eerste tenders zo nodig tussentijds door ons kan
worden aangepast. Voor de looptijd van de regeling tot en met 31
december 2019 is €3,2 mln. beschikbaar, waarvan €500.000 voor de
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eerste tender die medio oktober start voor een openstellingsperiode van 2
maanden.
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3. De Stichting werkt versterkend op andere onderdelen van het provinciaal
energieprogramma.
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De Stichting BGE draagt bij aan onze ambitie om het netwerk te vergroten
en de samenwerking te mobiliseren met meer draagvlak voor de
energietransitie. De verwachting is dat er als gevolg van de makel- en
schakel activiteiten van de Stichting BGE meer initiatieven naar boven
komen en meer passende aanvragen worden ingediend, die in het
voortraject worden doorverwezen naar de meest geëigende regeling zoals
het Energiefonds Brabant of Sociale innovatie in Energie. Zodat een
beweging ontstaat waarbij trekkers van regelingen en fondsen elkaar de bal
toespelen om zoveel mogelijk initiatiefnemers te helpen.
Consequenties

1. Door deze invulling van de netwerkbegroting worden meer initiatiefnemers
gefaciliteerd om projecten die bijdragen aan versnelling van de
energietransitie tot uitvoering te brengen en groeit de community in Brabant.
Europese en internationale zaken
De invulling van de netwerkbegroting met een subsidieregeling BGE, die wordt
uitgevoerd door de provincie, in combinatie met activiteiten door de Stichting
BGE, past binnen de Europese en internationale afspraken over Klimaat.
Met de makel- en schakel-activiteiten van de Stichting wordt voorzien in een
behoefte waarin de markt niet of onvoldoende mate voorziet. Daar waar sprake
is van activiteiten waarvoor wel een goed functionerende markt bestaat zal
worden doorverwezen naar een of meerdere marktpartijen. Hierdoor ontstaat
met het verlenen van deze subsidie geen staatsteun. De subsidie voor de
advisering bij subsidieaanvragen zijn wel aan te merken als staatssteun maar
voldoen aan de vrijstellingsvereisten in de Algemene subsidieverordening NoordBrabant.
De Subsidieregeling energie Noord-Brabant is zo ingericht dat de verstrekking
van subsidies niet zal leiden tot ongeoorloofde staatssteun.
Communicatie
De communicatie door de Stichting BGE wordt uitgevoerd op basis van
standaardafspraken hierover met de Provincie, zodat duidelijk is dat deze
beweging mogelijk gemaakt wordt door de Provincie. De communicatie door de
Stichting is aanvullend en versterkend op die van de Provincie, in lijn met de
verbindende rol en ambitie van de Provincie om het netwerk verder te vergroten
en de samenleving te mobiliseren.
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Vervolg
Op basis van de resultaten van de eerste openstelling bekijken GS of de
subsidieregeling bijgesteld moet worden, op basis waarvan in 2019 in principe
nog vijf openstellingen zullen volgen. Wij zullen uw Staten over de stand van
zaken in de uitvoering van de regeling in combinatie met de activiteiten van de
Stichting BGE informeren via de reguliere P&C cyclus.
PS hebben op 20 november 2017 (76/17A) besloten €3,8 mln. beschikbaar te
stellen voor ‘impuls in de samenwerking’, conform het Aanvullende
Uitvoeringsprogramma Energie. In het kader van ‘realistisch ramen’ is dit niet
meteen geraamd op de begroting 2018/2019. Op dit moment is het niet nodig
aanvullend middelen op de begroting te ramen, omdat de bestaande raming
voldoende is.
Bijlagen
nvt

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach (073) 6812679
Eenheid Opdrachtgeverschap en P&O van directeur NHL1.
Opdrachtnemer: mevrouw A.B.M. Boezeman, (073) 680 84 55,
aboezeman@brabant.nl, eenheid Opdrachtgeverschap en P&O van directeur
NHL1.
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