
 
 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Onderwerp: Uitvoering motie Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds d.d. 18 mei 2020 

 

Geacht college, 

 

Kern van ons voorstel 

Wij stellen voor om een aanzienlijk deel van de € 100 mln. die voor het Economisch Herstel- en 

Duurzaamheidsfonds beschikbaar komt, voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de  

daarmee verbonden energietransitie te reserveren.  

Graag treden wij met u in overleg om dit voorstel toe te lichten en verder uit te werken.   

 

Corona in relatie tot inzet financiële middelen                                                                                                             

Dagelijks worden wij geconfronteerd met de ingrijpende economische en financiële gevolgen die het 

Corona virus heeft op bedrijven in ons werkgebied en de daaraan verbonden werkgelegenheid.  

Het is van belang de economie te stimuleren door extra geld beschikbaar te stellen en geplande 

investeringen naar voren te trekken ook op provinciaal niveau. Belangrijk is dat de financiële 

middelen zo worden ingezet dat deze snel tot daadwerkelijke investeringen leiden.  

Lange voorbereidingstrajecten moeten worden voorkomen. De middelen zullen op een intelligente 

manier moeten worden ingezet. Daar waar een groot maatschappelijk belang ligt, in de nieuwe 

economie en op gebieden waar we goed in zijn. Een sterke koppeling met de in de motie genoemde 

energietransitie spreekt ons dan ook aan.    

 
Invulling Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds 

In de discussie rond de motie viel de nadruk op de verduurzaming van woningen en maatschappelijk  

vastgoed. Wij vestigen de aandacht op de verduurzaming van economische activiteiten en vooral op  

bedrijventerreinen. 

  

Op initiatief van de gedeputeerde Economische Zaken wordt door het Ontwikkelingsbedrijf HNH en 

het PHB al gedurende 1,5 jaar het project ‘Duurzaam beheer en Verduurzaming bedrijventerreinen’ 

uitgevoerd. Hierdoor zijn op een groot aantal bedrijventerreinen ondernemerscollectieven opgezet 

die bezig zijn met verduurzaming. De activiteiten zijn divers, zoals grootschalige collectieve inkoop 

van zonnepanelen en LED verlichting, collectieve plaatsing van laadpalen, scans gericht op 

besparingsmaatregelen, verwarming met aardwarmte en restwarmte van bedrijven, oprichten van 

energiecoöperaties en energiehandelsplatforms, ontwikkeling slimme energienetwerken, conversie 

naar waterstof, enz.  

Kortom: er gebeurt veel waardoor enerzijds maatregelen worden gerealiseerd met impact en 

anderzijds veel nieuwe technieken worden toegepast. 



 

 

 

Door de Coronacrisis zien we nu dat veel van deze ontwikkelingen stilvallen. Het is o.i. van belang 

deze ontwikkelingen gaande te houden, omdat het moeilijk is deze weer op gang te brengen als  

ze lang stil komen te liggen. Daarnaast kan de voortgezette aanpak grote investeringen met 

bijbehorende bedrijvigheid en werkgelegenheid uitlokken. Met de ondernemerscollectieven is  

de basis gelegd voor het uitrollen van nieuwe technieken (conversie naar waterstof, accuopslag, 

toepassing aardwarmte, enz.) waarin we in Noord-Holland zeer goed zijn.  

Het is belangrijk dat ook deze doorgaan.         

 

Wij merken op dat naar ons idee de bijdrage aan de verduurzaming en energietransitie aanmerkelijk 

groter is dan die van de ‘gebouwde omgeving’. Dus komt meer duurzaamheidsrendement 

beschikbaar per geïnvesteerde belastingeuro. 

We voegen daaraan toe dat het hier om locaties en technieken gaat waar geen maatschappelijke 

weerstand tegen bestaat; sterker nog: waarvan men vindt dat het de juiste omgeving is voor een  

grootschalig aanpak. 

 

Met onze voorgestelde aanpak wordt daarmee tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

totale verduurzamingsopgave in de regio. Een aanpak die naar ons oordeel past in de opgaven  

die in de RES zijn vastgelegd. De aanpak vormt daarmee een belangrijke bouwsteen voor onze 

‘alternatieve’ RES. 

 

Verzoek  

Wij verzoeken u een aanmerkelijk deel van de beschikbare middelen beschikbaar te stellen  

om verduurzaming van bedrijventerreinen en de daarmee verbonden energietransitie gaande  

te houden en een nieuwe impuls te geven, met innovatieve oplossingen.  

 

In vervolg op de principe-afspraak die tijdens het Bestuurlijk AfstemmingsOverleg (BAO) op  

5 juni met gedeputeerde Ilse Zaal is gemaakt, treden wij op korte termijn graag in overleg.     

 

Friso de Zeeuw      Hans Huibers 

Voorzitter Economisch Forum     Lid dagelijks bestuur Economisch Forum 

 

10 juni 2020 

 

Samenwerkingsverband van het georganiseerde bedrijfsleven in Holland boven Amsterdam 

 

                                                     

                                    
 

 

                           

                      

 

 

 

   Bestuursondersteuner Yvonne Bosman, info@economischforumhba.nl, tel 0224 54 18 28 / 06 419 111 25 
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