Energietransitie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
1,5% energiebesparing/jaar
Energielabel C kantoren

RVO helpt provincies, gemeenten en waterschappen vooruit op het
gebied van duurzame, internationale, agrarische en innovatieve
vraagstukken. Samen maken we Nederland economisch sterker en
duurzamer. Wij bieden voorlichting en advies, financiering en de
juiste contacten om deze vraagstukken aan te pakken.
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Rol RVO in de energietransitie:

1. Amsterdam zet grootschalig in op zonne-energie

Duurzame Mobiliteit
RVO biedt ondersteuning in de transitie naar duurzame mobiliteit
in de brede zin van het woord. Van personenvervoer tot logistiek en
van auto tot binnenvaartschip. De focus ligt zowel op de voer- en
vaartuigen als duurzame tank- en laadinfrastructuur. RVO ondersteunt
burgers, bedrijven en regionale overheden door middel van subsidies, regelingen, kennisuitwisseling en informatie over de wet- en
regelgeving.

Amsterdam wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Na een Europese
aanbesteding plaatste de gemeente een flink aantal zonnepanelen op
monumentale daken van het Zuiderbad en de Apollohal. Overheden
die energie willen inkopen vinden bij PIANOo praktische informatie
en actuele ontwikkelingen over hoe het inkoopinstrument kan worden aangewend om de CO2-voetafdruk te verkleinen.

2. Collectieve verduurzaming bedrijventerreinen Utrecht

Duurzame energie opwekken
Hoe regel je vergunningen, financiering en plaatsing van een bioenergie-installatie? Of een windmolen? Met kennis, netwerken, financiering en innovatie ondersteunt RVO overheden en ondernemers bij
duurzame energie-oplossingen in de praktijk.

RVO stimuleert de collectieve aanpak voor verduurzaming van bedrijventerreinen, onder meer door kennis te delen. Een mooi voorbeeld
hiervan is het ‘handboek verduurzaming bedrijventerreinen’ wat
Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) in opdracht van RVO
heeft geschreven.
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voorbeelden uit de praktijk

Verduurzamen Gebouwde Omgeving
RVO biedt ondersteuning bij de verduurzaming van woningen, kantoorpanden, winkels, zorggebouwen, sportaccommodaties,
onderwijsgebouwen, monumenten en musea en het gemeentelijk
vastgoed. RVO helpt gemeenten bij de verduurzaming van de gebouwde
omgeving door middel van subsidies en regelingen, kennisplatforms,
praktijkvoorbeelden, stappenplannen, tools en informatie over de
wet- en regelgeving.
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3. Windpark Krammer: het grootste coöperatieve burgerinitiatief
		
van Nederland
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RVO is kennispartner in de volgende programma’s:
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Den Haag
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Almere

Amsterdam

Haarlem

Nationaal Programma Regionale Energie strategieën
Expertise Centrum Warmte
Programma Aardgasvrije Wijken
Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed
Nationale Agenda Laadinfrastructuur
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Enschede

Op Winkpark Krammer wordt mede door een SDE+ regeling van RVO
het grootste burgerinitiatief van Nederland gerealiseerd:
34 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW op de
Krammersluizen.
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In de provincie Zuid-Holland was er bij de gemeenten behoefte aan
procesadviseurs met een brede kennis van de energietransitie. Die kennis
is ruimschoots voorradig bij RVO. Vandaar dat de provincie en RVO
nu samenwerken en procesondersteuning aan de gemeenten in Zuid
Holland bieden.

Nijmegen

Oss

8. 28 appartementen van energielabel F naar Nul-op-de-meter

‘s-Hertogenbosch

Tilburg

Roosendaal

Helmond

Eindhoven
Venlo

Terneuzen
Hulst

7. Procesondersteuning in de provincie Zuid-Holland
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4. De aanleg van het eerste zonnepark in Overijssel
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Door een subsidie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
komen er in 21 Nederlandse gemeenten door heel Nederland laadpleinen
met in totaal 472 slimme laadpunten. Deze laadpalen zijn de toekomst.
Ze ontlasten het stroomnet, benutten groene stroom beter en maken het
laden van je auto nog voordeliger. RVO heeft het ministerie geholpen bij
de beoordeling van de projecten.
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6. Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten
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Het 193 jaar oude Limburgse familiebedrijf Gulpener heeft een stevige
ambitie: in 2030 moet hun bierproductieproces fossielvrij zijn. Hiervoor
wil de brouwer bier produceren zonder stoomketel. RVO hielp Gulpener
op weg door de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) toe te
wijzen.
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5. Het duurzaamste brouwhuis van Europa

Weert

Roermond

5

Maastricht

Heerlen

Bij de aanleg van een zonnepark in de gemeente Raalte heeft RVO
de energiecoöperatie en de gemeente kunnen helpen met kennis
en regelingen. Zo heeft de energiecoöperatie onder andere gebruik
kunnen maken van de regeling Experimenten elektriciteitswet.

RVO kon dit project helpen door middel van de Subsidie energiebesparing
eigen huis (SEEH). Deze subsidie stelt RVO beschikbaar om VvE’s te
stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen.

