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Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Voordracht 88 
 
Haarlem, 15 november 2005 
 
Onderwerp:  CO2-Servicepunt/deelverordening duurzaam energiepakket 

EXINH-project: DE-02 
 
Bijlage:  Ontwerpbesluit 
 
 
 
Inleiding 
Het CO2-Servicepunt is het provinciale energiebureau dat de gemeenten in Noord-Holland 
ondersteunt bij de opstelling en uitvoering van klimaatbeleid en duurzaam bouwen 
maatregelen. Het Servicepunt is op 1/7/2001 van start gegaan met een looptijd tot 31/12/2005. 
Ook per 1/7/2001 is de deelverordening Subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 
2001-2005 in werking getreden waaruit gemeenten die een Klimaatovereenkomst hebben 
afgesloten met de provincie subsidie kunnen aanvragen voor de installatie van duurzame 
energietechnieken.  
Op 15 november 2005 hebben wij besloten de looptijd van het CO2-Servicepunt te verlengen 
van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 en de uitvoering van het Servicepunt uit te 
besteden aan DWA (onder voorbehoud van besluitvorming in uw Staten op 12/12/2005).  
 
Uitvoering van provinciaal beleid 
Provinciale Staten hebben achtereenvolgens in de provinciale Energie en CO2-beleidsnota 
2001, in het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006, in de Economische Agenda 2004-2007 
en in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord doelen geformuleerd ten aanzien van de 
reductie van de uitstoot van CO2 en van het verhogen van het aandeel energie, opgewekt op 
duurzame bronnen. De ondersteuning van de uitvoering van klimaatbeleidsplannen van 
gemeenten via het CO2-Servicepunt en via de beschikbaarstelling van subsidies voor het 
installeren van duurzame energietechnieken door middel van de deelverordening is onderdeel  
van de provinciale aanpak om deze doelen te bereiken. In het collegeprogramma is bepaald 
dat het CO2-Servicepunt ook na 2005 wordt gehandhaafd. 
 
Bereikte resultaten tot nu toe 
Binnen Nederland staat het CO2-Servicepunt model voor een succesvolle samenwerking 
tussen provincie en gemeenten. Door goed te luisteren naar de noden en wensen van 
gemeenten op het gebied van klimaatbeleid is het CO2-Servicepunt er in de afgelopen periode 
in geslaagd met 80% van de Noord-Hollandse gemeenten een plan van aanpak klimaatbeleid 
op te stellen (het landelijk gemiddelde ligt op 50%). Deze gemeenten (in totaal 48, inclusief 
Amsterdam en alle 14 Amsterdamse stadsdelen) hebben allen een Klimaatovereenkomst 
afgesloten met de provincie. Deze fase van opstelling van plannen en afsluiten van een 
Klimaatovereenkomst is augustus 2004 afgesloten.  
Deze eerste fase heeft langer geduurd dan de verwachting was bij het instellen van het CO2-
Servicepunt en de deelverordening in 2001. Veel gemeenten, c.q. stadsdelen hebben pas in 
2004 hun klimaatplannen vastgesteld en zijn vervolgens met de provincie een 
Klimaatovereenkomst aangegaan. Dat verklaart waarom er tot het jaar 2004 slechts voor 20 
projecten subsidie is aangevraagd op basis van de deelverordening Subsidies duurzame-
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energiepakket Noord-Holland 2001-2005 en de daarbij behorende Duurzame Energielijst 
(DE-lijst) met duurzame technieken.  
 
De focus van het CO2-Servicepunt werd na augustus 2004 gericht op de ondersteuning van de 
uitvoering van de gemeentelijke klimaatbeleidsplannen. Alle gemeenten en stadsdelen zijn 
daar nu volop mee bezig. Daarbij is, naast begeleiding van individuele gemeenten, vooral de 
weg ingeslagen van het aanbieden van collectieve projecten om zoveel mogelijk gemeenten 
tegelijkertijd te kunnen ondersteunen. Een voorbeeld van een collectief project is het 
aanbieden van een training aan de gemeentelijke energiecoördinatoren in programma-
management zodat deze hun plannen succesvol kunnen uitvoeren in samenwerking met 
andere afdelingen in hun gemeente. Een ander voorbeeld van een collectief project is het in 
samenwerking met het Gewest Kop van Noord-Holland, de WLTO en DLV ontwikkelen van 
het DOE (Duurzaam Ondernemen op het Erf)-loket. Dat loket is erop gericht agrariërs, die 
energiebesparende maatregelen willen doorvoeren, te ‘ontzorgen’ door een 
samenwerkingsverband van lokale aanbieders van diensten (banken, installateurs e.d.) op te 
zetten. Inmiddels is dit loket van start gegaan in september 2005 onder de naam M-Profit en 
feestelijk geopend door gedeputeerde Schipper. Dit project ondersteunt de gemeenten bij hun 
taakstelling op basis van de Klimaatovereenkomst met de provincie ten aanzien van de 
agrarische sector. 
 
Op dit moment zijn in totaal 76 duurzame energie projecten gerealiseerd bij in totaal 29 
gemeenten, c.q. stadsdelen met behulp van subsidie van de deelverordening Subsidies 
duurzame energiepakket Noord-Holland 2001-2008. De gerealiseerde projecten zijn 
verschillend in omvang en de subsidiebedragen die bij het realiseren van deze projecten 
benodigd waren, variëren;  het loopt uiteen van €  1361,- ten behoeve van de installatie van 52 
zonneboilers in Heemskerk tot €  80.000,- voor het realiseren van CO2-arme 
gemeentegebouwen in bijvoorbeeld Hoorn, Uithoorn, Den Helder en op Texel. Een voorbeeld 
van een zeer geslaagd project is het verduurzamen van verpleeghuis Oudtburgh in de 
gemeente Bergen, wat op een zodanig vooruitstrevende wijze gebeurt dat het zelfs Europese 
aandacht krijgt. De meest toegepaste technieken waarvoor subsidie is verleend, zijn 
zonneboilers, pv-systemen en warmtepompen, in zowel bestaande bouw als in nieuwbouw. 
Naar verwachting zullen er ook veel aanvragen komen voor het toepassen van 
energiebesparende isolatiemaatregelen die recentelijk zijn toegevoegd aan de Duurzame 
Energielijst 2005. 
In totaal is voor de 76 projecten  €  1.806.230,- aan subsidies verleend (dat is 30% van het 
beschikbare budget van €  5.537.800,-).  
 
In een evaluerende bijeenkomst in april van dit jaar hebben de aanwezige gemeenten zich zeer 
positief uitgelaten over de ondersteuning die wordt geboden door het CO2-Servicepunt. Het 
grote succes in aantallen gemeenten in Noord-Holland dat klimaatbeleid heeft opgesteld en 
bezig is dat uit te voeren, is mede te danken aan de grote en adequate inzet van het CO2-
Servicepunt. Zij spreken zich uit voor voortzetting van het CO2-Servicepunt in 2006 en 2007. 
 
Doelstelling project en te bereiken resultaten eind 2008 
Directe doelstellingen zijn: 

1. de voortzetting van het CO2-Servicepunt in de jaren 2006 en 2007, zodat de 
gemeenten en stadsdelen in Noord-Holland die een Klimaatovereenkomst hebben 
afgesloten met de provincie, succesvol kunnen worden ondersteund in de 
uitvoeringsfase van hun klimaatbeleidsplannen; 
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2. aanvullend budget van €  1.440.000,- ter beschikking te stellen voor uitvoering van de 
deelverordening Subsidie duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2008 in de 
jaren 2007 en 2008, zodat voldaan kan worden aan de verplichtingen die voortvloeien 
uit de 48 Klimaatovereenkomsten met gemeenten en 14 Klimaatovereenkomsten met 
de stadsdelen. 

De achterliggende doelstelling is dat de gemeenten die een Klimaatovereenkomst hebben 
afgesloten met de provincie bijdragen aan de doelstellingen van de provincie ten aanzien van 
CO2-reductie en verhogen aandeel energie, opgewekt uit duurzame bronnen. 
 
Naar verwachting zullen in de loop van 2008 de meeste gemeentelijke klimaatplannen zo 
goed als zijn uitgevoerd. Daarom heeft GS besloten de looptijd van het CO2-Servicepunt met 
2 jaar te verlengen tot 31/12/2007. Indien de gemeentelijke uitvoering onverhoopt vertraging 
oploopt, dan biedt het bestek van de deze zomer gevoerde openbare Europese aanbesteding 
voor het projectmanagement CO2-Servicepunt de mogelijkheid de opdracht aan DWA te 
verlengen. 
De looptijd van de deelverordening Subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-
2005 is door Provinciale Staten op 4/7/2005 verlengd tot 31/12/2008 zodat gemeenten 
gedurende de gehele uitvoeringstijd van hun klimaatbeleidsplannen subsidies kunnen 
aanvragen. Dat is belangrijk omdat het vooral gaat om subsidie voor duurzame 
energietechnieken in nieuwbouw- dan wel renovatieprojecten en deze projecten kennen een 
lange voorbereidingstijd. De uitvoering van deze deelverordening, die nu geheel wordt gedaan 
door het CO2-Servicepunt, zal vanaf 1 januari 2006 tot 31/12/2008 geheel worden uitgevoerd 
door de Directie SHV van de provincie. Het CO2-Servicepunt behoudt zijn rol als inhoudelijk 
adviseur voor de gemeenten en indien nodig ook voor de Directie SHV. 
 
Rekening houdend met het aantal gemeenten (48) en stadsdelen (14) dat met de provincie een 
Klimaatovereenkomst heeft afgesloten en rekening houdend met het soort pakket dat ze  
hebben gekozen: 25 pluspakketten (max. €  230.000,-) en 37 basispakketten (max. €  
115.000,-), kunnen ze op basis van hun Klimaatovereenkomst gezamenlijk aanspraak maken 
op een totaalbedrag aan subsidies van maximaal €  10.005.000,-. Tot op heden is  
€  1.806.230,- aan subsidies verleend. Nog beschikbaar is dus €  3.731.570,-. Om tegemoet te 
komen aan de provinciale verplichtingen uit de Klimaatovereenkomsten wordt voorgesteld in 
2007 en 2008 het budget van de deelverordening aan te vullen met  €1.440.000, waardoor tot 
het eind van de looptijd van de deelverordening, d.w.z. tot 31/12/2008 een budget van  
€  5.171.570,- beschikbaar is.  
 
Wij hebben op 15/11/2005 het besluit genomen om aan DWA de opdracht te verlenen het 
Werkplan 2006 CO2-Servicepunt op te stellen voor een bedrag van €  35.550,- met als 
dekking het voorbereidingskrediet EXIN-H. Deze €  35.550,- maakt deel uit van het bedrag 
van €  560.000,- als aan u heden gevraagd krediet ten behoeve van het CO2-Servicepunt 
2006-2007.  In het Werkplan 2006 dient DWA specifiek aan te geven hoe zij denkt te 
bewerkstelligen dat het beschikbare subsidiebudget maximaal tot besteding komt. Daarnaast 
dient zij eveneens te beschrijven hoe zij ook kleinere gemeenten zal bijstaan in de uitvoering 
van hun klimaatbeleidsplannen.  
 
Te bereiken resultaten eind 2008 

• 90% van de gemeenten in Noord-Holland die een klimaatovereenkomst hebben 
afgesloten met de provincie hebben hun plan van aanpak geheel uitgevoerd; 

• een vermindering van de uitstoot van CO2 met 0,5 Mton; 
• een toename van het aandeel energie, opgewekt uit duurzame bronnen, met 0,5%; 
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• klimaatbeleid is in Noord-Holland hoog op de gemeentelijke agenda blijven staan; 
• burgers in Noord-Holland als eindgebruikers van energie zijn vertrouwd geraakt met 

voorbeelden van de toepassing van duurzame energietechnieken “om de hoek” zoals 
zonnepanelen, warmtepompen e.d. 

 
Tijdsplanning 
 

Actie Wanneer 
Openbare Europese aanbesteding 
projectmanagement CO2-Servicepunt 
2006/2007 

Juli – oktober 2005 

Vaststelling door GS Werkplan 2006 
CO2-Servicepunt 

2e helft december 2005 

Uitvoering CO2-Servicepunt door CEA, 
incl. subsidie-afhandeling deelverordening

Tot 31/12/2005  

Vaststelling door GS Werkplan 2007 
CO2-Servicepunt 

December 2006  

Uitvoering CO2-Servicepunt 2006-2007 
door DWA 

1/1/2006 – 31/12/2007 

Uitvoering deelverordening Subsidies 
duurzame-energiepakket NH 2001-2008 
door de provinciale Directie SHV 

1/1/2006 – 31/12/2008 

 
Provinciale investeringen  
Het CO2-Servicepunt fungeert als de aanjager die de gang houdt in de uitvoering van de 
gemeentelijke klimaatbeleidsplannen. De verwachting is dat door deze investering 
klimaatbeleid hoog op de gemeentelijke agenda blijft staan en er vaart blijft bestaan in de 
uitvoering van deze plannen. Bijna alle gemeenten hebben eveneens subsidie ontvangen van 
het ministerie van VROM in het kader van de regeling BANS (=Bestuurs Akkoord Nieuwe 
Stijl)-Klimaatconvenant voor de financiering van menskracht voor de uitvoering van hun 
klimaatplannen.  
 
Voorstel 
Wij stellen voor het bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen. 
In dit voorstel wordt aan u voorgesteld een bedrag van €  2.000.000,- te bestemmen voor de 
uitvoering van het CO2-Servicepunt en uitvoering van de deelverordening Subsidies 
duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2008 voor de periode 2006-2008.  
Het bedrag komt ten laste van de bestemmingsreserve UNA in het kader van de Extra 
Investeringsimpuls NH, impulsprogramma Duurzame Energie Noordkop.  
Het kasritme voor dit project is als volgt: 
 

jaar CO2-servicepunt Projecten (dvo) Totaal 
2005 35.550   35.550 
2006 262.225 262.225 
2007 262.225 720.000 982.225 
2008                  720.000                 720.000 

 560.000 1.440.000 2.000.000 
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 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
 
 
 
 
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 
 
 
 
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 
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Ontwerpbesluit 
 
 
Nr. 88 
 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland; 
 
 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten betreffende de uitvoering van het EXIN-H 
project DE-02 CO2-Servicepunt/deelverordening duurzaam-energiepakket; 
 
 
Besluiten: 
binnen de bestemmingsreserve UNA een bedrag van €  2.000.000,-  te bestemmen voor de 
uitvoering van het EXINH project DE-02, CO2-Servicepunt/deelverordening Duurzame- 
Energiepakket voor de periode 2006-2008, waarvan; 

1. €1.440.000,-- te bestemmen voor de uitvoering van de deelverordening Subsidies 
duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2008 in de periode 2007-2008; 

2. € 560.000,-- (inclusief  €  35.550,- ten laste van het voorbereidingskrediet EXIN-H) 
als krediet beschikbaar te stellen t.b.v. Uitvoering CO2 servicepunt 2006-2007. 

 
 
 
Haarlem, 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
     , voorzitter 
 
 
     , statengriffier 
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