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HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

€100.000 beschikbaar te stellen in 2019 voor onderzoeken en activiteiten in het kader
van een energieneutraal waterschap in 2025.

Inleiding
In 2017 hebben de waterschappen gezamenlijk de ambitie uitgesproken om in 2025 als sector
energieneutraal te zijn. Dit is in lijn met onze nota Duurzaamheidsbeleid Waterschap Noorderzijlvest,
vastgesteld in november 2016, en in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn
rond energie en energietransitie (incl. Klimaatakkoord).
Beoogd effect
Adequaat kunnen inspelen op zich voordoende kansen en ontwikkelingen voor energiebesparing,
energietransitie of opwekking van duurzame energie.
Argumenten
1.1 Voor “energieneutraal 2025” is in het investeringenoverzicht 2019 e.v. een bedrag opgenomen.
In het investeringenoverzicht 2019 e.v. is een bedrag van €100.000 per jaar opgenomen voor
“energieneutraal 2025”. Met dit bestuursvoorstel vragen we u het budget beschikbaar te stellen voor
2019
1.2 Efficiënt en effectief inspelen op kansen
Binnen Waterschap Noorderzijlvest volgen we de gezamenlijke ambitie om in 2025 energieneutraal
te zijn, zoals uitgedragen door de Unie van Waterschappen. Sindsdien zijn tal van initiatieven
genomen die moeten bijdragen aan het behalen van deze doelstelling1. Kennisuitwisseling en
samenwerking met de Unie van waterschappen en landelijke en regionale partners is aan de orde
van de dag. Daarnaast werken we binnen het waterschap op gestructureerde wijze aan
energiebesparing (via het EnergieEfficiëncyPlan; EEP) en aan opwek van duurzame energie.
De wereld om ons heen verandert momenteel echter snel. Er is een duidelijk maatschappelijk besef
van urgentie gekomen rond de energietransitie. We kunnen profiteren van ontwikkelingen, ideeën
en kansen die aan de orde van de dag op ons afkomen. Sommige hiervan kunnen we meteen
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De huidige stand van zaken (hoe ver zijn we met het behalen van de doelstelling) is geagendeerd voor de
infoAB-vergadering van 10 april 2019. Op eerdere momenten (bijvoorbeeld infoAB-vergadering van 25 januari
2018 en via de Klimaatmonitor van de Unie) bent u hierover ook geïnformeerd.

integreren in onze werkzaamheden. Voor andere kansen is nader onderzoek of verkenning nodig.
En dat kost vaak geld.
Enkele voorbeelden:
• Een student heeft op ons verzoek in 2018 een verkennend onderzoek gedaan naar een andere,
meer waardevolle omgang met biogas dat vrijkomt bij slibvergisting op Garmerwolde,
vooruitlopend op een einde-levensduur van de huidige WarmteKrachtKopperling (WKK). Dit lijkt
kansrijk, maar vergt een “second opinion” en nadere verkenning door een adviseur, voordat we
het een project kunnen gaan noemen.
• De Regionale EnergieStrategie (RES) is een zoektocht naar de juiste route, met vele partijen. In
heel Nederland, zo ook in Drenthe en Groningen. Vanuit de afzonderlijke keuzes in de
afzonderlijke RESsen wordt van Noorderzijlvest een bijdrage gevraagd in de totstandkoming van
producten uit de RES (startnotitie, conceptbod, op termijn het eindbod?). Dergelijke bijdragen
zijn niet voorzien, maar zijn het resultaat van ambtelijke en bestuurlijke keuzes in grote
samenwerkingsverbanden.
Risico’s & Kanttekeningen
1.1 hoe afstemming over de ontwikkelingen
Inspelen op ontwikkelingen geschiedt inhoudelijk en financieel in afstemming met de
portefeuillehouder in het DB.
1.2 Er is alleen budget gevraagd voor 2019
Medio 2019 kunnen we de eerste balans opmaken over de verdere uitvoering van dit thema voor de
komende jaren en daarbij behorende budgetten. Dit wordt meegenomen in het jaarplan 2020 en
daarna.
Financiën
Het gevraagde bedrag is opgenomen in het investeringenoverzicht 2019 e.v., maar is door het AB nog
niet vrijgegeven. Onderbouwing van het toe te kennen budget:
Omschrijving
Bedrag
Nadere verkenning andere verwaarding biogas Garmerwolde
€ 25.000
Nadere verkenning netbalancering faciliteren
€ 10.000
Ontwikkeling startnotitie RES Groningen
€ 5.000
Ontwikkeling conceptbod RES Drenthe
€ 10.000
Ontwikkeling conceptbod RES Groningen
€ 10.000
Verkenning certificering CO2-prestatieladder
€ 15.000
Onvoorzien anno februari 2019
€ 25.000
Totaal
€100.000
Indien we subsidie kunnen ontvangen waardoor onze kosten lager worden zullen we hier proactief
op inspelen. Dit in overleg met de subsidiecoördinator.
Communicatie
Rond de toekenning van dit budget is geen afzonderlijke communicatie voorzien. Het is mogelijk dat
met de invulling van een specifieke kans, vanuit dit budget, communicatie intern of extern zinvol kan
zijn. In dat geval bespreken we dit met de afdeling communicatie en zetten zo nodig aanvullende
acties op touw voor interne en/of externe communicatie.
Uitvoering
Het budget dat we vragen beschikbaar te stellen is voor 2019. Het budget is in beheer bij de
beleidsadviseur duurzaamheid, energie en innovatie. Hij stemt de uitgifte van het budget af met de
portefeuillehouder en de Procesmanager AWK.

