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Green Deal ‘DE-on’ 
Betrokken partijen
Provincie Flevoland (contract partij), en alle gemeenten in Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, HVC, 
en Alliander als beoogde mede-oprichters van DE-on. Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw & Innovatie en ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Initiatief
Partijen streven samen naar een energieneutraal Flevoland in 2020 (‘groen’) en het verzilveren van de 
economische kansen die daarmee samengaan (‘groei’). 
De provincie, alle gemeenten in Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, HVC, en Alliander zijn van plan 
om hiervoor een professionele ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) op te richten. Banken en financiële 
instellingen zoals de ING bank, HFC en de Rabobank hebben aangegeven te willen participeren in de 
projectorganisatie die het businessplan opstelt. Ook kennis- en onderwijsinstellingen zoals de WUR/
ACRRES, CAH en de TUD (onder meer de leerstoel Future Energy Systems) hebben aangegeven een bijdrage te 
willen leveren.

Resultaat
Met een relatief bescheiden inleg vanuit de publieke partners kan met DE-on een miljard aan investeringen 
in energiebesparing en duurzame energie in de markt worden aangejaagd. Daarmee kan een groot deel van 
het totale Flevolandse potentieel (circa 2.100 kton CO2 reductie per jaar) voor 2020 worden gerealiseerd. 
Uiteindelijk doel is om in 2020 Flevoland energieneutraal te maken (excl. transport).

Hulp Rijksoverheid
Het Rijk heeft de bereidheid een financiële bijdrage beschikbaar te stellen als bijdrage aan de realisatie van 
een tiental projecten waarin verduurzaming van de energiehuishouding wordt gecombineerd met 
economische groei. Met ontwikkeling en realisatie van deze projecten krijgt DE-on een vliegende start. 
Vooralsnog gaat het om de volgende projecten:
 - Duurzame energie en smart grids Zeewolde Polderwijk; 
 - Zon PV voor asbestdaken bij agrariërs; 
 - Pilot voor verduurzaming brandstofverbruik van de vissersvloot in Urk; 
 - Verduurzaming van het festival en evenemententerrein Lowlands/Walibi;
 - Een studie naar de ontwikkeling van een duurzame energiehuishouding van het organisch groeiende 

OMALA (OntwikkelingsMaatschappij Airport Lelystad Almere); 
 - Provinciebrede toepassing van warmte-koudeopslag;
 - Enkele pilots t.b.v. de verduurzaming van de energiehuishouding van Almere (Masterplan 

energiehuishouding Almere 2.0), t.w. ESCO voor de bestaande stad, biogas Flevoland Zuid en 
duurzame energie langs grootschalige infrastructuur;

 - Uitbreiding van het project opschalen en saneren van windenergie. Daarbij wordt een gebiedsbrede, 
integrale aanpak gevolgd, is er aandacht voor het ruimtelijk optimaal faciliteren van de door DE-on in 
gang te zetten energietransitie en voor het verzilveren van economische kansen die ontstaan door het 
creëren van afzetmarkt(en);

 - Indien mogelijk stelt het Rijk additionele middelen beschikbaar via het Innovatiefonds. Het Rijk draagt 
het DE-on concept (inter)nationaal uit en legt verbindingen met nationale kennis- en expertisedragers.
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