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Green Deal Provincie Overijssel

Betrokken partijen
Provincie Overijssel en meerdere bedrijven, waaronder AkzoNobel, stadion Grolschveste van FC Twente, 
Biorights, VOF Biobrandstoffen, en glastuinbouwbedrijven in Kampen. Daarnaast zijn MKB Nederland en 
gemeente Hardenberg betrokken.  
Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie,  
ministerie van Infrastructuur & Milieu en ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Initiatief 
Zes projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming van Overijssel: 
 - De provincie gaat een fonds inrichten (omvang tweehonderdenvijtig miljoen euro) dat in 2012 van start 

gaat, na instemming van Provinciale Staten. Met dit fonds wordt ondersteuning geboden aan het 
bedrijfsleven voor de financiering van projecten op het gebied van duurzame energie en 
energiebesparing;

 - Realisatie van restwarmtenetten (warmtelevering vanuit de industrie aan voetbalclub FC Twente en 
mogelijke uitbreiding naar de omgeving);  

 - Twee projecten die gericht zijn op het verbeteren van het energiegebruik van bedrijven en 10.000 
bestaande woningen;

 - Bedrijven Biorights en VOF Biobrandstoffen gaan met een innovatietechniek uit biomassa (vooral 
bermgras) twintig m3 biogas per jaar produceren;

 - Uitbreiding van aardwarmtegebied Koekoekspolder in Kampen. 

Resultaat
 - De inzet van een provinciaal fonds leidt naar verwachting tot investeringen vanuit het bedrijfsleven die 

geschat worden op een tot anderhalf miljard euro; 
 - Uit biomassa (vooral bermgras) zal twintig miljoen m3 biogas per jaar worden geproduceerd;
 - Uitbreiding aardwarmtegebied, dat een besparing van vijf miljoen m3 aardgas/jaar kan opleveren; 
 - Het realiseren van energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven en 10.000 bestaande woningen in de 

komende jaren. Dit levert ook extra werkgelegenheid op. 

Hulp Rijksoverheid
 - Ondersteuning bieden met kennis bij het technisch beoordelen van duurzame projecten. De provincie 

kan hier gebruik van maken voor de uitvoering van haar fonds; 
 - Het Rijk biedt kennis, kunde en bereidheid tot financiële ondersteuning voor onderzoek naar 

restwarmtelevering vanuit de industrie aan de omgeving. Actieve betrokkenheid bij het gebruik van 
restwarmte; 

 - Het Rijk denkt actief mee bij het energiezuiniger maken van bedrijven en woningen;
 - Kennis en kunde wordt geboden bij de uitbreiding van het aardwarmtegebied.
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