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Sinds de indiening van het initiatiefvoorstel “Echte Groene Stroom voor de provincie Noord-Holland”
zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op het initiatiefvoorstel. Het
belangrijkste is dat de Rijksoverheid op 25 november 2016 een nieuwe aanbesteding is gestart voor
de levering van energie, waar de provincie Noord-Holland deelnemer aan is. De voorwaarden in deze
aanbesteding stellen dat alle ingekochte stroom moet worden geleverd met Garanties van Oorsprong
van wind- of zonne-energie, waarbij een deel van de groene stroom uit Europese landen mag
komen, en ongeveer 30 procent uit Nederland moet komen.’ Op 10 februari jl. heeft het Rijk de
voorlopige gunning aan Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon bekend gemaakt. Daarmee is een
vergroening van de stroominkoop deels gerealiseerd en zijn de oorspronkelijke voorstellen om het
lopende energiecontract te vergroenen achterhaald.
Het college van GS geeft in haar advisering over het initiatiefvoorstel aan de ambitie te delen om een
bijdrage te leveren aan de vergroting van het aandeel hernieuwbare energie in Nederland. Ook
kondigt zij aan een onderzoek te willen starten naar de mogelijkheden van de provincie Noord
Holland om verduurzaming van het Nederlandse energielandschap te stimuleren. Daarmee zijn
echter nog geen concrete doelen rondom de realisatie van de ambitie gesteld.
De Rijksoverheid heeft als doel gesteld om “op de lange termijn” alleen elektriciteit kopen die in
Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. Omdat dit de eerstkomende
jaren nog niet haalbaar is, ziet zij de jaren 2018-2022 daarom als een overgangsperiode.’

‘https://www.rijksoverheid.n 1/actueel! nieuws/2016/11/25/aanbesteding-voor-inkoop-groene-stroom-voorrijksoverheid-van-start
‘https://www.rijksoverheid.n 1/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-enkoninkrijksrelaties/nieuws/2017/02/1O/vier-bedrijven-gaan-groene-stroom-voor-rijksoverheid-leveren
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Het aangepaste initiatiefvoorstel zorgt er voor dat de provincie Noord-Holland niet alleen gaat
onderzoeken hoe het energielandschap vergroend kan worden, maar ook een concreet plan maakt
om additioneel duurzaam productievermogen te realiseren ter grootte van in ieder geval het eigen
elektriciteitsverbruik van de provincie (op jaarbasis tussen de 12.000.000 en 13.000.000 kWh).
Hiermee draagt de provincie bij aan de lange termijn ambitie van de Rijksoverheid en vervult zij een
voorbeeldrol in het concretiseren hiervan. Zo levert het inkoopbeleid van de Provincie Noord-Holland
een daadwerkelijke bijdrage aan de vergroting van het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

Initiatiefvoorstel
Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen op 10 april 2017;
gelezen het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie-SGP gedateerd 14 november 2016 en 4 april 2017;
gelezen de reactie van het College van GS gedateerd 2 maart 2017;
gelet op de wens om met het provinciaal inkoopbeleid daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de
toename van het aandeel opgewekte hernieuwbare energie in Nederland;
besluiten:
1.
2.

te onderzoeken hoe de provincie via haar stroominkoop en andere manieren kan bijdragen
aan de vergroting van het duurzame productievermogen in Nederland;
een plan te maken waarin de resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om additioneel
duurzaam productievermogen te realiseren ter grootte van minimaal het
elektriciteitsverbruik van de provincie Noord-Holland, met daarbij opgenomen een
einddatum en duidelijk omschreven mijlpalen.
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