Verduurzaming industrie

Vernieuwen energiesysteem:
van fossiele naar duurzame energiebronnen

In drie stappen naar een C02-emissiearme en circulaire industrie
Over op duurzame energie

De industrie in Zuid-Holland is onmisbaar, maar tegelijk ook een
grote bron van C02-uitstoot. Om de doelen uit het Klimaatakkoord
te halen, is zowel verduurzaming van de industriële ketens, als de
Olie

realisatie van nieuwe, duurzame industriële ketens nodig. Daarnaast
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biedt verduurzaming ook kansen voor de economie in Zuid-Holland .
Het regionale verduurzamingsbeleid kent drie stappen :
Ruimtelijke inpass ing
net-infrastructuur is hierbij een
uitdaging. Zie verder de bel eidskeuze
reg ionale energie-infrastru ctuur.

Stimuleren efficiëntie
bestaande industrie
In 2020 was 40.7%
va n de CO2-u it st oot in
Zuid-H olland afkomstig
van de indu strie.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht
energiebesparende maat regelen
t e t reffen (Best Beschikba re
Technieken).
Dit zijn technieken die het
productieproces beweze n
duurzamer maken.

Via subsidies
stimuleren gebruik
van (elkaars)
rest warmte en
wal st room.

Overzicht instrumenten
Stimuleren samenwerking en met regionale
partners komen t ot gezamenlijke plannen
bijvoorbeeld op het gebied va n circulair,
energie-infrastructuur en groene waterstof.

Versnellen processen via gebiedsaanpak stikstof, versnellin gshuis
en ruimtelijk instrumentarium .

Ondersteunen verduurzamingsprojecten via Europese fond sen en
de regelin g energ ie- infrastru ctuur.

Stimuleren innovaties
via 'real-life t esting ' en samenwerkin g in reg ionale field labs.

De provincie handhaaft
deze verp licht ing.
8% komt van de overig e
indu strie in Zuid - Holland .

Vernieuwen grond- en brandstoffensysteem:
van fossiel naar duurzaam

Daarnaast stimuleert de
provincie innovatiestudies
op het gebied van energie.

Afbouw fossiele grond- en brandstoffen

Sa men met De ltalinq s worden
deze op 'no cure no pay' basis
uitgevoerd.
Deze studies leveren tot nu
toe voor 20% aa n besparingsmoge lijkheden op.

Samenwerking
Het Rijk en de Europese Unie hebben
een regulerende rol. De provincie heeft
een fa cilit erende en stimul erend e rol in
het o p gang helpen van ont wi kkelingen
en het wegnemen van belemmerin gen.
Daarnaast heeft de provincie met
betrekking tot de energ iebesparin gsplicht ook een handhavende rol.
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