Resultaten
De Groeiversneller Energie 2017-2019

Energie

De Groeiversneller Energie is er voor Gelderse projecten
die op redelijke termijn een bijdrage leveren aan de opwek
van duurzame energie, besparing van energie of CO2 reductie.

Verdeling toegekende vouchers:

Sinds de start van het programma in 2017:

200
aanvragen

13% warmtenetten & opslag
10% energieopslag & peakshaving
4% waterkracht
3% energiebesparing
3% mobiliteit

vouchers toegekend

Vervolg op
De Groeiversneller Energie:
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53% zon
14% wind

46% bedrijven
9% ondernemersverenigingen
17% stichtingen
28% energie-coöperaties

projecten
van coöperaties

...hebben een lening ontvangen van provincie
Gelderland ter voorbereiding van grootschalige

wind- en zonne-energie projecten.

3

Overzicht per thema
in Gelderland:
Energiebesparing
Harderwijk

Energieopslag & peakshaving

projecten

Mobiliteit
Apeldoorn

Zon

...worden gefinancierd
door Oost NL en 2 projecten zijn nog
in onderhandeling over financiering.
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CO2 reductie (ton) per jaar:
Zon

Wind

350K
'Het is een zéér waardevol instrument voor lokale energie coöperaties.
Zij kunnen vaak hulp gebruiken om te komen van idee tot concreet plan.
Daar kunnen wij bij helpen dankzij de vouchers van Groeiversneller Energie.'

300K

Jacquo Harbers, Manager Ontwikkeling Agem
'De Groeiversneller is voor ons onmisbaar geweest om de haalbaarheid
van een opwek project voor hernieuwbare energie te kunnen bepalen.
Het is mooi dat we aanspraak konden maken op een voucher voor de inhuur
van een externe adviseur. Hiermee konden we ons project echt versnellen.'
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Roel Henderickx, ValleiEnergie

234K

150K

100K

47K

50K
56K

68K

68K

68K

0K
2018

2019

2020

2021

2020

2023

8
19

Plannen in het kader van energie?
Dien een aanvraag in via www.oostnl.nl/de-groeiversneller

windprojecten
ondersteund

Dit staat gelijk aan de jaarlijkse
elektriciteit behoefte van 122.000 huishoudens

zonprojecten
ondersteund

Dit staat gelijk aan de jaarlijkse
elektriciteit behoefte van 124.000 huishoudens

juni 2020

In 2023:

