
Kracht van de regio: de Rollende Projectenagenda

“Maak gebruik van de kracht en dynamiek die in de 
regio aanwezig is”, is de oproep vanuit de regio’s. 
Het ministerie van Economische Zaken heeft dit 
opgepakt en het project ‘Kracht van de Regio’ opgezet. 
Daarin maken het ministerie en de Topsector Energie 
de samenwerking met de regio concreter. 

De Topsector Energie wil de krachten bundelen om de 
energietransitie te versnellen om de ambitieuze duurzame 
energie- en klimaatdoelstellingen te halen. Om daaraan een 
impuls te geven is zij in het kader van Kracht van de Regio 
eind 2013 de Rollende Projectenagenda (RPA) gestart. In 
2015 kunnen aan de Rollende Projectenagenda nieuwe 
projecten worden toegevoegd. Hoe u een project kunt 
indienen, staat in deze factsheet.

Aanpak
Rijk en regio pakken gezamenlijk aansprekende energie-
gerelateerde projecten met grote potentie op om deze te 

versnellen. Het ministerie schakelt de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl) in om zogenaamde 
versnellingstafels te organiseren om knelpunten in die 
projecten weg te nemen, zodat ze weer gaan “rollen”. 
Zodra een knelpunt is opgelost, kan het project van de 
agenda af en komt er een nieuw project op. Zo ontstaat een 
rollende projectenagenda waarin Rijk en regio hun krachten 
bundelen. Vanaf nu wordt dit een continue proces dat 
regelmatig met alle partijen wordt afgestemd.

Versnellingstafels
Knelpunten en vertragingen in innovatieve projecten zijn 
vaak te wijten aan het feit dat er voor vernieuwende 
processen nog geen vastgestelde financiële, 
organisatorische, juridische en wettelijke kaders bestaan. 
Dit leidt tot onzekere factoren die de business case 
belemmeren. Bij alle geselecteerde projecten is 
samenwerking en duidelijkheid van afspraken over de 
vervolgaanpak een middel tot versnelling van het project. 



Indiening nieuwe projecten volgende fase
In een eerste fase is ervaring opgedaan en zijn lessen 
geleerd die meegenomen worden in een volgende fase van 
de Rollende Projectenagenda. De capaciteit bij RVO.nl en 
het ministerie van EZ is vergroot. Nieuwe projecten zijn 
vanaf begin 2015 doorlopend welkom. De communicatie 
rond de Rollende Projectenagenda zal worden versterkt. 
De volgende fase gaat nu van start.

Stuur voor aanmelding van een nieuw project een 
projectomschrijving naar de organisator van de 
versnellingstafels, Marion Bakker, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO.nl), via 
RollendeProjectenagendaEnergie@rvo.nl of 
Marion.bakker@rvo.nl. 
Hieronder staat beschreven waaraan een 
projectomschrijving dient te voldoen en hoe wordt getoetst.

Projectomschrijving (max 2A4):
1.  Waar gaat het over? Beknopte beschrijving in circa 
 100 woorden.
2. Wat is het knelpunt of de versnellingskans?
3.  Wat is de impact als het lukt? (Een doorkijk wat het 

economisch potentieel is, en/of voor verduurzaming)
4.  Hoe kansrijk is het dat dit lukt? (Wat moet daarvoor 

gebeuren?) 
5.  Wat kunnen rijk en regio hier samen aan doen? Hoe 

kunnen we het knelpunt aanpakken, hoe kunnen we 
versnellen?

6.  Is het project reeds ingediend bij een tender van de 
Topsector Energie of andere subsidieregeling?

7. Wie/welke partij is de trekker van het project?
8.  Wie is eerste contactpersoon voor dit project + 

contactgegevens?

Om de knelpunten weg te nemen wordt door RVO.nl per 
project een ’versnellingstafel’ gestart. Daarbij komen partijen 
(projectleiders, overheden, bedrijven, TKI’s binnen de 
Topsector Energie, kennisinstellingen) bij elkaar om te 
bespreken wat nodig is om samen het project te versnellen. 
Instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet zijn:
•  Inventarisatie van bestaande en toekomstige 

subsidiemogelijkheden;
•  Samen optrekken bij oplossen van beknellende 

regelgeving;
• Matchmaking;
•  Helpen bij communicatie voor exposure (projecten in het 

spotlicht);
•  Doorverwijzen naar relevante informatie en het faciliteren 

van kennisuitwisseling;
• Toegang tot financiering.
Als het knelpunt omvangrijk is en er meer nodig is dan een 
versnellingstafel kan bijvoorbeeld de voorbereiding van een 
Green Deal meer passend zijn. Echter, ook andere 
mogelijkheden staan open. Het is daarmee ook een zekere 
‘voorwas’ voor het inzetten van andere instrumenten. Bij 
identificatie van generieke knelpunten wordt onderzocht of 
maatwerk nodig is, of kunnen voorstellen gedaan worden 
voor nieuwe instrumenten of aanpassing van het bestaande 
instrumentarium van EZ en/of andere ministeries en de 
regionale overheden.

Eerste fase rollende projectenagenda
In de tweede helft van 2013 zijn vanuit de vijf bestuurlijke 
landsdelen ruim 30 projecten voorgesteld voor de 
projectenagenda. Hieruit zijn elf innovatieve projecten 
gekozen. Kansrijke projecten met uitrolpotentie in eigen land 
en buitenland, die goed aansluiten bij de zeven 
Innovatiethema’s van de Topsector Energie: Wind op Zee, 
Gas, Switch2smartgrids, Energiebesparing in de Gebouwde 
Omgeving, Solar Energy, Energiebesparing in de industrie 
en – gedeeld met de Topsector Chemie – Biobased 
Economy. Op de lijst staan bijvoorbeeld projecten die het 
grootschalige gebruik van smart grids stimuleren, 
hoogwaardige mestverwerking, aardwarmte aanboren en 
energie opslag mogelijk maken. Er zijn tot nu toe voor zes 
projecten versnellingstafels georganiseerd. Zeven projecten 
zijn van de lijst afgevoerd.



Topsector Energie

De Topsector Energie organiseert en stimuleert de beschikbare innovatiekracht van de energiesector door de 
innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in gezamenlijke innovatieprogramma’s. 
In deze ‘gouden driehoek’ werken ongeveer 400 organisaties dagelijks aan innovaties die de energietransitie versnellen. 
De innovatieagenda van de Topsector Energie omvat de thema’s Energiebesparing in Industrie, Gas en Groen Gas, Biobased 
Economy, Solar Energy, Wind-op-Zee,  Energiebesparing Gebouwde Omgeving, en Smart Grids. Daarnaast zijn er 
programma’s ronde de thema’s systeemintegratie en sociale innovatie (STEM).

Kijk voor meer informatie op www.topsectorenergie.nl
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Dit is een uitgave van de Topsector Energie.
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Toetsing
RVO.nl neemt contact op met de opgegeven contactpersoon 
om het ingediende project door te spreken. Doel van dit 
gesprek is om gezamenlijk te kijken of de 
projectomschrijving duidelijk is, wie de trekker is van het 
project en welke problemen er moeten worden opgelost. 
Projecten dienen aan onderstaande criteria te voldoen:
•  Het project draagt in aanzienlijke mate bij aan de 

energiedoelstelling;
•  Het project is vernieuwend voor Nederland en sluit aan 

bij programmalijnen van de Innovatieagenda en/of 
Human Capital Agenda van de Topsector Energie;

•  Het project dient een economisch en/of maatschappelijk 
belang; waarbij aandacht is voor uitrol en opschaling;

•  Er zijn knelpunten waarbij zowel het rijk als de regio een 
rol moeten vervullen voor oplossingen;

•  Het project sluit aan op regionale sterktes en wordt 
gedragen door de regio. In de meeste gevallen zijn 
gemeenten en provincies betrokken bij de projecten.

De uiteindelijke beoordeling of het project op de Rollende 
Projectenagenda komt, vindt plaats door het ministerie van 
Economische Zaken. In overleg met betrokkenen wordt 
bezien of de versnellingstafel het meest geschikte 
instrument is of dat wellicht een alternatief instrument of pad 
beter past.

Zodra het project op de Rollende projectenagenda is 
geplaatst start RVO.nl met betrokkenen de (inhoudelijke) 
voorbereiding van een versnellingstafel. 
 


