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Samenvatting en conclusies
• Deze studie onderzoekt de impact van de investeringen in energietransitie en duurzaamheid op de 

arbeidsmarkt in Noord-Holland en Flevoland. Het gaat daarbij om de kwantitatieve aspecten 
(benodigde arbeidscapaciteit) en de kwalitatieve aspecten (benodigde vaardigheden) van 
werkgelegenheid. Daarnaast speelt de vraag of investeringen in energietransitie en duurzaamheid een 
bijdrage kunnen leveren aan economisch herstel na de coronacrisis.

• De te verwachten investeringen bedragen in Noord-Holland tot € 3,6 mrd per jaar; in Flevoland tot 
maximaal €244 miljoen per jaar. De analyse betreft de periode 2020-2030. Investeringsbedragen zijn 
samengesteld op basis van prognoses voor bijdragen vanuit provincies aan lopende plannen 
(Energieakkoord) en voorgenomen beleid (RES en uitvoering Klimaatakkoord). Het betreft het 
totaalbedrag van publieke en private investeringen in wind op zee, wind op land, zon-PV, warmtenetten, 
energiebesparing, CCS en elektrisch vervoer. Voor Noord-Holland geldt dat circa 80 procent van de 
investeringen is toe te rekenen aan Wind op zee. In Flevoland is ongeveer 50 procent van het 
investeringsbedrag gerelateerd aan investeringen in Wind op land. 

• Daarnaast is aandacht besteed aan investeringen in circulaire economie en versterking van midden- en 
hoogspanningsnetten. Niet alle investeringen zijn doorgerekend in het arbeidsmarktmodel, omdat de 
omvang van de investeringen onzeker is of als de regionale component onduidelijk is.

• Voor deze analyse is een inschatting gemaakt van de regionale impact van de investeringen met als 
leidraad dat toepassingen die sterk lokaal zijn ingebed zoals zon-PV en warmtenetten een grotere 
regionale component hebben dan bijvoorbeeld investeringen in het hoogspanningsnet.



Samenvatting en conclusies
• Investeren in energietransitie en duurzaamheid heeft impact op het bbp in de regio en de werkgelegenheid. In 

Noord-Holland leveren de investeringen een bijdrage aan het bbp van maximaal € 1 miljard per jaar. In Flevoland
is de bijdrage tot € 100 miljoen per jaar. Deze verschillen in impact hangen samen met de omvang van de 
investeringen en de sectorstructuur in beide provincies. 

• De coronacrisis heeft naar verwachting sterke negatieve gevolgen voor de bbp-groei in beide provincies. Het bbp in 
Noord-Holland kan naar verwachting in 2020 met € 6 miljard krimpen als gevolg van de coronacrisis; in Flevoland is 
deze teruggang €  500 miljoen. Deze schattingen kennen een grote bandbreedte vanwege de onzekerheid over het 
verdere verloop van de pandemie. Investeringen in energietransitie kunnen het verlies aan bbp deels compenseren. 
In Noord-Holland met circa 15% van het geschatte verlies aan bbp in 2020; in Flevoland tot maximaal 20% van het 
geschatte verlies aan bbp. In navolgende jaren leveren de investeringen een verdere bijdrage aan het economisch 
herstel en zal het bbp eerder terugkomen op het niveau van voor het begin van de coronacrisis. 

• De invloed van de investeringen in energietransitie en duurzaamheid leveren daarmee een bijdrage aan het behoud 
of creatie van nieuwe van werkgelegenheid. In Noord-Holland is met de uitvoering van deze investeringsagenda 
jaarlijks tot maximaal 16 duizend fte gemoeid. Dit betreft het arbeidsvolume dat nodig is om alle plannen uit te 
voeren (bruto werkgelegenheid). Dit werk wordt deels uitgevoerd door (1) werknemers in bestaande banen in de 
energietransitie, (2) werknemers die elders werkten maar nu werk gaan uitvoeren dat voortvloeit uit de investeringen 
en (3) personen die tot dusver inactief waren. Banen die worden ingevuld door werklozen vormen de netto bijdrage 
aan de werkgelegenheid. De bijdrage aan de netto werkgelegenheid kan op jaarbasis zo’n 4 duizend fte betreffen, 
maar dit effect is sterk afhankelijk van de omvang van de werkloosheid. Bij een hoog werkloosheidspercentage 
ontstaan meer nieuwe banen dan in een krappe arbeidsmarkt. In Flevoland is de vraag naar werknemers voor 
energietransitie en duurzaamheid jaarlijks maximaal 1.800 fte. 600 fte zullen naar schatting extra banen betreffen. De 
impuls voor de arbeidsmarkt neemt naar verloop van tijd af, als het economisch herstel vordert en ook de 
arbeidsmarkt weer naar evenwicht tendeert.



Samenvatting en conclusies
• De noodzaak van economisch herstel kan een reden zijn voor het ‘sturen’ van investeringen in energietransitie en 

duurzaamheid. Dit betekent versnellen of het naar voren halen van investeringen om op het gewenste moment een 
bijdrage te leveren aan de economische groei en werkgelegenheidsgroei. De investeringsagenda energietransitie en 
duurzaamheid kan daarmee een instrument zijn voor anti-cyclisch arbeidsmarktbeleid. 

• Energietransitie vraagt voor een deel om investeringen met een lange planningshorizon zoals Wind op zee waarop 
dus weinig te sturen valt. Versnelling is vooral mogelijk bij de aanleg van warmtenetten, 
energiebesparingsmaatregelen en investeringen in zon-PV. Voor deze analyse is bij wijze van voorbeeld 
gerekend met een versnelling van de investeringen in deze categorieën van 25 procent. Dit levert in Noord-Holland 
circa 1000 banen extra op in 2021 en in Flevoland 200 banen ten opzichte van het oorspronkelijke 
investeringsritme. Aangezien de investeringen versneld worden, ontstaat later in de tijd een negatieve impuls voor de 
werkgelegenheid van gelijke omvang.

• Het arbeidsmarktbeleid kan invloed hebben op de eventuele positieve bijdrage aan economisch herstel via 
investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Arbeidsmarktintegratie en scholing leiden werkzoekenden sneller 
terug naar betaald werk. De investeringen in energietransitie en duurzaamheid creëren vraag naar werk in de bouw 
(50%), uitzendbranche (20%) en zakelijk dienstverlening (10%) en enkele andere sectoren. De vraag is welke 
potentiële werknemers deze banen kunnen invullen. Het verloop van de coronacrisis speelt hierbij een rol. De crisis 
zal werkloosheid creëren in specifieke sectoren zoals de horeca en logiesverstrekking. Circa 80 procent van de 
banen in deze sectoren betreft beroepsgroep 1 en 2. Dit zijn categorieën met nadruk op eenvoudig en routinematig 
werk. Banen in de energietransitie vragen deels andere kwalificaties. In Flevoland en Noord-Holland is het aandeel 
werk in beroepsgroep 3 en 4 van banen in de energietransitie circa 37 procent. Dit betreft kwalificaties voor complexe 
technische taken en uitgebreide feitenkennis. Voor een deel is dus sprake van een mismatch in vraag naar en 
aanbod van kwalificaties. 



Samenvatting en conclusies
• Beleidsadvies op basis van deze analyse richt zich op de timing van de investeringen in 

energietransitie en duurzaamheid. Versnelling van deze investeringen creëert werkgelegenheid op het 
moment dat banen als gevolg van de coronacrisis verdwijnen. De investeringsagenda kan door 
versnelling een bijdrage leveren aan behoud en herstel van werkgelegenheid. Gezien de voorspellingen 
voor het sterk oplopen van de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis in het komend jaar, is nader 
onderzoek gewenst naar concrete mogelijkheden om investeringen in duurzaamheid en energietransitie 
naar voren te halen.

• De effectiviteit van anti-cyclisch investeren is echter mede afhankelijk van de mate waarin de match 
tussen vraag en aanbod van kwalificaties wordt verbeterd. Werknemers in sectoren waar als gevolg 
van corona banen verloren gaan, hebben niet in alle gevallen de juiste kwalificaties voor werk in de 
energietransitie en duurzaamheid. Actief integratiebeleid en scholing zijn nodig om werknemers te 
begeleiden naar een baan in sectoren waar nieuwe banen ontstaan. 

• De aard van de kwalificaties waarvoor scholing nodig is zal afhangen van sectorkenmerken. Deze studie 
geeft een algemeen beeld van de mismatch tussen vraag naar en aanbod van kwalificaties. Nader 
onderzoek is nodig naar de aard van de benodigde kwalificaties in sectoren die bijdragen aan 
energietransitie en duurzaamheid en de wijze waarop voorzien kan worden in scholing voor 
werknemers voor deze sectoren. Effectief scholingsbeleid vraagt samenwerking tussen partners in de 
keten: onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden. Ook is nader onderzoek naar de wijze waarop de 
energietransitie kansen biedt voor groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en de 
kansengelijkheid (inclusieve arbeidsmarkt). 



Vraagstelling

• Dit onderzoek is geschreven in opdracht van de MRA, de provincies Noord-Holland en 
Flevoland. 

• De vraagstelling is in welke mate de investeringen in energietransitie en duurzaamheid de 
arbeidsmarkt beïnvloeden. Het gaat daarbij om de kwantitatieve aspecten (vraag naar 
werkgelegenheid) en de kwalitatieve aspecten (vraag naar vaardigheden) van 
werkgelegenheid.

• De arbeidsmarkteffecten worden berekend voor de provincie Noord-Holland en Flevoland. 
Daarnaast wordt de impact bekeken op de arbeidsmarkten van de MRA en de gemeente 
Amsterdam. 

• Een aandachtspunt voor de analyse is de invloed van de coronacrisis op de vraag naar arbeid 
en de mogelijkheid dat de verduurzaming en de energietransitie kunnen bijdragen aan het 
economisch herstel. Relevant is bijvoorbeeld of personen die als gevolg van de crisis hun 
baan kwijtraken inzetbaar zullen zijn voor de opgave op het terrein van de verduurzaming en 
de energietransitie. 



Uitgangspunten en werkwijze (1/2)
• Dit rapport berekent de impact van investeringen in energietransitie en duurzaamheid op de werkgelegenheid. Dit effect is 

berekend met een input-output model van de regionale economie. Dit model verklaart de onderlinge leveringen van 80 
sectoren in de economie. Daarmee kan worden berekend welk deel van de investeringen in een specifieke sector zoals de 
bouw wordt doorgegeven naar andere sectoren in hun rol als afnemer of toeleverancier. Dit geeft een compleet beeld van 
de veranderingen in de vraag naar arbeid conform het schema hieronder. Het gaat hier om de productie-effecten. 
Geïnduceerde vraageffecten zoals een inkomensmultiplier blijven buiten beschouwing.

• Investeringen in duurzaamheid en energietransitie kennen als tegenhanger het verlagen van investeringen in fossiele 
brandstoffen en niet-duurzame vormen van industrie en werkgelegenheid. De mate waarin deze vermeden investeringen de 
arbeidsmarkt beïnvloeden moet worden meegenomen in een integrale analyse. Deze studie richt zich op de partiële 
analyse van de economische gevolgen van investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Er is geen rekening 
gehouden met het wegvallen van investeringen in fossiele energie.

• De omvang van de investeringen is afgeleid op basis van diverse documenten en wordt nader toegelicht per 
energietechnologie: wind op zee, wind op land, zon-PV, warmtenetten en overige energie-infrastructuur, energiebesparing, 
CCS en elektrisch vervoer. Niet alle investeringen hebben een regionale component. De omvang van de regionale bijdrage 
aan de investeringen (publiek en privaat) is veelal onbekend. Wij hebben voor deze analyse zelf een inschatting gemaakt 
van de regionale impact van de investeringen met als leidraad dat toepassingen met die sterk lokaal zijn ingebed zoals zon-
PV en warmtenetten een grotere regionale component hebben dan bijvoorbeeld investeringen in het hoogspanningsnet. 
Ook moet het I/O model worden ‘gevoed’ met aannames over welke sectoren betrokken zijn bij de uitvoering van de 
investeringen in duurzaamheid en energietransitie. Om deze verdeling in het model te maken is gebruik gemaakt eerdere 
rapporten en sectorrapportages zoals van Dril e.a. (2016) en Knol en Baken (2018).



Uitgangspunten en werkwijze (2/2)
• Vervolgens komt de vraag aan bod: welke arbeidscapaciteit is nodig om deze investeringen uit te voeren? Deze 

arbeidscapaciteit drukken we uit in aantallen banen of fte’s op basis van gegevens over de arbeidsproductiviteit per sector. 
Dit betreft het kwantitatieve deel van de opgave voor de arbeidsmarkt. Het arbeidsvolume dat nodig is om alle plannen uit 
te voeren is de bruto werkgelegenheid. Extra investeringen leiden niet per definitie tot groei van het totale aantal banen. 
De investeringen worden deels uitgevoerd door (1) werknemers in bestaande banen in de energietransitie, (2) 
werknemers die elders werkten maar nu werk gaan uitvoeren dat voortvloeit uit de investeringen en (3) personen die tot 
dusver inactief waren. Banen die worden ingevuld door werklozen vormen de netto bijdrage aan de werkgelegenheid. 

• Maar er speelt ook een kwalitatieve component, die betrekking heeft op de vraag welke vaardigheden benodigd zijn om de 
investeringen in duurzaamheid en energietransitie uit te voeren. Deze vraag wordt beantwoord door te kijken naar de 
verdeling van vaardigheden in de sectoren die betrokken zijn bij de uitvoering van deze investeringen.

• De analyse is uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens betreffende de omvang van de te verwachten 
investeringen en de effecten hiervan op de vraag naar werknemers en kwalificaties. De uitkomsten van deze studie zijn 
geen puntschattingen, maar kennen een bepaalde mate van onzekerheid.

• Leeswijzer:
• We bespreken eerst de resultaten voor de provincies Noord-Holland en Flevoland waarbij de bijdrage aan de 

werkgelegenheid van de investeringen in de duurzaamheid en energietransitie centraal staat. 
• Vervolgens kijken we naar de verdeling van de werkgelegenheid over de sectoren en de vraag naar kwalificaties. 

Daarbij komt de vraag aan bod of de investeringen een bijdrage kunnen leveren aan de transitie van werk uit 
sectoren die geraakt worden door de coronacrisis naar sectoren in de duurzaamheid en energietransitie. 

• Daarna volgt een toelichting op de berekening van de investeringsbedragen per sector
• Tenslotte rapporteren we in twee bijlagen de resultaten op het niveau van de MRA en de gemeente Amsterdam.



Impact investeringsagenda energietransitie en duurzaamheid op het bbp van Noord-Holland
• De omvang van de investeringsagenda 

energietransitie en duurzaamheid in Noord-
Holland bedraagt circa €3,2 mrd per jaar voor de 
periode 2020-2030. Deze investeringen leveren 
een bijdrage aan het bbp in de provincie van  
maximaal € 1 miljard per jaar.

• Dit is op jaarbasis circa 15% van het geschatte 
verlies aan bbp in 2020 voor de provincie als 
gevolg van de coronacrisis

• Dit effect is de som van de directe impact van de 
investeringen en de doorgegeven of indirecte 
effecten. 

• De investeringen zijn geraamd conform reeds 
bekende planningen, of zijn evenredig 
uitgesmeerd over de periode 2020-2030. Waar 
investeringen planbaar zijn, is het mogelijk 
rekening te houden met de stand van de 
conjunctuur. Zo ligt het voor de hand om thans 
waar mogelijk investeringen naar voren te halen 
als remedie tegen de vraaguitval die plaatsvindt 
als gevolg van de coronacrisis. We komen hier 
later op terug.

Bruto toegevoegde waarde (in € mln)



Impact investeringen energietransitie en duurzaamheid op banen in Noord-Holland

• De investeringen in energietransitie en duurzaamheid creëren 
tot circa 16 duizend banen per jaar. Dit betreft 
werkgelegenheid in sectoren zoals de bouw die direct bij de 
uitvoering zijn betrokken, als de indirecte werkgelegenheid die 
ontstaat bij toeleveranciers en afnemers. 

• Dit is de bruto werkgelegenheid. De betreffende banen worden 
vooral ingevuld door werknemers die al in de sector actief zijn 
of die een baan achterlaten in een andere sectoren. Het zijn 
dan geen nieuwe banen. Als er wel een baan beschikbaar 
komt voor iemand die thans werkloos is spreken we van een 
positief effect op de netto werkgelegenheid. 

• Het effect op de netto werkgelegenheid is afhankelijk van hoe 
ruim of krap de arbeidsmarkt is. Bij een 
werkloosheidpercentage van 8% is de impuls voor de netto 
werkgelegenheid 75% van het aantal bruto banen. Bij een 
werkloosheidspercentage van 3% is deze bijdrage slechts 23% 
van het aantal bruto banen en zullen extra investeringen leiden 
tot extra verkrapping van de arbeidsmarkt. De impact op de 
netto werkgelegenheid neemt bovendien af in de loop van de 
tijd, doordat werknemers vertraagd reageren op veranderingen 
in werk en loon.

Aantal banen



Meeste banen (bijna 50%) ontstaan in de bouw
• De meeste banen ontstaan in de bouw 

en de gespecialiseerde bouw, samen 
4%

• Uitzendbureaus nemen 20% van de 
vraag voor hun rekening

• Aandeel banen voor de zakelijke 
dienstverlening (architecten, juridische 
diensten enz.) is circa 10%

• Dit is de bruto vraag naar banen. Er is 
geen rekening gehouden met 
overschot/krapte werkgelegenheid in 
sectoren. De gevolgen van de 
coronacrisis op de werkgelegenheid in 
sectoren is onderzocht in eerder 
onderzoek van SEO voor de MRA. 
Hieruit blijkt dat vooral de horeca, 
logiesverstrekking, uitzendbranche, 
detailhandel en groothandel te maken 
zullen krijgen met baanverlies en 
oplopende werkloosheid.

Algemene bouw en 
projectontwikkeling

30%

Architecten-, 
ingenieursbureaus 

e.d.
7%

Gespecialiseerde 
bouw
17%

Metaalproductenind
ustrie

4%

Bouwmaterialenindu
strie
3%

Grond-, water- en 
wegenbouw

2%

Energiebedrijven
1%

Vervoer over water
1%

Juridische diensten 
en administratie

3%

Uitzendbureaus en 
arbeidsbemiddeling

20%

Overige
12%



Impact investeringsagenda energietransitie en duurzaamheid op het bbp van Flevoland
• De omvang van de investeringsagenda voor 

energietransitie en duurzaamheid in de provincie 
Flevoland bedraagt circa € 140 miljoen per jaar 
voor de periode 2020-2030. Deze investeringen 
leveren een bijdrage aan het bbp in de provincie 
tot maximaal € 100 miljoen per jaar.

• Dit is op jaarbasis circa 10 tot maximaal 20% van 
het geschatte verlies aan bbp in 2020 voor de 
provincie als gevolg van de coronacrisis

• Effect is de som van de directe impact van de 
investeringen en de doorgegeven of indirecte 
effecten

• Ook bij Flevoland zijn investeringen opgenomen 
conform het geplande investeringsritme of 
evenredig verdeeld over de periode 2020-2030. 
We komen hierna terug op de vraag of anti-
cyclisch investeren mogelijk is in reactie op de 
coronacrisis.

Bruto toegevoegde waarde (in € mln)



Impact investeringen energietransitie en duurzaamheid op banen in Flevoland

• Investeringen in energietransitie en duurzaamheid 
creëren tot circa 1.800 banen per jaar in 
Flevoland.

• Dit betreft werkgelegenheid in sectoren zoals de 
bouw die direct bij de uitvoering zijn betrokken, als 
de indirecte werkgelegenheid die ontstaat bij 
toeleveranciers

• Ook hier gaat het om de bruto werkgelegenheid. 
Bij een werkloosheidspercentage van 8% zal circa 
75% van het aantal banen een bijdrage zijn aan 
de netto werkgelegenheid, en dus een baan voor 
een werkzoekende. In een krappe arbeidsmarkt is 
deze bijdrage aan de netto werkgelegenheid veel 
lager. 

Aantal banen



Meeste banen in Flevoland ontstaan in de bouw
• De meeste banen ontstaat in de 

bouw en de gespecialiseerde 
bouw, samen 56%

• Uitzendbureaus nemen 22% van 
de vraag voor hun rekening

• Aandeel banen voor de zakelijke 
dienstverlening (architecten, 
juridische diensten enz.) is circa 
10%

• Dit is de bruto vraag naar banen. 
Er is nog geen rekening 
gehouden met overschot/krapte 
werkgelegenheid in sectoren

• De arbeidsmarkteffecten voor de 
MRA en Amsterdam zijn 
opgenomen in Bijlage A en B.

Algemene bouw en 
projectontwikkeling

36%

Architecten-, 
ingenieursbureaus 

e.d.
6%

Gespecialiseerde 
bouw
20%

Metaalproductenindustrie
5%

Bouwmaterialenindustrie
4%

Grond-, water- en 
wegenbouw

2%

Energiebedrijven
1%

Vervoer over water
0%

Juridische diensten 
en administratie

4%

Uitzendbureaus en 
arbeidsbemiddeling

22%



Vergelijking economische impact tussen Noord-Holland en Flevoland

• De vergelijking tussen de provincies Noord-Holland en Flevoland leert dat de 
effecten in Noord-Holland groter zijn. De verklaring hiervoor ligt deels bij de 
omvang van de provincie, en voor een ander deel in de investeringsagenda 
voor Wind op zee, die in Flevoland minder effecten genereert. Ook de 
toepassing van CCS in het Noordzeekanaalgebied genereert effecten die in 
de naburige provincies niet of minder merkbaar zijn. 

• De verschillen in de effecten op de arbeidsmarkt worden mede verklaard door 
de aard van de 25% investeringen. In Flevoland is de agenda voor Wind op 
land relatief groot qua omvang, wat invloed heeft op de baancreatie in die 
provincie. De agenda in Noord-Holland is breder. Ondanks deze verschillen is 
in beide provincies het effect op de werkgelegenheid in bouwgerelateerde
sectoren het met een aandeel van circa 50% het meest dominant. 



Investeringsagenda in relatie tot de gevolgen coronacrisis
• De timing van investeringen in duurzaamheid en energietransitie is van groot belang als deze investeringsagenda een bijdrage wil leveren 

aan economisch herstel na de coronacrisis. Uitstel of versnelling van deze investeringen kunnen een bijdrage leveren aan anti-cyclisch
arbeidsmarktbeleid. In hoogconjunctuur is het van belang een krappe arbeidsmarkt niet verder te verhitten om oplopende kosten de
vermijden. Spreiding van investeringen kan hier aan bijdragen (zie De Groot en Tieben 2019). In een laagconjunctuur kan versnelling van 
investeringen in duurzaamheid en energietransitie een bijdrage leveren aan economisch herstel. 

• Deze bijdrage is afhankelijk van de mate waarin investeringen tijdig planbaar of voldoende flexibel zijn om de gewenste versnelling te 
kunnen realiseren. Bij de investeringsagenda’s voor Noord-Holland en Flevoland voor 2020-2030 is dat deels het geval. Investeringen in 
Windenergie kennen een lange planningshorizon en liggen tot 2025 grotendeels vast. Bij een toepassing als CCS is de voorbereidingstijd 
dermate lang dat versnelling van de investeringen slecht denkbaar is. De meeste ruimte voor een eventuele versnelling ligt bij de aanleg van 
warmtenetten, energiebesparingsmaatregelen en de investeringen in zon-PV. De mate waarin investeringen ‘naar voren’ gehaald kunnen 
worden is zonder nadere analyse niet te zeggen.  

• Voor deze analyse is bij wijze van vingeroefening verondersteld dat de investeringen in warmtenetten, energiebesparing en zon-PV per 2021 
met 25% versneld kunnen worden, in 2022 met 20%, in 2023 met 15% enzovoort. Dit houdt in dat de investeringen na 2025 met hetzelfde 
ritme verlaagd worden zodat het totaalbedrag gelijk blijft. Deze versnelling levert in Noord-Holland per 2021 circa 1000 banen extra op ten 
opzichte van het oorspronkelijke investeringsritme, een impuls die afloopt richting 2025 en vervolgens negatief wordt in de periode 2025-
2030. Deze aanpak levert in Flevoland circa 200 banen extra op in 2021 ten opzichte van een investeringsritme waarin de bedragen
evenredig zijn verdeeld over de periode 2020-2030. 

• Een versnelling kan dus kansen bieden in het licht van de coronacrisis als de arbeidsmarkt in de regio veel minder krap zal worden dan deze 
thans is met een werkloosheidspercentage van circa 3%. De eerste prognoses van het Centraal Planbureau voorspellen een oplopende
werkloosheid tot circa 7 % als gevolg van de coronacrisis. Een eventuele positieve impuls op de werkgelegenheid vanuit duurzaamheid en 
energie zal echter niet vanzelf gaan en vraagt coördinatie tussen partijen in de keten, mede gericht op arbeidsintegratie en scholing van 
werknemers die als gevolg van de coronacrisis werkloos worden.



Vraag naar kwalificaties
• Werkgelegenheid heeft naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve component. Dit betreft 

onder meer het opleidingsniveau als indicator van de cognitieve vaardigheden, maar ook 
andere vaardigheden spelen een rol in de kwalitatieve component. Deze kunnen worden 
samengevat in het beroepsniveau conform de indeling van  International Standard 
Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) van de International Labour Organisation
(ILO). 

• Het beroepsniveau geeft de complexiteit en omvang van taken weer die bij een beroep 
horen. De praktische uitwerking van het begrip beroepsniveau gebeurt door toepassing van 
een of meer van de volgende criteria.

• De aard van het werk in relatie tot de karakteristieke taken bij een beroepsniveau
• Het voor een goede beroepsuitoefening benodigde opleidingsniveau
• De in een verwant beroep opgedane relevante werkervaring en/of on-the-job training.

• De ILO onderscheidt 4 beroepsniveau’s die hierna worden toegelicht. Het CBS levert 
statistieken over de verdeling van deze beroepsniveaus per sector. Deze statistieke zijn 
voor deze studie gebruikt om te berekenen welke vaardigheden nodig zijn in de 
energietransitiesectoren en wat het potentiële aanbod is van vaardigheden van 
werknemers die nu nog in andere sectoren werkzaam zijn.



Beroepsniveaus
Beroepsniveau
/Kenmerk

Complexiteit Fysiek/cognitief Opleiding

1 eenvoudig en routinematig 
lichamelijk en handmatig werk met 
gebruik van handgereedschap

vereisen lichamelijke inspanning 
en/of uithoudingsvermogen

basisonderwijs

2 Onderhoud, besturen en bedienen 
machines

Goede handvaardigheid in 
combinatie met gevorderde taal-
en rekenvaardigheid en goede 
communicatieve vaardigheden.

2e fase voortgezet onderwijs, 
gespecialiseerd 
beroepsonderwijs, on-the-job 
training

3 Complexe technische en praktische 
taken die een uitgebreide 
feitenkennis, technische kennis en 
kennis van procedures op een 
specifiek gebied vereisen

Kunnen begrijpen van complexe 
schriftelijke informatie, 
voorbereiden van feitenverslagen, 
en omgaan met mensen met 
problemen

1-3 jaar hoger onderwijs, 
uitgebreide relevante 
werkervaring

4 Oplossen van ingewikkelde 
problemen en nemen van 
beslissingen die zijn gebaseerd op 
een uitgebreide theoretische en 
praktische kennis op een 
gespecialiseerd gebied.

Uitgebreide taal -en 
rekenvaardigheid, soms op zeer 
hoog niveau, en uitstekende 
communicatieve vaardigheden.

3-6 jaar hoger onderwijs, 
uitgebreide relevante 
werkervaring; specifieke 
diploma’s



Verdeling beroepsniveau’s in relevante sectoren
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Verdeling beroepsniveau’s energietransitie en duurzaamheid
• Vervoer (82%) en industrie (65%) zijn sectoren 

met relatief grote aandelen voor beroepsniveau’s
1 en 2. Energie (60%) en ICT (78%) zijn sectoren 
met relatief veel beroepen op niveau’s 3 en 4 
(Bron: CBS). 

• De vraag naar werkgelegenheid in de diverse 
sectoren kan worden vertaald in vraag naar 
beroepsniveau’s in de provincies Noord-Holland 
en Flevoland. Meer dan de helft van de vraag 
betreft banen op beroepsniveau 2. De vraag naar 
werknemers met kwalificaties op niveau 1 is met 
5% beperkt. De vraag naar hoger opgeleide 
werknemers voor de energietransitie (niveau’s 1 
en 2) is circa 37%. 

• Gezien de geringe verschillen in de sectoren 
verdeling van de vraag naar werknemers is de 
verdeling van de beroepsniveau’s voor de 
energietransitie in beide provincies ook ongeveer 
gelijk.
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Wind op zee vraagt technische vaardigheden
• Op basis van bestaande studies kan voor enkele sectoren in de energietransitie de vraag naar 

kwalificaties en vaardigheden gedetailleerder worden toegelicht. Bij wijze van case study gaan we hier 
nader in op de vraag naar vaardigheden voor aanleg en onderhoud van windparken op zee. In deze 
sector is behoefte aan technische geschoold personeel in het bijzonder voor onderhoudswerk (Knol en 
Baken 2018). Het gaat om 8 functiegebieden binnen het segment operations & maintenance (zie tabel)

• Voor het preventief onderhoud zijn technici nodig die in teamverband 1 keer per jaar voor 2 dagen een 
windturbine op zee nalopen. Deze activiteiten worden in het onderhoudsseizoen gepleegd voor circa 
180 kalenderdagen per jaar. Correctief onderhoud (bij storingen) vindt het gehele jaar plaats.

Functiegebieden

Onderhoud

Turbine onderhoud en 
reparatie

Onderhoud
distributiekabels

Onderhoud en 
schoonmaak fundering

Onderhoud EHS-kabels

Ondersteuning
Onshore logistiek Back-office/administratie
Offshore logistiek Gezondheid, veiligheid

en training



Wind op zee vraagt technische en andere vaardigheden

• Werken op zee vraagt technische competenties, die in bovenstaande tabel staan samengevat.
• Daarnaast zijn andere vaardigheden benodigd. Het gaat dan om houding en fysieke kwaliteiten van 

onderhoudstechnici. Medewerkers moeten bereid zijn in bepaalde roosters te werken (bijvoorbeeld 2 
weken op, 2 weken af). Ze moeten kunnen werken in kleine teams van circa 5 personen, waarvan de 
leden sterk op elkaar zijn aangewezen. Daarnaast moet men geen last hebben van hoogtevrees of 
claustrofobie. Volgens Knol en Baken (2018) blijkt het in de praktijk regelmatig voor te komen dat 
mensen die bewust hebben gekozen voor een opleiding voor wind op zee later afvallen vanwege een 
van de genoemde factoren. De doorstroom (uitval) van medewerkers in de sector is dan ook relatief 
hoog.  

Kennisgebieden Toelichting

Onderhoud algemeen Kennis windturbines, inspectie en onderhoudsprogramma’s (preventief en correctief)

Mechanische kennis Mechanische veiligheid, lasnaden- en andere verbindingen, gebruik van meetapparatuur, 
hydraulische torque, remsystemen, koel en smeersystemen

Elektriciteit Elektrische veiligheid, elektrische componenten, circuits, sensoren, meetinstrumenten

Hydraulica Hydraulische veiligheid, pompen, kleppen, sensoren, leidingen en verbindingen, olie en filters, 
manometers

Persoonlijke veiligheid Brandveiligheid, werken op hoogte, milieukennis



Scholing is cruciaal voor een succesvolle arbeidsmarktransitie
• De bijdrage van investeringen in energietransitie en duurzaamheid 

aan economisch herstel zal mede afhangen van de mate van 
verdringing op de arbeidsmarkt. De bouwsector lijkt vooralsnog niet 
geraakt door de coronacrisis. Het verlies aan banen zal zich 
concentreren in sectoren, die hard worden geraakt door de 
coronamaatregelen zoals de horeca en cultuur. 

• De mix van kwalificaties in deze sectoren verschilt van de 
kwalificaties die gevraagd worden in sectoren die betrokken zijn bij 
de uitvoering van de energietransitie. In de horeca is 86% van de 
banen op beroepsniveau 1 of 2. Deze sector kan beperkt voorzien 
in de vraag naar hoger opgeleide werknemers, die nodig is voor de 
energietransitie (dit percentage is 37%). De match tussen vraag en 
aanbod lijkt beter voor de sector Cultuur en recreatie waar het 
percentage 56% is voor beroepsniveau’s 1 en 2. De analyse van de 
functiegebieden in de Windenergiesector laat zien dat bijscholing 
nodig is om de benodigde technische compententies te verkrijgen. 
Daarnaast is een match nodig met de overige benodigde 
competenties. 

• Her- en opscholing is cruciaal als het gaat om de transitie van 
werknemers uit sectoren zoals de horeca en cultuur naar een baan 
in de energietransitie en duurzaamheid. Het uitvoeren van effectief 
scholingsbeleid vraagt samenwerking tussen partners in de keten: 
onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.  

1
21%

2
65%

3
11%

4
3%

Horeca

1

2

3

4

1
7%

2
49%3

17%

4
27%

Cultuur en recreatie

1

2

3

4



Investeringen in energietransitie en duurzaamheid
• De investeringen bedragen in Noord-Holland tot € 3,6 mrd per jaar; in Flevoland tot maximaal €244 

miljoen per jaar. 
• Investeringsbedragen zijn samengesteld op prognoses voor bijdrage vanuit provincies aan het lopende 

plannen (Energieakkoord) en voorgenomen beleid (Klimaatakkoord). 
Investeringen en O&M
Noord-Holland 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Wind op zee
   Investeringen 944€        944€        1.709€        1.162€     1.883€     1.883€       1.118€     1.118€     1.118€     1.118€     1.118€     
   O&M 14€          24€          24€           60€          60€          60€          60€          60€          
Net op zee 310€        310€        561€          377€        861€        861€          610€        610€        610€        610€        610€        
Wind op land
   Investeringen 94€          94€          94€            94€          
   O&M 1 1 1 1 1 1 1
Zon-PV 103,6€     103,6€     103,6€        103,6€     103,6€     103,6€       103,6€     103,6€     103,6€     103,6€     103,6€     
Energiebesparing 213€        213€        213€          213€        213€        213€          213€        213€        213€        213€        213€        
Warmte 225,4€     225,4€     225,4€        225,4€     225,4€     225,4€       225,4€     225,4€     225,4€     225,4€     225,4€     
Laadpunten
   Investeringen 4,4€         4,4€         4,4€           4,4€         4,4€         4,4€          15,6€       15,6€       15,6€       15,6€       15,6€       
   O&M 2,6€         2,6€         3,4€           4,2€         5,1€         5,9€          8,8€         11,7€       14,6€       17,5€       20,4€       
CCS
   Investeringen 250,0€        250,0€     250,0€     250,0€       250,0€     
   O&M 336,0€     336,0€     336,0€     336,0€     
Totaal 1.897€     1.897€     3.164€        2.447€     3.571€     3.571€       2.605€     2.694€     2.697€     2.700€     2.703€     
Flevoland 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Wind op land
   Investeringen 139€        139€        139€          139€        
   O&M 1,5€         1,5€          1,5€         1,5€         1,5€         1,5€         1,5€         
Zon-PV 35€          35€          35€            35€          35€          35€           35€          35€          35€          35€          35€          
Energiebesparing 42€          42€          42€            42€          42€          42€           42€          42€          42€          42€          42€          
Warmte 27€          27€          27€            27€          27€          27€           27€          27€          27€          27€          27€          
Laadpunten
   Investeringen 1€           0,6€         0,6€           0,6€         0,6€         0,6€          2,3€         2,3€         2,3€         2,3€         2,3€         
   O&M 0,4€         0,4€         0,5€           0,6€         0,7€         0,9€          1,3€         1,7€         2,1€         2,6€         3,0€         
Totaal 243€        243€        243€          244€        107€        107€          109€        109€        110€        110€        111€        



Wind op zee
• In de periode tot 2030 worden er diverse windenergieparken gebouwd voor de kust van Noord-Holland. 

De omvang van deze investeringen zijn geschat op basis van de evaluaties voor het Klimaatakkoord. 
De investering bedraagt circa € 1700/kW. Voor de grotere bedragen daalt dit bedrag. De O&M kosten 
zijn circa € 41/kW per jaar.

Project Vermogen in 
MW

Jaar start Jaar gereed afstand kust 
(km)

Hollandse Kust 
Noord kavel 4 700 2020 2023 18

Hollandse Kust 
Zuid kavels 3 en 4 760 2017 2022 18

Hollandse Kust 
Zuid kavels 1 en 2 760 2018 2022 18

Hollandse Kust 
West kavels 6 en 7 1400 2022 2025 52

IJmuiden Ver 
Kavels 1 en 2, 3 en 
4

4000 2024 2030 63



Net op zee

• Voor de aansluiting van de 
windparken op de Noordzee worden 
verbindingen gelegd met het 
hoogspanningsnet op land. Dit “net 
op zee” wordt aangelegd en beheerd 
door TenneT, de netbeheerder voor 
het landelijke stroomnet. Alleen de 
projecten Hollandse Kust landen aan 
in de provincie Noord-Holland en 
vragen investeringen in de regio. 

• Voor circa 18 kilometer bedraagt de 
investering € 538/kW



Wind op land
• Voor Wind op land is rekening gehouden met de nog lopende investeringsplannen. De concept-

RES’en in beide provincies specificeren zoekgebieden op basis waarvan mogelijk aanvullende 
investeringen in Wind op land kunnen plaatsvinden. 

• In Noord-Holland specificeren de concept-RES’en geen concrete doelstelling voor Wind op 
land. Amsterdam specificeert wel een concreet doel. De gemeente wil in 2030 50 MW extra 
windenergie gerealiseerd hebben (in aanvulling op de reeds geplande 11 MW).

• Het regioplan Wind op land van de provincie Flevoland specificeert de windenergieambities 
van deze provincie. Dit regioplan is onderdeel van de concept-RES. De concept-RES 
kondigt een studie aan of in Flevoland nog extra ruimte is voor Wind op land. 

• Op basis van de provinciale ambities is een inschatting gemaakt van de nog uit te voeren 
investeringen in Wind op land. Deze lopen voor de periode tot en met 2030.

Bron: RVO, Monitor wind op land

Provincie Vermogen in MW Investering per jaar
Noord-Holland 428 € 94 mln
Flevoland 630 € 128 mln



Zon-PV

• Op basis van de RES’en voor provincies Noord-Holland en Flevoland is het 
geplande vermogen voor zon-PV in kaart gebracht. Het gaat hierbij om 
grootschalige en kleinschalige installaties waarvoor de investering moet 
plaatsvinden in de periode 2020-2030.

Provincie Vermogen (MW) Investering per jaar

Grootschalig

Noord-Holland 411 €                  23,2 mln

Flevoland 211 €                  11,9 mln

Kleinschalig

Noord-Holland 711 €                  80,4 mln

Flevoland 200 €                  22,6 mln



CCS in het Noordzeekanaalgebied

• Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN), het havenbedrijf 
Port of Amsterdam en staalproducent Tata Steel werken 
samen aan een plan voor afvang en opslag van CO2 in het 
Noordzeekanaalgebied.

• Het project is in een voorbereidend stadium. In het 
Klimaatakkoord wordt het genoemd als een potentieel CCS 
project. 

• Tata Steel in IJmuiden en de afvalverbranding AEB in 
Amsterdam zouden de bronnen moeten zijn voor CO2 in 
Athos. CO2 kan worden opgeslagen in de Noordzee en nuttig 
toegepast in de glastuinbouw en de industrie. Volgens een 
haalbaarheidsstudie kan via Athos 7,5 Mton CO2 per jaar 
worden opgevangen.

• De beslissing zou in 2021 moeten vallen. In 2027 zou Athos 
operationeel moeten worden. 



CCS in het Noordzeekanaalgebied

• Er zijn geen investeringsbedragen bekend voor Athos. Op basis van SDE++-
basisbedragen voor 2020 is een schatting mogelijk (Zie Noothout en Lensink
2019). 

• Investeringskosten: € 1.250 mln
• Dit betreft de installatie voor het afvangen van CO2 bij een staalfabriek en een AVI

• Operationele kosten: € 336 mln per jaar
• Dit betreffen de vaste operationele kosten zoals salarissen, de variabele 

operationele kosten die vooral uit energie bestaan (benodigd voor compressie) en de 
transportkosten (de kosten voor de investering in het CO2-transportnetwerk, het 
transport in het CO2-transportnetwerk, injectie, opslag en monitoring)

• Bij deze schatting behoort dat kanttekening dat de referentieprojecten in het 
SDE++-advies een aanmerkelijk kleinere capaciteit hebben dan beoogd in 
het Athos project (de kosten zijn voor deze schatting vermenigvuldigd met het 
verschil in capaciteit)



Energiebesparing
• Voor de investering in energiebesparing is 

verondersteld dat Noord-Holland en Flevoland 
2% energiebesparing extra realiseren. Deze
investeringen komen bovenop de autonome
trend.

• Welke labelsprongen zijn nodig voor 2% 
energiebesparing per jaar?

• Tussenwoning: C  A
• 2-onder-1 kap: D  A
• Tussenwoning: E  C
• Vrijstaand: C  A

• Gemiddelde investering per woning
• Noord-Holland: € 17.375
• Flevoland: € 19.275



Energieverbruik Noord-Holland
• Per saldo is het energieverbruik in 

Noord-Holland in woningen
(elektriciteit en gas) gedaald

• Voor gas was de energiebesparing
jaarlijkse gemiddeld 0,6% (vanaf
2008)

• Voor elektriciteit was de 
energiebesparing jaarlijks gemiddeld
0,8% (vanaf 2008)

• Voor 2% energiebesparing zijn extra 
investeringen nodig van circa € 213 
miljoen per jaar (€ 2,3 mrd tot en met 
2030). Dit zijn investeringen van 
publieke en private partijen (bedrijven
en huishoudens).
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Energieverbruik Flevoland
• Per saldo is het energieverbruik in 

Flevoland in woningen (elektriciteit en
gas) gedaald

• Voor gas was de energiebesparing
jaarlijkse gemiddeld 0,6% (vanaf
2008)

• Voor elektriciteit was de 
energiebesparing jaarlijks gemiddeld
0,8% (vanaf 2008)

• Voor 2% energiebesparing is extra 
investering nodig van circa € 42 
miljoen per jaar (€ 463 miljoen tot en
met 2030). ). Dit zijn investeringen
van publieke en private partijen
(bedrijven en huishoudens).
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Warmtenetten (1/2)

Aansluiting op een warmtenet is een belangrijke 
vorm van verduurzaming voor de gebouwde 
omgeving. Het tempo waarin warmtenetten in 
Noord-Holland en Flevoland zullen worden 
uitgerold is niet exact bekend. De concept-RES 
van Flevoland geeft geen concrete doelen. De 
concept-RES Noord-Holland Zuid stelt voor de 
MRA dat het naar verwachting mogelijk 600.000 
woningequivalenten (WEQ’s) in 2040 aan te 
sluiten op warmtenetten. Daarmee kan worden 
voldaan aan ongeveer een derde van de totale 
warmtevraag. (concept RES Noord-Holland 
Noord, p. 59). De gemeente Amsterdam wil 
uiterlijk 2030 170 duizend woningen een 
alternatief bieden voor aardgas, wat aansluiting 
op een warmtenet kan betekenen. 



Warmtenetten (2/2)
• Flevoland telt circa 2% van de woningvoorraad in Nederland; voor de provincie Noord-

Holland is dit percentage 17%. Voor deze analyse is verondersteld dat in 2030 10% van de 
particuliere woningen wordt aangesloten op een warmtenet. Voor corporatiewoningen is dit 
percentage 20%. Dit betekent aansluiting op een warmtenet van in totaal 21 duizend 
woningen in Flevoland en 170 duizend woningen in Noord-Holland in de periode tot 2030.

• De investering is gebaseerd op de kosten per aansluiting:  netto € 13.000 per woning
• Aanleggen warmtenet (wijknet, aansluitkosten): € 10.000
• Aanpassingen in de woning (afleverset, CV weghalen, leidingwerk): € 6.000
• Vermeden kosten (ketelonderhoud, rookgasafvoer): € 3.000

• De investeringskosten bedragen voor Noord-Holland €  250 mln per jaar. In Flevoland is de 
investering € 27 mln per jaar bij een gelijkmatige uitvoering van de aanleg. 

Regio                     aantal woningen koopwoningen huur - corporaties huur - particulier aandeel in woningvoorraad

Nederland 4386769 2268383 1007582 100%

Flevoland (PV) 106430 43262 15963 2%

Noord-Holland (PV) 663831 425818 218104 17%



Laadpalen

• Het vervoer zal in de periode tot 2030 verder elektrificeren. Dit vraag extra investeringen in elektrisch 
vervoer zoals de productie van personenauto’s en bussen. Deze investeringen zullen voor een groot 
deel neerslaan bij productielocaties buiten de provincies Noord-Holland en Flevoland. Verkoop en 
onderhoud kunnen in de regio wel extra omzet genereren als gevolg van de transitie naar elektrisch 
vervoer. De impact van deze omzet is niet meegenomen in deze studie. 

• Elektrisch vervoer vraagt aanpassing van de laadinfrastructuur. Op basis van landelijke prognoses is 
een berekening gemaakt van de benodigde laadinfrastructuur in Noord-Holland en Flevoland in 2025 en 
2030 (Elaad 2019). Per laadpaal zijn doorgaans twee laadpunten beschikbaar. 

• De kosten voor de aanleg van een laadpaal bedragen € 2.600. De onderhoudskosten per laadpaal zijn € 
485 per jaar (Bron: NKL Benchmark kosten publieke laadinfrastructuur). De investeringskosten per jaar 
zijn weer gegeven in onderstaande tabel. De onderhoudskosten per jaar lopen op met het aantal 
laadpalen en bedragen in 2030 € 20,3 mln in Noord-Holland en € 3 mln in Flevoland.

Aantal laadpunten 2020 2025 2030

Noord-Holland 7467 24174 84130

Flevoland 1124 3539 12360

Investering per jaar in de periode… 2020-2025 2025-2030
Noord-Holland €        4.352.142 € 15.618.600 
Flevoland €           629.300 €    2.297.677 



Overige investeringen (1/2)
• Voor enkele overige investeringen in energietransitie en 

duurzaamheid is de omvang van de benodigde investeringen 
thans niet goed in te schatten. Deze worden hier beschreven, 
maar zijn niet opgenomen in de economische doorrekening.

• Zo zal de vraag naar elektriciteit sterk toenemen als gevolg van 
de groei van elektrisch vervoer. Ook in de gebouwde omgeving 
is meer elektriciteit nodig als energiebron voor bijvoorbeeld 
warmtepompen. Afhankelijk van het toekomstscenario kan de 
elektriciteitsvraag in Noord-Holland volgens CE Delft (2018) 
verdubbelen en zelf verviervoudigen tussen 2020 en 2050, van 
60 PJ in 2020 naar minimaal 120 en maximaal 240 PJ in 2050. 

• Aan de productiezijde verandert het productiepatroon, omdat 
windenergie en zonne-energie sterk afhankelijk zijn van de 
weersomstandigheden, wat grotere fluctuaties in het aanbod 
met zich mee brengt dan bij conventionele centrales. De 
elektriciteitsproductie van zonnepanelen en windmolens in 
Noord-Holland neemt in sommige scenario’s sterk toe van 13 
PJ in 2020 naar 55-120 PJ in 2050, met een totaal opgesteld 
vermogen in 2050 van 5,5 tot 18 GW (Gigawatt). 

• Als gevolg van deze veranderingen zijn extra investeringen in 
het elektriciteitsnet nodig. In Noord-Holland Zuid verwacht 
netbeheerder Liander jaarlijks circa 2 nieuwe stations te 
moeten bouwen. De geraamde kosten hiervan zijn € 384 mln
waarbij kabels en andere aanpassingen niet zijn meegerekend. 

Bron: Concept RES-Noord-Holland Zuid



Overige investeringen (2/2)

• Circulaire economie
• Het stimuleren van de circulaire economie is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsagenda’s van 

beide provincies. De plannen op het gebied van de circulaire economie op provinciaal niveau zijn 
voorwaardenschappend. De nadruk ligt op het stimuleren van innovaties. Zo financiert het innovatiefonds van de 
provincies Noord-Holland bedrijven in de categorie circulair:

• Algea innovations (microalgen als hernieuwbare grondstof)
• Circular IQ (circulaire inkoop zichtbaar maken voor inkoopmanagers)
• Susphos (winning fosfaten uit afvalwater)

• De totale investering vanuit de provincie bedraagt circa € 1 mln.
• Ook de provincie Flevoland stimuleert circulaire innovaties naar een afvalvrije economie. De invulling van dit 

beleid is voorwaardenscheppend. De provincies wil andere partijen in staat stellen kansen te realiseren in de 
circulaire economie. De provincie heeft een structureel budget van € 0,8 mln voor beleid en uitvoering.

• De publieke investeringen moeten als vliegwiel gaan fungeren voor private investeringen in de circulaire 
economie. De omvang van deze private investeringen in de twee provincies is niet bekend. Om deze reden is dit 
onderdeel niet opgenomen in de doorrekening. 

• Waterstof
• Waterstof heeft een plaats in de concept-RES’en van beide provincies. De plannen op dit gebied zijn nog volop 

in beweging. Concrete investeringsbeslissingen zijn nog niet genomen. Uitvoering van de waterstofagenda zal 
waarschijnlijk niet plaatsvinden voor 2030 en is om die reden buiten deze analyse gehouden. 



Bijlage A: Effecten op de MRA

• De arbeidsmarkteffecten voor de MRA bedragen maximaal 12 duizend banen 
per jaar. Deze werkgelegenheid komt voor een belangrijk deel terecht bij de 
bouw.
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Bijlage B: Effecten in (Groot-)Amsterdam 

• De arbeidsmarkteffecten voor de corop-regio Groot-Amsteram bedragen 
maximaal 4,5 duizend banen per jaar. Deze werkgelegenheid komt voor een 
belangrijk deel terecht bij de bouw. Relatief ondervindt de uitzendbranche 
een sterker effect dan in de provincie Noord-Holland.
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