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Aan de leden van Provinciale Staten van Drenthe 
  
  
  
Datum: 10 maart 2015 
  
  
Betreft: Agendapunt windpark De Drentse Monden-Oostermoer 
  
  
  
Geachte heer, mevrouw, 
  
  
Aanstaande woensdag bespreekt u in uw vergadering de recente brief van minister Kamp over het initiatief voor een 
windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Ongetwijfeld komen daarbij meerdere aspecten van dit onderwerp aan 
bod. 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gepleit voor een bredere energieaanpak 
voor de Veenkoloniën. Graag brengen wij u dit pleidooi - gezien de actualiteit - nogmaals onder uw aandacht. 
  
De afgelopen jaren heeft de discussie zich in de Veenkoloniën vooral gericht op de vraag of en waar windmolens 
geplaatst kunnen worden. Het windmolendebat heeft geleid tot verdeeldheid in het gebied en is nog steeds volop 
gaande. Maar de plaatsing van windmolens kan in onze ogen niet los gezien worden van de verdere ontwikkeling van 
dit gebied. De windmolens zijn bovendien onderdeel van een breder verhaal; het realiseren van een duurzame 
energievoorziening. 
  
De wijze waarop de realisering van windenergie in de Veenkoloniën door de overheid nu wordt aangepakt heeft veel 
kwaad bloed zet. Er is sprake van een te eenzijdige agenda. In de aanpak van het Rijk ontbreken de betrokkenheid 
van onderop en het bredere economische perspectief. Gemeenten vertonen op energiegebied slachtoffergedrag. Zij 
hebben tot nu toe nagelaten de opgave met een krachtig offensief tegemoet te treden. 
  
Wij pleiten voor het starten van een bredere gebiedsdialoog, die moet uitmonden in een gericht investeringspakket. 
Dit totale pakket, waarin investeringen in energiebesparing en duurzame energie worden gecombineerd met 
gebiedsontwikkeling, dient in onze ogen ‘van onderop’ te worden opgebouwd. 
  
Met de presentatie van Veenergie hebben we in 2014 hiervoor een aantal eerste voorzetten gedaan. We hebben met 
energiedeskundigen daarvoor de mogelijkheden op een rij gezet en zijn met een klankbordgroep van bewoners 
daarover een open gesprek aangegaan. De resultaten van dit geheel hebben we samengevat in het drieluik 
Veenenergie. Dit drieluik treft u aan als bijlage in deze brief. 
  
  
Stap 1 Gezamenlijke visie en gedeelde uitgangspunten 
  
Een eerste stap die we met het gebied moeten maken is het komen tot een gezamenlijke visie en gedeelde 
uitgangspunten. Het drieluik begint daarom met een visie op een duurzame energievoorziening. 
Opvallend is dat er - ondanks de windmolendiscussie - in het gebied veel draagvlak en enthousiasme is voor 
verduurzaming van de energievoorziening. Zelfvoorziening en een decentrale aanpak springen daar positief uit. Wat 
ontbreekt is een breed gedragen visie, van waaruit de gemeenschappelijke inzet kan worden bepaald. 
  
Stap 2 Energiegebruik en potenties in beeld brengen 
  
Er zijn over dit gebied veel cijfers bekend, maar er is - gek genoeg - geen eenduidig beeld van het energieverbruik. 
Ook over de potenties van besparing en opwekking zijn veel verschillende beelden. Als tweede stap hebben we deze 
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gegevens daarom zo goed mogelijk op een rij gezet. Objectieve cijfers horen de basis te vormen voor het debat en 
verantwoorde keuzes. 
  
Potenties zonne-energie in verhouding tot wind 
Binnen Veenergie zijn we nagegaan wat het mogelijke potentieel is van zonne-energie in de Veenkoloniën. 
Uitgaande  van de gebruik van de helft van alle daken en 380 hectare (!) zonneakkers bedraagt dit een maximum 
potentieel circa 900 TJ.  Ter vergelijking; 80 windmolens van 3 MW komt neer op een opwekking van zo’n 1.945 TJ.  
Het potentieel voor energiebesparing  bedraagt uitgaande van het technische potentieel bijna 5.000 TJ. 
Nederland loopt in Europees verband overigens nog steeds hopeloos achter in de realisering van duurzame 
energievoorziening. Wij achten de realisering van meer windenergie (op land en zee) en zonne-energie beide heel 
hard nodig en vinden dat ook de provincie  Drenthe hierin haar aandeel moet leveren. 
  
Stap 3 Bouwstenen voor een actieprogramma 
  
Als derde stap hebben we een aantal bouwstenen voor de korte termijn uitgewerkt. Dit zijn kansrijke voorbeelden 
waarmee het gebied de komende jaren direct aan de slag kan: 

 een investeringsprogramma voor energiebesparing in bestaande woningen (de energiesprong voor de 
Veenkoloniën); 

 de Veenkoloniën als koploperregio voor zonne-energie; 
 een energie-investeringsprogramma voor en met MKB-bedrijven. 

  
Met de in het drieluik Veenenergie geschetste bouwstenen laten wij zien dat een gericht investeringsprogramma 
geweldige mogelijkheden oplevert voor de Veenkoloniën. Daarbij bieden investeringen in een duurzame 
energievoorziening ook economische groeikansen voor het gebied. 
Voor de provincie ligt hierin de uitdaging. Wij nodigen u dan ook uit de bovengenoemde punten de komende tijd met 
de diverse betrokkenen uit te werken tot een breed gedragen gebiedsaanpak die in de komende bestuursperiode zijn 
beslag kan krijgen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
R. Hoekstra 
Directeur 
  
 

  

 
 
Hertenkamp 6 
9401 HL Assen 
Tel.: 0592-311150 
  
  
Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Wil je je afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik dan hier.  
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Post kunt u sturen naar: 
Natuur en Milieufederatie Drenthe 
Hertenkamp 6 
Assen 
9401 HL 
Powered By 

 



Een duurzame energievoorziening in de Drentse Veenkoloniën, 
kan dat? Dit is de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen 
met bewoners en deskundigen nagegaan. In dit drieluik 
Veenergie treft u de eerste bouwstenen aan voor een duurzame 
energievoorziening in dit gebied. Deze kunt u gebruiken voor uw 
eigen visie of inzet. 

Het drieluik begint met een visie op een duurzame energievoorziening. Vervolgens geven 
we inzicht in het totale energiegebruik en de potenties van besparing en opwekking op 
langere termijn. Tenslotte zijn bouwstenen voor de korte termijn uitgewerkt met kansrijke 
voorbeelden waarmee het gebied de komende jaren direct aan de slag kan.

Een maximale inzet op energiebesparing vormt de basis en eerste voorwaarde voor een 
duurzame energievoorziening. Hier ligt een enorme potentie. De resterende energievraag kan 
het gebied zoveel mogelijk met duurzame bronnen voorzien. Dat kan o.a. met zon, wind en 
biomassa of combinaties daarvan. 

De bouwstenen laten zien dat een gericht investeringsprogramma geweldige mogelijkheden 
oplevert voor de Veenkoloniën. Maar dit bouwwerk is zeker nog niet af. Wij nodigen het gebied 
uit hier samen werk van te maken. 

Dit drieluik bestaat uit:
Visie Veenergie 
Potenties energiebesparing en duurzame energie 
Bouwstenen voor een actieprogramma

VEENERGIE
EEN DUURZAME 
ENERGIEVOORZIENING 
IN DE VEENKOLONIËN

 �  NOOT: DE DRENTSE VEENKOLONIËN OMVATTEN HET VEENKOLONIALE GEBIED IN DE GEMEENTEN AA EN 
HUNZE, BORGER-ODOORN EN EMMEN. 

 �  EEN OVERZICHT VAN DE GERAADPLEEGDE DESKUNDIGEN EN BRONNEN IS TE VINDEN OP  
WWW.NMFDRENTHE.NL. 
 

1

2

3





1

2

3

4

5

6

7

De energievoorziening van nu is gebaseerd op fossiele 
brandstoffen, zoals aardolie en aardgas. Deze brandstoffen raken 
ooit op, het verbruik gaat ten koste van het milieu en energie 
wordt uiteindelijk onbetaalbaar. Het loont daarom te streven naar 
een schone, duurzame energievoorziening. 

DUURZAME ENERGIEVOORZIENING 
Maar wat maakt energievoorziening duurzaam? 
In beleid en literatuur vindt u hierover een zee van 
informatie. In Veenergie hebben we deze vraag 
aan inwoners uit het gebied voorgelegd. Welke 
uitgangspunten vinden zij het belangrijkst. De 
volgende uitgangspunten kwamen hier uit naar voren.

  De Veenkoloniën zijn als geheel 
zelfvoorzienend in energie.

  Alle energiebronnen zijn hernieuwbaar.

  Zelfvoorziening is zoveel mogelijk per gebouw 
en per dorpskern georganiseerd.

  Bewoners en bedrijven zijn voornamelijk 
energieproducent (coöperaties) in plaats van 
klant.

  Er wordt actief gestreefd naar minimale 
energieverspilling.

  Ontwikkelingen vinden in samenhang met 
het gebied en haar bewoners plaats, omdat 
maatschappelijk draagvlak bij ontwikkelingen 
onontbeerlijk is.

  Ontwikkelingen in het kader van een 
duurzame energievoorziening gaan niet ten 
koste van de landschappelijke kwaliteiten. 
Veranderingen dienen te worden ingepast in 
het landschap.

VISIE VEENERGIE

DE VEENKOLONIËN 
ZELFVOORZIENEND IN 
ENERGIE

 � NOOT:  HERNIEUWBARE ENERGIE RAAKT NOOIT OP. IN DE VERDERE TEKST GEBRUIKEN WE HIERVOOR  
DE TERM DUURZAME ENERGIE.



ZELFVOORZIENEND
Het eerste uitgangspunt, een zelfvoorzienende 
energievoorziening, spreekt natuurlijk tot de 
verbeelding, zeker in de Veenkoloniën. Want waar 
vroeger turfwinning de motor voor de economie in dit 
gebied was, kan een duurzame energievoorziening een 
nieuwe economische motor worden. Bovendien maakt 
zelfvoorziening het gebied ook onafhankelijk van 
stijgende energieprijzen en draagt een omschakeling 
bij aan werkgelegenheid in de regio.

TOEKOMSTMUZIEK?
Dat zelfvoorziening geen onhaalbaar idee is, blijkt uit 
de resultaten van Veenergie. Deze laten zien dat er 
genoeg potenties zijn om het gebied zelfvoorzienend in 
energie te maken. De uitvoering van dit toekomstbeeld 
vraagt om een slimme combinatie van grootschalige 
energiebesparing, nieuwe technologie en een meer 
decentrale en lokale opwekking van duurzame energie. 
Een grote omschakeling die niet onbereikbaar is 
doordat veel van de genoemde technieken inmiddels 
beschikbaar zijn. Bovendien verloopt de verdere 
ontwikkeling razendsnel.

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING,  
HET PERSPECTIEF VOOR 2040:
Woningen, bedrijfsgebouwen en scholen wekken zoveel mogelijk hun eigen elektriciteit op met zonnepanelen 

op de daken. Elektriciteit voor gebouwen, industrie en landbouw wordt opgewekt via warmtekrachtkoppeling 

(WKK). En zonneakkers en windparken voorzien in de resterende elektriciteitsvraag. Zonnecollectoren 

leveren warm water voor woningen en gebouwen worden verwarmd via warmtepompen en WKK. In grotere 

kernen functioneert een lokaal warmtenet dat draait op geothermie en de restwarmte van de industrie en 

kassen. Elektrische auto’s en gedeelde vervoerssystemen bepalen het verkeersbeeld: bussen rijden op 

biogas opgewekt uit biomassa en het vrachtverkeer rijdt op biodiesel. 

 � NOOT: MEER VOORBEELDEN OVER DIT ONDERWERP VINDT U OP ONZE WEBSITE WWW.NMFDRENTHE.NL 

Energienota-loze woningen  
Ook zelfvoorzienende woningen bestaan al in 
Nederland. In Borger heeft woningcorporaties 
Lefier 12 energie-neutrale huurwoningen 
gebouwd. De woningen genereren hun eigen 
elektriciteit en warmte met zonnepanelen, 
zonnecollectoren en een warmtepomp. Dit 
betekent dat de huurders geen energienota meer 
hebben.

Lathen: Duits dorp, zelfvoorzienend in energie
Vlak over de grens bij Emmen vindt u het dorp 
Lathen. Dit Duitse dorp met ruim 6000 inwoners 
is inmiddels energieleverend/zelfvoorzienend in 
energie. Het dorp heeft een lokaal warmtenet dat 
zijn warmte krijgt van de warmtekrachtkoppeling 
(WKK) en biogasinstallaties. En met een 
zonneakker, windmolens en een enorme WKK op 
hout wekt het dorp zelfs veel meer elektriciteit op 
dan het zelf nodig heeft. 



MAXIMALE INZET  
50% BESPAREN

POTENTIE: ENERGIEBESPARING

Een duurzame energievoorziening begint met besparen. Op basis 
van alle maatregelen die nu of binnenkort technisch beschikbaar 
zijn, is nagegaan hoeveel energie in de Veenkoloniën is te 
besparen. Hieruit blijkt dat halvering van het energiegebruik 
mogelijk is. 

HUIDIG ENERGIEGEBRUIK
Het totale energiegebruik in de Drentse Veenkoloniën 
was in 2010  circa 9.450 TJ (zie voetnoot). Bedrijven, 
woningen en verkeer zijn de belangrijkste gebruikers. 

Bedrijven
De meeste warmte en elektriciteit wordt gebruikt 
door de bedrijven in het gebied. Hierbij zijn de 
glastuinbouw in de gemeente Emmen en de Avebe in 
Gasselternijveen de grootverbruikers. 

Wegverkeer 
Het energiegebruik in het wegverkeer is kleiner dan 
dat van de bedrijven, maar net iets groter dan het 
totale energiegebruik van de woningen in het gebied. 

Woningen
Het grootste deel van het energiegebruik van woningen 
is nodig voor het verwarmen van de woningen. 
Het elektriciteitsgebruik van woningen vormt een 
beperkter aandeel.  

 � NOOT:  EEN JOULE IS EEN MAAT VOOR DE HOEVEELHEID ENERGIE. EEN TERAJOULE (TJ) IS ÉÉN BILJOEN (1012)
JOULE. IN 2010 WAS HET TOTALE ENERGIEGEBRUIK IN NEDERLAND 3.493.000 TJ.

‘In de Veenkoloniën  
kan het 

energiegebruik  
gehalveerd  

worden.’

Huidig energiegebruik 2010: 9453 TJ

26%	  

18%	  

14%	  
4%	  

22%	  

16%	  

Energieverbruik 2010 

Bedrijven:	  warmte	  

Bedrijven:	  elektriciteit	  

Woningen:	  warmte	  

Woningen:	  elektriciteit	  

Wegverkeer	  

Avebe	  

26%	  

18%	  

14%	  
4%	  

22%	  

16%	  

Energieverbruik 2010 

Bedrijven:	  warmte	  

Bedrijven:	  elektriciteit	  

Woningen:	  warmte	  

Woningen:	  elektriciteit	  
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Energieverbruik kassen
In Nederland eten we het hele jaar tomaten, 
paprika’s en komkommers. Ook houden we van 
een bloemetje op tafel. Om dit mogelijk te maken 
telen tuinders deze producten in kassen. De 
kassen worden daarvoor ‘s winters verwarmd 
met aardgas en in sommige gevallen ook belicht. 
Omdat dit veel energie kost, behoren de kassen 
in Zuidoost Drenthe tot de topverbruikers in dit 
gebied. 



POTENTIE: 50% ENERGIEBESPARING
De potentie van energiebesparing is berekend op basis 
van alle maatregelen die nu of binnenkort technisch 
beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn gebaseerd 
op verschillende energiestudies en zijn voorgelegd 
aan deskundigen. Daarnaast is uitgegaan van een 
veranderingsslag van ruim 25 jaar (2040), omdat dit 
soort maatregelen tijd kost. 

Op basis van een consequent, langjarig 
energiebesparingsprogramma kan het energiegebruik 
in 2040 in dit gebied worden teruggebracht tot 
ongeveer 5.000 TJ. Dit betekent dat halvering van het 
totale energiegebruik mogelijk is. 

Op het warmtegebruik kan het meeste worden 
bespaard. Woningen en bedrijven, waaronder de 
Avebe, kunnen 50% besparen. Vermindering van 
het elektriciteitsgebruik is lastiger, maar zeker 
ook mogelijk. Naar schatting kan in 2040 het 
elektriciteitsgebruik van woningen en bedrijven met 
bijna een derde worden teruggebracht. Ook het totale 
energiegebruik in het wegverkeer is te halveren.

 � NOOT: VOORBEELDEN OVER DIT ONDERWERP VINDT U OP ONZE WEBSITE WWW.NMFDRENTHE.NL 

 � ELEKTRISCH RIJDEN
Het rendement van een elektromotor is gemiddeld 
twee keer zo groot als het rendement van 
een verbrandingsmotor. Overschakeling van 
benzineauto’s op elektrische auto’s leidt daarom tot 
een halvering van het energiegebruik. 

Potentie energiebesparing
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 � ENERGIEBESPARING WONINGEN
In de Veenkoloniën staan vrij veel kleine, 
verouderde woningen. Deze woningen zijn slecht 
geïsoleerd en verbruiken relatief veel warmte. 
Met een energiebesparingspakket van vloer-, 
spouwmuur- en dakisolatie, installatie van een 
HR-ketel en HR++-glas kan het warmteverbruik 
flink worden teruggebracht.
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Potentie duurzame energieopwekking in 2040: 4888 TJ

100% DUURZAME  
ENERGIE

POTENTIE: DUURZAME ENERGIE

Een duurzame energievoorziening is te bereiken door alle 
benodigde energie in het gebied zelf duurzaam op te wekken. 
Nagegaan is of dat mogelijk is op basis van de maatregelen die 
nu of binnenkort technisch beschikbaar zijn. Gecombineerd met 
maximale besparing blijkt het gebied op termijn (2040) 100% 
duurzaam in zijn eigen energiegebruik te kunnen voorzien. 

HUIDIGE SITUATIE
In 2010 bedroeg het aandeel duurzame energie in Nederland 3,7% van het nationale energiegebruik. Voor de 
Veenkoloniën gaan we uit van een vergelijkbaar percentage. Dit betekent dat in 2010 nog slechts ca. 350 TJ werd 
opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon en biomassa.
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Hernieuwbare energieopwekking in 2040 in TJ 
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POTENTIE: 100% ZELFVOORZIENING
De belangrijkste bronnen voor duurzame energie in 
Drenthe zijn momenteel zon, wind en biomassa. Maar 
ook het gebruik van geothermie (aardwarmte) kan 
op termijn een belangrijke rol spelen als de techniek 
voor dit gebied beschikbaar is. Daarnaast zou de 
restwarmte van Avebe een bijdrage kunnen leveren 
aan de energie die nodig is in de Veenkoloniën. Als 
we al deze mogelijkheden benutten, kan er in dit 
gebied over ruim 25 jaar zo’n 5.000 TJ aan duurzame 
energie worden opgewekt. Combineren we dit met 
een maximale energiebesparing dan kan het gebied 
alle energie die nodig is zelf opwekken. Een duurzame 
energievoorziening, is dus haalbaar. 

Debat
Grootschalig toepassing van zon, wind en biomassa heeft ingrijpende gevolgen voor ruimtegebruik en 
landschap. Vooral de windenergie roept momenteel discussie op. Deze bouwsteen geeft u inzicht in de 
potenties van de verschillende opties. Of en in welke mate ze gewenst zijn, laten we hier in het midden. Als 
we de potenties goed in beeld hebben, kunnen we het gesprek of debat ook beter voeren.



 � NOOT: MEER INFORMATIE OVER DE ACHTERLIGGENDE BEREKENINGEN VINDT U OP WWW.NMFDRENTHE.NL

 � OPTIE: WINDENERGIE
Windenergie zou in de Veenkoloniën op twee manier 
kunnen bijdragen aan duurzame energieopwek-
king, namelijk via grote windmolens, maar ook via 
kleine windmolens op daken. Wanneer een kleine 
windmolen op het dak van de helft van de woningen 
in de Drentse Veenkoloniën wordt geplaatst, kan 
daarmee bijna 35 TJ worden opgewekt. De provin-
cie Drenthe en het Rijk zijn overeengekomen om 
285,5 MW aan windenergie in de Veenkoloniën en 
Zuidoost Drenthe te plaatsen, als bijdrage aan het 
realiseren van de Rijksdoelstelling van 6.000 MW 
voor 2020. Als Coevorden buiten beschouwing wordt 
gelaten, betekent dit de plaatsing van ca. 240 MW in 
de Drentse Veenkoloniën. Dit kan met 80 windmo-
lens van 3 MW ongeveer 1.910 TJ aan energie oplev-
eren. Grote en kleine windmolens samen kunnen 
dus zo’n 1.945 TJ opleveren. 

 � OPTIE: ENERGIE UIT BIOMASSA
Er zijn verschillende vormen van biomassa waaruit 
energie kan worden opgewekt, maar niet elke vorm 
van deze energieproductie is even duurzaam. Het 
grootschalig invoeren van houtsnippers uit verre 
landen of mest voor biomassacentrales is daarom 
buiten beschouwing gelaten. We gaan uit van de 
biomassa die het gebied zelf kan produceren. Als 
we alle mogelijkheden voor biomassa maximaal 
gebruiken, kunnen we rond het jaar 2040 ruim 1.450 
TJ energie opwekken.

 � OPTIE: ZONNE-ENERGIE
Ruim 15.000 daken van woningen in de 
Veenkoloniën, de helft van alle daken, is geschikt 
voor zonnepanelen (PV) en zonnecollectoren. 
Samen kunnen deze geschikte daken met 
zonnepanelen op termijn (in 2040) 150 TJ 
aan elektriciteit leveren. Daarnaast kunnen 
zonnecollectoren op woningen ruim 115 TJ aan 
warm tapwater opleveren. De daken van agrarische 
stallen en schuren en op bedrijfsgebouwen kunnen 
met zonnepanelen respectievelijk 35 en ruim 70 TJ 
opwekken. Zonnepanelen op (landbouw)percelen, 
de zogenaamde zonneakkers, zullen ruim 550 
TJ aan elektriciteit opleveren, wanneer 1% van 
de landbouwgrond (380 hectare) hiervoor wordt 
gebruikt. Opgeteld kunnen alle mogelijkheden dus 
ruim 900 TJ aan elektriciteit opleveren.

Opwekking in 2040 uit zon: 930 TJ

DE  VIER BELANGRIJKSTE OPTIES IN BEELD:

 � OPTIE: GEOTHERMIE/AARDWARMTE
Met geothermie wordt warmte uit de diepere 
ondergrond bedoeld. Bij Emmer-Compascuum 
is de ondergrond het meest geschikt voor de 
toepassing van geothermie. Op termijn kan daar 
met geothermie 200 TJ worden opgewekt.

Opwekking in 2040 uit biomassa: 1460 TJ



Een belangrijk deel van het energiegebruik vindt plaats in onze 
woningen, maar lang niet alle woningen zijn energiezuinig. 
Dicht bij huis valt dus nog veel energie te besparen, vooral in de 
bestaande woningvoorraad. De afgelopen jaren zijn hiervoor de 
eerste stappen gezet, maar het tempo en de ambitie van deze 
besparing kan flink omhoog. 

HUIDIGE SITUATIE
De Veenkoloniën hebben te maken met krimp. Daarnaast is de bouwsector, één van de grootste werkgevers in de 
regio, ernstig door de crisis getroffen en staan banen onder druk door de stilgevallen nieuwbouw. De huizenprijzen 
dalen en woon- en energielasten stijgen. Voor gezinnen met een laag inkomen vormen de energielasten 
verhoudingsgewijs een fikse kostenpost. De goedkoopste huizen zijn het slechtst geïsoleerd. Huishoudens in 
een kleine, verouderde woning geven zelfs meer uit aan energie- en woonlasten dan huishoudens in een grotere, 
moderne woning.

AMBITIE
Een flinke versnelling en opschaling van energiebesparing in de bestaande woningen biedt kansen voor het gebied. 
De woon- en energielasten van woningen in de Veenkoloniën zijn namelijk relatief hoog. Extra investeringen 
leiden tot een lager energiegebruik, het scheelt woonlasten en levert werk voor bouw- en installatiebedrijven. 
Onze ambitie is om een energiebesparingsoffensief met en voor de regio uit te werken en samen met bewoners, 
bedrijven en andere partijen in de regio uit te voeren; de Veensprong. Voor Veenergie nemen we als vertrekpunt 
de besparingsinzet van het landelijke SER-akkoord voor de bebouwde omgeving. Het streven naar een 
energieneutrale bebouwde omgeving in 2050 sluit goed aan bij de uitgangspunten van Veenergie.

INVESTEREN IN BESPAREN 
DICHT BIJ HUIS

 � ENERGIENEUTRAAL
Een deel van de woningen leent zich zelfs goed 
voor de stap naar energieneutraal. Onze inzet is 
om in dit gebied de komende jaren 2.000 à 3.000 
huizen energieneutraal maken. Dit vraagt een 
investering van circa 100 miljoen euro in vijf jaar 
tijd bovenop de kosten van woningrenovatie en 
herstructurering. Deze kosten kunnen op basis 
van de huidige energielasten in circa 15 jaar 
worden terugverdiend. 

ENERGIEBESPARING
Er zijn ruim 31.000 woningen in de Drentse 
Veenkoloniën. In de Drentse Veengemeenten Aa en 
Hunze, Borger-Odoorn en Emmen scoren de huizen 
van woningcorporaties qua energiegebruik onder 
het Drentse gemiddelde. Begin 2012 had minder 
dan 15% een B-label of beter. Voor particuliere 
woningen geldt (mogelijk) nog een slechtere 
uitgangssituatie. Tienduizenden woningen in de 
regio kunnen dus veel energiezuiniger worden 
gemaakt. 

BOUWSTEEN: VEENSPRONG



Energieneutraal
Met een standaard energiebesparingspakket 
van isolatie, dubbel glas en een nieuwe 
verwarmingsketel kan een woning flink 
energiezuiniger worden gemaakt. Woningen 
kunnen echter met een bredere aanpak ook direct 
energieneutraal worden gemaakt. Vergaande 
isolatie, slimme installaties en duurzame 
energieopwekking in de woning of in de buurt 
kunnen tegelijk met de renovatie van de woning 
en de wijk worden aangepakt. In het ideale geval 
betalen bewoners dan geen energielasten meer. 
Op verschillende plaatsen in Nederland wordt hier 
inmiddels werk gemaakt.

 � NOOT: MEER VOORBEELDEN OVER DIT ONDERWERP VINDT U OP WWW.NMFDRENTHE.NL 

 �  WONINGVERBETERING FINANCIEREN UIT  
  ENERGIEBESPARING 

 De Veensprong vergt in het begin een flinke 
investering, maar levert op kortere termijn ook een 
enorme besparing op. De maatregelen die nodig zijn 
voor extra energiebesparingsmaatregelen kunnen uit 
deze besparingen worden gefinancierd. Dat vraagt wel 
dat we anders omgaan met het leveren en verrekenen 
van energie. Via bijvoorbeeld een woonbundel kunnen 
energielasten samen met de huur of hypotheeklasten 
worden geïntegreerd. Daardoor hebben de bewoners 
de komende jaren geen stijgende energierekening, 
hun woningen zijn verbeterd en de totale woonlasten 
blijven stabiel.

 �WERK MAKEN VAN DE VEENSPRONG
Samen met bewoners, lokale energiecoöperaties, 
bedrijven, overheden en woningcorporaties kunnen 
we werk maken een energiebesparingsoffensief 
voor bestaande woningen in de Veenkoloniën. Bij 
diverse partijen is er veel interesse voor zo’n aanpak. 
Woningcorporatie Lefier, een van de landelijke 
initiatiefnemers van de Stroomversnelling, start 
binnenkort met het energieneutraal maken van de 
eerste huurwoningen in dit gebied. Samen met Lefier 
streven we naar opschaling en verbreding in dit gebied. 

 � Energienota-loze woningen Borger

 � Energie testwoning  Lefier Stadskanaal



Grootschalige toepassing van zonne-energie vormt een 
belangrijke bouwsteen voor een duurzame energievoorziening. 
Zonne-energie is rendabel en de zonne-mogelijkheden zijn 
nog lang niet uitgeput. Gebruik van zonne-energie sluit aan bij 
het streefbeeld van een meer zelfvoorzienende en decentrale 
georganiseerde energiehuishouding. Volle kracht vooruit dus voor 
een ambitieus zonne-offensief.

100.000 PANELEN IN DE 
VEENKOLONIËN

BOUWSTEEN: ZONNE-ENERGIE

HUIDIGE SITUATIE 
Het plaatsen van zonnepanelen (PV) op daken is nu al rendabel. Woningbezitters en ondernemers plaatsen ook 
steeds meer zonnepanelen. Toch zijn nog veel daken van woningen en bedrijven niet benut. De beschikbaarheid 
van geld en gebrek aan informatie over de mogelijkheden vormen de belangrijkste redenen waarom niet meer 
panelen worden geplaatst.

AMBITIE
Meer dan 15.000 daken van woningen in dit gebied zijn geschikt zijn voor zonnepanelen. Ook op veel bedrijfsdaken 
en daken van landbouwstallen en -schuren kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden voor kleine zonnecentrales op bedrijventerreinen e.d. In totaal kunnen er in het gebied circa 300.000 
panelen worden geplaatst. Een ambitie voor Veenergie kan zijn om tot 2020 100.000 PV-panelen te plaatsen. 

 � ZONNE-OFFENSIEF
Investeren in zonne-energie is voor particulieren 
inmiddels een aantrekkelijke manier van sparen. 
Landelijke campagnes als ‘Zon zoekt dak’ en 
gezamenlijke inkoopacties in buurten en wijken 
laten zien dat met een gerichte aanpak veel mensen 
in korte tijd voor zonne-energie zijn te winnen. 
Maar niet alle mensen hebben voldoende geld 
beschikbaar om zonnepanelen te kopen. Deze groep 
kunnen we bereiken via vormen van laagdrempelige 
voorfinanciering of leaseregelingen.

Corporaties, een regionaal bedrijvenconsortium, 
gemeenten en provincie kunnen werken 
aan een gezamenlijke aankoop en het nog 
betaalbaarder maken van panelen. Grootschalige 
inkoop van zonnepanelen en aantrekkelijke 
financieringsconstructies zijn goed te combineren 
met een wijk- en buurtgerichte campagneaanpak. 
Als we de grotere schaal slim met een aanpak 
van onderop combineren zorgen we voor een 
voortvarende uitrol van zonne-energie over de 
Veenkoloniën. 



 � DORPSCENTRALES
Niet alle woningeigenaren hebben een dak 
dat geschikt is voor zonnepanelen. De nieuwe 
salderingsregeling maakt het voor particulieren 
vanaf 2014 mogelijk om elders zonnepanelen 
te plaatsen en zelf korting te krijgen op de 
energiebelasting. Daarmee wordt investeren in 
zonnepanelen in coöperatief verband aantrekkelijk. 
De Natuur en Milieufederatie Drenthe wil samen 
met bewonersorganisaties en leveranciers van 
zonnepanelen in het gebied gaan werken aan het 
opzetten van dorpscentrales: in coöperatief verband 
kopen en leggen van zonnepanelen. 

 �WONINGCORPORATIES 
In het project ‘Zonnig Huren’ werken 
woningcorporaties samen aan de grootschalige 
plaatsing van zonnepanelen. Huurders van 1.200 
sociale huurwoningen en 150 flats rond Zwolle 
krijgen in 2014 zonnepanelen en profiteren 
daardoor van een lagere energierekening. Ook 
kochten zeven woningcorporaties in Overijssel, 
Drenthe en Flevoland samen onder scherpe 
inkoopvoorwaarden zonnepanelen in. 

Samen met de woningcorporaties in het 
gebied kunnen we het ‘Zonnig Huren’ dus ook 
naar de Veenkoloniën vertalen. De komende 
tien jaar kunnen we zo op alle geschikte 
daken van de corporatiewoningen, inclusief 
appartementencomplexen, zonnepanelen leggen. 
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 � 1000e paneel geplaatst dankzij actieve lokale 
energiegroep Reestdal Energie.

 � Lathen



GREEN DEAL VOOR DE 
VEENKOLONIËN 

BOUWSTEEN: BEDRIJVEN

Bijna tweederde van het energiegebruik in de Drentse 
Veenkoloniën komt voor rekening van de bedrijven. Er is een 
aantal grootverbruikers, zoals de Avebe en de tuinbouw, en 
daarnaast een groot aantal kleinere verbruikers. Voor alle 
bedrijven vormt de energierekening een belangrijke kostenpost. 
Innovatie van productie en producten en energiebesparing 
gaan goed samen. Met een offensieve aanpak en een 
investeringsprogramma valt er in dit gebied veel winst te boeken!

HUIDIGE SITUATIE
Circa 60% van het totale energiegebruik in de Drentse Veenkoloniën wordt gebruikt door bedrijven. De Avebe 
verbruikte in 2010 bijna 1.500 TJ. De overige bedrijven verbruikten bijna 2.500 TJ aan warmte en 1.700 TJ aan 
elektriciteit. Het gaat hier om kleine en middelgrote bedrijven in de productie, handel, dienstverlening en 
landbouw.

AMBITIE
Op basis van het landelijk afgesloten Energieakkoord 
van de SER maken bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en overheden zich samen sterk voor 
een energiebesparingsoffensief. Rode draad is 
dat deze investeringen lonen en goed zijn voor 
milieu én economie. Het SER-akkoord gaat uit 
van besparingstempo van 1,5 % per jaar. Deze 
investeringsambitie zou zeker in de Veenkoloniën 
voorop moeten staan. Er zijn in alle bedrijfssectoren 
al vele voorbeelden die laten zien dat er op korte 
termijn veel energiebesparingswinst valt te 
boeken. De meeste besparingswinst is te halen bij 
vermindering van het warmtegebruik. Halvering 
van het energiegebruik is op termijn (2040 ) goed 
mogelijk. Vermindering van het elektriciteitsgebruik 
is ook mogelijk maar is wel lastiger. De inschatting 
van experts is dat in 2040 het elektriciteitsgebruik 
met bijna een derde kan dalen.

Energiegebruik bedrijven 2010 in TJ
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 � GREEN DEAL VEENKOLONIËN
MKB-Nederland heeft samen met 625 kleine en 
middelgrote bedrijven Green Deals gesloten op 
het gebied van energiebesparing. Deze landelijke 
aanpak is op grote schaal naar de Drentse 
Veenkoloniën te vertalen.  De inzet kan zijn om 
met 500 à 1.000 bedrijven te komen tot een 
bespaaraanpak. De Green Deal Bargermeer kan 
daarbij als inspirerend voorbeeld dienen.

 �  FINANCIEREN EN ONTZORGEN VIA DE ENERGIE-
SERVICEBEDRIJF
Ondernemers kunnen al snel en met relatief 
kleine ingrepen energie en dus kosten besparen. 
Maar gebrek aan geld, tijd en kennis weerhoudt 
veel ondernemers ervan om serieus met 
energiebesparing aan de slag te gaan. Veel 
energiebesparingsmaatregelen zijn op relatief 
korte termijn rendabel te maken, maar een bank 
financiert ze vaak niet. Bovendien ontbreekt het 
ondernemers vaak aan tijd en kennis om tot een 
goede keuze van maatregelen te komen. Kunst is 
te komen tot een aanpak die zorg voor techniek en 
financiering uit handen neemt. Het loont daarbij de 
moeite na te gaan of er een energieservicebedrijf 
(ESCO) kan worden opgericht, die de zorg van 
ondernemers uit handen neemt en samen met 
de ondernemers zorg draagt voor de benodigde 
investeringen.

 � GROOTVERBRUIKER AVEBE
De Avebe is er de afgelopen jaren in geslaagd 
om de CO2-uitstoot  terug te dringen door het 
energieverbruik per ton product te verlagen. 
Het bedrijf heeft zichzelf tot doel gesteld zijn 
energiegebruik met 25 procent te reduceren door 
middel van nieuwe technologieën en herinrichting 
van de processen. Verder wil het bedrijf een deel 
van het verbruikte gas zelf opwekken en zo verder 
vergroenen. Voor een energie-intensief bedrijf als 
de Avebe is dit van groot belang, zowel voor verdere 
kostenbesparing als om op termijn te overleven.

Energiebesparing MKB
De tussentijdse evaluatie van de Green Deals 
van MKB-Nederland toont aan dat bedrijven 
met relatief eenvoudige maatregelen fors 
kunnen besparen. Denk aan aanpassingen 
aan de verlichting, airco of koeling, maar 
ook aan een simpele tijdschakelaar op de 
koffiemachine. Alleen al door aanpassingen in de 
verlichtingsinstallatie besparen ondernemers 40 
tot 60 procent op de energiekosten. Met dit soort 
maatregelen hebben 150 deelnemende bedrijven 
met elkaar in een half jaar tijd al zo’n € 210.000 
bespaard. Als alle geplande maatregelen zijn 
uitgevoerd, dan kan het bespaarde bedrag voor 
alle deelnemers gezamenlijk oplopen tot ruim  
€ 1,5 miljoen.

Green Deal Bargermeer
De Vereniging Parkmanagement 
Bedrijventerreinen Emmen (VPB) geldt als één 
van de koploperprojecten voor de Green Deals van 
MKB-Nederland. Doel van de vereniging is om in 
ruim een jaar met tenminste 20 VPB-leden 20% 
energie te besparen. Door energiespecialisten van 
VPB wordt een short-list opgesteld van MKB-
bedrijven met de meeste besparingspotentie. 
In een-op-een gesprekken met deze bedrijven 
wordt het energieverbruik en de mogelijkheden 
tot besparing verkend. Vervolgens wordt een 
intentieovereenkomst getekend om 20% te gaan 
besparen. De deelnemers fungeren als voorbeeld 
voor de andere bedrijven op Bargermeer en in de 
regio.
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