
   STATENFRACTIE  DRENTHE 

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
2e Exloërmond, 1 februari 2018 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende onderzoek ING naar 
stand duurzaamheid in Nederlandse provincies. 
 
Geachte voorzitter, 
 
Afgelopen week verschenen er in de regionale media berichten over een onderzoek uitgevoerd 
door de ING. (https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_utrecht-de-schoonste-economie-Zeeland-de-
meest-vervuilende_tcm162-139651.pdf) 
In dit onderzoek worden een tweetal dingen pijnlijk duidelijk. Allereerst de hoge energiekosten 
waar de Drentse inwoners mee te maken hebben. Nergens in Nederland wordt zoveel energie 
gebruikt als in Drenthe. 
Daarnaast wordt door het onderzoek duidelijk dat het Drentse bedrijfsleven onderaan de lijst 
bungelt als het gaat om duurzaam ondernemen.  
De Statenfractie van de PvdA heeft altijd prioriteit gegeven aan het verduurzamen van de 
Drentse woningvoorraad, maar vindt met name het achterblijven van de verduurzaming van het 
Drentse bedrijfsleven zorgwekkend. 
Ondanks de ruime (financiële) regelingen die door de provincie Drenthe ter beschikking worden 
gesteld, blijft het Drentse bedrijfsleven achter als het gaat om verduurzamen. Dat leidt bij de 
PvdA tot de volgende vragen: 
 

1. Bent u het eens met de PvdA dat het zorgwekkend is dat het Drentse bedrijfsleven 
onvoldoende verduurzaamt? 
Zo nee, waarom niet? 

2. Wat is de oorzaak van dit achterblijven? Ziet u mogelijkheden om die verduurzaming, 
binnen de bestaande kaders, te versnellen? 

3. Bent u het eens met de PvdA dat als de middelen die de provincie Drenthe inzet voor de 
verduurzaming van het Drentse bedrijfsleven niet worden benut, deze middelen ingezet 
moeten worden voor  de verduurzaming van de Drentse woningvoorraad? 
Zo nee, waarom niet?  

4. Vindt u het net als ons storend dat vaak de onjuiste term Drentenaren in plaats van 
Drenten wordt gebruikt (zoals in dit onderzoek)? Ziet u mogelijkheden om daar wat aan 
te doen? 

 
Namens de fractie van de PvdA, 
 
Peter Zwiers 
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