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Inleiding 

a. Algemeen 
Sinds de start van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 is er veel ver- 
anderd in de wereld van energie. Hieronder zetten wij kort uiteen wat de voornaamste 
veranderingen zijn en welke gevolgen er zijn voor de energietransitie in Drenthe. 
 
Meest in het oog springende is de enorme stijging van de energieprijzen. Dit is een  
gevolg van de westerse sancties en onzekerheden over energielevering. Dit heeft ertoe 
geleid dat er voor alle sectoren meer incentive is ontstaan om energie te besparen en om 
zelf energie te produceren.  
Naast de westerse sancties heeft de Europese Commissie recent het REPowerEU-plan ge-
presenteerd. Hierin staan voorstellen met als doel de Europese energietransitie te ver-
snellen en uiteindelijk compleet onafhankelijk te zijn van Russische energie. Belangrijke 
elementen hierin zijn de versnelling van de waterstoftransitie en de vergroting van de 
productie van groen gas. Dit zijn tevens elementen van projecten en programma’s die in 
Drenthe reeds lopen en hierdoor een extra versnelling zullen veroorzaken. 
 
Zoals bekend is de energie-infrastructuur op dit moment een belangrijke bottleneck bij 
de realisatie van de energietransitie. De verwachting is dat een verdere versnelling van 
de energietransitie tot verdere netcongestieproblemen in Drenthe zal leiden. Zo zou de 
Solar Strategy uit REPowerEU zon-op-dak verplicht kunnen maken voor nieuwe publieke 
en commerciële gebouwen vanaf 2026. Dit zal niet alleen de productie van hernieuw-
bare energie treffen, maar ook beperkingen in afname bij bedrijven die meer elektri- 
citeit gaan gebruiken. 
 
Tot slot bieden de recente ontwikkelingen ook meer mogelijkheden voor internationale 
projectontwikkeling. Er zijn nu diverse Europese calls in voorbereiding, maar er zijn geen 
middelen om hier serieuze projectvoorstellen op te ontwikkelen. Uit eerdere trajecten 
(zoals HEAVENN, Hy2Market, Hytrec etc.) blijkt dat Drenthe met haar noordelijke  
partners een uitstekende uitgangspositie heeft om deze te verzilveren.  
 
Gezien het tempo waarin de ontwikkelingen op energiegebied zich voordoen, bestem-
pelen wij dit als een belangrijke kwestie. De gevolgen raken Nederland als geheel en  
zullen ook in Drenthe merkbaar zijn. Om deze gevolgen te ondervangen, dan wel de 
kansen die ontstaan te verzilveren, is aanvullende inzet nodig. Deze inzet richt zich op: 

• uitbreiding portfolio waterstofprojecten (lokaal en Europees) 
Vanuit onder andere bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten is er een  
groeiende vraag naar Drentse cofinancieringsmogelijkheden ten behoeve van water-
stofprojecten, zoals elektrolysers, waterstofvulpunten, etc. Door de bestaande mid-
delen (IA+ voor HEAVENN-projecten) aan te vullen zal ook voor deze nieuwe initia-
tieven de kans op realisatie vergroot worden. Een paar interessante voorbeelden 
zijn: 
 businesscase ontwikkeling nieuw gas rond Hoogeveen 
 de Europese Clean Hydrogen Partnership calls, waaronder HORIZON EU: Linking 

Hydrogen Valleys, CEF Transport, Alternative Fuels Infrastructure Facility en  
I3 Hy2market 
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 innovatieve waterstofoplossingen ten behoeve van de industrie en zwaar 
transport. 

• intensivering van de ondersteuning groengasprojecten 
Veel (agrarische) ondernemers zoeken naar mogelijkheden om groen gas te produ-
ceren. Enerzijds om dit in te zetten als bron van hernieuwbare energie voor derden, 
maar ook om het eigen bedrijf te verduurzamen en broeikasgasemissies te voor- 
komen. Deze behoefte sluit nauw aan bij overige dossiers in de agrarische sector  
zoals verduurzaming, stikstofemissie en grondstoffenkringloop.  
De inzet richt zich op het samenbrengen van partijen tot groengasclusters om  
daarmee de business case te verbeteren. Daarnaast richten wij ons op het verbinden 
van partijen, het begeleiden van initiatiefnemers bij projectontwikkeling en het  
ondersteunen van onderzoek naar optimale bedrijfsvoering.  

• ontwikkeling gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk 
De ACM (Autoriteit, Consument & Markt) heeft een codewijzigingsbesluit voor  
congestiemanagement gepubliceerd. Dit besluit biedt kansen om de netcapaciteit 
beter te benutten en meer hernieuwbare elektriciteitsproductie mogelijk te maken. 
Er zijn enkele Drentse bedrijventerreinen in beeld, waar voorbereidingen worden 
getroffen voor een collectieve aanpak van een duurzame energievoorziening. Wij 
willen dit momentum benutten en kansen rond deze bedrijventerreinen en andere 
kansrijke locaties concreet maken – in nauwe samenwerking met gemeenten, be-
drijven en de netbeheerders – om tot toonaangevende praktijkvoorbeelden van ge-
biedsgerichte netwerkinnovaties te komen. 
Een budget van € 200.000,-- is nodig om drie tot vijf praktijkvoorbeelden te onder-
steunen bij het verder uitwerken van deze elektriciteitsnetwerkplannen. Aan de  
beoogde partners (zoals de netwerkbeheerders) wordt matching van deze inzet  
gevraagd. 

b. Europese aspecten 
Er zijn op dit voorstel geen aspecten van Europees recht van toepassing, zoals aan- 
besteden, staatsteun en vrij verkeer van goederen. 

c. Economie/werkgelegenheid 
De hoge energieprijzen en de noodzaak om van het Russische aardgas af te komen, lei-
den tot nieuwe verduurzamingsinitiatieven bij ondernemers. Er wordt meer beroep ge-
daan op de ondersteuning door en middelen van de provincie. 

d. Participatie 
Niet van toepassing 

 

Advies    
1. Een aanvullend budget van € 600.000,-- ter beschikking te stellen voor energietransitie. 
2. Dit bedrag via de Bestuursrapportage 2022 vanuit een onttrekking uit de vrije ruimte beschik-

baar te stellen voor een intensivering op de onderwerpen: 
-  (Europese) waterstofprojectontwikkeling 
-  ondersteuning groengasprojecten 
-  ontwikkeling gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk  
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Doelstelling uit de begroting 
 
5. Klimaat en energie: samen doorpakken 
20.5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 

2023 
20.5.1.05 Wij geven een Drentse invulling aan de waterstofregio Noord-Nederland 
21.5.1.02 In de periode 2020-2023 gebruiken de Drentse bedrijven 7% minder energie ten 

opzichte van 2015 
21.5.1.04  Drenthe heeft in 2030 een duurzaam, betrouwbaar en veelzijdig energiesysteem 

dat ruimte biedt aan onze ambities en innovatieve technieken 
 
 
 

Argumenten 
1.1 Extra inzet op de genoemde dossiers is nodig om de impact van de Oekraïne-crisis te ver- 
kleinen. 
Voor al de benoemde onderwerpen geldt dat deze nu al onderdeel zijn van de EnergieTransitie-
Agenda. Indien er extra middelen vrijkomen ten behoeve van deze dossiers, wordt de mogelijk-
heid gecreëerd om de impact beter te mitigeren. Ook zal de mogelijkheid ontstaan om de  
kansen die dit voor Drenthe biedt beter te benutten. Zo zullen extra middelen ertoe leiden dat 
de kansen op Europese financiering sterk vergroot worden. Voor groen gas en waterstof zijn er 
kansen om met een relatief beperkt budget toch een significante rol te spelen in het versterken 
van de groei hiervan. Door ondersteuning van innovatie van het netwerk zal het moment 
waarop netcongestie optreedt vertraagd c.q. voorkomen kunnen worden en de beschikbare her-
nieuwbare energie die er in Drenthe is zo optimaal mogelijk worden benut.   
 
1.2. Er is op dit moment onvoldoende budget beschikbaar om in deze extra opgaven te voorzien 
Het is niet mogelijk om binnen het bestaande budget te herprioriteren, zonder lopende pro-
jecten en afspraken stop te zetten. Reeds voordat de kwestie Oekraïne ging spelen, was het  
budget van de EnergieTransitieAgenda volledig gebudgetteerd aan Drentse projecten. Dit is dui-
delijk het gevolg van een uitvoeringsagenda die goed op stoom is en een Drentse maatschappij 
die hard loopt op dit onderwerp.  
 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing 
 

Financiën 
De opbouw van het verzoek om extra middelen is als volgt: 

• € 250.000,-- voor (Europese) waterstofprojectontwikkeling 

• € 150.000,-- voor intensivering groengasprojecten   

• € 200.000,-- voor ontwikkeling gebiedsgerichte netwerkinnovaties 
Binnen de bestaande budgetten is er geen ruimte om de provinciale inzet op deze aandachts-
gebieden te intensiveren. Daarom wordt gevraagd om de aanvullende projecten te dekken  
vanuit de vrije ruimte, via de Bestuursrapportage 2022. Het budget zal worden toegevoegd aan 
het bestaande budget voor Klimaat en Energie in 2022: 
- Programma 5: Klimaat en energie: samen doorpakken 
- Beleidsopgave 5.1: Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-68-4 

 

(t.o.v. 1990) 
- Doelstelling 5.1.01: Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 

16% in 2023 
- Prestatie 3500511: Programma Klimaat en energie 
 

 
Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing 
 

Communicatie 
De vraag om extra budget aan uw Staten wordt kenbaar gemaakt met een persbericht en via be-
richten op social media (Twitter en LinkedIn). Als uw Staten instemmen met het extra budget en 
projectontwikkeling en gebiedsgerichte innovaties opgestart worden, worden voorbeelden  
gedeeld via tekst en beeld.  
 

Bijlagen 
Niet van toepassing 

 
Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 5 juli 2022  
Kenmerk: 27/5.5/2022000975 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-68 

 

  
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 5 juli 2022, kenmerk 
27/5.5/2022000975; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
1.  een aanvullend budget van € 600.000,-- ter beschikking te stellen voor energietransitie; 
 
2.  dit bedrag via de Bestuursrapportage 2022 vanuit een onttrekking uit de vrije ruimte beschik-

baar te stellen voor een intensivering op de onderwerpen: 
-  (Europese) waterstofprojectontwikkeling 
-  ondersteuning groengasprojecten 
-  ontwikkeling gebiedsgerichte innovaties van het elektriciteitsnetwerk 

 
 
Assen, 28 september 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll. 
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