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Inleiding 

a. Algemeen 
Wij zien dat de hoge gas- en elektriciteitsprijzen een grote impact hebben op de Drentse 
maatschappij. Wij spreken inmiddels van een energiecrisis. Dit heeft de toon en de ur-
gentie van de energietransitie gewijzigd. Niet alleen de prijzen van gas en olie nemen 
toe, maar ook de beschikbaarheid van energie is veranderd en minder zeker geworden. 
Hierdoor ontstaat meer drang om de woning te isoleren en energie te besparen. Dit  
laatste zien wij ook bij het bedrijfsleven en het maatschappelijk vastgoed ontstaan. Al-
lemaal ontwikkelingen die ons niet vreemd zijn, maar vooral in omvang en tempo sterk 
gewijzigd zijn. 

 
Daarom zijn wij voornemens prioriteit te geven aan het ondersteunen van onze in- 
woners, het Drentse bedrijfsleven en het maatschappelijk vastgoed. Dit doen wij door 
hen te helpen het energiegebruik te reduceren en daarmee de energiekosten te ver- 
lagen. Hiermee wordt tevens de concurrentiepositie van onze bedrijven verbeterd en 
werkgelegenheid behouden. Daarom zetten wij nu in om deze doelgroepen te helpen. 
We denken hierbij aan regelingen. Om snel en adequaat te kunnen handelen wordt in 
deze situatie gevraagd om geen voorhangprocedure te hanteren en verzoeken wij u  
€ 5 miljoen vrij te maken om deze energiecrisis te lijf te gaan. 
 
Op hoofdlijnen betekent dit dat wij ons concentreren op het isoleren van woningen 
waarbij wij bij voorkeur aansluiten bij de isolatieregeling zoals die net is opengesteld. 
Waar het gaat om de ondersteuning van het bedrijfsleven en het maatschappelijk  
vastgoed richten wij ons ook op energiebesparende maatregelen die snel gerealiseerd 
kunnen worden. Wij richten ons op het terugbrengen van de kosten van energie. Directe 
financiële steun in verband met stijgende kosten is aan het Rijk.  

 
Ook bij het Energie Fonds Drenthe (EFD) is een grotere behoefte aan financiering als  
gevolg van de energiecrisis. Het budget in het voorliggende voorstel is hiertoe niet toe-
reikend. Daarom zullen wij binnenkort komen met een additioneel voorstel voor extra 
financieringsruimte ten aanzien van het EFD. Bij de specifieke doelgroep industrie onder-
zoeken wij momenteel de knelpunten. 

b. Europese aspecten 
Wij hanteren bij het inkoopbeleid de eigen regels omtrent maatschappelijk verantwoord 
inkopen waarbij wij onder andere aandacht hebben voor het Drentse en regionale be-
drijfsleven, circulariteit en innovatie. 
Bij het opstellen van een regeling voor ondersteuning energiebesparing bedrijven zal 
een staatsteuntoets onderdeel uitmaken van de uitwerking. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Zie hierboven. 

d. Participatie 
Er wordt samengewerkt met de Regiodeal Zuid-Oost, de 12 Drentse gemeenten en SNN.  
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Advies    
1. Voor Noodhulp Energiebesparing een budget van € 5 miljoen beschikbaar te stellen in 

2023 en dit te dekken vanuit de vrije ruimte 2022, om in te zetten voor energiebespa-
rende maatregelen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijk vastgoed. 

2. Ten aanzien van de subsidies die worden verstrekt af te zien van de voorhangprocedure 
als bedoeld in artikel 1.3, vierde lid, van de ASV Drenthe 2017 en u in plaats daarvan  
periodiek te laten informeren over de voortgang van de uitgaven. 

 
 

Doelstelling uit de begroting 
5. Klimaat en energie: samen doorpakken 
22.5.1.01  Het vergroten van de kennis over de Energietransitie bij onze inwoners en onder-

nemers en tevens hun handelingsperspectief bieden, zodat ze energiebesparende 
maatregelen nemen 

9. Investeringsagenda 
21.9.13.02  In 2023 een reductie van 27% van het fossiele-energiegebruik in de Drentse 

woonomgeving t.o.v. 2015 
21.9.12.01  Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemingsklimaat, ook op (sub)regio-

naal niveau 
21.9.15.04  Versterken van Drentse bedrijfsleven 
 
 

Argumenten 
1.1 Het beschikbaar stellen van het budget past binnen de bestaande kaders die uw Staten  
hebben vastgesteld om het reduceren van energiegebruik bij onze inwoners en het Drentse  
bedrijfsleven prioriteit te geven. 
 
2.1 Op deze manier kan zo snel mogelijk hulp worden geboden. 
Op dit moment is het in sommige gevallen ongewis welke subsidiebedragen worden gevraagd. 
Wel is duidelijk dat het probleem van de energiekosten bij de doelgroepen urgent is en dat wij 
hen zo snel mogelijk willen helpen. Hierbij helpt een voortvarend subsidieproces. Toepassing van 
de voorhangprocedure betekent voor eventuele subsidiebedragen vanaf € 150.000,-- een be- 
slissingsduur van een aantal maanden. Gelet op de uitzonderlijke situatie voor de doelgroep,  
vragen wij u bij uitzondering de voorhangprocedure achterwege te laten. Door u periodiek te 
informeren over de voortgang van de uitgaven houden wij u nauw betrokken bij de uitvoering. 
 

Tijdsplanning 
De Noodhulp Energiebesparing wordt direct ingezet. Momenteel worden voorbereidende werk-
zaamheden verricht om regelingen vorm te geven voor energiebesparende maatregelen bij in-
woners, bedrijven en maatschappelijk vastgoed. 
 

Financiën 
Met dit Statenvoorstel wordt er € 5.000.000,-- beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de mid-
delen Klimaat en energie in 2023 voor Noodhulp Energiebesparing. Dit bedrag wordt gedekt 
vanuit de vrije ruimte 2022. 
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Deze budgetoverheveling is getoetst aan de criteria voor meerjarige incidentele budgetten uit 
de Nota begrotingsregels 2020 en voldoet hieraan. Daarmee is het budget beschikbaar om in te 
zetten voor energiebesparende maatregelen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijk  
vastgoed. Door u periodiek te informeren over de voortgang van de uitgaven en de genomen 
maatregelen houden wij u nauw betrokken bij de uitvoering. 
 
Hoewel er in 2022 geen uitgaven meer worden verwacht, is het wel de wens om zo spoedig mo-
gelijk aan de slag te gaan. Dit kan ertoe leiden dat er in 2022 nog uitgaven zullen plaatsvinden. 
Als dit het geval is, zullen deze in de jaarrekening worden verantwoord en verrekend met het 
beschikbare budget in 2023. 
 
Naast de kosten voor de subsidies die worden verstrekt is er ook nog sprake van uitvoerings- 
kosten bij de uitvoerende organisaties. De uitvoeringskosten worden in 2023 gedekt vanuit de 
bestaande beschikbare middelen.  
 
Begrotingswijziging 

 
 
 

Monitoring en evaluatie 
Monitoring vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus. 
 

Communicatie 
Niet van toepassing 
 

Bijlagen 
Niet van toepassing 
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Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 4 oktober 2022 
Kenmerk: 40/5.6/2022001534 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-78 

 

  
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2022, kenmerk 
40/5.6/2022001534; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 

1. voor Noodhulp Energiebesparing een budget van € 5 miljoen beschikbaar te stellen in 
2023 en dit te dekken vanuit de vrije ruimte 2022, om in te zetten voor energiebespa-
rende maatregelen voor inwoners, bedrijven en maatschappelijk vastgoed; 
 

2. ten aanzien van de subsidies die worden verstrekt af te zien van de voorhangprocedure 
als bedoeld in artikel 1.3, vierde lid, van de ASV Drenthe 2017 en hen in plaats daarvan 
periodiek te laten informeren over de voortgang van de uitgaven. 

 
 
Assen, 9 november 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll. 
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