
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen , 10 november 2022 
Ons kenmerk 45/5.9/2022001741 
Onderwerp:  Brief aan minister van EZK inzake energiecrisis en bedrijven
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij informeren wij u over de brief die de twaalf Drentse wethouders van  
Economische Zaken en wij hebben gestuurd naar de minister van Economische 
Zaken en Klimaat. 
Met deze brief willen de Drentse bestuurders uiting geven aan hun zorg over de 
toekomst voor de Drentse ondernemers nu het voor hen, door de huidige ener-
giecrisis, steeds moelijker wordt de energierekening te voldoen. 
Daarnaast stellen de bestuurders de minister voor om snel bij te dragen aan op-
lossingen voor de zeer korte termijn  en de langere termijn. Deze moeten uitein-
delijk leiden tot beheersbare energielasten en een meer toekomstbestendig 
Drents mkb.    
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Brief aan minister van EZK inzake energiecrisis en bedrijven 
wa.coll. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

T.a.v. Mr. Drs. M.A.M. Adriaansens 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

 

 

Zuidwolde, 3 november 2022 

 

Betreft: energiecrisis 

 

Geachte minister Adriaansens,  

U ontvangt deze brief omdat we als betrokken bestuurders het belangrijk vinden 

om onze zorgen naar u te uiten over de toekomst van onze ondernemers. Een 

groot deel van de ondernemers in Drenthe bestaat uit familiebedrijven in het 

MKB. Het gaat hier om bedrijven die vaak al een lange staat van dienst hebben 

en een grote lokale bekendheid genieten. Ze zijn inmiddels zover verweven met 

de samenleving, dat we het ons niet kunnen voorstellen hoe het zal zijn om deze 

bedrijven te moeten missen. Toch moeten we momenteel sterk rekening houden 

met dit scenario. Wij en ook ons ondernemersplatform Ik ben Drents 

Ondernemer (IBDO) vangen steeds meer signalen op van ondernemers die 

moeite hebben om hun energierekening te kunnen voldoen. Sommige 

ondernemers spreken al over het moeten stoppen met hun bedrijf als er geen 

oplossing komt.  

U heeft aangegeven dat met de Tegemoetkoming Energiekosten regeling een 

hoop bedrijven geholpen kunnen worden, die vanwege de aard van hun 

productieproces of type dienstverlening er niet aan ontkomen om veel energie te 

verbruiken. We zijn als overheden blij met deze regeling, maar maken ons 

tegelijkertijd zorgen over de reikwijdte ervan. We veronderstellen dat de 

energiekosten voor ondernemers inmiddels zo zijn opgelopen, dat zelfs de 

kleinverbruikers in het MKB deze kosten niet meer kunnen dragen. Aanspreken 

van reserves is niet meer mogelijk, omdat deze reserves al zijn verbruikt om de 

gedwongen sluiting tijdens de corona pandemie te kunnen doorstaan. Bedrijven 

zijn vaak ook niet meer in staat om de prijzen voor hun producten te verhogen, 

omdat dit een negatief effect heeft op hun afzet. Voor veel ondernemers zal dit 

betekenen dat er werknemers moeten worden ontslagen of in het ergste geval 

een faillissement moet worden aangevraagd. Gezien de impact en het 

vliegwieleffect wat voortkomt uit dergelijke besluiten, willen we enkele 

oplossingen aandragen die alle middelgrote en kleinere ondernemers zouden 

kunnen helpen.  

  



Kom met een compensatie voor de ondernemers die graag werk willen maken 

van verduurzaming van hun productieproces en het duurzaam opwekken van 

energie.   

 

Een energiecompensatie zou voor de meeste ondernemers direct verlichting 

brengen en het gevaar van dreigend faillissement kunnen wegnemen. We 

begrijpen echter ook dat we moeten werken aan een structurele oplossing. Door 

voorwaarden voor verduurzaming te koppelen aan de compensatie, wordt de 

prikkel om te investeren in structureel duurzame oplossingen versterkt.   

 

Kom met extra subsidie-instrumenten om verduurzaming mogelijk te maken. 

 

Om versneld aan de wettelijke eisen voor duurzame opwek en besparing voor 

energie te kunnen voldoen, willen we u vragen om met meer subsidie-

instrumenten te komen voor ondernemers. U bent momenteel al aan het werk 

met een Ontzorgingsaanpak Energietransitie MKB. Deze is echter gepland voor 

2024. Voor veel ondernemers zal de regeling dan ook te laat komen. Bovendien 

wordt er momenteel al veel ontzorgt in Drenthe door IBDO. Ondernemers 

kunnen terecht voor een duurzaamheidsscan. Waar ondernemers tegenaan lopen 

is de beperkte toegang tot subsidies voor het uitvoeren van de maatregelen. Met 

dergelijke subsidies kunnen zowel het productieproces alsook de huisvesting 

verduurzaamd worden en zijn ondernemers in de toekomst ook minder gevoelig 

voor een onrustige energiemarkt en dus beter voorbereid op de toekomst.  

Geef de ondernemers meer respijt met het terugbetalen van hun belastingschuld 

die ze hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis.  

 

Op 1 oktober 2022 is de terugbetalingsregeling van de belastingschuld voor 

ondernemers gestart. Ondernemers worden geacht om de in de coronatijd 

opgebouwde belastingschuld binnen 5 jaar terug te betalen, waarbij de 

wettelijke invorderingsrente oploopt tot 4% vanaf 1 januari 2024. Door deze 

terugbetaling en de daarop toegepast rente, hebben ondernemers minder ruimte 

om zelf te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Wij zouden willen pleiten 

voor een soepeler terugbetalingsregime bij investering in 

verduurzamingsmaatregelen.  

Al deze maatregelen dragen bij aan een meer toekomstbestendig MKB in 

Drenthe maar zeker ook in de rest van Nederland. We hopen dat u onze zorgen 

deelt en de gedeelde aanbevelingen ter harte zult nemen.  

Deze brief wordt ondersteund door VNO-NCW Noord. 

Hoogachtend, 

Namens de 12 Drentse wethouders EZ  Namens het college van GS 

 

 

Richard Korteland     Henk Brink 

Burgemeester Meppel/    Gedeputeerde Provincie Drenthe 

Voorzitter VDG portefeuille EZ 

 

 

 


