
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 2 november 2022  
Ons kenmerk 44/5.7/2022001671  
Behandeld door team Economie   
Onderwerp: Incidentele subsidie Rademakers Gieterij te Klazienaveen voor inves-
tering in warmteterugwinning 
Status: Ter informatie   
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij hebben besloten Rademakers Gieterij (2RG) te Klazienaveen te ondersteunen 
bij de aanschaf van een warmteterugwinningsinstallatie (WTW-installatie). 2RG 
wil vooruitlopend op het uitgebreide energiebesparingsplan alvast een WTW-
installatie plaatsen die de restwarmte van de gietoven benut voor de verwarming 
van het bedrijfspand. Daarmee kan het bedrijf al deze winter beginnen met een 
substantiële besparing van maar liefst 200.000 m3 aardgas.  
Het bedrijf is een circulair koploper- en maakbedrijf dat grotendeels werkt met 
secundaire grondstoffen.  

 
Het bedrijf heeft op dit moment, mede door de hoge maandelijkse energie- 
kosten, geen eigen financieringsruimte om de investering in de WTW-installatie 
voor restwarmtebenutting zelf te bekostigen. De investering bedraagt  
€ 298.900,--, waarvan € 10.000,-- bestaat uit interne kosten. Het Energiefonds 
Drenthe (EFD) beoordeelt de kredietwaardigheid en de economische gezondheid 
van het bedrijf als voldoende en is bereid 2RG € 150.000,-- te lenen. Wij hebben 
besloten het bedrijf te ondersteunen door het verlenen van een eenmalige pres-
tatiesubsidie van 50% van de externe investeringskosten van € 288.900,--. Onze 
subsidie bedraagt daarmee € 144.450,--. 
 
Gelet op de hoogte van de subsidie, is de procedure om u in de gelegenheid te 
stellen uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken niet aan de orde. Wél  
vinden wij het belangrijk u te informeren over de voorliggende aanvraag en ons 
besluit deze te honoreren.  
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Onze motivatie? Wij honoreren de aanvraag van het bedrijf, omdat wij Drentse 
bedrijven in de maakindustrie en de bijbehorende werkgelegenheid (2RG biedt 
negentig arbeidsplaatsen) willen behouden en versterken. Daarnaast geldt dat 
we tijdens de energiecrisis bedrijven, waar dat mogelijk is, willen stimuleren om 
hun gasgebruik nog deze winter substantieel te verlagen. Gezien de arbeids-
krapte op de installatiemarkt en de beperkte beschikbaarheid van installaties en 
onderdelen vraagt dit om snel handelen en dus snelle duidelijkheid over finan-
ciering. Dit is de reden dat wij hebben besloten om deze bijdrage op de kortst 
mogelijke termijn te verlenen.       
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
wa.coll. 
 


