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Ondeniverp: E-ntelligence Assen: lntelligent Energy City Assen

Geachte voorzitter/leden,

"ln 2040 is iedereen die in Drenthe woont voor zijnlhaar woongenot niet meer afhankelijk
van fossiele energiebronnen, zoals aardgas, kolen en olie. ln 2040 wonen wij in Drenthe

energieneutraal en zijn wij zelfvoorzienend op energiegebied." Dat hebben wij ons als
provincie ten doel gesteld. De route voor de komende vijf jaar is verwoord in het actie-
plan '10 miljard voor Drenthe, expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe' (eer-
ste onderwerp uit de lnvesteringsagenda). Hiermee willen wijsamen met burgers, be-

drijven, gemeenten en woningcorporaties een versnelling zien aan te brengen in het

energieneutraal maken van de Drentse woningvoorraad. Om onze doelen te bereiken,

stimuleren wij onze partners (versnellingsteams) om te durven én te doen. De focus ligt

daarbij op het plaveien van de route van het stimuleren van het bewust zijn naar het

bewust doen.

E-ntelligence Assen - Intelligent Energy City Assen
Een aansprekend voorbeeldproject waarin alle versnellingsteams uit de expeditie naar

energieneutraal wonen in Drenthe actief zijn, is het project 'E-ntelligence Assen -
Intelligent Energy City Assen', een initiatief van de Stichting Sensor City Assen en

EnTranOe. De gemeente Assen (projectleider) werkt in het project samen met onder
andere de provincie Drenthe, woningcorporatie Actium, Energy Transition Center
(EnTranCe) en de Hanzehogeschool.
De in dit vijfjarige onderzoeksproject participerende partijen willen laten zien welke
methodes werken en niet werken om het energieverbruik op het gebied van gas, elektra

en mobiliteit bij de ruim 3.000 huishoudens in de Asser wijk Lariks terug te dringen.
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Het unieke van dit project is, dat de klassieke top-down insteek (waarbij projectpartners

ideeën hebben om een wijk duurzamer te maken) zodanig wordt omgebogen dat be-
woners een gesprekspartner zijn en in co-creatie samenwerken aan energiereductie.
Juist deze ombuiging van top-down naar bottom-up is een vernieuwende aanpak bij een
traditioneel vraagstuk. De gedachte is dat vanuit een gegroeid energiebewustzijn be-

woners de energievraag significant weten te verminderen en drang naar verdere ver-
duurzaming van woningen en mobiliteit bij elkaar weten aan te wakkeren. Doel van het
project'E-ntelligence Assen'is om jaarlijks in de wijk Lariks het energieverbruik met 10%

terug te dringen, oftewel 50% in 2020.lnzet is daarbij een minimale actieve participatie

van 35% van alle bewoners in de wijk Lariks (circa 1 .100 huishoudens) te realiseren.

Vergroten betrokkenheid en participatie Iaagopgeleiden en mensen met laag in-
komen
Dit project kent een hoog sociaal innovatief karakter. Nog nooit eerder is een dergelijk
project uitgerold in zo'n grote'real life'omgeving met de gedragscomponent als insteek.
Ook de combinatie verduurzaming van woningen (koop en huur) en mobiliteit is uniek.
Belangrijk subdoel binnen dit project is het versterken van de sociale cohesie binnen de
wijk. Uit een wijkanalyse van de gemeente Assen uit2014 blijkt dat bewoners met een
lage opleiding, een slechte gezondheid en/of een laag inkomen belemmerd worden in

participatie. Deze bewoners vertegenwoordigen een groot deel van de bevolking van de
wijk Lariks (en vele andere wijken in steden). Het wordt daardoor een grotere uitdaging
om vermindering van de energievraag te bereiken. Veel bewoners in de wijk Lariks

dienen derhalve op een andere wijze gefaciliteerd te worden in het streven naar energie-
transitie. Het project 'E-ntelligence Assen - lntelligent Energy CifyAssen'voorziet hier
in.

Urban lnnovative Actions
Omdat het een omvangrijk en ambitieus project is, is gekeken naar hiervoor interessante
fondsen. Gebleken is dat de'Urban lnnovative Actions'(UlA), onderdeel van EFRO,
voor dit project op dit moment het meest interessant (80% subsidiabel) en voor de hand
liggend is (gezien de stedelijke thema's in de wijk). De regeling is vooral bedoeld om
steden in heel Europa de ruimte en middelen te bieden om gedurfde en onconventionele
ideeën voor de aanpak van onderling samenhangende uitdagingen te proberen. Door te
experimenteren in een'real life'stedelijke omgeving (Urban Lab Assen) zal blijken hoe
deze oplossingen in de complexiteit van alledag uitwerken.
De call voor de UIA staat tot en met 31 maart 2016 (14.00 uur) open voor het indienen
van projecten waarin de stedelijke thema's'lokale werkgelegenheid', 'kansarme groe-
pen/buurten in de samenleving'(relatie met armoedebestrijding), 'integratie migranten en

vluchtelingen'en'energietransitie' integraal zijn opgenomen. Het project'E-ntelligence
Assen: lntelligent Energy City Assen'voldoet aan al deze voonruaarden. Een zeer inte-
ressante motivatie te gaan voor subsidie uit de UIA is, dat 80% financiering mogelijk is
met een maximum van € 5 miljoen voor het project en dat daarbij met andere financie-
ringsvormen gestapeld kan worden tot 100%.
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€ 3,6 miljoen aan Europese middelen
ln gezamenlijkheid is in de afgelopen weken hard gewerkt om de U|A-aanvraag in te

vullen en het project op te zetten. Het totale budget voor het project, zoals vermeld in de

U|A-aanvraag, is becijferd op zo'n € 4,5 miljoen. Wanneer de U|A-aanvraag wordt geho-
noreerd (medio november 2016), betekent dit dat binnen het project'E-ntelligence
Assen'ruim € 3,6 miljoen aan Europese middelen beschikbaar komt. De deelnemende
partijen moeten gezamenlijk zelf zorg dragen voor cofinanciering van20o/o van de be-
grote kosten, oftewel het samenbrengen van een bedrag van € 903.793,-.
De cofinancieringsbijdrage van de provincie Drenthe voor de subsidieaanvraag bij UIA
(periode 2016 tot en met 2019) bedraagt € 163.051,--. Deze kosten worden - verdeeld

over de komende vier jaren en conform de afgesproken procentuele verdeling - gedekt
uit het budget van het Energieprogramma.
Voor een belangrijk deel van de dekking van de cofinancieringsbijdrage van € 903.793,-
nemen de overheidspartners (de gemeente Assen en de provincie Drenthe) hun verant-
woordelijkheid. Zo levert de gemeente Assen een bijdrage van bijna € 160.000,--. Ove-
rígens leveren ook woningcorporatie Actium en de Hanzehogeschool/EnTranCe een
aanzienlijke bijdrage, te weten € 240.000,-- respectievelijk € 109.000,-.

Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012
De Algemene Subsidieverordening Drenthe 2012 (artikel 3) schrijft voor dat u bij sub-
sidies boven de € 150.000,-- in de gelegenheid moet worden gesteld op voorhand uw
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Wij zullen het voornemen tot verlenen van

een subsidie van € 163.051 ,- laten omzetten in een definitieve subsidieverlening, als na

twee weken na dagtekening van deze brief is gebleken dat uw Staten geen wensen of
bedenkingen van dermate ernstige aard inbrengen, dat wij van die subsidieverlening
moeten afzien.

Hoogachtend,

Ged Staten van

, secretaris voorzitter


