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Vooraf 
Voorafgaand aan het beantwoorden van de schriftelijke vragen over de Energietransitieagenda willen 
wij u het volgende filmpje tonen:  
https://www.youtube.com/watch?v=AUBRrVHswaY 
In deze animatie wordt de Energietransitieagenda kort en bondig samengevat en zij geeft ook 
antwoord op een aantal van uw vragen. Wij hopen hiermee aan u en de Drentse samenleving duidelijk 
te maken op welke wijze wij de agenda hebben vormgegeven. 

 
Dank voor de vragen. Omwille van een heldere en eenduidige beantwoording hebben wij de 
antwoorden geclusterd per onderwerp en per onderwerp de vragen beantwoord. 

 
Algemeen 
Als eerste de vragen over de voortgang en uitvoering van de Energietransitie-agenda en de afspraken 
uit het Klimaatakkoord in relatie tot de huidige coronacrisis. 

 
Antwoord  
Vanzelfsprekend blijven wij ons inzetten om de afspraken in het Klimaatakkoord uit te voeren. Op dit 
moment zien wij echter ook dat de uitbraak van covid-19 impact heeft op de voortgang en het tempo 
dat overheden, bedrijven, instellingen en inwoners kunnen maken. De impact daarvan is op dit 
moment nog niet te overzien. 

 
Diverse fracties hebben vragen gesteld over hoe zij het stuk moeten zien, of er concrete stukken ten 
aanzien van de uitvoering volgen en hoe het Drents Parlement vervolgens de controlerende rol kan 
uitvoeren in het kader van deze agenda. 

 
Antwoord  
Met deze agenda geeft u sturing aan de koers die we gaan. Het gaat inderdaad om kaders. In de 
agenda staan zeer concrete doelen. Bij elk hoofdstuk staat hoeveel we in percentages willen 
bereiken. Wij informeren u in de reguliere verantwoordingscyclus over de voortgang en uitvoering. 
Indien nodig, volgen wellicht nog aanvullende voorstellen aan u ter uitvoering van de agenda. 

 
Cijfers en monitoring 
Er zijn door de fracties veel vragen gesteld over de monitoring, onze bronnen, de mate van 
transparantie en soms ook concrete getallen en percentages. Zo worden cijfers gevraagd over mkb en 
industrie, besparing in de gebouwde omgeving en zon-op-dak. 

 
Antwoord  
Wij vinden transparantie en betrouwbaarheid belangrijk en streven ernaar bij alle onderwerpen van 
de Energietransitie-agenda open te zijn, naar zowel inwoners als maatschappelijke partners. Hiertoe 
maken wij gebruik van de landelijke database van de Klimaatmonitor (zie 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/ ). Deze informatie is voor een ieder toegankelijk. Deze 
site bevat informatie over de CO2-emissie, hernieuwbare energie en het energiegebruik in onze 
provincie, verdeeld over de verschillende sectoren, waaronder de gebouwde omgeving. 
De bronnen die wij gebruiken voor het monitoren van de ontwikkeling van het energiegebruik, maken 
geen onderscheid tussen energiegebruik door mkb en grootbedrijf. Alle bedrijven en instellingen in 
Drenthe gebruikten gezamenlijk circa 600 mln. m³ gas en circa 2 miljard kWh elektriciteit in 2018. 
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Een deel van de maatregelen naar aanleiding van de energiescans bij het mkb is uitgevoerd in 2018, 
maar het merendeel van de maatregelen is uitgevoerd in 2019 en de eerste maanden van 2020. 
Omdat er nog geen cijfers over 2019 beschikbaar zijn, is een groot deel van het effect nog niet te 
koppelen aan de totaalcijfers. In 2018 is het elektriciteitsgebruik met 5,3% gedaald en het gasgebruik 
met 2,6% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Zonder de maatregelen die zijn uitgevoerd 
naar aanleiding van de energiescans zou de daling van het elektriciteitsgebruik lager zijn en de 
stijging van het gasgebruik hoger. Dat het aardgasgebruik ondanks de maatregelen toch is gestegen, 
komt omdat de ontwikkeling van het aardgasgebruik ook wordt beïnvloed door tal van andere 
factoren. 
Het energiegebruik van Drentse bedrijven en instellingen bedraagt ongeveer 27 PJ in 2018. Dit is 
inclusief het energiegebruik in de commerciële en publieke dienstverlening. Cijfers over 2019 zijn nog 
niet beschikbaar. 
Circa 10% wordt momenteel duurzaam opgewekt. Dit betekent dat het fossiele energiegebruik van 
bedrijven en instellingen 24,3 PJ bedraagt. Het doel voor 2023 is een verdere reductie van het fossiele 
energiegebruik met 7%. Dit komt neer op 22,41 PJ in 2023. 
Omdat de gegevens uit de Klimaatmonitor dateren van een jaar terug, zijn de gegevens aan de hand 
van prognoses, onder meer vanuit de toegekende SDE-projecten, zo goed mogelijk ingeschat. 
Uiteraard bevat de Klimaatmonitor de cijfers van de gebouwde omgeving. Dit zijn de getallen tot en 
met het jaar 2018 en betreffen het feitelijke gebruik (aardgas en elektriciteit) en opbrengsten (zon). 
Hieruit valt op te maken dat het elektriciteitsgebruik met 7,9% is gedaald in de periode 2015 tot en met 
2018. In diezelfde periode is het gasverbruik in Drenthe gedaald met slechts 3,4% (temperatuur 
gecorrigeerd). Wat ook opvalt, is dat ruim 17 adressen van de 100 woningen in Drenthe beschikt over 
zonnepanelen (landelijk 9,1%). 
Een deel van deze resultaten is toe te schrijven aan provinciaal beleid. In de Energietransitie-agenda 
werken wij met een doelstelling voor vier jaar. De getallen tot en met 2023 zijn gebaseerd op het doel 
dat we willen realiseren: reductie van 27% van het gebruik van fossiele energie ten opzichte van het 
referentiejaar 2015. 

 
Er is ook gevraagd wat het aandeel van zon op dak is in Drenthe. 

 
Antwoord  
In Drenthe ligt op 12,5% van de daken één of meerdere zonnepanelen. In de Klimaatmonitor is het 
totaal opgewekte vermogen met zonnepanelen opgenomen, hierin wordt geen onderscheid gemaakt 
https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Hernieuwbare-energie-opgesteld- vermogen--
subpagina_hernieuwbare_energie. 

 

Ook wordt er gevraagd wat de bijdrage van de provincie is geweest bij de behaalde resultaten in de 
gebouwde omgeving tot nu toe. 

 
Antwoord  
Voorbeelden van de inzet van de provincie aan de energietransitie in de gebouwde omgeving 
zijn: 

- de Zonnelening Drenthe (ruim 3.000 zonneleningen in de periode 2014 t/m 2018, goed voor 
jaarlijks 8,2 mln. kWh aan zonnestroom); 

- de Energiebespaarlening Drenthe (circa 2.000 leningen in de periode 2017 t/m 2019 (40% 
incl. zonnepanelen), goed voor 2,5 mln. kWh aan zonnestroom). 

 
Andere voorbeelden van de inspanningen met onze partners in de door ons in 2016 geïnitieerde 
‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’ zijn: de inzet van het Drents Energieloket, 
collectieve inkoopacties (zonnepanelen, isolatie) en de groei en initiatieven van tientallen lokale 
energie-initiatieven. 
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Bewustwording bij onze inwoners, innovatie op de energiemarkt, Europees, rijks- en gemeentelijk 
beleid, maar zeker ook diverse externe factoren spelen een grote rol in de reductie van het 
energiegebruik. Denk daarbij aan de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen (groeiend 
besef van urgentie), technische ontwikkelingen (betere isolatie, zuinigere apparaten en installaties) en 
economische groei. 
Zachtere winters hebben geen/amper invloed op de afname van het fossiele energiegebruik (vnl. 
aardgas), omdat de gegevens altijd worden gecorrigeerd naar graaddagen. Hetere zomers hebben 
naar verwachting een marginale invloed op de stijging/afname van het energiegebruik. 

 
Gebouwde omgeving 
Er zijn door de fracties veel vragen gesteld over het onderdeel gebouwde omgeving. Specifiek over 
het bereiken en ontzorgen van lager opgeleiden, over de term woonlastenneutraal, over de 
regievoering op de netwerkorganisatie, energiecoaches en energiecoöperaties etc. Hieronder geven 
wij per onderwerp een kort antwoord op de vragen. 

 
Bereiken en ontzorgen van lager opgeleiden 
Antwoord  
Wij vinden dat voor iedereen die in Drenthe woont, het mogelijk moet zijn om te investeren in 
energiebesparing en opwekken van duurzame energie. Dat hebben we bij de start van de ‘Expeditie 
naar energieneutraal wonen in Drenthe’ eind 2016 met elkaar afgesproken. Vervolgens hebben we in 
noordelijk verband als noordelijke provincies samen met meer dan 20 gemeenten tijdens de 
Klimaattop Noord in 2017 een intentieverklaring ondertekend gericht op de ‘Energietransitie bij 
huishoudens met een smalle beurs’. Bij deze gemeenten wordt deels op een uniforme wijze (inzet 
Energiecoaches) en deels op een eigen wijze deze doelgroep geholpen bij het verduurzamen van hun 
woning. Ook de Drentse woningcorporaties pakken richting deze doelgroep met de inzet van de 
Voorzieningenwijzer hun rol. Feit is, dat deze doelgroep niet in één keer de stap naar energieneutraal 
gaat maken, maar dat kleine stapjes (naast de grote stappen door de woningcorporaties) al het 
verschil kunnen maken. 
Ook werken wij aan extra inzet voor deze doelgroep. Dat doen we de komende jaren enerzijds met 
integrale projecten bij de gemeenten uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe en anderzijds door extra 
Europese middelen naar Drenthe te halen. Zo zijn wij bezig met het aanvragen van een Europese 
Elena-subsidie. Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, kunnen we in samenwerking met 
gemeenten, het Drents Energieloket, energiecoöperaties en de Energiewerkplaats Drenthe veel 
robuuster dorps- en buurtinitiatieven in hun energietransitie ondersteunen. 
Tot slot willen wij vermelden dat het een weerbarstig vraagstuk is waar geen eenvoudige oplossingen 
voor zijn. Wij staan dan ook open voor suggesties en ideeën. 

 
Woonlastenneutraal 
Antwoord  
Zoals in de animatie over de Energietransitie-agenda wordt verteld, betekent woonlastenneutraal dat 
de maandlasten van energiebesparende maatregelen niet hoger zouden moeten zijn dan wat het 
normaal aan energielasten kost. Woonlastenneutraliteit betreft een combinatie van aanschaf, 
onderhoud, variabele en vaste (energie)kosten over een langere periode. De energieprijs speelt hierin 
zeker een rol, maar zeker ook renovatie, onderhoud en energiebesparing. In het Klimaatakkoord 
hebben overheden, instellingen, bedrijven en inwonersvertegenwoordigers afspraken gemaakt om 
met elkaar de juiste mix van maatregelen (inclusief de vervanging van fossiele energiebronnen) te 
nemen. 

 
  



Netwerkorganisatie EEW 
Antwoord  
Het gaat hier over de netwerkorganisatie van de ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’. 
Hierin werken meer dan 100 partijen/partners in een zestal Versnellingsteams aan de gezamenlijke 
ambitie: in 2040 is iedereen die in Drenthe woont voor zijn/haar woongenot niet meer afhankelijk van 
fossiele energiebronnen. De ‘aanvoerders’ van ieder Versnellingsteam zitten in het zogeheten 
Expeditieteam, waarin de provincie de voorzittersrol vervult. De leden van het Expeditieteam houden 
gezamenlijk zicht op de vele processen en projecten binnen de Expeditie en ook geven ze samen 
sturing aan de Expeditie. 

 
Plaats en rol van energiecoöperaties 
Antwoord  
Wij vinden dat energiecoöperaties een belangrijke rol hebben in de energietransitie. Het is mooi om te 
zien dat de coöperaties zelf laten zien dat isolatie en besparing belangrijk punten zijn in huishoudens. 
De beste besparing die je als huishouden kunt realiseren, is per slot van rekening de energie (aardgas 
en elektra) die je niet gebruikt. Dit staat dus ook hoog op de agenda. De energiecoöperaties hebben 
allemaal de doelen van de Expeditie onderschreven. Samen met de Energiewerkplaats Drenthe, die 
wij vanuit de provincie ondersteunen, werken de energiecoöperaties enerzijds aan de opwek van 
hernieuwbare energie en anderzijds aan de reductie van het gebruik van fossiele energie door 
huishoudens. Voor energiecoöperaties zien we de komende twee tot drie decennia een belangrijke rol 
weggelegd bij dorps- en wijkaanpakken. Een goed voorbeeld is de Energiecoöperatie Noordseveld, 
die in het hele gebied van de gemeente Noordenveld in verschillende dorpen en wijken samen met 
bewoners werkt aan de opgave deze energieneutraal te maken. Op ons initiatief hebben we vanuit het 
Interreg-project Stronghouse, waar de provincie leadpartner is, het de gemeente Noordenveld 
mogelijk gemaakt de energiecoöperatie Noordseveld in te zetten bij een tweetal dorps- en 
wijkaanpakken. Daarbij speelt begeleiding van bewoners in hun route naar een energiezuinigere 
woning c.q. de klantreis een centrale rol. 

 
Energiecoaches 
Antwoord  
We hebben samen met de partners in het Drents Energieloket (DEL) sinds juni 2017 gezorgd voor 
het centraal opleiden van Energiecoaches. In Drenthe zijn momenteel meer dan 100 Energiecoaches 
actief. De inzet wordt sinds 2019 gecoördineerd door het DEL. De Energiecoaches zijn verbonden 
aan energiecoöperaties, woningcorporaties of andere lokale energie-initiatieven in Drenthe en 
worden lokaal c.q. in hun eigen woonomgeving ingezet. Wij zoeken naar manieren om de 
uiteindelijke effectiviteit van de inzet van de coaches verder te vergroten. 
We achten als college de inzet van Energiecoaches van groot belang. In november 2019 hebben we 
daarom de collectieve aanvraag van de twaalf Drentse gemeenten voor een eenmalige rijksuitkering 
(RRE) onderschreven. In december is de aanvraag (€ 2,7 mln.) door het Rijk gehonoreerd. Een deel 
van dat bedrag (€ 85.000,--) wordt geïnvesteerd in zowel het opleiden als de feitelijke inzet van 
Energiecoaches. Hierdoor kan het DEL in 2020-2021 zijn coördinerende rol bij het aanbieden van 
opleidingen continueren en kunnen de Energiecoaches door het DEL via bestaande netwerken nog 
intensiever worden ingezet. Wij kunnen ons voorstellen dat de komende periode verdere stappen 
kunnen worden gezet in de professionalisering van de inzet van de Energiecoaches. 

 
  



Industrie en mkb 
Energietoezicht 
Antwoord  
Energietoezicht bij bedrijven is hetzelfde als het toezicht dat de RUD Drenthe recent heeft benoemd. 
We zullen met de gemeenten het overleg openen om de mogelijkheden te verkennen van specifiek 
energietoezicht bij meer dan alleen de bedrijven vallend onder het provinciaal bevoegd gezag. Tot nu 
toe is de gemeente Emmen de enige gemeente die de RUD een extra opdracht heeft gegeven om 
specifiek energietoezicht uit te voeren. De provincie heeft de RUD Drenthe eind vorig jaar opdracht 
gegeven specifiek energietoezicht uit te oefenen bij de 49 bedrijven die vallen onder het provinciaal 
bevoegd gezag. 

 
Inzet van middelen voor het mkb & industrie  
Antwoord  

De nieuwe regeling voor de energie-intensieve industrie zal bestaan uit een garantstelling. Alleen 
wanneer na de grote energiestudie bij het onderzochte energie-intensieve industrieel bedrijf blijkt dat 
een energiebesparing van 10% of minder kan worden gerealiseerd, kan het onderzochte bedrijf 
gebruikmaken van de garantstelling. De praktijk in andere provincies laat zien dat de garantstelling bij 
hoge uitzondering is ingeroepen. Om een eerste indruk te krijgen van de besparingskansen bij deze 
bedrijven laten wij bovendien vooraf de zogenaamde ‘pre scan’ uitvoeren. Wij hebben het voornemen 
om uit de middelen van de Energietransitie-agenda een eenmalig budget van € 140.000,-- te 
reserveren voor de garantieregeling. Voor het ontwikkelfonds voor de oprichting en de aanloopkosten 
van coöperaties komt € 1,4 miljoen beschikbaar. Wij vinden dit proportioneel in het licht van de overige 
middelen die voor de Energieagenda worden ingezet. 
 

Relatie met Economische Koers 
Antwoord  
In Drenthe hebben we van oudsher veel werkgelegenheid in de fossiele energiesector. Deze 
banen staan door het uitfaseren van fossiele energiebronnen en het stoppen van de 
aardgaswinning uit het Groningenveld onder druk. Een groot deel van de werkgelegenheid in de 
fossiele sector verdwijnt op termijn. We willen voorkomen dat hierdoor ook kennis en vaardigheden 
verloren gaan voor de regio. Daarom zetten we in op nieuwe banen die zijn te relateren aan de 
energietransitie en wel toekomstbestendig zijn (Drenthe 4.0). De Economische Koers die wij op 21 
april jl. hebben vastgesteld hopen wij na de zomer met uw Staten te kunnen bespreken. 

 
Energiesysteem 
Nieuwe voedingsstations (netwerkinfrastructuur) 
Antwoord  
Als eerste willen wij opmerken dat wij een groot verschil zien tussen de ontwikkeling van een zonne- 
of windpark met directe baten en het aanleggen van publieke infrastructuur waar de kosten in de 
tarieven van netwerkbedrijven over ons allemaal worden verdeeld. Los van dit verschil is het 
informeren en betrekken van omwonenden bij de ontwikkeling van voedingsstations in veel gevallen 
een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken geven 
wij de gemeente de voorwaarde mee dat voor deze plannen een participatieplan ontwikkeld moet 
worden. In het geval de realisatie van een voedingsstation met een provinciaal ruimtelijk plan 
geregeld wordt, zijn wij zelf verantwoordelijk voor een goede betrokkenheid van omwonenden. 
Netbeheerders Rendo, Enexis en TenneT zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het 
elektriciteitsnet in Drenthe. De sterke groei in nieuwe zonneparken leidt ertoe dat zij 
het elektriciteitsnet niet snel genoeg gereed hebben. Ondernemers van zon en wind kunnen als 
alternatief voor het stopzetten van hun project, zoeken naar innovatieve technieken, zoals 
energieopslag, slimme energienetten en slim laden. Hiermee kunnen hun duurzame energieprojecten 
ondanks dat het net niet gereed is, mogelijk toch aangesloten worden. Dit is voor alle betrokkenen 
(ook voor ons) nieuwe materie. Wij ondersteunen de zoektocht en toepassing van deze innovatieve 
technieken. 

 



Voorkeursvolgorde aansluiting 
Antwoord  
Ons is bekend hoe netbeheerders omgaan met aanvragen. Er is geen voorkeursvolgorde, omdat dat 
niet mag. We zijn hier voortdurend over in gesprek met EZK en de netbeheerders en blijven dat ook 
doen, maar we hebben daarin geen bevoegdheden. 
Tot slot bij dit onderwerp: het is altijd goed om te horen dat er ook ruimte is voor complimenten. In dit 
geval over de ondersteuning van de Voetbalvereniging Nieuw-Buinen in haar zoektocht naar 
netcapaciteit. Wij zien dit compliment dan ook als aanmoediging om aan soortgelijke ondersteuning 
meer aandacht te besteden. 

 
Waterstof 
Antwoord  
Veel partijen, waaronder de provincie Drenthe, zien een zeer belangrijke rol voor waterstof in de 
toekomst. Waterstof heeft in het Klimaatakkoord een prominente rol in verschillende sectoren. 
Het Kabinet heeft daarnaast op 30 maart 2020 zijn waterstofvisie gepresenteerd1, waarin het Kabinet 
deze toekomstige betekenis van waterstof nogmaals onderstreept. Nederland staat niet alleen met de 
verwachting dat waterstof belangrijk zal worden in de energievoorziening. De Europese Commissie 
heeft waterstoftechnologie geïdentificeerd als strategische waardeketen2, in veel landen, waaronder 
Japan, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië wordt aan veel waterstofprojecten gewerkt en er zijn 
landen bezig met het opstellen van nationale waterstofstrategieën. Nagenoeg alle Nederlandse 
netbeheerders zijn aan de slag met onderzoeken en/of proefprojecten rondom waterstof. 
Onder andere KIWA concludeerde in 2018 dat: “…het bestaande gasnetwerk met de juiste 
maatregelen prima ingezet kan worden om duurzame gassen zoals (100%) waterstof …te 
distribueren”3. Gasunie en TenneT schetsen in hun Infrastructure Outlook 2050 een toekomst waarin 
naast aardgas- en elektriciteit waterstof de derde grote netwerkgebonden energiedrager wordt. In een 
recente studie van het IEA4 wordt een aantal onderzoeken aangehaald, die aantonen hoe waterstof in 
bestaande gasleidingnetwerken kan worden ingezet. Als deze deskundige partijen hier toekomst in 
zien, hebben wij hier dus geen twijfel over. 

 
Grootschalig hernieuwbaar 
Zon op dak 
Antwoord  
Als provincie zijn we een van de partijen die de realisatie van hernieuwbare energie stimuleren. Ook 
voor grote daken van schuren bij boerderijen en landbouwbedrijven zoeken wij samenwerking. Tevens 
zijn we met de gemeenten in gesprek over hoe we waarborgen dat zon op dak en zon op land 
aanvullend aan elkaar worden ontwikkeld en voldoen aan gemeentelijk en provinciaal beleid. 

 
Motie 2019-25 Kleine windmolens 
Antwoord  
In onze Omgevingsvisie hebben wij geen beleid opgenomen ten aanzien van kleine windmolens. De 
planologische besluitvorming en vergunningverlening voor kleine windmolens is een 
verantwoordelijkheid van de gemeenten en naar aanleiding van uw motie hebben wij uw wensen via 
de VDG onder de aandacht gebracht bij gemeenten. Uit diverse publicaties in de media komt naar 
voren dat een aantal gemeenten inmiddels gestart is hun beleid over kleine turbines vorm te geven. 

 
Communicatie en participatie 
Diverse woordvoerders hebben vragen gesteld over de communicatie van de Energietransitie-agenda 
en over het onderdeel participatie. Hieronder hebben wij deze vragen op een rij gezet en zoveel 
mogelijk gezamenlijk beantwoord. 

 
  



Het ‘bredere verhaal’ 
Antwoord  
Onderdeel van de afspraken die we in het Klimaatakkoord hebben gemaakt, is het continue blijven 
informeren van inwoners over de noodzaak van de energietransitie. Wij zullen onze bijdrage 
daaraan leveren, onder andere in de uitvoering van deze agenda. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van de Drenten zich bewust is van het nut 
en de noodzaak voor een energietransitie. Wij denken echter dat er nog veel nodig is om hen te 
informeren over de opgave die dit ons brengt en welk handelingsperspectief zij hebben. 
De Energietransitie-agenda wil juist in deze laatste twee vragen voorzien, door duidelijk te maken 

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie- 
waterstof 

 

2 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy_en 
3 https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Kiwa%20- 
Toekomstbestendige%20gasdistributienetten%20-%20GT170272%20-%202018-07-05%20-D.._.pdf 

 

4 https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen 
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welke transitiepaden er mogelijk zijn en welke gevolgen dit heeft voor Drenthe. Dit gaat verder dan 
alleen de CO2-resultaten, maar ook over de ecologische, ruimtelijke, infrastructurele en economische 
gevolgen. Daarnaast willen wij hen informeren over welke stappen zij nu kunnen nemen binnen deze 
paden om zo gezamenlijk een duurzaam Drenthe te bereiken. 
Bij het horen van verhalen over energietransitie en maatregelen, denken mensen vaak dat ze een 
grote maatregel moeten nemen, maar niet iedereen hoeft direct een isolerende schil om het huis te 
plaatsen of een warmtepomp aan te schaffen. De provincie wil beginnen met de nadruk te leggen op 
relatief makkelijk uit te voeren maatregelen en hiermee inwoners handelingsperspectief te geven in 
het hier en nu. Bijvoorbeeld door inwoners op weg te helpen met kleine maatregelen (bijvoorbeeld 
radiatorfolie plaatsen of contact opnemen met een Energiecoach) en zo bij te dragen aan de 
energietransitie. Het gaat om de eerste kleine stap in de goede richting. 

 
Ontwikkelfonds voor duurzame energie initiatieven 
Antwoord  
Het ontwikkelfonds is een nationaal fonds op initiatief van het Ministerie van EZK. Op dit moment 
werkt het ministerie nog een aantal juridische aspecten en technische vragen uit. Daar is het wachten 
op. De provincie staat klaar om samen met vier andere provincies in te stappen als het fonds er is. Er 
is een motie (van Dik-Faber en Agnes Mulder) aangenomen in de Tweede Kamer waarin minister 
Wiebes wordt opgeroepen om het ontwikkelfonds uiterlijk 1 juli in werking te laten treden. 
Waar geen initiatieven zijn, zetten we ons op verschillende manieren in. Daarbij is communicatie een 
belangrijk punt. Dit kan algemeen zijn, maar ook door bijvoorbeeld aan te haken bij andere initiatieven 
van dorpsoverleggen, buurtcomite’s etc. We merken dat het daarbij helpt dat deelnemers aan 
bestaande initiatieven hun ervaringen delen met daar waar het nog niet is. Vanzelfsprekend is dit niet 
het enige, maar een voorbeeld maakt het vaak wat inzichtelijker. Dus vooral dicht op de samenleving 
acteren. 

 
Lusten en lasten 
Antwoord  
Verdeling van lusten en lasten en (financiële) compensatie komt in de gesprekken met lokale 
overheden en initiatiefnemers altijd aan de orde. Hierin wijzen wij op het belang van compensatie. De 
vorm en hoogte van compensatie voor omwonenden is altijd maatwerk; dat verschilt per project. 
Overigens ligt de formele verantwoordelijkheid voor een eerlijke verdeling niet uitsluitend en specifiek 
bij de provincie. Er zijn voor de ontwikkeling van parken voor nieuwe energieopwekking allerlei 
landelijke afspraken en spelregels. In het Klimaatakkoord zijn hierover aanvullende afspraken 
gemaakt. Wij pleiten voor een helder kader/wetgeving voor compensatie en participatie waar 
bevoegde gezagen (of het nu het Rijk, provincie, gemeente of een andere overheid is) gebruik van 
kunnen maken. Zodra dit helder is, kunnen wij afwegen of een participatieverordening het geëigende 
instrument is. 
We ondersteunen energiecoöperaties en lokale initiatieven, dus waar bottom-up kan, gaan we bottom- 
up doen. We ondersteunen inwoners met een smallere beurs met de inzet van energiecoaches. Zij 
komen langs bij inwoners van Drenthe en bieden zowel advies als begeleiding bij het totale proces. 
De energiecoach geeft inzicht in hun huidige energiegebruik en wijst hen bijvoorbeeld op maatregelen 
die weinig tot geen geld kosten, denk aan tochtstrips en hulp bij het slimmer omgaan met gas en 
water. Dit laat onverlet dat het lastig is om inwoners met een smalle beurs te bereiken en te ontzorgen 
vanwege de complexe problematiek waar deze inwoners mee te maken hebben. Met gemeenten en 
andere organisaties blijven wij zoeken naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren vanuit de 
provinciale rol en mogelijkheden. 
Wij zijn voornemens om in nauw overleg met gemeenten een beleidsregel zon op te stellen, waarin we 
het beleid op het gebied van financiële participatie nader uitwerken. 
Vanuit de betrokkenheid bij projecten dringen we bij gemeenten en initiatiefnemers aan op het 
opstellen van een participatieplan met oog voor procesparticipatie, financiële participatie en lokaal 
eigendom via lokale energiecoöperaties. 



In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over landelijke wetgeving. Wij pleiten voor een helder 
kader/wetgeving voor compensatie en participatie waar bevoegde gezagen (of het nu het Rijk, 
provincie, gemeente of een andere overheid is) gebruik van kunnen maken. 

 

Overige vragen 
Drents Energie Loket 
Antwoord  
Sinds de start in december 2014 weten steeds meer woningeigenaren het DEL te vinden, gezien de 
flinke groei van het aantal vragen die de helpdesk ontvangt (ruim 35.000 in 2019). Ook nemen 
duizenden bewoners jaarlijks deel aan de lokale bijeenkomsten (‘Update je Woning’) die door het DEL 
worden georganiseerd en werden in 2019 met allerlei online- en offline-campagnes meer dan 
100.000 bewoners bereikt. Overigens rapporteert het DEL jaarlijks over de behaalde resultaten en de 
ambities en acties van het daaropvolgende jaar. Deze rapportage kan ter informatie toegezonden 
worden aan alle Statenfracties. 
Door extra middelen (€ 2,7 mln.) vanuit het Rijk (RRE) kan het DEL – samen met de daarin 
participerende organisaties (12 Drentse gemeenten, provincie, NMFD, Bouwend NL Noord, Techniek 
NL Noord) en enkele partners uit de Expeditie (energiecoöperaties, Drentse KEI, Buurkracht, 
installateurs enz.) – zijn doelbereik én naamsbekendheid vanaf dit jaar flink vergroten. Het mag 
duidelijk zijn dat door de coronacrisis vele geplande activiteiten van het DEL niet door kunnen gaan. 
Na afloop van de lokale bijeenkomsten wordt alle bezoekers gevraagd of ze tevreden waren over het 
aanbod. Bezoekers aan de helpdesk wordt deze vraag niet gesteld. 

 
RES 
Antwoord  
Het uitstel geldt alleen voor de RES 1.0, de overige termijnen voor 2025 en 2030 blijven gewoon 
staan. De doelen komen niet in gevaar. Voor het goed doorlopen van het democratisch proces (en 
het fysiek kunnen bespreken van de concept-RES) is het van belang dat we nu extra tijd hebben om 
de opmerkingen vanuit de raden en Staten mee te nemen in de uitwerking naar RES 1.0. Het is aan 
uw Staten om te bepalen welke onderwerpen u wanneer agendeert. Uiteraard delen wij uw visie dat 
we onze rol in dezen moeten pakken. 

 
Drenthe Sport Duurzaam 
Antwoord  
Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten die DSD heeft geboekt. Aan de hand van deze 
resultaten gaan wij graag in gesprek over de vorm en inhoud van de samenwerking voor de periode 
2020-2023. 

 
Thorium 
Antwoord  
De ontwikkeling van een commerciële kerncentrale op basis van thorium kost volgens alle experts 
veel tijd en geld. De schattingen lopen uiteen van 20 tot 30 jaar en vele miljarden onderzoeksgeld. Dit 
is onder de voorwaarde dat er een groot geheel aan mondiale partijen veel tijd en geld aan deze 
ontwikkeling spenderen. Wij vinden het niet reëel om als provincie Drenthe hier een rol in te spelen 
die een resultaat oplevert voor het Drentse energiebeleid. 
Naar wij hebben begrepen zijn uw Staten voornemens om een informatiebijeenkomst te organiseren 
over dit onderwerp. Wij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in de informatie die daar wordt gedeeld en 
zien uw uitnodiging graag tegemoet. 

 
Generatietoets 
Antwoord  
Binnen de uitwerking van de vijf speerpunten zal het college aandacht besteden aan de effecten voor 
de verschillende generaties. De verwijzing naar de generatietoets is gemaakt omdat we juist zien dat 
de jongere generatie de generatie van de toekomst is waar we dit vooral voor doen. Zij zijn ook via 



het KEK nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de RES en hebben de klimaatproblematiek 
met de klimaatspijbelaars op de agenda gezet. 
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