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Eerste termijn PS (Statencommissie OGB 6 mei 2020) 
Aanleveren uiterlijk maandag 20 april 2020 statengriffie@drentsparlement.nl 
 
11.  Energietransitie-agenda 2020-2023; Statenstuk 2020-932  
 

Fractie: PvdA 
 
Vraag/Vragen: 
1. Uitbreiding van het elektriciteitsnet zal de komende jaren veel inzet vragen (zie ook brief A14). Gaat u om-

wonenden van nieuwe voedingsstations in het proces van participatie en compensatie net zo behandelen 
als omwonenden van zonne- en windparken? 

2. In het stuk wordt genoemd dat de energietransitie kansen biedt voor de agrarische sector. Wij gaan ervan 
uit dat GS hier niet doelt op grootschalige zon- en windparken op land, maar bijvoorbeeld zonnepanelen 
op de boerderij en schuren. Is deze conclusie juist?  

3. Drenthe Sport Duurzaam loopt op zijn eind, terwijl veel sportverenigingen nog bezig zijn met het verduur-
zamen van hun accommodatie. In de energietransitie-agenda wordt DSD niet genoemd. Is GS bereid 
DSD voort te zetten?  

4. Wilt GS de complimenten overbrengen naar de betrokken ambtenaren die vv Nieuw Buinen met raad en 
daad ondersteunen in hun zoektocht naar netcapaciteit?  

5. In het onderzoek van de CvO blijkt dat lager opgeleiden ondervertegenwoordigd zijn. Juist bij die groep 
zullen er bovengemiddeld veel zijn die het zich niet kunnen veroorloven om hun woning te verduurzamen. 
Heeft GS ideeën hoe deze groep wel bereikt en ontzorgd kan worden?  

 
 
Fractie: Forum voor Democratie 
 
1 “…energietransitie woonlastenneutraal…” 
Kennelijk wordt bedoeld dat de benodigde investeringen en de daarmee gerealiseerde afname van het ener-
gieverbruik elkaar zullen compenseren. Er wordt er echter geen rekening gehouden met de door de transitie te 
verwachten exploderende energieprijs (zie: Duitsland!). Vraag aan GS: 

- Hoe wil het college de transitie woonlastenneutraal houden als dit wèl ingecalculeerd wordt?  
Door het niet in te calculeren is de uitdrukking ‘woonlastenneutraal’ een loze kreet. 
  
2 “..adequaat elektriciteitsnetwerk dat de groei van hernieuwbare energie aankan..” 
Enexis heeft gewaarschuwd dat dit jaren en jaren gaat duren en dat er gigantische investeringen mee ge-
moeid zijn”, die terug te zien zullen zijn in een exploderende energieprijs. Maar GS weet raad, want .. 
 Adequaat netwerk 
‘’Wij zien dat de realisatie van de Drentse ambitie wordt vertraagd door de huidige 
netcapaciteitsproblemen. Wij faciliteren en ondersteunen de initiatiefnemers bij het toepassen van inno-
vatieve technieken zoals energieopslag, slimme energienetten en slim laden. Dit doen we samen met 
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Op dit moment is wetgeving rondom netbeheer en subsidieregels een 
knelpunt. Wij blijven gericht lobbyen richting het ministerie van EZK om ervoor te zorgen dat er specifieke aan-
dacht is voor de Drentse issues.’’ 
Zo geformuleerd zijn dit niet meer dan goede voornemens en vage plannen. GS gaat ENEXIS helpen het pro-
bleem op te lossen.  
Vraag aan GS: 

- maar hoe?? Zie het vetgedrukte gedeelte hierboven. 
 
3 Doelstelling korte (afzienbare) termijn:  “…voor de periode 2020 - 2023 een vermindering van 27% van het 
fossiele energieverbruik in de Drentse woonomgeving…” 
Graag concreet GS:  

- Hoeveel is het fossiele energieverbruik in de Drentse woonomgeving nu, hoeveel moet het zijn in 
2021, 2022 en 2023?  
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Alleen als die cijfers glashelder zijn, kan PS checken of de doelstellingen gehaald zijn of niet. 
 
4 ‘’zullen Drentse bedrijven in 2030 30% minder fossiele energie moeten gebruiken ten opzichte van 2015. 
Deze reductie is nu 10%. Voor de periode 2020 – 2023 geldt dan dat de Drentse bedrijven hun fossiele ener-
giegebruik verder reduceren met 7%.’’  
Opnieuw, vraag aan GS: 

- graag concreet GS: zie ons commentaar bij 3 
 
5 ‘’De afgelopen twee jaar investeerde het MKB mede dankzij onze MKB energiescans al meer dan € 8 mil-
joen in energiebesparing en opwekking. Daarmee bespaarde het MKB 9,4 miljoen kWh  elektriciteit en 
290.000 m3 aardgas.’’ 
Mooi zo, maar nu even concreet:  

- hoeveel elektriciteit en gas is er gebruikt door het MKB in 2018 en hoeveel is het nu? En hoe spoort 
die daling in relatie met de stellige bewering onder 4, hierboven??  

 
6 ‘’Dat betekent voor deze collegeperiode dat 16% van het Drentse energiegebruik hernieuwbaar wordt gepro-
duceerd. Op dit moment is 10% hernieuwbaar gerealiseerd.’’ 
En alweer: waarom geeft GS ons de tabellen (brongegevens) niet waaruit die 10 % is afgeleid? Dat is een 
kleine moeite en dan kunnen we (PS) zelf checken of het klopt. Vraag aan GS: 

- Kunt u de brongegevens verschaffen? 
 
7 Waterstof in opkomst 
‘’Het gebruik van waterstof als energiedrager gaat een grote rol spelen in de verduurzaming van Nederland.’’ 
Dit is op dit ogenblik nog zeer de vraag. Vraag aan GS: 

- Waar is die stellige voorspelling op gebaseerd?  
“… mogelijk hergebruik van fossiele gas-infrastructuur …” 
Dit is pas echt wishful thinking: het is inmiddels algemeen bekend (bron: ENEXIS) dat onze huidige gas-infra-
structuur niet geschikt is voor het transport van waterstof, omdat waterstof moleculen veel kleiner zijn dan 
onze huidige gasmoleculen. Onze huidige gasbuizen gaan lekken als een mandje als je er waterstof doorheen 
stuurt. Waar haalt GS deze volstrekt uit de lucht gegrepen en domweg onjuiste stelling vandaan?  
“…waterstofopslag in zoutcavernes…” 
Idem dito van hetzelfde: zie hierboven. Deze technologie is op het ogenblik niet meer dan een hersenspinsel: 
misschien een mogelijkheid, maar eentje die nog volledig ontwikkeld en uitgetest moet worden. Vraag aan 
GS: 

- Waar is dit plan wetenschappelijk op gebaseerd? 
 
8 ‘’We vinden kernenergie zoals een thoriumcentrale geen reële optie’’ 
Vraag aan GS: 

- Waarom niet?  
Er wordt geen enkel argument voor gegeven. En denk erom: het argument: ‘geen lelijke loeigrote kerncentra-
les in ons mooie landschap’ is een flauwekul argument. Thorium centrales zullen naar verwachting zo com-
pact zijn dat er eentje in een forse boerenschuur past – die techniek bestaat in feite al: denk aan atoomonder-
zeeërs - en die levert dan genoeg energie om heel Meppel te voor zien. 
Bovendien: was er niet een info-bijeenkomst over Thorium gepland?? Die is dan ook volstrekt zinloos als je 
van te voren al verklaart dat je er tegen bent. 
 
9 ‘’Het grote verhaal van de energietransitie klein en behapbaar maken, dichtbij de Drent brengen en hande-
lingsperspectief bieden.’’ 
Wow! Klein en behapbaar maken! Geweldig!! Vraag aan GS: 

- Hoe gaat GS dat doen?  
Zonneakkers in kleine paneeltjes zagen en uitdelen op energie-braderieën?? En … Dichtbij de Drent bren-
gen!! Nog zo’n geweldig idee!! Verkoop dat vooral in Nieuw Buinen bij Windpark Oostermoer: daar vinden ze 
vast en zeker dat die windturbines nog véél dichterbij gebracht moeten worden. 
Kortom, hoe verzin je het, deze prietpraat. Schaam je voor dit vrijblijvende en nietszeggende gezwam, GS. 
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FvD heeft nog een goed idee op dat terrein: Organiseer, uiteraard op naturistencamping Grolloo, wekelijks 
energiebewustwordingsmeditatiebijeenkomsten met Tibetaanse klankschalen, Yoga en Kharma-verrijking. 
Als dat geen handelingsperspectief biedt, dan weet ik het niet meer. 
 
7.   Draagvlak en participatie in de energietransitie Statenstuk 2020-930 
Naam: FVD, JW Drukker 
 
Voor de verandering: dit stuk is gebaseerd op een uitstekend onderzoek. Alle lof voor dat bureau! Het is zelfs 
zo goed dat het op een half A4tje glashelder samengevat kan worden:  
Het onderzoek, uitgevoerd door bureau Lexnova uit Groningen, bestaat uit twee onderdelen: 
1. een inwonerspeiling, om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van de Drenten over de wijze waarop 

zij betrokken willen worden bij de energie- en klimaattransitie. 
2. een aanvullend onderzoek naar praktijkvoorbeelden over mogelijkheden voor de rolinvulling van Provinci-

ale Staten bij de energietransitie en participatie. De inwoners van Drenthe vinden het verlagen van de 
energierekening en bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering de belangrijkste redenen om 
zelf aan de slag te gaan met energiebesparing. 

 
Het kostenplaatje blijkt een belangrijke rol te spelen en respondenten achten de sociale energietransitie be-
langrijk: kosten en baten eerlijk verdelen tussen arm en rijk. Een lagere energierekening motiveert om acties 
te ondernemen. Toegankelijke subsidieregelingen kunnen de motivatie vergroten. Transparantie en eerlijk-
heid: Naast luisteren en betrekken van inwoners is een eerlijke en transparante manier van handelen bij be-
sluitvorming van belang. Advies is om tijdens het proces en bij de besluitvorming terug te koppelen naar parti-
cipanten wat er met hun inbreng is gedaan en waarom. Transparantie en eerlijkheid hebben ook betrekking op 
het verschaffen van informatie: respondenten wensen onafhankelijke informatie en open informatie, geba-
seerd op feiten.  
De haalbaarheid van het streven uit het Klimaatakkoord naar 50% eigenaarschap voor de omgeving hangt af 
van de lokale situatie en de dimensies van het project. De praktijkvoorbeelden laten zien dat 50% lokaal ei-
gendom als een ondergrens voor draagvlak en acceptatie van grootschalige (zonnepark) projecten haalbaar 
is. 
Wat opvalt: in Energietransitie-agenda 2020-2023 Statenstuk 2020-932 wordt gedaan alsof de energietransitie 
géén extra-kosten met zich meebrengt, hetgeen ik betwijfel. Daar werd alleen gerept van ‘woonlasten-neu-
traal’. Nu wordt er opeens wel gesproken over ‘kosten’ waarvan gezegd wordt : eerlijk verdelen tussen arm en 
rijk. De hamvraag is natuurlijk hoe je dat gaat doen, gegeven het feit dat die kosten zich met name zullen 
openbaren in de vorm van een exploderende energieprijs. 
Op basis van dit voortreffelijke onderzoek, neemt GS zich voor het volgende te besluiten: 
BESLUITEN: 
1. tot een programmatische aanpak voor sociale energietransitie in Drenthe; 
2. tot een provinciale monitoring- en evaluatieprogramma om de voortgang van de Drentse klimaat en ener-

gietransitie  
3. tot het organiseren van een Werkconferentie van en voor Drentse volksvertegenwoordigers als uit een 

inventarisatie blijkt dat daar behoefte voor is. 
4. de informatievoorziening en kennisdeling op provinciaal niveau te regisseren (Vraag: Hoe dan?) 
5. resultaten van besluitvorming over energietransitie waar inwoners bij betrokken zijn geweest actief te de-

len met de Drentse inwoners. (Vraag: hoe wordt dat concreet gestalte gegeven?) 
Hoewel in zijn algemeenheid alleszins redelijk, dringt zich alweer (net als in mijn commentaar bij het vorige 
stuk) opnieuw de vraag op: welke concrete maatregelen vloeien hier uit voort? Pas als die duidelijk zijn, 
kan PS zijn oordeel vellen. Bij deze voorgenomen besluiten, kun je alleen maar zeggen: Goed zo! Ga zo door! 
Succes ermee!  
En let op:  over de gewenste eerlijke verdeling tussen arm en rijk van de kosten, wordt in de voorgenomen be-
sluiten gezwegen als het graf. Dus opnieuw en voor de zoveelste keer: hoe ga je dat aanpakken? 
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Fractie: VVD 
 
Voorzitter, 
Op weg naar 2050, met een te markeren tussenstop in 2030, zal de Drentse bevolking in het kader van de 
energietransitie met een groot aantal activiteiten worden geconfronteerd. 
Het einddoel is helder: Drenthe is energieneutraal in 2050 en 40% van het Drentse energiegebruik is her-
nieuwbaar in 2030. Goede en duidelijke doelen! Maar wat betekent dit? Welke concrete stappen gaan we de 
komende vier jaar zetten, wanneer en waar precies zetten we die stappen en welke concrete resultaten wor-
den daarmee gerealiseerd? 
Welke budgetten hebben we nodig en aan welke andere voorwaarden zullen we moeten voldoen? 
Het idee om het moeilijk te bevatten pakket, zijnde de energietransitie, onder te brengen in een concrete 
agenda spreekt de VVD fractie aan. Het maakt de te zetten stappen concreet, voorspelbaar en controleerbaar. 
Echter: in de uitwerking zoals deze is verwoord in het statenstuk en de bijlage “Samen doorpakken” vinden wij 
deze concreetheid helaas niet terug. Het stuk vliegt hoog over, in algemene bewoordingen over intenties en 
ambities, het noemt “enkele voorbeelden” en opsommingen zijn niet volledig, maar eindigen met “etc.” 
 
Vragen aan college: 
1. Hoe moeten wij dit stuk zien? Is dit een soort voorloper, waarna meer concrete stukken zullen worden ge-

presenteerd die “smart” zijn. En hoe ziet zo’n traject er dan uit? 
2. Oftewel: als de taken van het Drents Parlement in hoofdzaak zijn: Kaderstellend, Controlerend en Volks-

vertegenwoordigend; hoe kunnen wij dan onze controlerende rol uitvoeren in het kader van deze agenda? 
3. Draagvlak onder de Drentse bevolking en het actief verwerven daarvan, ontbreekt in deze energietransi-

tie-agenda. We zien wel een aantal activiteiten genoemd onder speerpunt 5, maar deze gaan vooral over 
het bieden van handelingsperspectief. Draagvlak is meer dan de mogelijkheid om te participeren. Hoe 
gaat u aan de slag om draagvlak te verwerven? 

 
 
Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen: 
1. De provincie wil initiatieven ondersteunen en stimuleren maar wat als die initiatieven van onderop er 

niet zijn? De provincie wil een ontwikkelfonds creëren om hoge risico’s in het voortraject af te dekken. 
Hoever is de provincie met dit creëren? 

2. Is GS bereid te onderzoeken waardoor de afname (14% in een drietal jaren) van het verbruik van fossiele 
energie wordt veroorzaakt? Komt dat door het provinciale beleid, komt het doordat we zachtere winters en 
hetere zomers hebben, of zijn er nog andere oorzaken? 

3. Is het GS bekend op welke wijze de netbeheerder omgaat met aanvragen op het net? Is er een voorkeurs-
volgorde? 

 
 
Fractie: GroenLinks 
 
Vraag/Vragen: 
• In het statenstuk onder speerpunt Gebouwde Omgeving wordt vermeld dat er regie is op een netwerkor-

ganisatie. Kan het college ons vertellen welke organisatie dit is of gaat worden? 
• Binnen het speerpunt Gebouwde Omgeving ziet GroenLinks een plaats voor de energiecoöperaties. In 

beginsel spelen deze een grotere rol bij de opwek van hernieuwbare energie. In welke zin stimuleert het 
college de energiecoöperaties om in te zetten op isoleren en besparen? 

• Aangaande het energietoezicht op bedrijven wordt overleg gevoerd met de gemeenten. Van de RUD 
Drenthe hebben we inmiddels mogen horen dat zij toezicht gaan houden op de verplichting van energie-
besparende maatregelen voor bedrijven. Is dit hetzelfde toezicht? 

• Als GroenLinks zijn wij uiteraard een groot voorstander van zonne-energie en wij zijn van mening dat we 
ook niet zonder zonneparken op land of water kunnen. Wanneer onze fractie echter in de provincie kijkt, 
dan zien wij vele grote daken bij boeren en bedrijven nog onbenut. In het speerpunt hernieuwbare energie 
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staat dat zonnepanelen op bedrijfsdaken gestimuleerd worden. Kan het college aangeven hoe dit gedaan 
wordt? 

• GroenLinks is van mening dat er vanuit de gemeenten en provincie op een gecoördineerde manier ener-
giecoaches de provincie door moeten langs de particuliere huiseigenaren om hen op een laagdrempelige 
manier wat te kunnen vertellen over energiebesparing en opwek. Wat is hierop de visie van het college? 

 
 
Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen: 
Dit document overziende lijkt het dat we afstevenen op een herhaling van de ‘Chinese Grote Sprong Voor-
waarts’ (zie Wikipedia) waarin de hele economie overhoop wordt gehaald (eufemistisch benoemd in het stuk 
als ‘Samen werken we aan ..’ ‘inwoners en bedrijven .. mee ontwikkelen’ ‘.. klein en behapbaar maken’ ‘ieder-
een zijn eigenevenredige bijdrage’). Iedere inwoner, dorp, woonwijk gaat minstens deels in zijn eigen energie-
behoefte voorzien. Parralel aan de Chinese staalproductie destijds waarin iedere dorpje, wijk etc. zelf bijdroeg 
(door de politiek opgelegd: MOEST bijdragen) aan zijn eigen ‘staal’-productie, die in werkelijkheid grotendeels 
pulp-ijzer opleverde i.p.v. staal. Zo wordt met deze transitie een zich bewezen, stabiele, betrouwbare, goed-
kope en landschaps-ontziende energievoorziening gewijzigd in de door de politiek opgelegde verplichte ‘ener-
gietransitie’ naar een van het weer afhankelijke, onzekere, steeds instabielere energievoorziening (grafieken 
zien exponentiele ontwikkeling) waaraan het Nederlandse maar zeker ook het Drentse landschap opgeofferd 
wordt. Ziet GS hier ook een zekere op zijn mist mogelijke parallel? Hoe gaat GS borgen dat deze parallel 
(doelend op b.v. falende elektriciteitsvoorziening) geen werkelijkheid wordt? 
 
Voor alle partijen is het woonlastenneutraal zijn van deze energietransitie van belang, zeker ook voor de PVV. 
Onder het kopje Speerpunt 1/Focus staat in regel 3 de definitie van woonlastenneutraal, citaat ´Dat betekend 
dat de maandlasten voor energiebesparende maatregelen niet hoger zouden moeten zijn dan wat het normaal 
aan energielasten kost.´ Hier wordt geen rekening gehouden met de netbeheerkosten en overheidsheffingen 
op energielevering waarvan de verwachting is dat deze fors zullen oplopen. Nu bestaat de energierekening 
van huishoudens voor reeds 67% uit deze lasten en dat aandeel zal verder stijgen aangezien de netwerklas-
ten (vanwege de kostbare aanpassingen aan het energienet) en overheidsheffingen (vanwege alle SDE+ en 
aanverwante subsidies) fors zullen stijgen. Woonlastenneutraal dient ook woonlastenneutraal qua kostenont-
wikkeling van de overige energielasten in de tijd te zijn maar zoals hier gedefinieerd zou dat alleen te realise-
ren zijn indien men zowel van gas als van elektriciteit is afgesloten. Vraag: Wordt met de in dit document ge-
formuleerde definitie wel recht gedaan aan de door GS gedane toezegging dat ‘woonlastenneutraal’ inclusief 
de ‘vaste lasten’ zou inhouden? Hoe dient deze definitie aangepast te worden om daar recht aan te doen? 
Erkent GS overigens dat op korte termijn inzetten op ‘van het gas af’ ofwel op elektrificering leidt tot verhoging 
van de CO2 uitstoot? (Omdat de meeste elektriciteit nog steeds fossiel wordt opgewekt) Zou niet eerst ge-
wacht dienen te worden tot dat het huidige gebruik van elektriciteit duurzaam opgewekt wordt? 
 
Onder kopje Speerpunt 2/Focus  
wordt een op zich gunstig resultaat vermeld van forse gerealiseerde besparingen door het MKB door een in-
vestering van meer dan 8 mj in energiebesparing en opwekking. Vraag hoeveel procent aan energiebesparing 
betekend dit? In verbruik van el. en gas alsmede financieel? Erkent GS ook dat het hierbij vaak om het ‘laag-
hangend fruit’ gaat en dat het steeds kostbaarder zal worden naarmate men meer dient te besparen resp. 
CO2-neutraliteit dient te behalen? 
 
Speerpunt 3:  
GS wil van ‘Zon op bedrijfsdaken’ een succes maken en zien daarin kansen. Er is echter in de afgelopen tijd 
een wildgroei aan Zonne-akkers op landbouwgrond aan de orde. Moet daar niet eerst aandacht aan geschon-
ken worden om daar paal en perk aan te stellen? Want die zijn blijkbaar veel interessanter voor investeerders. 
Zo nee, waarom niet? Zo ja hoe gaat GS dit doen? Tenslotte zouden volgens de papieren belijdenissen deze 
zonneakkers als laatste aan de orde dienen te zijn door het hanteren van de zgn. zonneladder. Die lijkt in om-
gekeerde volgorde te worden gebruikt. Is daar meer opleiding voor nodig bij de diverse ambtelijke stafmede-
werkers? Hoe kan GS deze zonneladder serieuzer laten nemen? Of is deze passé. 
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Speerpunt 4:  
Over Adequaat netwerk: in hoeverre kan GS daar invloed op uitoefenen gezien de nu eenmaal beperkte re-
sources in mensen en middelen die over heel Nederland en Europa verdeeld dienen te worden aangezien de 
‘redding van het Klimaat’ nu overal topprioriteit heeft? Kan het opeisen van meer netwerkprioriteit voor Dren-
the ook tot gedifferentieerd hogere kosten leiden voor inwoners en/of bedrijfsleven? 
Over waterstof als nieuwe energiedrager: dat is al minsten 50 jaar de ‘meest veelbelovende energiedrager van 
de toekomst’. Dat zou de volgende 50 jaar nog wel eens zo kunnen blijven want de kosten van productie, 
transport en opslag alsmede conversie naar elektriciteit zijn vergeleken met fossiel zeer hoog. Erkent GS dit 
en in hoeverre ziet zij dit als een risicofactor? Er wordt tenslotte al meer dan 50 jaar aan ‘geïnnoveerd’. 
Waarom zou dan nu de grote doorbraak komen, wat geeft u daartoe de zekerheid? 
 
 
Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen: 
Er worden nieuwe regelingen voorgesteld voor het MKB & Industrie, en voor lokale energiecoöperaties.  
Zo worden grote energiestudies betaald met provinciale voorfinanciering, volgens ‘no cure, no pay’ principe. 
En er wordt een ontwikkelfonds ingesteld voor oprichting en aanloopkosten van coöperaties.  
Wat is de financiële verdeling tussen deze twee, hoe verhouden ze zich tot elkaar (populair gevraagd: waar 
gaat het meeste geld naartoe)? 
En hoe verhoudt zich dit tot het adagium: de stevigste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen 
(p.7 Inleiding)? 
 
Onder speerpunt 2 ‘MKB en Industrie’ staat dat er een accentverschuiving plaatsvindt in ons economisch be-
leid: van economische groei en meer banen creëren, naar een robuuste economie en toekomstbestendige ba-
nen. 
Twee regels daarna wordt gesteld dat het innoverend vermogen van bedrijven tijdens de energietransitie moet 
zorgen voor nieuwe banen in Drenthe. Deze zinnen lijken met elkaar in tegenspraak. Graag een toelichting. 
Wat wordt verstaan onder ‘robuuste economie’ en ‘toekomstbestendige banen’, met name in het licht van de 
energietransitie? Komt een nadere toelichting en uitwerking ook terug in de Economische Koers? 
 
Dank voor het experimenteren met de Generatietoets. Hieruit blijkt dat de Agenda zodanig abstract en gene-
riek is, dat daaruit geen conclusies kunnen worden getrokken over de effecten van dit beleid op verschillende 
generaties. Er wordt geconstateerd dat de agenda geen sprake is van concrete projecten en maatregelen, wel 
van algemene stimulerende maatregelen. Los van de generatietoets is de vraag wat de rol en positie van de 
Staten is bij de verdere uitwerking van de vijf speerpunten. 
Wordt bij de uitwerking van de vijf speerpunten nader aandacht besteedt aan de effecten voor de verschil-
lende generaties, zoals de bijlage aanbeveelt?  
In de beleidsbrief staat dat het verheugend en kansrijk is dat jongeren zich betrokken voelen bij het klimaat-
dossier en de energietransitie. Daarbij verwijst u ook naar de Generatietoets. Deze informatie kan niet in de 
bijlage worden teruggevonden. Dat verdient nadere toelichting. 
 
 
Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen: 
Kan GS aangeven waarom zij enerzijds in deze agenda zeggen te onderschrijven dat het speerpunt 'Her-
nieuwbare energie' beoogt met het ontwikkelfonds lokaal eigenaarschap te bevorderen en de energiecoöpera-
ties in het voortraject van projecten voor hernieuwbare energie te willen ondersteunen en anderzijds een aan-
tal aanbevelingen van de NRK (zie hierboven) om dit te realiseren terzijde schuift. Kan GS aangeven waarom 
hier kennelijk verschillende keuzes worden gemaakt? 
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Fractie: D66 
 
Vraag/Vragen: 
1. Nieuwe vormen van energie, wat is de stand van de uitvoering van de motie kleine windmolens passend 

in het Drentse landschap? (motie 2019-25) 
2. Drents Energie Loket, wat is het gebruik van DEL? Wordt tevredenheid over DEL ook gevraagd aan de 

gebruikers? 
3. Maximale benutting van zonnepanelen op daken, is bekend wat het huidige percentage is? 
4. De voorliggende energietransitie-agenda staan vele goede voornemens, wanneer kunnen we de uitvoe-

ringsplannen van Samen doorpakken verwachten? 
 
 
Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen: 
 
 
Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen: 
Het onderzoek dat is uitgevoerd naar de draagvlak voor energietransitie en de participatie hierbij door burgers 
en bestuur, is wat de Partij voor de Dieren adequaat uitgevoerd en de uitkomsten geven een representatief 
beeld van de mening van de Drenten. Maar liefst 75% van de inwoners is zich bewust van de urgentie van kli-
maatverandering en 59% maakt zich zorgen! Vraag is wat ons betreft niet óf maar wat en wanneer we als 
onze provinciale taak oppakken en laten zien hoe we dat doen. We hebben geen tijd om te wachten met de 
aanpak van de klimaatverandering. Een deel van de inwoners van Drenthe heeft geen vertrouwen in de over-
heid, zo blijkt ook uit dit onderzoek. Draagvlak is essentieel voor de energietransitie dus de provincie moet 
zich extra inspannen om het vertrouwen te winnen, door duidelijk te maken welke keuzes er gemaakt (kun-
nen) worden en waarom. De inwoners van Drenthe staan er voor open en verdienen het om mogelijkheden te 
zien en kansen te kunnen pakken.  
 
De Drent kijkt ook naar het provinciebestuur en daar zijn wij blij mee. Wat ons betreft gaan we onze eigen rol 
duidelijker maken en onze eigen inspanningen ook. De provincie kan een rol spelen in het aandringen op wet-
geving met betrekking tot participatie, informeren over de voor- en nadelen van duurzame energiebronnen en 
over de urgentie van de energietransitie. Ook uit het proces van de Investeringsagenda blijkt dat deze Staten 
er in meerderheid voor kiezen om bewoners te ondersteunen bij de energiecoörperaties.  

1. Vraag aan GS hoe we dit dan gaan doen?  
 
Onze achterban vindt het belangrijk dat ook op provinciaal niveau vorm wordt gegeven aan het Klimaatak-
koord en de nog vast te stellen Omgevingswet. Ondanks dat wat ons betreft de afspraken in het Klimaatak-
koord nog lang niet ver genoeg gaan, is het niet meer dan logisch dat wij als provincie onze rol pakken. Het 
klimaat verandert, daar heeft de coronacrisis geen enkele invloed op. De afspraken die hierover gemaakt zijn, 
moeten we naleven.  

2. Wat is de mening van de gedeputeerde over de naleving van de gemaakte afspraken?  
 
De inwoner van Drenthe vraagt niet alleen om participatie, maar vooral ook om transparantie en betrouwbaar-
heid.  

3. Welke visie heeft ons GS hierop?  
4. Worden onze inwoners op dit moment bij alle projecten voldoende betrokken en geïnformeerd?  
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De Inwoners van Drenthe hebben verwachtingen van de provinciale overheid. Informeren is een belangrijk 
onderdeel daarvan, daarom de vragen:  

5. Wanneer en hoe gaan we het samen doen in Drenthe?  
 

Ook de kosten en de baten van de energietransitie zullen transparanter en helderder gecommuniceerd moe-
ten worden. Over de financiële kosten en baten geeft het rapport van de NRK “Verdeling onder hoogspanning” 
wat ons betreft glasheldere boodschappen. 

6. Gaat GS deze boodschappen actief communiceren?  
 
Wat ons betreft wordt niet alleen het financiële plaatje gecommuniceerd, want zoals blijkt uit dit rapport wat we 
nu bespreken, de Drent is zich in meerderheid bewust van de opgave die er ligt op het overschakelen van fos-
siel naar duurzame energie. Wij pleiten ervoor dat heel duidelijk gemaakt wordt waarom er een energietransi-
tie nodig is, en welke alternatieven er zijn. Inclusief de voor- en nadelen ervan. Daarbij zou het dan niet alleen 
gaan over financiën maar ook over de ecologische gevolgen en de manier waarop de energiebron wordt ver-
kregen ( bijvoorbeeld biomassa en groen gas).  

7. Graag een reactie op ons pleidooi.  
8. Ook graag een antwoord van de gedeputeerde op de visie op ‘bottom up benadering’ bij de ener-

gietransitie en ondersteuning van inwoners met een smallere beurs.  
 

In deze Staten is al op 8 oktober 2018 tijdens de bespreking van de revisie Omgevingsvisie afgesproken dat 
er een participatieplan verplicht zal worden gesteld waarbij de initiatiefnemer in overleg én in samenwerking 
met om- en aanwonenden – niet zijnde de grondeigenaren alleen – een participatieplan opstelt.  

10. Hoe staat het ervoor met het beleid dat hierbij hoort? Inmiddels zijn  we 1,5 jaar verder, het lijkt 
erop alsof GS dit Statenbesluit niet uitvoert. Graag een reactie van de gedeputeerde.  

11. Ook een participatieverordening hoort daar wat ons betreft bij, en vraag aan de gedeputeerde is of 
hij daartoe bereid is.  

12. En is GS bereid om binnen IPO verband, namens de Staten op aan te dringen dat er landelijke 
wetgeving waarin geregeld wordt waarmee ook de provincie bevoegdheden krijgen om compensatie en parti-
cipatie verplicht te stellen en hier voorwaarden aan te stellen?   

13. En hoe kijkt de gedeputeerde naar de uitstel van de RES?  
14. Wij hebben als fractie tijdens het Presidium gepleit om de “voorlopige concept RES” in de OGB te 

bespreken. Helaas is het niet geagendeerd, waarom is dat zo?  
 
Vraag is wat ons betreft niet óf maar wat en wanneer we als onze provinciale taak oppakken en laten zien hoe 
we dat doen. De provincie moet zijn rol pakken door aan te dringen op wetgeving met betrekking tot participa-
tie, informeren over de voor- en nadelen van duurzame energiebronnen en over de urgentie van de energie-
transitie.  

15. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.  
 

We hebben geen tijd om te wachten met de aanpak van de klimaatverandering, en energietransitie maakt 
daar wat ons betreft onlosmakelijk onderdeel van uit. Er zijn volop kansen! Voor de bedrijven in Drenthe en 
voor de inwoners. Laten we hier goede stimuli in kiezen en hier helder over communiceren. 
 

 


