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Assen, 5 juli 2022  
Ons kenmerk 27/5.12/2022001020  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen   
Onderwerp: Gevolgen van de oorlog in Oekraïne in relatie tot energie  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Zoals u allen bekend, is de energietransitie in een stroomversnelling geraakt. Ook 
is als gevolg van de coronapandemie een wereldwijde stijging van de prijs van 
grondstoffen en energie ontstaan. De oorlog in Oekraïne heeft deze stijging van 
de prijzen en de transitie als geheel verder versterkt. Al deze majeure ontwikke-
lingen hebben hun weerslag op de Drentse samenleving. Dit roept de vraag op 
hoe wij hier in Drenthe op kunnen acteren en anticiperen. Met deze brief willen 
wij u enige duiding geven over wat er speelt en mogelijk gaat spelen.  
 
Energietransitie 
De energietransitie heeft grote invloed op ons landschap, onze energievoor- 
ziening en de wijze waarop wij leven en werken in Drenthe. De transitie verloopt 
in onze provincie dermate voortvarend, dat wij tegen beperkingen aanlopen. Wij 
merken al langere tijd dat het elektriciteitsnetwerk het tempo van de transitie 
niet kan bijhouden. Het tempo zal echter alleen maar opgeschroefd worden,  
omdat Europa de energietransitie nog verder wil versnellen om uiteindelijk  
compleet onafhankelijk te kunnen zijn van Russische energie. De Europese  
commissie presenteerde hiervoor onlangs het REPowerEU plan. Een plan voor 
energiebesparing, productie van schone energie en energievoorziening uit ver-
schillende bronnen. Dit plan heeft ook impact op de ontwikkelingen in Drenthe 
en komt bovenop het Fit-For-55 maatregelenpakket, dat de Europese Commissie 
al eerder presenteerde.  
Recent publiceerde de minister voor Klimaat en Energie het Ontwerp Beleidspro-
gramma Klimaat. Hierin worden de reductiedoelen voor CO2-uitstoot verhoogd 
naar 60%. Dat betekent heel concreet een nieuw doel voor hernieuwbare  
energie en forsere inzet op energiebesparing. Wat dit laatste betreft zijn wij al 
actief met onze Expeditie Energieneutraal Wonen, het isolatieoffensief en onze 
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inzet bij bedrijven. Over hernieuwbare energie vindt op dit moment aan de di-
verse tafels en in bestuurlijke overleggen tussen koepels en Rijk overleg plaats. 
Het zal in ieder geval een forse extra inzet betekenen voor wind op zee, maar het 
Rijk kijkt ook naar daadwerkelijke realisatie van het totale aanbod vanuit de RES-
regio's.  
Dit alles zet extra druk op bestaande knelpunten, zolang deze nog niet ver- 
holpen zijn. Via de diverse delegaties vanuit het Ïnterprovinciaal Overleg (IPO)  
leveren wij daarop onze inbreng en zijn wij hierin actief. Gedeputeerde Stelpstra 
neemt, namens het IPO, deel aan de Uitvoeringstafel Elektriciteit. Daarnaast 
maakt hij deel uit van het Bestuurlijk Overleg Klimaat en Energie (het overleg 
tussen IPO, Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), De Unie van Water-
schappen en de minister voor Klimaat en Energie). 
 
Netcongestie 
Een van de grootste knelpunten van dit moment is de congestie op het elektrici-
teitsnet. Wij zien naast de al genoemde transitie naar hernieuwbare energie ook 
een toenemende elektrificatie en dus een toename van de vraag naar elektri- 
citeit. In de provincies Noord-Brabant en Limburg leidt dat op dit moment ook 
aan deze afnamekant al tot problemen. Wij informeerden u op 4 april 2022 dat 
de netbeheerder ook Drenthe op dit risico heeft gewezen. Dit betekent dat wij 
samen met de netbeheerders zeer zorgvuldig zullen kijken naar de planning van 
activiteiten in relatie tot beschikbaarheid van energie, waarbij ook nieuwe ener-
giedragers (zoals waterstof) meegenomen moeten worden. Landelijk is daarvoor 
een Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat (MIEK) in de maak. 
Volgend jaar gaan ook de provincies een provinciaal MIEK maken. In dit pro-
gramma worden provinciale bevoegdheden opgenomen om, daar waar dat  
nodig blijkt te zijn in de programmering, keuzes te kunnen maken. Wij zullen u 
daar tijdig over informeren.  
 
Stijging energieprijzen  
Naast de versnelling van de energietransitie is er de enorme stijging van energie-
prijzen. De coronapandemie heeft in combinatie met leveringsissues van hoog-
waardige elektronica en grondstoffen en de beschikbaarheid van arbeids- 
krachten de effecten van de prijsstijging op de Drentse economie versterkt. De 
Europese sancties en de Russische tegenmaatregelen die hierop volgden vanwege 
de oorlog in Oekraïne, leidden tot een grote onzekerheid op de energiemarkt 
met verdere prijsstijgingen tot gevolg. Vooropgesteld dat dit in geen verhouding 
staat tot het leed dat de Oekraïense bevolking wordt aangedaan, is de impact in 
Drenthe voelbaar en ernstig. De kosten van energie zijn onderdeel van vrijwel de 
gehele economische keten en zorgen voor verdere stijging van de productie- 
kosten van grondstoffen (kunstmest, staal), goederen, diensten en gewassen 
(glastuinbouw). Bij elkaar opgeteld leidt dit tot een zeer onwenselijke impact die 
de grenzen bereikt van: 
- productiemogelijkheden van de individuele bedrijven 
- de betaalbaarheid van de basisbehoeften van de Drentse huishoudens 
Op dit moment leidt dit nog niet tot onhoudbare situaties bij bedrijven en in- 
woners. Dit maakt de noodzaak tot energiebesparing steeds groter. Wij proberen 
daarop in te spelen met onder andere diverse subsidieregelingen voor bedrijven, 
het Drents Isolatieprogramma en de inzet van energiecoaches. Wij zijn ons er 



3 
 

 

zeer van bewust, dat wanneer de prijzen blijven stijgen tot in de winter, wij extra 
alert dienen te zijn voor deze maatschappelijke en economische gevolgen. Dan 
zullen wij moeten bekijken of wij vanuit onze provinciale rol hierin tot steun kun-
nen zijn.  
 
Aardgas  
Vorenstaande ontwikkelingen, het feit dat Rusland geen aardgas meer levert aan 
Nederland en ook de aardgaslevering aan andere lidstaten onder grote druk 
staat, zet gaswinning in een ander perspectief. Dit brengt naast de betaal- 
baarheid de kwestie van beschikbaarheid naar voren. Dat betekent dat wij voor 
de ‘kleine’ gasvelden rekening houden met de doorgaande exploitatie. Op dit 
moment voorzien deze velden voor ongeveer 10% in de landelijke behoefte aan 
aardgas. Dat laat onverlet dat wij ons blijvend inzetten voor het borgen van  
veiligheid en voorkomen van schade. 
Naast de winning is ook de opslag van aardgas op dit moment onderwerp van 
discussie, ook op Europees niveau. Dit raakt direct aan de gasopslag Norg. Het is 
u bekend hoe kritisch wij zijn op de wijze waarmee het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen daar is omgegaan met het, in onze ogen, onterecht minimaliseren van 
het bewijsvermoeden. Wanneer de opslag verder zal gaan dan wat nu is vergund 
of voorzien, zullen wij daar, waar wij de mogelijkheid hebben, richting het  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat scherp op acteren. Wanneer er 
geen aardgas en/of aardolie(producten) beschikbaar is, treden er diverse mecha-
nismen in werking waar wij als Drenthe maar zeer beperkt invloed op hebben. 
De verwachting is dat dit in ieder geval leidt tot het stoppen met aardgasgebruik 
in bepaalde bedrijven of sectoren. De gevolgen hiervan voor Drenthe zijn mo- 
gelijk van grote impact op de Drentse economie. 
 
Waterstof 
Verder wordt op dit moment in Europees en nationaal verband gesproken over 
een bijmengverplichting van waterstof en het beschikbaar stellen van aanvul-
lende middelen voor de ontwikkeling van de grootschalige waterstofeconomie. 
In deze context lobbyen wij voor een realistische uitleg van de additionaliteits-
vereisten voor groene waterstof, zodat onze bestaande en toekomstige water-
stofprojecten ook voldoende financieel ondersteund kunnen worden. Tijdens de 
presentatie over waterstofontwikkelingen in Drenthe op woensdag 22 juni 2022 
gaven wij u al een overzicht van de huidige Drentse waterstofprojecten. Wij  
verwachten dat het beoogde Europese en nationale beleid de waterstofont- 
wikkelingen de tweede helft van dit decennium weer fors verder doen groeien. 
Daarmee zal waterstof een significante rol spelen in het vervangen van aardgas 
in Drenthe en de rest van Europa.  
 
Tenslotte 
Samenvattend maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid en de beschik- 
baarheid van energie in Drenthe. De recente ontwikkelingen brengen de ur- 
gentie van dit onderwerp en de noodzaak om hierop te anticiperen naar voren.  
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Wij voorzien dat de situatie zich voor gaat doen dat wij direct acties moeten  
ondernemen voor organisaties, bedrijven en inwoners van Drenthe en u pas  
achteraf kunnen informeren. Ondanks onze beperkte invloed op alle gevolgen 
van de energiecrisis, willen wij ons maximaal inspannen om een positief effect te 
kunnen bewerkstelligen. Wij blijven daarom alert op alles wat er speelt en  
denken na over mogelijke scenario’s, de gevolgen voor Drenthe en wat wij ver-
volgens als provincie kunnen doen. Dat leidt ertoe dat wij de komende tijd mo-
gelijk diverse voorstellen aan u zullen voorleggen. Een eerste voorstel voor extra 
middelen voor inzet op waterstofprojecten, groen gas en innovaties op het elek-
triciteitsnetwerk kunt u in september verwachten.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
 


