
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 juli 2022 
Ons kenmerk 28/5.27/2022001095 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen 
Onderwerp: Voortgang en voortzetting Programma Lokale Energietransitie  
Drenthe  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Inleiding 
Uw Staten hebben het Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) op  
15 december 2021 vastgesteld en daarvoor 1 miljoen euro in uw begroting opge-
nomen. Wij hebben het voornemen om tot en met 2023 € 437.040,-- subsidie te 
verlenen aan de Natuur en Milieufederatie (NMF) Drenthe voor de uitvoering van 
het Programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED).  
Omdat de subsidie € 150.000,-- of meer bedraagt, is de voorhangprocedure van 
toepassing.  
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverorde-
ning provincie Drenthe 2017, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele 
wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken. 
 
Waaruit bestaat hetprogramma en de projecten? 
Het doel van het PLED is het zorgen voor sterke lokale energie-initiatieven (vaak 
in de vorm van coöperaties) in de provincie. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat 
eigenaarschap en invloed vanuit de lokale bevolking het draagvlak en de effecti-
viteit van de maatregelen kunnen verbeteren. Het PLED biedt bestaande energie 
coöperaties handvaten om zich verder te ontwikkelen, snel te kunnen handelen 
en een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor verschillende partijen. Nieuwe 
coöperaties helpt het PLED ook met handvaten en met het rondkrijgen van de 
businesscase. Op deze manier kunnen de coöperaties inwoners meer bieden,  
beter betrekken en mede vorm laten geven aan de energietransitie.  
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Er zijn op dit moment 80 initiatieven van enige omvang in de provincie. Dit zijn 
er ruim 20 meer dan in het najaar van 2021 toen het PLED actief werd.  
Voorbeelden van initiatieven die vanuit het PLED ondersteuning hebben ont- 
vangen zijn:  
- Coöperatie “De Mussels”;  een samenwerking van meerder coöperaties die er 

in is geslaagd een groot zonnepark aan te leggen op een voormalige zand-
winningsplas in Beilen en met 100% lokale eigendom;  

- ‘Rolde Energieneutraal’ ; is van stichting naar coöperatie overgegaan en werkt 
naast energiebesparingsprojecten en energiecoaching aan hun eerste  
zon-op-dak project(en).  

- ‘Ecomarke de Broekstreek’;  heeft in goed contact met de gemeente de weg 
ingezet naar het realiseren van zon-op-dak en wellicht daarnaast nog meer 
projecten. 

 
Ook zijn vanuit het PLED diverse goed bezochte (kennis)bijeenkomsten ge- 
houden. Daar is het nodige aan nieuwe ontwikkelingen en instrumenten uit 
voortgekomen, die bruikbaar zijn bij de ondersteuning van de andere initiatieven 
en de nieuwe initiatieven. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een handleiding 
voor coöperaties die werken met zon op (andermans) dak. Daar zit een aantal 
componenten aan, vooral in de hoek van verzekeringen en notariële spelregels, 
die van groot belang zijn voor het slagen van meer zon-op-dakprojecten (al dan 
niet van coöperatieve aard). Dit wordt samen met het programma voor mkb en 
Industrie vanuit de energietransitie-agenda van de provincie opgepakt.  
 
Verder loopt er een ondersteunend programma op het gebied van communicatie 
waar ruim 15 coöperaties actief werken aan meer leden, onderlinge kennisuitwis-
seling en goed toegankelijke informatie over de lokale energietransitie(s).  
 
Naast de initiatieven die ontwikkeld zijn, is er  nog steeds sprake van ’witte  
vlekken of witte gebieden’ in Drenthe. In het programma is aandacht voor de 
wens om ook in deze gebieden tot meer initiatief te komen. Deze witte vlekken 
komen grotendeels overeen met de plaatsen waar wij energiearmoede zien en 
waar gemiddeld genomen minder sociale samenhang en minder kapitaalkracht in 
de wijken is. Daarom wil het PLED meer samen optrekken met collega’s uit het 
sociaal domein bij de gemeenten. Dit in relatie tot de warmte transitievisies, om-
dat we daarmee de kansen op succes vergroten. 
 
Lokale energie-initiatieven zijn niet het wondermiddel dat alle problemen in de 
energietransitie oplost, maar zijn zeker een welkome aanvulling op het instru-
mentarium om inwoners te betrekken bij de noodzakelijke transitie(s). Inmiddels 
zijn er ervaringen opgedaan en is er instrumentarium ontwikkeld dat kan helpen 
met de deelname van inwoners aan initiatieven en bij de uitvoering van de 
warmte transitieplannen. De uitvoering van deze plannen is vooral voor de ge-
meenten de komende tijd van groot belang.  
 
Dat geldt ook voor voldoende capaciteit om de energietransitie daadwerkelijk uit 
te kunnen voeren. De cijfers uit het ROB-rapport ’Van Parijs naar Praktijk’ zijn 
voor de Drentse situatie inzichtelijk gemaakt, en daar blijkt vooral uit dat de ge-
meenten veel te weinig uitvoeringscapaciteit hebben om alle opgaven op het  
gebied van de energietransitie aan te kunnen. Dit punt wordt zowel door de 
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gemeenten als de provincie herkend en erkend. Met het PLED hebben wij  
hiervoor een belangrijke basis gelegd en werken we effectief en slim samen met 
maatschappelijke partijen met een belangrijke rol voor de inwoner zelf.  
 
Relatie provinciaal beleid en begroting 
Het PLED past bij onze ambitie om samen met inwoners en bedrijven de energie-
transitie tot een succes te maken. Vanuit de RES, de Expeditie Energieneutraal 
wonen en talloze andere initiatieven wordt daar vorm aan gegeven. Het PLED 
sluit daar naadloos bij aan. De provincie volgt het programma, zorgt voor moni-
toring van prestaties en acties en stuurt waar nodig bij.  
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
De subsidie wordt uit de bestaande begroting gedekt. Het betreft een bedrag 
van € 218.520,-- in 2022 en € 218.520,-- in 2023 (onder voorbehoud van goed- 
keuring van de Begroting 2023 door uw Staten) ten laste van het budget  
Expeditie Energieneutraal wonen vanuit de investeringsagenda (prestatie 
3500517). 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
wa.coll. 
 


