
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
 
Assen, 20 september 2022 
Ons kenmerk 38/5.4/2022001445  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen   
Onderwerp: Verhogen subsidieplafond Subsidieregeling collectieve energie-initia-
tieven   
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over het besluit dat wij hebben genomen om het sub- 
sidieplafond van de Subsidieregeling Collectieve energie-initiatieven te verhogen 
met een bedrag van € 300.000,-- en dit te dekken uit de bestaande begroting ten 
laste van het programma Energieneutraal Wonen 2022-2024. 
 
Het ophogen van het subsidieplafond en daarmee de voortzetting van de sub- 
sidieregeling heeft tot doel het stimuleren van hernieuwbare energieopwekking 
in Drenthe. 
In veel dorpen en buurtschappen in Drenthe zijn op dit moment ongeveer  
honderd burgerinitiatieven en dit aantal groeit nog steeds. Deze initiatief- 
nemers houden zich bezig met energiebesparing en opwekken van hernieuwbare 
energie. Een deel van deze lokale burgerinitiatieven wordt ondersteund of geïni-
tieerd door lokale energiecoöperaties. Voor het oprichten van nieuwe energie-
coöperaties, het realiseren en opschalen van deze lokale initiatieven en daardoor 
vergroten van lokale impact, zijn extra financiële middelen noodzakelijk.  
  
Het doel van deze regeling is via collectieve initiatieven bij te dragen aan lokaal 
draagvlak voor duurzame energieopwekking, het bevorderen van energie- 
bewustwording en zuiniger gebruik van energie. In de oprichtingsfase hebben  
collectieven geen of nauwelijks middelen om stappen te ondernemen. De vrijwil-
ligers hebben behoefte aan professionele ondersteuning, teneinde de projecten 
daadwerkelijk te laten slagen.   
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De regeling valt binnen de opgave zoals omschreven in het Coalitieakkoord 2019-
2023 ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ en vertaald in de Energietransitie-agenda 
‘Dorps- en wijkinitiatieven ondersteunen met energiecoöperaties’. 
 
Drentse inwoners kunnen via deze regeling zelf aan de slag gaan met maat- 
regelen die nodig zijn in het kader van de energietransitie, zoals initiatieven om 
energiebewuster te leven of juist hernieuwbare energie op te wekken. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
mb/coll. 
 


