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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE van 24juni 2020 over Banenbehoefte energiesector

Geachte voorzitter/l eden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
(FCBE) van24juni 2020 is door de PvdA-fractie gevraagd naar de banenbehoefte in de
energiesector in Drenthe en wat de relatie daarvan is met circulaire economie en bio-
based economy. De fractie vraagt zich af of de provincie genoeg doet op dit onder-
werp. Wij hebben toegezegd dat wij bij de netwerkbedrijven nagaan wat de banen-
behoefte in de energiesector betekent voor Drenthe. Ook geven wij een toelichting op
wat Drenthe nu doet op dit onderwerp.

Alle partijen zijn het erover eens dat de energietransitie leidt tot een sterke groei van
de vraag naar goed opgeleide werknemers met andere kennis, vakmanschap en sociale
vaardigheden. Deze werknemers moeten snel in kunnen spelen op nieuwe energie-
technologieën en flexibel inzetbaar zijn op (nieuwe) werkgebieden. Naast deze
nieuwe behoeften op de arbeidsmarkt is er al langer een tekort aan goed opgeleide
technische professionals.

Netbeheerder Enexis geeft aan dat de gevolgen van de energietransitie ten aanzien
van de banenbehoefte voor haar organisatie groot zijn. Het tekort aan technisch per-

soneel was nog nooit zo groot als nu. ln de hele technische sector is het moeilijk om
personeel te vinden. Dat is problematisch voor Enexis Netbeheer, zeker nu hun werk-
pakket toeneemt.
Enexis geeft aan diverse initiatieven te hebben genomen om technisch personeel aan
te trekken:

- een grootse arbeidsmarktcampagne waarbij Enexis laat zien dat zij investeren in de
groei, ontwikkeling en opleiding van techneuten ('upgrade je techniek');
hun vakscholen en hun investeringen in groei, ontwikkeling en opleiding.



2

lnmiddels beschikken zij, naast een managementtraineeprogramma en een opera-
tioneel teammanagers traineeprogramma, over een eigen vakschool waar zij oplei-
den tot volwaardig monteur;
Enexis organiseert open avonden op vestigingen om het vak letterlijk te laten zien.

ln Venlo heeft dat bijvoorbeeld een opkomst van 120 bezoekers opgeleverd. Nu in
coronatijd zijn dat online inhouse dagen;

- Enexis heeft een escape room (Power House) waar werkzoekenden in spelverband
het werk kunnen ervaren.

Enexis Groep zet samen met hun branchegenoten alle zeilen bij om te voorkomen dat
de energietransitie in gevaar komt, omdat niet de juiste technische mensen beschik-

baar zijn, bijvoorbeeld door middel van samenwerkingstafels- en afspraken.
Onder andere door deze initiatieven is het Enexis gelukt om in 2020 ruim vierhonderd
nieuwe medewerkers aan te trekken, die enerzijds nodig zijn om toename van de

werkzaamheden vanuit de energietransitie te faciliteren, anderzijds om het verloop in

verband met pensioengerechtigde leeftijd op te vangen.

Naast deze specifieke initiatieven van de netbeheerder lopen er de volgende acties

vanuit de provincie Drenthe:

Vanuit ArbeidsmarkVOnderwijs zetten wij in op de aansluiting tussen onderwijs en

arbeidsmarkt en een Leven Lang Ontwikkelen. Focus hierbij ligt vooral op de voor
- Drenthe - belangrijke sectoren als zorg, techniek, lCT, energie en vrijetijdseconomie.
Wij hechten groot belang aan de optimalisering van de driehoek bedrijfsleven/arbeids-
markVkennisinfrastructuur. Ook voor de energietransitie zijn (nieuwe) samenwerkings-
verbanden tussen bedrijven, kennisi nstel lingen en onderwijs essentieel.

Belangrijke organisaties en projecten in dat verband zijn de New Energie Coalition
(NEC), het project RIF Gas 2.0 (betrokkenheid van alle noordelijke ROC's) en het Duur-
zaamheidscentrum van het Alfa College in Hoogeveen. Zij besteden aandacht aan de

overdracht en toepassing van de kennis, waarmee vernieuwing van producten of
diensten tot stand kunnen komen. Het hoofddoel is het ontstaan van een krachtige
energie-onderwijsketen van waaruit de regionale arbeidsmarkt op termijn wordt
voorzien van goedgeschoolde energieprofessionals op verschillende niveaus. Die zijn

ook nodig om (onder andere) de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) te be-

halen.

Ook neemt de instroom van leerlingen af (demografisch) en van deze leerlingen kiest

maar een klein deel voor de techniek. Gezamenlijk moet en wordt al gewerkt aan op-
lossingen om in Drenthe een passend aanbod van techniekopleidingen in stand te
kunnen houden. Vanuit het Techniekpact en Sterk Techniek Onderwijs (STO) wordt in-
gezet op het vergroten van de instroom techniek en grotere betrokkenheid van het

bedrijfsleven bij het technisch onderwijs. Studenten moeten in hun eigen regio de mo-
gelijkheid hebben om een technische opleiding te kunnen volgen. Regionale samen-

werking tussen vmbo- en mbo-scholen en het bedrijfsleven is hierbij van cruciaal
belang. Ook worden de PO-scholen (met name groep 7 en 8) betrokken in de activi-

teiten die vanuit het STO wordt georganiseerd.

ln noordelijk verband hebben wij de Scholingsalliantie Noord (SAN): de alliantie
bestaat uit publieke (gemeenten, UWV, provincies, sociale partners) en private partijen
(O&O-fondsen, werkgevers) in de drie noordelijke provincies.
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Vanuit ieders verantwoordelijkheid willen de partners gezamenlijk komen tot één

Noordelijke werkwijze en bestaande activiteiten in het kader van een leven lang ont-
wikkelen versterken. Door financiële middelen te combineren kunnen mensen vanuit
de huidige situatie (werkend, niet-werkend, schoolgaand) worden (om)geschoold en

aan het werk worden geholpen. De eerste ervaringen worden nu opgedaan met de
sectoren techniek, bouw en zorg. Op langere termijn is het de wens de beroepsbe-
volking wendbaarder en weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt.

ln 2018 hebben wij het ontwikkelperspectief Drenthe 4.0 opgesteld. Aanleiding
hiervoor was het kabinetsbesluit om de aardgaswinning in Groningen stop te zetten.
De noodzakelijke overgang van fossiele naar hernieuwbare bronnen van energie heeft
negatieve gevolgen voor de huidige werkgelegenheid die gerelateerd is aan die fos-

siele energie, maar biedt ook kansen voor nieuwe werkgelegenheid in de duurzame

energievoorziening. Vanuit de provincie willen wij samen met andere betrokkenen die

kansen verzilveren door nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan hergebruik van de oude aardgasinfrastructuur als energie hub, zoals bij de

GZI in Emmen. Dat levert directe werkgelegenheid op bij de aanleg en onderhoud van

een dergelijke hub. Als duurzame energievoorziening kan het ook bijdragen aan de

verduurzaming en dus het behoud van werkgelegenheid in de chemische industrie. De

inzet op duurzame energie stimuleert innovatie bij het bedrijfsleven, zoals bijvoor-
beeld de ontwikkeling van waterstofketels door een Drents bedrijf. De energietransitie
draagt dus zowel bij aan duurzaamheidsdoelstellingen als aan werkgelegenheids-
doelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


