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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
Omgevingsbeleid (OGB ) van 4 maart 2020 over subsidieverlening en bestuurssamen-
stelling New Energy Coalition (NEC)

Geachte voorzitter/led en,

ln de vergadering van de Statencommissie OGB van 4 maart 2020 hebben wij toege-
zegd schriÍtelijk te zullen reageren op uw vragen aangaande subsidieverlening aan de
NEC voor activiteiten in het jaar 2020 en aangaande de bestuurssamenstelling van de
NEC.

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging

ln navolging van de N|A-opdracht (2016-2019) van de SNN-provincies hebben de
provincies Drenthe en Groningen aan de NEC gevraagd een voorstel uit te werken voor
continuering van de stimulering van mkb-energie-innovaties. Dit voorstel is exclusief
voor Drenthe en Groningen. Op basis hiervan is een voorstel uitgewerkt voor 2020.

Met Fryslán zijn andere afspraken gemaakt, waardoor ze logischerwijs niet financieel
bijdragen aan dit voorstel.

De inhoudelijke focus ligt in dit voorstel op een tweetal versnellingssporen

Gas in Transitie (Gas 2.0)

Gas is een belangrijk onderdeel van onze energiemix. Slimme gasoplossingen en toe-
passingen kunnen een forse bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave. Dit biedt
tegelijk groeikansen voor het regionale bedrijfsleven. De nadruk ligt hierbij op water-
stof en groen gas.
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Systeem i nteg ratie (Energiesysteem 2.0)

Met name in de gebouwde omgeving is een opkomst van decentrale energie-oplossin-
gen zichtbaar (ZonPV, zon-thermisch, warmtepompen, e.d.). De uitrol hiervan ligt
vooral bij lokale overheden en energiecoóperaties. Om dit mogelijk te maken is het
van belang decentrale energie goed in te passen in het bestaande energiesysteem, om
de leveringszekerheid en aansluiting op het energienet te kunnen waarborgen. Dit
biedt kansen voor nieuwe product-markt-combinaties, services en diensten. De nadruk
ligt hierbij op decentrale energie-innovaties en decentrale energiesystemen.

ln de productbegroting geeft de NEC aan dat de verdeling van het totaalbedrag als
volgt is. Er is € 60.000,-- begroot voor branding, € 60.000,-- voor netwerkvorming en

€ 280.000,-- voor propositieontwikkeling.

Wat betreft de bestuurlijke samenstelling zijn met ingang van 2018 de stichtingen
Energy Academy Europe, Energy Delta lnstitute en Energy Valley gefuseerd en bestuur-
lijk ondergebracht bij de Stichting New Energy Coalition. Het bestuur van de Stichting
NEC wordt gevormd door mevrouw M. Abbink-Pellenbarg (CEO) en de heer
O. Huisman (CFO/COO).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


