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Inleiding 
 

Het werkprogramma Expeditie Energieneutraal Wonen is een uitwerking van het speerpunt Gebouwde 

omgeving uit de Energietransitie-agenda. Dit programma is opgesteld om te laten zien waar we de ko-

mende periode concreet mee aan de slag gaan.  

We staan in dit werkprogramma voor nieuwe kansen en uitdagingen. Kansen op het gebied van meters 

maken: de al opgestarte projecten verder ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van het 

Drents Energieloket. Maar ook aan kansen op het gebied van innovatie: nieuwe projecten en mogelijk-

heden opstarten, denk bijvoorbeeld aan de professionalisering van lokale energiecoöperaties.  

Uitdagingen zijn er ook genoeg. Eentje waar we echt niet omheen kunnen: de coronacrisis. Dit is mo-

menteel hét onderwerp waar het om draait. De energietransitie lijkt daardoor een minder grotere prio-

riteit te zijn. Denk aan inwoners die momenteel minder uitgeven omdat ze minder inkomen hebben of 

hun baan kwijtraken. Of aan bedrijven die nu nog omkomen in het werk, maar op de lange termijn hun 

opdrachten zien slinken. Zij staan op een kantelpunt.  

Maar toch biedt de coronacrisis ook weer kansen. Mensen zitten veel thuis, ze gaan massaal naar de 

bouwmarkt om klussen in huis op te pakken waar ze nu mee geconfronteerd worden door het vele 

thuiszitten, en de tuin heeft er nog nooit zo netjes bij gelegen. En dat biedt voor ons mogelijkheden. 

Want als mensen aan het klussen zijn, kunnen ze ook energiebesparende maatregelen nemen, waar-

door de energienota een stuk lager wordt. Ook bedrijven kunnen nú ervoor kiezen om maatregelen te 

nemen, zodat ze straks besparen op hun energierekening. Precies op het moment waarop ze die bespa-

ring goed kunnen gebruiken. En door het wegvallen van die kosten, wordt de energietransitie betaal-

baar.  

De Expeditie Energieneutraal Wonen wil dit mede mogelijk maken. We hebben elkaar nodig in dit hele 

proces. Overheden, partners, bedrijven en inwoners. Ons werkprogramma richt zich dan ook weer – net 

als in de vorige periode – op samenwerking. Met de partners van de Expeditie naar Energieneutraal Wo-

nen pakken we kansen op en grijpen we uitdagingen aan.  

In dit werkprogramma staat op hoofdlijnen beschreven waar de Expeditie Energieneutraal Wonen de 

komende jaren mee aan de slag gaat. De inhoudelijke verdieping staat uitgebreid beschreven in het op-

gestelde programmacontract 2020-2023 met bijbehorende DIN en Planning. 
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Doel 
Hoofddoel van de Expeditie: “De Drentse woonomgeving is in 2040 energieneutraal”   

  

De volgende stap is gedefinieerd als tussendoel naar 2040:  

- In 2023 moet 27% ten opzichte van 1 januari 2015, reductie in het gebruik van fossiele brandstoffen 

gemiddeld per huishouden gerealiseerd zijn (door energiebesparing en hernieuwbare opwek);  

 

Strategische doelen 

De drie lijnen van de Expeditie zijn Bewustwording, Meters maken en Innovatie (BMI). Deze filosofie en 

werkwijze zetten we in de komende periode 2020-2023 voort, omdat deze rol succesvol blijkt te 

zijn.  We leggen deze periode de focus op meters maken. In het DIN-model zijn de verschillende acties 

en inspanningen verbonden aan deze strategische lijnen.  

 

Operationele doelen 

Om het hoofddoel te realiseren heeft de Expeditie  operationele doelen opgesteld die in hoofdlijnen on-

der de volgende pijlers vallen: 

• subsidie voor inwoners    

• faciliteren inwoners  

• ondersteunen lokale initiatieven  

• stimuleren (opslag)innovaties in de praktijk  

• faciliteren netwerk  

 

Deze operationele doelen zijn gezamenlijke doelen van Expeditie partijen.  

- 75% van de particuliere woningeigenaren is zich bewust van hun eigen energiegebruik en mogelijk-

heden tot verduurzaming (Bewustwording).  

- 20% van de Drentse (particuliere) woningeigenaren neemt een besluit tot het nemen van energie-

besparende maatregelen (minimaal één maatregel tot in één stap naar energieneutraal); no re-

gret maatregelen (Meters maken)  

- Elke Drent heeft toegang tot een regionaal of lokaal sterk burger energie-initiatief.  

Deze initiatieven zijn zelfstandig instaat om energiebesparing te bevorderen bij de inwoners, zelf 

duurzame energie op te wekken, subsidies aan te vragen, leden te werven etc 

- Alle gemeenten hebben in 2021 een warmtetransitie-visie vastgesteld. Elke gemeente heeft 

in 2023 voor drie wijken/dorpen een uitvoeringsplan, waarvan 1 in uitvoering  

- Minstens tien innovaties  

- De partners van de energietransitie ervaren het netwerk als een levend netwerk. In dat kader be-

oordelen zij het netwerk met minimaal acht  

 

 

Resultaat 
In 2023 een reductie van 27% van het gemiddelde fossiele energiegebruik in de Drentse woning ten op-

zichte van 2015.  



 

3 
 

Werkzaamheden Expeditie Energieneutraal wonen 
De operationele doelen zijn omgezet naar inspanningen. We gaan hieronder per operationeel doel in op 

wat de inspanningen zijn. 

 

Operationeel doel 1.  

75% van de particuliere woningeigenaren is zich bewust van hun eigen energiegebruik en mo-

gelijkheden tot verduurzaming (Bewustwording). 

1. Stimuleren, faciliteren en professionaliseren van het Drents Energieloket (DEL) 

De afgelopen vijf jaar heeft zich een goed lopend Drents Energieloket (DEL) ontwikkeld. Bij het DEL 

kunnen de circa 150.000 particuliere woningeigenaren uit Drenthe terecht voor onafhankelijke infor-

matie over energiebesparing en duurzame energie. Er wordt ingezet op een loket op locatie (nog 

dichter bij de mensen). Daarnaast ontwikkelt de DEL twee campagnes, 1 in de zomer en 1 in de win-

ter. De provincie neemt in deze alliantie haar verantwoordelijkheid door een gedeputeerde te leve-

ren voor de stuurgroep, ambtelijk vertegenwoordigd te zijn in de aanjaaggroep en door jaarlijkse 

structurele en projectfinanciering te leveren. 

2. Organiseren Duurzame Huizenroute 

De twaalf Drentse gemeenten doen sinds eind 2017 ieder jaar mee aan de Nationale Duurzame Hui-

zen Route (NDHR). Drentse huiseigenaren van woningen met duurzame toepassingen vertellen in 

november hun persoonlijke verhaal over hun ‘expeditie’ naar een energiezuinige woning en delen 

hun kennis en ervaring met bezoekers. Ook organiseert de NDHR in mei-juni jaarlijks gemiddeld zes 

‘thematours’, verdiepende excursies waarbij een thema of een bepaald type woning wordt uitge-

licht. De provincie financiert jaarlijks de Duurzame Huizen Route Drenthe en zorgt voor verbinding 

met de activiteiten van het Drents Energieloket. 

3. Ontwikkelen plan voor professionaliseren en borging van 100 Energiecoaches 

In samenwerking met partners van de Expeditie wordt een programma gemaakt om energiecoaches 

blijvend te binden aan de opgave. Het is van belang om goede coaches in Drenthe te hebben om 

stappen te kunnen zetten. Het blijvend up to date houden van het kennisniveau van de energiecoa-

ches en coördinatie op de inzet staan daarbij centraal.  

4. Plan van aanpak via bedrijven inwoners bewust te maken van verduurzaming  

Vanuit de marktpartijen komt een plan van aanpak die inzet om inwoners en bedrijven gezamenlijk 

de expeditie te laten ondernemen. Hierbij wordt meer gevraagd van de reeds als partner aangeslo-

ten partijen bij de expeditie (ruim 100)  

 

Operationeel doel 2.  

20% van de Drentse (particuliere) woningeigenaren neemt een besluit tot het nemen van 

energiebesparende maatregelen (minimaal één maatregel tot in één stap naar energieneu-

traal); no regret maatregelen (Meters maken)  

1. Gemiddeld 750 energiebespaarleningen per jaar 

De Energiebespaarlening biedt Drentse woningeigenaren de mogelijkheid om maatregelen te finan-

cieren. In de eerste 3 jaar maakten al bijna 2.000 woningeigenaren hier gebruik van, gezamenlijk 

goed voor €25 miljoen aan investeringen. Met de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds en de 
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uitvoeringsorganisatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn), alsook via het Drents 

Energieloket werken we samen om de Energiebespaarlening te promoten.  

2. Faciliteren bewoners met lage inkomens 

Een aanzienlijke groep bewoners (koop en huur) heeft geen of amper financiële ruimte om de wo-

ning te verduurzamen. Het beslag dat energiekosten op het huishoudbudget legt, verdient vooral bij 

lagere inkomensgroepen de aandacht, teneinde energiearmoede te voorkomen. De provincie gaat 

samen met de Drentse gemeenten en de woningcorporaties vanaf 2021 de reeds ontwikkelde en 

deels nog te ontwikkelen instrumenten inzetten om het voor bewoners met lage inkomens mogelijk 

te maken, dat ze hun woningen kunnen (laten) verduurzamen. 

3. Grotere inzet van marktpartijen in expeditie  

Momenteel zijn er 45 marktpartijen bij de Expeditie aangesloten. Verbinden is één ding, daadwerke-

lijk realiseren een tweede! Hiervoor is een plan geschreven waarbij alle partijen bij langs wordt ge-

gaan en zij hun specifiek bijdrage kenbaar maken. Dit wordt tevens in beeld/ kaart gebracht, zodat 

ook zichtbaar is wat we in Drenthe doen. 

4. Focus op isolatie en betaalbaarheid  

Bij de Woningbouwcorporaties ligt dit jaar de focus op bewustwording en isolatie. Dit wordt gereali-

seerd door een gerichte campagne en isolatie seriematig uit te voeren. Daarbij gaan de corporaties 

ook kijken naar opschalingsmogelijkheden. Hierbij zijn ze vooral gericht op betaalbaarheid.  

5. Ondersteunen en faciliteren integrale wijkaanpakken 

Een aantal bewoners in wijken of buurten dorpen in gemeenten zijn zelf aan de slag gegaan met 

verduurzamen. Die enthousiasme willen we benutten en samen met de betreffende gemeenten kij-

ken we naar mogelijkheden om van-onderop-opgestarte trajecten verder in de wijk te brengen.  

6. Impuls geven aan verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed  

Maatschappelijke instellingen zijn ook uitdrager van de resultaten van de Expeditie. Goede voorbeel-

den bij sportaccommodaties en dorpshuizen. Het Rijk heeft aangekondigd met een  

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed te komen. Wij zijn bezig om van daaruit een regi-

onaal ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed Drenthe op te stellen. Met 

de belangenvertegenwoordigers (Sport Drenthe, BOKD, Religieus Erfgoed) zullen we kijken welke 

mogelijkheden er zijn en waar de inzet de komende periode uit bestaat. 

 

Operationeel doel 3.  

Elke Drent heeft toegang tot een regionaal of lokaal sterk burger energie-initiatief.  

1. Impuls geven aan lokale initiatien en professionaliseren energie coöperaties   

Via een Programma Lokale Energie Drenthe (PLED) is de inzet om een kwaliteitsslag te maken in 

aanwezige lokale coöperaties en deze waar mogelijk te professionaliseren en in positie te brengen. 

Het PLED is gericht op de ontwikkeling van lokale initiatieven, zodat zij in staat zijn zelfstan-

dig projecten uit te voeren en de weg weten naar de middelen en kennis die daarvoor nodig 

zijn. Het PLED ondersteunt in principe dus niet bij de projecten zelf.  

2. Subsidieregeling Collectieve Energie Initiatieven  

Om lokale initiatieven te initiëren en te ondersteunen biedt deze provinciale regeling gelegenheid 

kleine lokale (coöperatieve) initiatieven op te starten, haalbaarheidsonderzoeken te doen of een bij-
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drage in de realisatie van het project. Hiervoor kunnen de initiatiefnemers een bijdrage van respec-

tievelijk maximaal € 2500, € 7500 of € 10000 aanvragen. Hierdoor kan lokaal eigenaarschap en 

draagvlak voor de energietransitie worden vergroot. 

 

Operationeel doel 4.  

Alle gemeenten hebben in 2021 een warmtetransitievisie vastgesteld. Elke gemeente heeft in 

2023 voor 3 wijken/dorpen een uitvoeringsplan, waarvan 1 in uitvoering. 

1. Sprintsessies i.v.m. warmtetransitievisie  

Vanuit de expeditie ondersteunen we de gemeenten bij het ontwikkelen van hun warmtetransitie-

plannen. Dit gebeurt niet afzonderlijk maar in duo’s waardoor ook tussen gemeenten een betere af-

stemming plaatsvindt. 

2. Ondersteunen en faciliteren dorps wijkuitvoeringsplannen 

Na realisatie van de warmtetransitievisie moet dit omgezet worden in uitvoeringsplannen, al dan 

niet op dorps/wijkniveau. Ook hier bundelen we de inzet en ondersteuning. 

3. Binnenhalen ELENA-subsidie 

Met een Europese ELENA subsidie willen we het verduurzamen van de woningvoorraad in Drenthe 

versnellen. ELENA subsidie voorziet in proces geld waardoor er minder druk komt te staan op capaci-

teit van de samenwerkende partijen.  

4. Uitvoering Interreg-project Stronghouse 

De Provincie Drenthe heeft als hoofdaanvrager bijna €3 miljoen subsidie gekregen voor het Interreg-

project Stronghouse (Noordzee Programma). Samen met regio’s uit Nederland, België, Duitsland, 

Zweden en Denemarken hebben we het doel om de komende 3 jaar ten minste 15.000 huiseigenaren 

te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Vanuit Drenthe doet de gemeente Noorden-

veld met het project Energieke Buurten mee aan dit project. 

 

Operationeel doel 5.  

Minstens tien innovaties  

1. Stimuleren en ondersteunen innovatieve (opslag) projecten  

Op diverse terreinen zijn innovaties gaande. We gaan in gesprek, kijken wat de potentie is en waar 

mogelijk koppelkansen zijn met de ander beleidsdoelen van de provincie. Zo is de Expeditie betrok-

ken bij het realiseren van thermische opslag in/bij Koloniewoningen (Frederiksoord) zodat deze off-

grid-ready zijn. De laatste stap naar compleet off-grid zowel qua gas, electra als water. Ander pro-

ject is met Coolfinity, ontwikkelaar van koelkast die slechts zes uur stroom nodig heeft om het twee 

dagen koel te houden. De koelkast wordt toegepast en getest in een paar dorpshuizen. Spin-off van 

dit project is dat Team Economie gesprekken heeft om de productie door de penitentiaire inrichtin-

gen in Drenthe te laten uitvoeren en het ontwikkelen van specifieke koelkasten voor in de cellen 

2. Ondersteunen waterstofwijk Hoogeveen  

Waterstof als energiedrager lijkt een veelbelovend duurzaam alternatief te zijn voor aardgas. Zo zijn 

er nieuwbouwprojecten waar dit toegepast zal worden. Het toepassen in bestaande woonwijken is 

een stap verder. Als provincie starten we een pilot en kijken we naar de mogelijkheden (Europese 

subsidie) om een bestaande woonwijk (Hoogeveen- Erflanden) van waterstof te voorzien. 
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3. Pilot Comfortabel Duurzaam Drenthe (langer thuis wonen en verduurzamen) 

In de Regio Zuid Oost Drenthe (Regiodeal) zullen we vanuit de portefeuille Wonen en de portefeuille 

Energie een gezamenlijke pilot starten met aandacht voor bewustwording en een stimuleringsaan-

pak om inwoners te helpen bij een comfortabel (lang blijven) wonen in het eigen huis. Daarnaast 

ook duurzaamheidsmaatregelen treffen waardoor woonlasten lager zullen worden. De insteek is 

vooral gericht op de lagere inkomensgroepen. 

 

Operationeel doel 6.  

De partners van de energietransitie ervaren het netwerk als een levend netwerk. In dat ka-

der beoordelen zij het netwerk met minimaal acht  

1. Opzetten relatiebeheer 

De wereld is groot en daarmee vergeleken is Drenthe klein. Toch is het van belang om de juiste men-

sen te kennen en een goed netwerk op te zetten. Immers er zijn veel raakvlakken en in Drenthe kom 

je elkaar vaak tegen. Daarom zijn we volop bezig om een netwerk op te zetten waarin mensen, ken-

nis, kunde en informatie met elkaar gedeeld wordt. 

2. Uitvoering jaarlijkse expeditiedagen 

Jaarlijks organiseren we aan het eind van het jaar de Expeditiedag waarin we met alle partners en 

andere betrokkenen terugblikken op dat jaar en kijken naar welke resultaten het heeft opgeleverd. 

De dag wordt gevormd rondom een specifiek thema waar de workshops, lezingen etc. op worden 

afgestemd. Daarnaast bespreken we daar ook onze gezamenlijke toekomst. 

3. Organiseren seminars o.b.v. behoeftepeiling 

Kenmerk van de Expeditie is het ophalen van informatie waar behoefte aan is. Door ons groeiende 

netwerk zijn we in staat om bijeenkomsten te organiseren waarin de juiste mensen de betrokkenen 

van de goede informatie kunnen voorzien. Ook zijn we voornemens thematische webinars te organi-

seren. 

4. Organiseren van themabijeenkomsten ten behoeve van kennisdeling 

Voor verschillende doelgroepen organiseren we periodiek themabijeenkomsten. Deze zijn mede ge-

baseerd op de vraag die uit die specifieke groep komt. Een voorbeeld zijn alle zwembaden in  

Drenthe. Die komen twee keer per jaar bijeen waarbij zwembaden zelf een inhoudelijke bijdragen 

leveren om zo het kennis en kundeniveau van andere zwembaden te verhogen. En natuurlijk om het 

energiegebruik te verlagen. 

5. Ontwikkelen webinars/ online cursussen 

Door de Corona is er een andere manier ontstaan in samenwerken. Fysiek is niet of nauwelijks aan 

de orde. Daarnaast heeft digitaal werken laten zien dat er ook mogelijkheden zijn. Voor de Expeditie 

laten we webinars en/ of online cursussen ontwikkelen die anders op locaties bijv., wijk-of dorpshui-

zen zou worden gegeven. Hiermee kunnen we invulling blijven geven aan het levendig houden van 

ons netwerk.  
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Instrumenten 
De operationele doelen worden mede behaald door de instrumenten communicatie en monitoring. 

 

Communicatie 

Communicatie heeft een ondersteunende functie bij de Expeditie Energieneutraal Wonen. Hiervoor 

wordt een communicatiestrategie opgesteld. In die strategie richten we ons op het bieden van hande-

lingsperspectief, gebaseerd op de pijlers ambassadeurs en storytelling. De specifieke bijdrage verschilt 

per project. De ene keer adviseren we door actief mee te denken hoe we doelgroepen in projecten kun-

nen meenemen (participatie). De andere keer zorgen we voor de uitvoering door boodschappen vanuit 

de Expeditie kenbaar te maken via verschillende communicatiekanalen. Een voorbeeld is het promoten 

van de Energiebespaarlening door campagnematige communicatie gebaseerd op storytelling/ervarings-

verhalen, in crossmediale uitingen (film, artikel, advertentie). Naast deze bijdragen zorgen we voor sa-

menhang met de communicatie van belangrijke stakeholders.  

 

Los van de ondersteunende functie ontwikkelt communicatie een overkoepelende communicatie-aan-

pak voor de gehele energie-opgave. We willen de komende jaren de Drenten beter betrekken bij de 

energietransitie en ervoor zorgen dat zij weten wat zij kunnen doen om hieraan bij te dragen. We willen 

ons beter verdiepen in onze doelgroep en verder laten onderzoeken wat ervoor nodig is bij de Drenten, 

waardoor zij het gewenste gedrag gaan vertonen en hoe ze het beste gestimuleerd worden om stappen 

te zetten binnen de energietransitie. Op basis van dat onderzoek wordt een effectieve communicatie-

aanpak ontwikkeld, dat door een extern communicatiebureau zal worden uitgevoerd.  

 

Monitoring 

Monitoring is essentieel om adequaat te sturen op het programmaresultaat, de voortgang bij te houden 

om te zien of de gestelde doelen behaald worden en een valide verantwoording aan de Provinciale Sta-

ten af te leggen. De beschikbare instrumenten voor monitoring zijn niet (meer) voldoende. In de landelijk 

aangeboden Klimaatmonitor is op het moment dat de (half)jaarlijkse rapportage aangeleverd moet wor-

den de achterstand maar liefst anderhalf jaar. Bestaande monitoringsinstrumenten willen we verbeteren 

door (actuele) data van netwerkbeheerders te koppelen aan ons monitoringssysteem, zodat de gegevens 

zo actueel mogelijk zijn. Daarnaast willen we de bestaande monitoringsinstrumenten laten aansluiten op 

de doelen in deze periode, voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van de Drentse burger bij lokale initia-

tieven. Hiervoor willen we een bureau opdracht geven ons te helpen dit systeem op de goede manier in 

te richten, zo actueel en dynamisch mogelijk en vergelijkbaar met andere ‘benchmarks’ en monitorings-

data. Ook moet de mogelijkheid bestaan om data te genereren die landelijk en Europees worden opge-

legd.  
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Planning 
De uitvoering van het programma geldt voor 2020 tot en met 2023 

 

 

Mensen en middelen 
Mensen: 

 

Functie  

Programma leider (0,5 fte)  

Programma secretaris (0,5 fte)  

Projectleider (3,5 fte)  

Ondersteuning (0.4)  

  

Nodig maar ondergebracht in de lijnorganisatie   

0,1 fte subsidies    

0,1 fte financiën    

 

Middelen: 

Programmaprojecten  Begroting 2020-2023  

Subsidie inwoners  600.000  

Faciliteren inwoners  1.500.000  

Lokale initiatieven  1.000.000  

Innovatie  600.000  

Faciliteren netwerk  300.000  

totaal  4.000.000  

 

Opmerking 

Jaarlijks worden met de versnellingsteams op basis van behaalde resultaten en evaluaties bepaald wat 

de inzet voor het daaropvolgend jaar zal zijn. Daardoor kan niet specifiek worden aangegeven hoe de 

verdeling eruit zal zien.  

 



Energie van Onderop

Programma lokale energietransitie 
Drenthe



24 augustus 2020

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe



Inleiding

Waarom een programma lokale energietransitie

De provincie Drenthe streeft met haar partners van de Expeditie energieneutraal 
wonen naar een energieneutrale woonomgeving in 2040. Dat vergt een enorme 
transitie. De Drentse burger-energiebeweging speelt daarin een belangrijk rol. 
Lokale oplossingen en lokaal eigenaarschap zijn van groot belang voor draagvlak 
en gedragen acties. Innovatieprojecten op buurt- en dorpsniveau kunnen mede 
antwoord bieden op problemen rond de netcongestie en om gelijkwaardig eigenaar-
schap veilig te stellen bij grootschalige opwek van duurzame energie. Zonder draag-
vlak en een sterke burgerbeweging zullen lokale oplossingen en eigenaarschap niet 
van de grond komen. Dit programmaonderdeel Energie van Onderop zet in op de 
versterking en professionalisering van de burgerenergiebeweging.

De energietransitie is een van de grote uitdagingen waar we voor staan, de komende decennia. 
Zoals bij iedere transitie gaat dat gepaard met de nodige groeistuipen en grote dilemma’s. Het lokaal 
eigenaarschap is daarbij een sleutelwoord. Opwek van duurzame energie is door zijn impact op de 
leefomgeving mede afhankelijk van lokale acceptatie en lokaal eigenaarschap. De transitie in de 
gebouwde omgeving raakt eenieder achter de voordeur, en niet iedereen is in staat om in dezelfde 
mate mee te doen. Daarom zijn lokale organisaties als energiecoöperaties en andere initiatieven van 
groot belang voor de energietransitie. Dit is ook onderkend in het Klimaatakkoord van 2019, waarin 
als ambitie is vastgelegd om de opwekking van duurzame energie voor 50% in lokaal eigenaarschap 
te organiseren. Dit kan alleen als energiecoöperaties en andere lokale initiatieven de kennis, kunde 
en organisatie hebben om projecten uit te voeren.

Het versterken van de kennis, kunde en organisatie van lokale energie-initiatieven in Drenthe leent 
zich voor een programmatische aanpak, waarbij we met de betrokken organisaties werken aan de 
verwezenlijking van de ze doelen. Dit programmaplan vormt de basis voor het Programma Lokale 
Energietransitie Drenthe (PLED).



Context

In Drenthe wordt met vereende krachten gewerkt aan de doelen 
van het Klimaatakkoord. Daarin is vastgelegd dat Nederland in 
2030 bijna de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. 
Ook in Drenthe wordt daar met vele projecten aan bijgedragen. 
De eerste uitwerking daarvan wordt vastgelegd in de Regionale 
Energiestrategie, waarvan het concept gereed is en de definitieve 
versie medio 2021 wordt vastgesteld.
In de concept-RES is in navolging van het Klimaatakkoord 
vastgelegd dat we streven naar 50% lokaal eigendom van de 
opwek van duurzame energie. Hiermee worden de lusten en de 
lasten eerlijker verdeeld. 
In het realiseren van het lokale eigendom bij de opgave voor de 
opwek van duurzame energie is een centrale rol weggelegd voor 
de vele lokale initiatieven: energiecoöperaties, buurtverenigingen 
en andere verbanden waarin burgers samenwerken aan een 
eerlijke en lokaal ingebedde energietransitie. 
Lokale initiatieven hebben kennis, middelen en bestuurlijk 
mandaat nodig om hun werk goed te kunnen doen. Op dat vlak 
ligt nog een flinke opgave. Er wordt in het Noorden op diverse 
niveaus samengewerkt om een steviger fundament onder de 
lokale initiatieven te leggen. Maar op dit vlak is er nog het 
nodige te investeren om de lokale energie-initiatieven professio-
neler te maken en te versterken.

In Noordelijk verband hebben de energiecoöperaties een eigen 
energiebedrijf: Energie van Ons, en een eigen ontwikkelbedrijf, 
Bronnen van Ons. In Drents verband wordt samengewerkt in de 
Expeditie energieneutraal wonen, de Energiewerkplaats, en bij 
de implementatie van de RES.
Lokaal is er op een aantal plekken een goede samenwerking 
tussen initiatieven en gemeenten. Daarbij gaat het niet alleen 
om de opwek van duurzame energie met lokaal eigenaarschap, 
maar ook om besparing en de warmtetransitie. Lokale initia-
tieven stimuleren inwoners, dragen zorg voor bewustwording, 
organiseren collectieve inkooptrajecten en adviseren huiseige-
naren. Daarmee vormen lokale coöperaties en initiatieven een 
belangrijke factor in het realiseren van de beleidsdoelen van de 
gemeenten voor de warmtetransitie, waar de komende jaren veel 
inspanning op gedaan moet worden.

Om projecten te realiseren, zijn naast kennis en menskracht ook 
geldmiddelen voor ontwikkeling en risicodragend kapitaal nodig. 
De provincie Drenthe werkt aan een subsidieregeling en een 
ontwikkelfonds waar initiatieven een beroep op kunnen doen 
bij het opzetten en initieel financieren van opwekprojecten. Het 
is van groot belang om PLED en deze ontwikkelfaciliteiten in 
samenhang te gebruiken. 
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De inzet van het PLED

Het PLED ondersteunt en faciliteert de lokale initiatieven en 
jaagt projecten aan. Het is gericht op de (door)ontwikkeling van 
lokale initiatieven, zodat zij in staat zijn zelfstandig projecten 
uit te voeren en de weg weten naar de middelen en kennis die 
daarvoor nodig zijn. Het PLED gaat dus niet zelf alle projecten 
realiseren maar zorgt er vooral voor dat anderen daartoe in staat 
worden gesteld. 
De ambitie van het PLED is het ondersteunen van initiatieven, 
van het eerste idee tot aan het uitvoeren van projecten van 
onderop die bijdragen aan onze klimaatambities. Het PLED richt 
zich vooral op de ‘voorkant’, van het begeleiden van startende 
initiatieven tot het professionaliseren van initiatieven die 
projecten willen gaan uitvoeren. 
De daadwerkelijke uitvoering kan worden begeleid door partijen 
als Bronnen van Ons, Buurkracht, SEN en marktpartijen. Het is 
wel van belang dat al die partijen goed met elkaar in verbinding 
staan. Daar zet het PLED zich actief voor in.
Cruciaal in het realiseren van projecten is de beschikbaarheid 
van middelen voor projectontwikkeling en investering. Voor 
duurzame opwek-projecten is vooral de risicovolle ontwikkel-

fase een aandachtspunt. Initiatieven hebben vaak geen eigen 
vermogen om risicodragend te investeren, en ook behoefte aan 
juridische en financiële kennis. Hier kunnen partijen als Bronnen 
van Ons een rol in spelen, en kan een provinciaal ontwikkelfonds 
voorzien in risicodragend kapitaal. Het PLED heeft een rol in de 
fase daarvoor, als ondersteuner, adviseur, verbinder en opleider 
van de lokale initiatieven. 

Bij de warmtetransitie hebben gemeenten een belangrijke rol en 
eerste verantwoordelijkheid (Klimaatakkoord). Middelen voor 
het uitvoeren van wijkaanpakken komen van de gemeenten, en 
mogelijk ook bijvoorbeeld van het Rijk of de Europese Elena-
subsidie die in provinciaal verband wordt aangevraagd.
Lokale initiatieven zullen bij de participatie in de wijk- en dorps-
aanpakken een rol spelen. Die activiteiten vallen buiten het PLED.

Hierna is de samenhang weergegeven tussen de fasen die de 
initiatieven doorlopen, de beschikbare ondersteuning in de 
verschillende fasen, en de belangrijkste financieringsbronnen bij 
de uitvoering van projecten.

Ambitie PLED: sterke 
en professionele 
lokale initiatieven
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Recent komt het vaker voor dat ontwikkelaars van duurzame 
energieprojecten lokaal eigenaarschap willen organiseren door 
het project onder te brengen in een coöperatieve structuur. Deze 
‘omgekeerde weg’, van project naar coöperatie, kan bijdragen 
aan de ambitie van 50% lokaal eigenaarschap. Het PLED is een 
goed middel om deze ontwikkeling te ondersteunen en in goede 
banen te leiden.

Ambities op de inhoud

Het PLED heeft als doel om de lokale burger-energiebeweging 
een sterke en volwaardige partner te maken binnen de Drentse 
energietransitie. 
Dit betekent ook dat we vanuit het PLED een visie ontwikkelen 
op de kwaliteit van uitvoering en organisatie die initiatieven 
nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk. Daar zet het 
programma actief op in.

Ambities op de samenwerking en organisatie

Bovengenoemde ambities geven we gezamenlijk vorm. Provincie, 
maatschappelijke partijen en gemeenten werken op basis van 
een programmatische aanpak samen aan het realiseren van deze 
maatschappelijke doelen. Dit is in lijn met de participatiecoali-

ties die in het kader van de Regionale Energiestrategieën zijn 
gerealiseerd. 
Waar nodig werken we bovenprovinciaal. Bijvoorbeeld voor 
kennisproducten als instructies, handboeken en best practices 
is het nodig om in noordelijk verband van elkaar te leren, en 
gebruik te maken van de vele producten die regionaal en elders 
in het land zijn gemaakt. Voor de ondersteuning op inhoud 
putten we uit de pool van deskundigen in regionaal verband. Het 
directe contact met de lokale initiatieven moet lokaal worden 
georganiseerd.

Programmadoelen: gedeeld eigenaarschap 
en sturen op samenhang

Het PLED is het uitvoeringsinstrument van de ambitie van de 
maatschappelijke organisaties en overheden in Drenthe om de 
klimaat en energiedoelen te realiseren op basis van maatschap-
pelijke betrokkenheid, co-creatie en mede eigenaarschap. Daar 
zijn veel partijen mee bezig. Het PLED zet in op programmatische 
en samenhangende aanpak op Drentse schaal. 

Het grotere doel van het PLED is het voor alle Drenten bereik-
baar maken van lokale energie-initiatieven, die professioneel 
en krachtig lokaal eigenaarschap van duurzame energie en de 
energietransitie in de eigen omgeving mogelijk maken.

Het PLED gaat dus over empowerment, het richt zich op de 
coöperaties en andere initiatieven. In het kader van het PLED 
worden geen opwekprojecten gerealiseerd of wijkplannen 
uitgevoerd, maar ze worden binnen het PLED wel met de lokale 
energie-initiatieven voorbereid.
Het PLED richt zich niet alleen op inhoudelijke zaken, maar 
nadrukkelijk ook op de organisatie van de lokale initiatieven. 

De provincie Drenthe, NMF Drenthe en de Drentse KEI werken 
samen met andere deskundigen en organisaties aan de realisatie 
van dit doel.
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Alle Drenten hebben toegang tot lokale energie-initiatieven, die professioneel en krachtig lokaal eigenaarschap 
van de opwek van duurzame energie en de energietransitie in de eigen omgeving mogelijk maken

1
Drenthebreed 
dekkend 
netwerk van 
professionele 
lokale initia-
tieven

1
Na 3 jaar alle 
gebieden zonder 
lokaal initiatief 
ingevuld

5
Drie systeeminnova-
tieprojecten per jaar 
gestart

3
Lokale initia-
tieven voeren 
systeem-in-
tegratie-pro-
jecten uit

3
Er is een regionale 
pool van deskun-
digen om lokale 
initiatieven te 
ondersteunen

7
Landelijke, regionale 
en lokale kennis is 
digitaal ontsloten

5
12 projecten 
in lokaal 
eigendom 
gerealiseerd

2
Lokale 
initiatieven 
ontwikkelen 
zelfstandig  
besparings- en 
opwekpro-
jecten

2
Monitor prestaties 
lokale initiatieven:
CO2-winst, draag-
vlak, versnelling

6
Kennis en sociale 
cohesie van lokale 
initiatieven is 
versterkt 

4
Minimaal 
50% lokaal 
eigenaarschap 
bij alle grote 
opwekpro-
jec-ten

4
Alle gemeenten 
hebben een goede 
samenwerkingsre-
latie met hun lokale 
initiatieven

8
Binnen 3 jaar is het aandeel provincie in de 
financiering PLED afgenomen. Initiatieven 
die opwekprojecten hebben gerealiseerd 
ontwikkelaars die samenwerken met lokale 
initiatieven, gemeenten en waterschappen 
dragen ook bij. 

6
Ondersteuning 
initiatieven 
en hun rol 
duurzaam 
geborgd

De kracht van een programmatische aanpak ligt in het sturen op 
samenhangende acties die bijdragen aan het realiseren van de 
doelen. Om daar goed op te kunnen sturen zijn de doelen voor 
de programmaperiode zo concreet mogelijk uitgewerkt.

In onderstaande doelenboom zijn de ambities uitgewerkt tot 
concrete operationele doelen. 

Programmasturing op de doelen houdt in dat:
• we de visie dichterbij willen brengen, wetende dat die van 

vele factoren afhangt
• de strategische doelen zo dicht mogelijk willen benaderen
• de operationele doelen in de programmaperiode willen 

realiseren

Doelenboom PLED

Visie 

Strategische doelen

Operationele doelen
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Uit de Concept-RES

“Het streven naar 50% lokaal eigendom is nog onbekend 
terrein. Op dit moment is en wordt het grootste deel van 
de energieprojecten in de RES-regio Drenthe zonder of 
met een gering deel lokaal eigendom gerealiseerd. Als we 
de ambitie van 50% lokaal eigendom willen realiseren, is 
het van groot belang dat we hierop voor de aanvullende 
ambities maximaal gaan inzetten”

Realiseren van het 
PLED

Relatie tussen RES en PLED

Het PLED bouwt nadrukkelijk voort op werk dat nu ook al 
gebeurt en versterkt dit door diverse organisaties uitgevoerde 
werk. Met de vaststelling van de RES medio 2021 krijgt het 
belang van sterke lokale initiatieven een extra impuls. In de 
concept-RES is het uitgangspunt van 50% lokaal eigenaarschap 
van de opwek van duurzame energie vastgelegd, evenals het 
belang van de rol van lokale initiatieven om dit te realiseren. In 
de concept-RES wordt ook het belang onderstreept van samen-
werking van maatschappelijke partijen en overheden bij de 
uitvoering de participatie, en het realiseren van lokaal eigenaar-
schap en draagvlak. 

Het PLED levert een bijdrage aan de slagvaardige uitvoering 
van de RES. Daarom is het PLED niet alleen van belang voor de 
lokale initiatieven en de organisaties die eraan meedoen, maar 
voor alle partners binnen de RES. De gemeenten hebben daarin 
een belangrijke rol. Daarom is het versterken van de betrokken-
heid van de Drentse gemeenten bij het PLED een belangrijke 
succesfactor.

Opstartfase

Het programma start met een opstartfase (september 
2020-januari 2021) waarin twee dingen centraal staan: 
• In kaart brengen behoefte en mogelijkheden van de lokale 

initiatieven. Dit is tevens een kans om het gesprek aan te 
gaan over de ambities van de initiatieven.

• Het maken van werkpakketten voor de ondersteuning, op 
basis van de programmadoelen. Naast afspraken met NMF 
Drenthe en de KEI kunnen er ook andere deskundigen en 
organisaties worden ingeschakeld. De afspraken worden 
vastgelegd in concrete overeenkomsten op basis waarvan 
opdrachten of subsidies worden verstrekt.
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Resultaat van de opstartfase:
• Rapportage ambities en wensen lokale initiatieven
• Werkprogramma voor jaar 1 van het PLED
• Afspraken en contracten over inzet betrokken partijen

Uitvoeringsfase

Zodra het werkprogramma en de werkafspraken zijn gemaakt 
gaat de uitvoering van het PLED van start. Tijdens de uitvoerings-
fase zien we in ieder geval vier clusters van activiteiten. Samen 
dekken ze de ontwikkeling van initiatieven af, van beginnend 
initiatief tot goed georganiseerd initiatief met een passende 
rechtsvorm en de capaciteit om bij te dragen aan het realiseren 
van de doelen uit het Klimaatakkoord.

Versterken/verankeren/verbreden: Lokale gespreks-
partners met mandaat 
Draagt bij aan operationele doelen 1, 5 en 7

• In de komende vier jaren gaan we de Drentse burgerenergie- 
beweging verankeren en verbreden: iedereen in Drenthe 
kan zich aansluiten bij een sterk lokaal energie-initiatief. We 
zetten daartoe de volgende stappen;

• We brengen doorlopend in kaart waar de behoeften bij de 
bestaande coöperaties en initiatieven liggen als het gaat om 
versterking.

• Op plaatsen waar nog geen energie-initiatief is, stimuleren 
we actief de vorming of gaan in gesprek met een naburig 
energie-initiatief. De komende drie jaar komen er voldoende 
initiatieven bij om de ‘witte vlekken’ in te vullen.

• Samen met de Drentse Kei, NMFD en lokale initiatieven 
formuleren we een ontwikkelvisie die gaat leiden tot een 
Drenthe-breed netwerk van energie-initiatieven. Vanuit die 
visie voeren we ook het gesprek met initiatieven over de 
vraag wat er nodig is om een sterk lokaal initiatief te worden, 
en hoe dat aansluit bij hun eigen visie en wensen.

De Drentse Energiebeweging
De lokale energiebeweging in Drenthe is sinds de start rond 2010 
gegroeid tot een beweging van vele tientallen energie-initiatieven. 
Heden ten dage zijn er ongeveer 60 werkgroepen (buurtteams, dorps-
belangen, wijkwerkgroepen etc.) en lokale energiecoöperaties actief 
met het vergroten van bewustwording, collectief inkopen van isolatie 
en zonnepanelen, geven van advies en het zelfstandig opwekken van 
duurzame energie. Enkele initiatieven zijn doorgegroeid tot een sterke 
partner bij het realiseren van de energieambities van bewoners en 
gemeente.  Enkele coöperaties ontwikkelen zelf grote zonne-installaties. 
Het PLED zorgt ervoor dat meer lokale werkgroepen doorontwikkelen 
tot sterke energie coöperaties of initiatieven, zodat zij de gemeenten 
en hun bewoners kunnen helpen bij het realiseren van de energie-
doelstellingen en zodat zij zelf in staat zijn grote energieprojecten te 
ontwikkelen.
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• Waar nodig helpen we nieuwe dorps- en buurtinitiatieven op 
te zetten. Samen met inwoners worden de bestaande coöpera-
tieve structuren verder versterkt. De lokale energiecoöperaties 
en stichtingen worden volwaardige gesprekspartners voor 
gemeenten en bedrijven, zorgen voor draagvlak voor maatre-
gelen en hebben een sterke basis in de gemeenschap. Doel is 
dat deze op termijn zelfstandig en zonder PLED verder kunnen.

Creëren van lokaal eigenaarschap 
Draagt bij aan operationeel doel 2
• In Drenthe werken sterke lokale energie-initiatieven mee aan 

de ontwikkeling van ontwikkeling van duurzame energiepro-
jecten. Dit gaan we uitbreiden door in veel meer dorpen aan 
de slag te gaan met opwekprojecten rond zon, (kleinschalig) 
wind en groen gas. We creëren voorbeelden van (minimaal 
50%) lokaal eigendom, zetten dat om in stappenplannen en 
kennisdocumenten en leveren professionele ondersteuning 
aan lokale vrijwilligersgroepen. 

• We werken nauw samen met de Bronnen van Ons, de coöpe-
ratieve energie-ontwikkelaar van Noord-Nederland. Vanuit 
het PLED begeleiden we de initiatieven in de opstartfase van 
een project. Als projecten naar de ontwikkelfase gaan, kan 
Bronnen van Ons de begeleiding en eventueel ontwikkeling 
overnemen en treed het PLED terug. Dat doen we in 2024 in 
zeker 10 grootschalige energieprojecten. 

Systeemintegratie 
Draagt bij aan operationeel doel 5
• De netwerkcongestie en de wens van veel dorpen om 

energieneutraal te worden biedt grote kansen voor systee-
moplossingen en innovatie.  Met dorpen worden innova-
tieve oplossingen voor het energieprobleem gevonden door 
besparing, lokale opwekking, opslag, groen gas en smart 
grids. De vrijwilligersgroepen krijgen daarbij professionele 
ondersteuning. 

• In zeker 10 dorpen/buurten leveren we kennis en innovatie 
innovatieve off grid oplossingen of starten we initiatieven 
gericht op systeemintegratie.

Bij systeemintegratie wordt aan de energie kringloop van een 
dorp of buurt gewerkt. Niet alleen wordt energie bespaard en 
duurzaam opgewekt, ook kan het worden opgeslagen en via 
een smart grid systeem gedistribueerd. Het hele energiesysteem 
van een dorp wordt aangepakt zodat een dorp of buurt, al naar 
gelang de eigen mogelijkheden en wensen, van het aardgas 
kan, energieneutraal kan worden, eigen opwek voorrang kan 
geven binnen de eigen grenzen. Energie wordt daarbij zoveel 
als mogelijk lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt. Met een 
systeemintegratieaanpak kunnen dorpen of buurten geheel of 
gedeeltelijk losgekoppeld worden van het stroom en/of gasnet.
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Professionaliseren 
Draagt bij aan operationele doelen 3,4,6
We bundelen de bestaande kennis en faciliteren kennisover-
dracht.  Door het opzetten van een goede Drentse kennisstruc-
tuur heeft de beweging kunde en voorbeelden voorhanden en 
kan men zelf aan de slag.
• Op Drentse schaal zetten we in verlengde van de goede 

ervaringen met de energiewerkplaats Drenthe verder in op 
communities of practice. 

• Face to face kennisoverdracht is een belangrijke pijler, maar 
ook in het vastleggen van die kennis wordt geïnvesteerd. 

• Voorbeelden, handleidingen en overdracht van praktijkkennis 
zijn essentieel voor het door ontwikkelen van de lokale burge-
renergiebeweging en het verankeren daarvan. Deze worden 
ontsloten via een website een digitale kennisomgeving. 

• De kennisstructuur wordt in 4 jaar doorontwikkeld en 
duurzaam geborgd binnen de lokale Drentse beweging. 
Daarbij is het denkbaar dat het PLED in deze vorm overbodig 
is en door de lokale initiatieven kan worden overgenomen.

• Binnen het PLED wordt via de energiewerkplaats Drenthe de 
provinciebrede afstemming en samenwerking georganiseerd 
van partijen die bijdragen aan de lokale energietransitie. De 
energiewerkplaats is een open platform.

Een bestendige ondersteuning van initiatieven
Draagt bij aan operationeel doel 8
Het PLED geeft de mogelijkheid om in enkele jaren stevig funda-
ment onder de ondersteuning van de initiatieven te leggen. De 
ervaring leert dat het bestendig financieren de nodige aandacht 
vergt, zodat bij het afbouwen van de provinciale subsidie geen 
gat valt. In ieder geval zijn de volgende acties nodig:
• Met de initiatieven worden afspraken gemaakt over een 

bijdrage aan de ontwikkelkosten
• Met ontwikkelaars die gebruik maken van het PLED-netwerk 

worden afspraken gemaakt over een bijdrage aan de ontwik-
kelkosten.

• Met de gemeenten, gemeenten en eventuele andere 
overheden worden afspraken gemaakt over tijdelijke medefi-
nanciering van de ondersteuning van de lokale initiatieven, 
vanuit hun verantwoordelijkheid voor de warmtetransitie, 
en de ambitie om 50% lokaal eigenaarschap te realiseren. 
Uiteindelijk is het streven tot een model te komen waarin 
overheidsfinanciering niet of zeer beperkt nodig is.

Systeemintegratie

Diverse dorpen willen energieneutraal worden. Om dat te bereiken 

zijn grote veranderingen in het lokale energiesysteem nodig. Lokale 

opwekking en opslag van energie, maar ook uitwisseling van energie 

via kleinschalige smart grids (bijvoorbeeld via elektrische auto’s) en 

productie van groen gas horen daarbij, naast verregaande bewustwor-

ding, aanpassing aan woningen en collectivisatie van de energievoorzie-

ning.  De diverse energiesystemen moeten op elkaar worden afgestemd. 

Het PLED helpt dorpen actief om hun ambities te bereiken. We zorgen 

voor kennisuitwisseling, hulp bij planvorming en zoekt de juiste uitvoe-

ringspartner en methodiek.
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Governance en werkverband

Samenwerkingsmodel
In Drenthe en Noord-Nederland is de nodige ervaring opgedaan 
met netwerksamenwerking bij het ondersteunen van de lokale 
energietransitie. We bouwen voort op de ervaringen van de 
Energiewerkplaatsen in Fryslân en Drenthe en het 1e Programma 
Lokale Energietransitie in Groningen. 
Het PLED wordt uitgevoerd via een netwerksamenwerking van 
meerdere partijen. Om het PLED goed uit te voeren is het van 
belang om de volgende zaken goed te borgen in de samenwer-
king:
• Goede verbinding met de lokale initiatieven, met regelmatige 

afstemming over het programma.
• Bedrijfsmatige stabiliteit en goede ondersteunende faciliteiten 

(beheer, secretarieel, communicatie).
• Goede verbinding met andere ondersteuningsorganisaties 

(o.a. Drents Energieloket, Expeditie Wonen).
• Goede verbinding met provinciale en gemeentelijke 

overheden
• Flexibiliteit op de inhoud: samenwerking met partijen die een 

goede bijdrage kunnen leveren aan de doelen.

• Heldere lijnen van verantwoording. Daarbij hoort ook dat er 
een scheiding is tussen uitvoerders en bestuurders, iets dat in 
de coöperatieve wereld nu nog regelmatig voorkomt.

De basis van het netwerk wordt gevormd door drie partijen: 
NMF Drenthe, de Drentse KEI en de provincie Drenthe. 
De partijen investeren in de ontwikkeling en borging van de 
gezamenlijke ambitie, en in de verdere professionele uitvoering 
daarvan. Dit doen ze ieder vanuit hun eigen rol. 

NMF Drenthe is de ‘gevestigde’ maatschappelijke organisatie 
voor duurzaamheidsgroepen Zij zet zich in voor belangenbehar-
tiging, ondersteuning van lokale initiatieven en oplossing van 
maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken. NMF heeft de 
benodigde kennis en infrastructuur om dit goed te kunnen doen.

De Drentse KEI is de vertegenwoordigende partij voor de lokale 
energie-initiatieven die bij de KEI zijn aangesloten. De KEI heeft 
de ambitie om naast vertegenwoordiging ook ondersteuning van 
de aangesloten initiatieven professioneel op te pakken. Dit wordt 
ontwikkeld in het kader van het PLED. 

Voorbeeldprojecten

In de afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven doorgegroeid 

tot sterke vrijwilligersorganisaties met een professioneel karakter.

EC Noordseveld werkt als gemeentebrede coöperatie met 

vrijwilligers en andere partners aan projecten in de gemeente 

Noordenveld. Ze leggen zonnedaken aan, bouwen een eigen 

zonneveld van 1 MW bij de NAM-locatie in Langelo, werken aan 

aardgasvrije dorpen en voeren adviesprojecten uit, bijvoorbeeld 

met de warmtecamera. 

Ec duurzaam Assen Nadat deze stadscoöperatie het dak van 

Warenhuis VanderVeen  had belegd met een coöperatieve 

zonnecentrale, is EdA met Engie, Bronnen VanOns en de Natuur 

en Milieufederatie bezig met de ontwikkeling van zonnepark/

Energietuin Assen-Zuid. Een bijzonder zonnepark (van maar liefst 

21 Mw) waar energie, ecologie en educatie elkaar gaan vinden. 

Door een andere ontwikkelaar is de coöperatie gevraagd mee 

te ontwikkelen aan de zonneplas in Ubbena. EdA laat daarmee 

zien dat lokaal eigenaarschap in samenspraak met commerciële 

ontwikkelaars prima kan.

Ansen: Energie(k)Ansen werkt aan een energieneutraal Ansen. 

Als een van de eersten in Drenthe heeft deze dorpscoöperatie 

een groot dak belegd met zonnepanelen en werken zij aan het 

aardgasvrij maken van het dorp. Hun ambitie om meer zonne-

energie te winnen maar ook een pilotonderzoek uit te voeren 

naar lokaal geproduceerd groen gas maakt Ansen nog steeds een 

koploper. 
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De provincie Drenthe financiert het PLED gedurende de 
komende drie jaar met als doel verdergaande professionalisering 
en kennisbundeling voor lokale energie-initiatieven. Vertrekpunt 
is dat dit een tijdelijke inspanning is en dat in de toekomst bij de 
realisatie van projecten door lokale energie-initiatieven middelen 
worden gegenereerd waardoor de tijdelijke financiële ondersteu-
ning vanuit de provincie voor het PLED kan worden verminderd.

Programmaregie
In de eerste drie jaren ondersteunt de provincie op vlakken als 
juridische en bestuurlijke zaken en biedt ze een programma-
regisseur voor het PLED een werkplek en toegang binnen de 
provincie. Met deze actieve betrokkenheid van de provincie 
beogen we de slagkracht en de kwaliteit van de netwerksamen-
werking binnen het PLED te versterken. 

Governance kernpartijen
Provincie, NMF Drenthe en de Drentse KEI sluiten een formele 
samenwerkingsovereenkomst. Jaarlijks wordt er een uitvoerings-
plan opgesteld door de programmaregisseur, in nauwe samen-
werking met de drie kernpartijen en eventuele overige betrokken 
partijen, bijvoorbeeld gemeenten. Het plan wordt bestuurlijk 
vastgesteld door de provincie.

Gedurende het jaar faciliteert de programmaregisseur twee tot 
drie keer overleg over de voortgang op managementniveau van 
NMF, KEI en de provincie.

Onderdeel van de werkzaamheden van de programmaregis-
seur zijn ook de jaarlijkse evaluatie van de voortgang en de 
samenwerking, gevolgd door eventuele bijstellingen (bijstelling 
operationele doelen).

Het samenwerkingsverband in Drenthe
Naast de drie kernpartijen is er een aantal organisaties die nauw 
met elkaar samenwerken. In de eerste plaats is dat Bronnen 
van Ons, het coöperatieve ontwikkelbedrijf van de noordelijke 
energiecoöperaties. Het PLED legt actief de verbinding tussen de 
projecten van de lokale initiatieven en Bronnen van Ons.
Verder zijn organisaties als Buurkracht, BOKD en Samen 
Energie neutraal actief met ondersteuning van lokale initia-
tieven en daadwerkelijke uitvoeringsprojecten, bijvoorbeeld in de 
wijkaanpak. 

De gewenste uitwisseling en afstemming geven wij vorm vanuit 
het PLED via het organiseren van de Energiewerkplaats Drenthe. 
De Energiewerkplaats Drenthe fungeert als open uitwisselings-
platform waarin diverse partijen samen komen om initiatieven, 
projecten en activiteiten te delen. De energiewerkplaats speelt 
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ook een belangrijke rol in het signaleren van kennishiaten of 
‘witte vlekken’. 
Onderdeel van de professionalisering die de komende jaren 
wordt gerealiseerd is dat duurzame energieprojecten na drie 
jaar deels kunnen worden gefinancierd vanuit de initiatieven en 
gerealiseerde projecten.

Gemeenten
De Drentse gemeenten hebben een belangrijke rol bij het onder-
steunen van de lokale initiatieven. Lokaal eigenaarschap van 
duurzame opwek is ook in het belang van de gemeenten, en op 
het vlak van de warmtetransitie ligt er een grote opgave waarin 
lokale initiatieven een grote rol kunnen spelen. Onderdeel van 
het PLED is een actief contact met de gemeenten, op inhou-
delijk vlak, maar ook als het gaat om de toekomstige tijdelijke 
financiering van het werk van het PLED. Het streven is dat na het 
eerste jaar vier gemeenten een bijdrage leveren aan de PLED.

Werkstructuur
Het uitgangspunt is een open werkwijze op basis van het 
programmaplan. Een programmaregisseur krijgt de opdracht 
om met KEI, NMF Drenthe, provincie en andere partijen een 
juiste mix van acties te vinden bij de doelen, en afspraken te 
maken over de uitvoering. Onder coördinatie van de program-
maregisseur stellen de partijen werkpakketten samen om de 

operationele doelen binnen de programmaperiode van drie jaar 
te realiseren. De programmaregisseur bepaalt in overleg met 
de betrokken partijen welke organisatie of personen het best 
in staat zijn de werkpakketten uit te voeren. Via opdrachten en 
subsidies worden de werkpakketten mogelijk gemaakt. 
De programmaregisseur zorgt voor een regelmatige afstemming 
en bewaakt de doelrealisatie. 

Het is van groot belang om het PLED en het te vormen ontwik-
kelfonds voor duurzame projecten zo goed mogelijk op elkaar af 
te stemmen. Beide zijn immers essentieel om lokale initiatieven 
in staat te stellen om daadwerkelijk projecten te realiseren. De 
programmaregisseur kan daar een goede rol in vervullen. 

Fasering

Het PLED werkt stapsgewijs toe naar een ondersteuningsstruc-
tuur voor lokale initiatieven die robuust is en meerjarig in de 
behoefte aan professionalisering van de initiatieven kan voldoen, 
en die flexibel kan inspelen op ontwikkelingen. In het eerste 
jaar voorziet de provincie in de rol van programmaregisseur. De 
financiële middelen blijven binnen de provinciale begroting en 
worden via opdrachten en subsidies door de provincie aan de 
uitvoerende partijen ter beschikking gesteld.

14



Jaar 1 Jaar2 Jaar3

• Taak- en rolbepaling

• Bepalen werkpakketten

• Inrichten werk- en afstemmingsstructuur

• Uitvoering werkpakketten

• 4 gemeenten aangesloten bij PLED

• Evaluatie werkstructuur en samenwerking

• Herbevestiging taken en rollen

• Bepalen en uitvoeren werkpakketten jaar 2

• 8 gemeenten aangesloten bij PLED

• Evaluatie samenwerking en zo nodig 
bijstellen afspraken over taken en rollen

• Herbevestiging taken en rollen

• Werkpakketten jaar 3

• Alle gemeenten aangesloten bij PLED

• Eindevaluatie

• Afspraken voor toekomst

• vormgeven ‘PLED van de Toekomst’

Jaarlijks evalueren de samenwerkingspartners het PLED. De 
sturing en coördinatie door de provincie verschuift gedurende 
het programma van de provincie naar de maatschappelijke 
partijen, zodat na drie jaar een acties van het PLED gedragen 
worden door de maatschappelijke partijen. Uitgangspunt 
daarvoor is dat de afhankelijkheid van de provinciale financie-
ring navenant wordt verminderd.

Doorontwikkeling
Het PLED richt zich op de empowerment van lokale initiatieven 
en levert in principe geen diensten aan bijvoorbeeld gemeenten, 
zoals wijk- en dorpsaanpakken. De samenwerkingsstructuur 
van het PLED kan daar wel naar toe groeien, mits ook daar 
de empowerment van lokale initiatieven mee wordt gediend. 
Verbinding met het DEL en de uitvoering van de RES zijn heel 
goed denkbaar. Daarbij bieden mogelijke geldstromen als 

Europese Elena-gelden de kans om te bouwen aan een robuust 
en duurzaam werkverband om de Drentse duurzaamheidsdoelen 
te realiseren. 

In de jaarlijkse evaluatie van het PLED wordt bekeken welke 
gevolgen dit heeft voor de organisatie en sturing. 

Financieel

Het programma wordt gedurende 3 jaar gefinancierd door de 
provincie Drenthe. Daarvoor wordt van de provincie een bijdrage 
gevraagd van in totaal €1 miljoen. Jaarlijks wordt op basis van 
een uitvoeringsplan de financiering in de provinciale begroting 
opgenomen.
Een programmatische aanpak vraagt om de mogelijkheid om 
in de tijd en tussen programmaonderdelen te schuiven. De 
provincie zorgt dat deze flexibiliteit er is en de programmaregis-
seur vormt hierin de verbindende schakel.
De activiteiten en dus de kosten bedragen voor het overgrote 
deel uren van ondersteuners en deskundigen. Met adviseurs en 
derde partijen worden contracten gesloten.
We streven ernaar de kosten voor coördinatie en programma-
beheersing niet hoger te laten zijn dan 10 procent van de totale 
begroting.
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Raming jaar 1
Opstarten €   40.000
ondersteuning initiatieven € 110.000
ondersteuning opwekprojecten €   50.000
ondersteuning systeemoplossingen €   35.000
kennisontwikkeling en -borging €   40.000
programmaregie en ondersteuning €   50.000

Totaal jaar 1 € 325.000

Verbreding financiering
Een bestendige ondersteuning van de initiatieven vraagt om 
financiering uit meerdere bronnen. Daarom is een van de 
programmadoelen het aanboren van financieringsstromen. In de 
eerste plaats gaat het dan om gemeenten. Daarnaast kunnen op 
termijn initiatieven met inkomsten uit grote opwekprojecten om 

een bijdrage gevraagd worden voor de ondersteuning die het 
PLED heeft geboden. 
Vooralsnog worden middelen van deze partijen toegevoegd 
aan het budget dat door de provincie wordt beheerd. Met 
de ontwikkeling van het PLED kunnen daar andere keuzes in 
worden gemaakt. Dit is een onderdeel van de jaarlijkse evaluatie 
en bijstelling.

Beheersing van het programma 
Het programma wordt gestuurd door de programmaregisseur op:
• Realisatie van de operationele doelen
• Bijdrage aan de strategische doelen
• De afgesproken activiteiten
• Bestuurlijke, financiële en juridische risico’s
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