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1. INLEIDING 

 

Ten behoeve van de uitvoering van het programma Klimaat en Energie 2008-2011 wordt ieder jaar 

een actieplan opgesteld. In bijlage 1 van dit actieplan staan de doelen en aanpak van het programma 

nogmaals kort op een rij. In de actieplannen geven we aan welke inspanningen jaarlijks worden 

verricht om de programmadoelstellingen te realiseren. Met het voorliggende actieplan 2011 wordt 

invulling gegeven aan het laatste uitvoeringsjaar van het programma. De nadruk zal, net zoals in 

2010, vooral worden gelegd op het realiseren van concrete resultaten.  

 

Om de klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren is samenwerking met andere partijen cruciaal. 

De provincie heeft daarom gedurende de looptijd van het huidige programma flink geïnvesteerd in het 

verstevigen van de relaties met het rijk, gemeenten, waterschappen, marktpartijen en natuurlijk 

burgers. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van klimaatcontracten met de Drentse gemeenten.  

 

Daarnaast was in het Energieakkoord Noord-Nederland (EANN) uit 2007 de samenwerking tussen de 

vier noordelijke provincies en het Rijk vastgelegd. Medeondertekenaars zijn o.a. de ministeries van EZ 

en VROM, provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland en alle 12 gemeenten van Drenthe.  

Met de aantreding van het nieuwe kabinet is het EANN afgelopen. Dit jaar zal naast de uitvoering van 

het programma in het teken staan van de voorbereidingen van en onderhandelingen over een nieuw 

energieakkoord met het Rijk. In het verlengde daarvan zal ook een nieuw programma Klimaat en 

Energie ontwikkeld worden voor de periode vanaf 2012. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de strategie voor de afronding van dit programma en de voortzetting van het 

beleid in de periode na 2011. 

 

In hoofdstuk 3 zijn de geplande acties voor 2011 per deelprogramma beschreven met de instrumenten 

die daarvoor beschikbaar zijn. 

 

Het actieplan sluit in hoofdstuk 4 af met terugblik op de inspanningen in 2010 en de daarmee 

behaalde resultaten. 
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2. UITVOERINGSSTRATEGIE 

 

In 2011 loopt het huidige programma Klimaat en Energie af. Het nieuwe college van GS houdt de 

ambities voor een stevig klimaat- en energiebeleid onverminderd in stand. Dat dwingt ons, naast het 

uitvoeren van de projecten uit dit actieplan, dit jaar ook na te denken over de toekomst van het thema 

Klimaat en Energie in de provincie Drenthe. Dit komt op een goed moment. Volgend op het SER-

Noord advies ‘Energie Akkoord Noord-Nederland II’ wordt in 2011 namelijk ook gewerkt aan de 

totstandkoming van een nieuw Energie Akkoord Noord Nederland. Binnen dit akkoord wordt ingezet 

op vijf thema’s:  

 

1. Power production and balancing 

2. Biobased Energy 

3. Vergroenen van de aardgasrotonde 

4. Smart energy systems en decentralisatie energieopwekking 

5. Kennis en Onderwijs 

 

Het nieuwe akkoord gaat uit van de eigen kracht van het Noorden. Het zet in op het versterken van de 

noordelijke samenwerking en heeft een duidelijke focus. Binnen het akkoord wordt bovendien ingezet 

op wederkerigheid met het Rijk en duidelijke verantwoordelijkheden en taken van alle ondertekenaars. 

De totstandkoming van het nieuwe akkoord wordt in nauwe samenwerking binnen de triple helix 

(bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, en publiek) voorbereid. Nog nadrukkelijker leggen we de 

verbinding tussen energie en economische ontwikkeling. De inspanningen zijn er op gericht om de 

economische potentie van de energieregio Noord-Nederland en daarbinnen Drenthe te benutten. De 

inzet op economische ontwikkeling is al een belangrijk speerpunt van het lopende programma. In 

2010 worden voorbereidingen getroffen voor het nieuwe programma waarbinnen de focus op 

economische ontwikkeling en de thema’s uit het nieuwe Energie Akkoord stevig wordt neergezet.  Het 

nieuwe programma zal vooral uitgaan van Groene Groei en meetbare doelstellingen. 

 

Binnen de uitvoering van Klimaat- en Energieprojecten wordt verdergaande internationalisering steeds 

belangrijker. Enerzijds omdat het klimaat- en energievraagstuk zich niet alleen laat oplossen binnen 

de grenzen van Nederland, laat staan binnen de grenzen van Drenthe. Anderzijds omdat voor de 

financiering van deze projecten Europese fondsen steeds belangrijker worden. Europa zet binnen 

deze fondsen sterk in op internationale samenwerking. In 2010 is daarom strategisch ingezet op 

deelname aan een aantal Interregprojecten. Binnen deze projecten werkt Drenthe niet alleen aan het 

realiseren van de programmadoelen, maar ook aan het opbouwen een relevant Europees netwerk en 

het opbouwen van ervaring in deze samenwerking. In zowel de totstandkoming van het nieuwe 

Energieakkoord als binnen de uitvoering van het Drentse programma klimaat en Energie zal 

verdergaande internationale samenwerking daarom in 2011 een belangrijk thema zijn.  

 

In het licht van voornoemde focus en beschikbare middelen voor het nieuwe programma wordt de 

samenwerking met gemeenten op een andere wijze ingestoken. De samenwerking zal per project, 

mits passend binnen de focus van het programma,  worden vormgegeven en niet meer per gemeente 

met een generiek klimaatcontract.  
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3. ACTIEPLAN 2011 PER DEELPROGRAMMA 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de vijf deelprogramma’s. Per deelprogramma wordt de algemene 

ambitie van het deelprogramma gepresenteerd. Daarna beschrijven we de activiteiten per onderwerp 

van het deelprogramma. Onderstaande tabel geeft het totaaloverzicht van reserveringen voor 2011. 

 

Reserveringen Actieplan Klimaat en Energie 2011 

Deelprogramma Diep onder Drenthe € 220.000,- 

Deelprogramma Klimaatlandschappen  

 

€ 192.500,- 

Deelprogramma Water 

 

€ 100.000,- 

Deelprogramma Bouwen € 506.987,- 

Deelprogramma Kenniseconomie € 685.000,- 

  

Instrumenten € 386.000,- 

  

Afgesloten Klimaatcontracten
1
 met gemeenten € 3.129.826,- 

  

Drentse Energie Organisatie € 1.500.000,- 

  

Subtotaal € 6.720.313,- 

Programmamiddelen onvoorzien € 7.781,- 

Totaal € 6.728.094,- 

 

In de klimaatcontracten zijn met alle twaalf gemeenten afspraken gemaakt over te behalen doelen en 

resultaten van de gemeentelijke Klimaat en Energieprojecten voor de periode  2010 en 2011. Met 

middelen en inzet vanuit de provincie worden deze projecten versneld tot uitvoer gebracht, of wordt 

het effect vergroot. 

 

 

                                                      
1
 Waarbinnen ook de bijdrage aan ATALANTA EMMEN 2011 
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Deelprogramma Diep onder Drenthe 

Algemene ambitie 

De Drentse ondergrond biedt beloftevolle kansen om bij te dragen aan het verduurzamen van de 

energievoorziening. Het deelprogramma Diep onder Drenthe kent de volgende ambitie: 

• Het stimuleren van geothermieprojecten voor onderzoek, planvorming, vergunningaanvraag 

en aanleg van installaties.  

• Het stimuleren van grootschalige toepassing van Warmte Koude Opslag (WKO, open en 

gesloten systemen).  

• Onderzoek en besluitvorming over opslag van gassen en energie in lege gasvelden, 

zoutkoepels en aquifers.  

• Uitdrukkelijk blijven wij opslag van kernafval in de ondergrond uitsluiten. 

Activiteiten Geothermie 

• Aanvullende risicoregeling van de provincie Drenthe voor boringen. 

• Adviezen bij ontwikkelen van geothermie projecten van derden. 

• Projectmatige aanpak voor realisatie geothermie in Drenthe. 

• Locatiespecifiek onderzoek geothermie op kansrijke locaties zoals in Hoogeveen. 

• Voorbereiding Interreg project European Geothermal Urban Regions. 

• Ondertekening convenant voor realisatie geothermie voor tuinbouw ZO-Drenthe 

Activiteiten CO2 afvang, transport en opslag (CCS) 

• Inbreng bij mogelijke rijksplannen voor opslag van CO2. 

• Uitvoering CCS-beleid conform motie van provinciale staten van Drenthe van 15 december 

2010.  

Activiteiten Warmte Koude Opslag (WKO) 

• De WKO-tool wordt onderdeel van de WKO-website. 

• Implementatie nieuw systeem voor monitoring en registratie op basis van ‘Groen licht voor 

bodemenergie’.  

• Onderzoek naar het functioneren van gesloten systemen. 

• Oplevering WKO handhavingsprogrogramma met een overzicht van te nemen maatregelen 

bij welke activiteiten en de benodigde inzet voor handhaving. 

• Opleveren nieuwe meldingsformulieren ten behoeve van de monitoring en handhaving. 

• Aanstellen WKO-makelaar om het ontwikkelen van WKO-projecten te stimuleren.  

• Communicatiemateriaal ontwikkelen, presentaties/workshops. 

• Actieve samenwerking met gemeenten en diverse bijeenkomsten bij gemeenten voor het 

uitdragen beleid en regelgeving met nadruk op communicatie en stimulatie. 

• Advisering en begeleiding van het opstellen van masterplannen WKO in de gemeenten 

Emmen, Hoogeveen en Assen. 

Activiteiten afweging gebruiksfuncties ondergrond 

• Digitale publicatie van de vastgestelde structuurvisie ondergrond. 

• Verdere uitwerking van de structuurvisie diepe ondergrond 

• Doorwerking van het beleid in de Verordening Ruimtelijk Omgevingsbeleid.  

• Kennisconferentie rijk en provincies over afweging gebruiksfuncties ondergrond. 

• Structuurvisie ondergrond verankeren in de structuurvisie voor ondergrond van het rijk.  

• Onderzoek naar de mogelijkheden van opslag perslucht in de zoutkoepel te Hooghalen. 

(Compressed Air Energy Storage). 

Beschikbaar budget is € 220.000,- 
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Deelprogramma Klimaatlandschappen 

Algemene Ambitie 

De verduurzaming van onze energiehuishouding en de aanpassing aan klimaatverandering zijn van 

invloed op de ruimtelijke inrichting. Andersom zijn de keuzes die we maken in de ruimtelijke ordening, 

van invloed op het klimaat- en energiebeleid. Deze wisselwerking staat bekend als de filosofie van 

Grounds for Change en is de rode draad in dit deelprogramma.  

Hiermee hangen de volgende ambities samen. 

• Het beperken van de uitstoot van broeikasgassen uit de bodem en daarmee samenhangende 

activiteiten op het gebied van natuur en landschap, landbouw en recreatie en toerisme. 

• Een robuuste natuur, landbouw en toeristische sector die in staat zijn zich aan te passen aan 

klimaatveranderingen. 

• Het vergroten van de bijdrage van biomassa uit landbouw, natuur en landschap aan een 

duurzame energieproductie. 

• Het inrichten van gebieden als klimaat- en energielandschap 

• Het verbinden van deze ambities met de uitvoering van het PMJP. 

Activiteiten Natuur 

• Aanleggen 150 ha bos (via het Groenfonds) ten behoeve van vastleggen CO2.  

• Het versterken van de schakels in de keten van energiewinning uit biomassa uit natuur en 

landschap (via het Interreg NEND-project
2
)  

Activiteiten Landbouw 

• Afronden Hotspot Landbouw en Klimaat Noord Nederland. 

• Afronden Hotspot Oude Vaart en Reest. 

• Verkennen mogelijkheden gebruik biomassa (uit landschap, natuur en landbouw) voor 

duurzame energievoorziening gebouwen Veenhuizen. 

• Voortzetting project ‘Duurzaam boer blijven in Drenthe’. 

Activiteiten Recreatie en Toerisme 

•     Vergroten aantal bedrijven in deze sector met het keurmerk Green Key. 

Activiteiten Klimaat en Energie in het landschap 

• Afronden Adaptatiescan in negen Drentse gemeenten, toepassen scan op provinciaal 

schaalniveau en verkennen mogelijkheden vervolgacties. 

• Haalbaarheidsonderzoek naar realisatie integraal klimaat- en energielandschap in het 

Achterste Diep nabij Exloo. 

• Methode toepassen voor bepalen omvang uitstoot broeikasgassen uit de bodem op 

gebiedsniveau. 

• Afronden Hotspot Veenkoloniën (onderzoek naar toepassen nieuwste klimaatkennis). 

Beschikbaar budget is € 192.500,-- 

                                                      
2
 NEND = Nieuwe Energie uit Natuur en Landschap 
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Deelprogramma Water  

Algemene Ambitie 

Klimaatverandering betekent voor Drenthe een toename van droogte in de zomer en een toename 

van de neerslag gepaard gaande met heftige buien. Dat biedt zowel kansen (langer groeiseizoen) als 

ook bedreigingen zoals wateroverlast. De provincie heeft zich met het convenant Meppelerdiep en 

het convenant Zuidwest gecommitteerd aan waterbergingsopgaven. Door te participeren in dit 

convenantl, worden ook doelen gerealiseerd op het vlak van Natura 2000 en de grondwatervoorraad. 

De uitvoering vindt plaats in nauwe samenhang met de gebiedsgerichte aanpak vanuit het PMJP.  

Het deelprogramma kent de volgende ambitie: 

• Versnelling realiseren in de opgave om water te bergen en vast te houden (o.a. convenant 

Meppelerdiep,) 

• Totale opgave tot 2015: 10,65 miljoen m3 water bergen en 7,6 miljoen m3 water vasthouden. 

• Strategieontwikkeling gericht op het benutten van kansen en inspelen op effecten van 

klimaatsverandering 

• Kennis ontwikkelen en delen met partners (o.a. project ‘Landbouw op Peil’) 

• Bewustwording  

Activiteiten projectontwikkeling water bergen en vasthouden 

• Voorbereiden maatregelen passend binnen convenant  Zuidwest, leidende tot 3 – 5 miljoen 

m3 water bergen/vasthouden.  

Activiteiten Kennisontwikkeling en strategieontwikkeling 

• Opstellen onderzoeksagenda gericht op strategieontwikkeling beekdalen (o.a. innovatieve 

grondwatervisie) en veenoxydatie in samenwerking met waterschappen. 

• Kennisontwikkeling sensortechnologie in relatie tot klimaatsverandering en waterbeheer 

(Voortzetten projecten watersense, aquarius en SAWA) 

• 2e fase droogteonderzoek (in samenwerking met Groningen en Friesland) 

Beschikbaar budget is € 100.000,- 
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Deelprogramma Bouwen 

Algemene ambitie 

In het Noordelijk Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het versneld verbeteren van de 

energetische kwaliteit van zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Deze ambities zijn vervolgens 

uitgewerkt in een actieplan, het zogenaamde ‘100.000 woningenplan’. Op het niveau van Noord-

Nederland wordt gestreefd om de energieprestaties van 65.000 woningen in de bestaande bouw en 

35.000 woningen in de nieuwbouw, te verbeteren. Behalve aan woningen, denken we ook aan 

verbetering van scholen en utiliteitsbouw.  

Het deelprogramma Bouwen kent de volgende ambities: 

• Door programmatische aanpak de energiebesparing in de bestaande bouw, de CO2-uitstoot 

verminderen. 

• Door een versnelde aanscherping de EPC-norm in Noord-Nederland (medio 2010) de 

energieprestaties van nieuwbouwwoningen verbeteren (Deze ambitie is inmiddels niet 

haalbaar gebleken. Zie hoofdstuk 5 Terugblik 2010).  

• Het stimuleren van integraal klimaatbestendig ruimtelijk ontwerpen bij nieuwbouwprojecten. 

• Het structureel en integraal verbeteren van energieprestaties en binnenmilieu van scholen. 

• Het geven van het goede voorbeeld door het zichtbaar meenemen van energiebesparingopties 

in het ‘Provinciehuis van Morgen’. 

• Drenthe wil minimaal 40% reductie in het energiegebruik voor openbare verlichting. 

Activiteiten bestaande bouw/100.000 woningenplan 

• Uitvoeren financiële instrumenten noordelijk Energiebesparingfonds (uitgevoerd door SNN, 

SVn en loket MMM) SEBB en SIEBB en enkele pilots m.b.t. duurzaamheidleningen (Assen, 

Meppel, Hoogeveen en Emmen). 

• Gemeenten verlenen informatie aan particuliere woningbezitters over mogelijkheden van 

energiebesparing en 2-4 gemeenten zetten een “Energieke WIJ(k)aanpak” op i.s.m. NMFD. 

• Via Klimaatcontracten gemeenten financieel en inhoudelijk ondersteunen bij hun projecten 

gerelateerd aan ambities 100.000 woningenplan. 

• De in 2007-2008 met de woningcorporaties afgesloten Prestatieovereenkomsten Energie 

worden in 2011 aan gemeenten overgedragen. 

• Uitvoering Interreg NEND-project “Binnenklimaat en energiebesparing scholen” in gemeenten 

Borger-Odoorn en Emmen (91 basisscholen). 

• Uitvoering Interreg NEND-project “particuliere woningvoorraad gericht op vorming consortia en 

(door hun) ontwikkelen innovatieve concepten (aanpak) om bestaande woningen energetisch 

te verbeteren 

• Seminar “Energiebesparing in vastgoedmanagement”, inventariseren van energieprestaties en 

verduurzaming van overheidsgebouwen en de bekostiging daarvan. 

Activiteiten nieuwbouw/100.000 woningenplan  

• Aanwijzen van Koplopergebieden Duurzame Nieuwbouw in Drenthe (9 in NN) en bieden 

financiële ondersteuning vanuit tenderregeling. 

• Het stimuleren van energiezuinige en zo mogelijk klimaatneutrale woningen als opmaat naar 

een klimaatneutrale wijk of dorp.  

Activiteiten openbare verlichting/ 100.000 lichtmastenplan 

• Opruimen van enkele honderden lichtmasten (als vervolg op 1.500 verwijderde masten in 

2009-2010). Verder terugdringen energiegebruik straatverlichting bij provincie en gemeenten. 

• Realiseren proefprojecten innovatieve verlichting bij rotondes N-wegen en fietspaden 

• Terugdringen energiegebruik provinciale steunpunten Wegen en Kanalen. 

Beschikbaar budget is € 506.987 
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Deelprogramma Kenniseconomie 

Algemene ambitie 

Drenthe biedt een goed ontwikkelklimaat voor duurzame, innovatieve en kennisintensieve 

energieopties en wil economische kansen voor het bedrijfsleven paren aan het versnellen van de 

innovatieketen van energietransities. Drenthe zet in op de sleutelgebieden energie, 

sensortechnologie en Agribusiness (Koers Noord en Kader voor Economische Investeringen(KEI)).  

Het deelprogramma Kenniseconomie kent de volgende ambitie: 

• Het stimuleren van alternatieve duurzame brandstoffen, zoals Groen Gas en de verdere 

ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen. 

• Het stimuleren van de ontwikkeling van minimaal 1 energie transitie park dat als voorbeeld en 

proeftuin dient voor innovaties. 

• Het onderzoeken en stimuleren van de mogelijkheden van de biobased economy. Stimuleren 

projectontwikkeling rond bovenstaande thema’s. 

• Verkennen financieringsmogelijkheden en bevorderen financiële participatie door derden. 

Activiteiten Energieproductie 

• De realisatiestrategie voor windenergie wordt afgerond.. Tevens wordt een pilot opgestart 

voor de oprichting van een windcorporatie. 

• Ontwikkelen warmtekansenkaart.  

• Uitvoeren Interregproject Hansa Energy Corridor 

• Opzetten Drentse Energie Organisatie en lopende projectenportefeuille oppakken 

Activiteiten Groen Gas  

• Uitvoeren Noordelijke Taskforce m.b.t. de ontwikkeling van Groen Gas 

(kennis/infra/markt/financiën/lobby).  

• Faciliteren ontwikkeling Groen Gas hubs (samen met Energy Valley). 

• Uitvoeren leadpartnership Interreg Groen Gas 

• Via klimaatcontracten (en/of Innovatief Actieplan Drenthe Klimaat en Energie) financieel 

ondersteunen realisatie groengas initiatieven.  

Activiteiten Mobiliteit/100.000 voertuigenplan 

• Aanjagen, verspreiden van kennis en verbinden van initiatieven m.b.t. duurzame 

brandstoffen. 

• Stimuleren vraagkant Groen Gas door stimulering vulpunten Groen Gas/aardgas i.s.m.  

gemeenten. 

• Verduurzamen eigen wagenpark. 

Activiteiten Energie Transitie Parken 

• Doorontwikkelen visie ETP Midden Drenthe samen met relevante partijen en afsluiten 

gebiedsontwikkelcontract. 

• Binnenhalen FES-middelen voor de infrastructuur van de  Groen Gas Hub Wijster 

• Ondersteunen/faciliteren realisatie eerste Groen Gas Hub op ETP Midden Drenthe. 

• Via klimaatcontracten (en/of Innovatief Actieplan Drenthe Klimaat en Energie) financieel 

ondersteunen realisatie generieke voorzieningen op Energie Transitie Parken 

Activiteiten Energiebureau ZO-Drenthe 

• Coördinatie van activiteiten m.b.t. energie, geothermie en  warmtenet.  

• Uitvoeren onderzoek naar energienet ZO-Drenthe. 

• “Routekaart Warmte” opgesteld voor ZO Drenthe; kansrijke projecten en knelpunten in kaart. 

• Opstellen projectplannen restwarmte en geothermie voor ZO Drenthe.  

Beschikbaar budget is € 685.000,- 
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Instrumenten 

Activiteiten instrumenten 

De volgende instrumenten worden ingezet of worden verder doorontwikkeld:  

• Klimaatcontracten met gemeenten (gereserveerd budget: zie overzicht reserveringen 

hoofdstuk 3). 

• Binnen het Innovatief Actieplan Drenthe is voor de periode 2009-2012 in totaal 1,1 miljoen 

euro beschikbaar gesteld voor Energieprojecten. Hiervan is € 530.000,- in de tender van 

2009 besteed. Voor de periode 2011-2012 is binnen het IAD € 570.000,-  voor 

Energieprojecten beschikbaar. Deze middelen zijn in 2009-2010 vanuit het programma 

Klimaat en Energie aan de reserve IAD toegevoegd en worden derhalve niet in onderstaand 

budget getoond.. 

• Stimuleringsregelingen voor de bestaande bouw in het kader van het 100.000 woningenplan 

(uitvoering via SNN). 

• Gebruik maken van bestaande programma’s zoals Interreg, OP Noord (EFRO) en Koers 

Noord (op weg naar pieken).  

Activiteiten monitoring  

• CO2-monitor up to date houden met provinciale en gemeentelijke projecten 

Activiteiten Communicatie 

• Communicatie gericht op partners via www.groundsforchange.nl en Linkedin  

• Communicatie gericht op particulieren, bedrijven en scholen via www.drenthebespaart.nl 

• Conferentie Duurzame gebiedsontwikkeling 2011: DNA van Drenthe 

• Leren voor Duurzame Ontwikkeling 

Beschikbaar budget is € 386.000,- 
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4. TERUGBLIK 2010 

 

Met de goedkeuring van Actieplan 2010 door Gedeputeerde Staten is het derde uitvoeringsjaar van 

het programma ingezet. In dit uitvoeringsjaar zijn binnen de vijf deelprogramma’s veel inspanningen 

verricht en zijn diverse initiatieven gefinancierd.  

Met alle 12 gemeenten zijn klimaatcontracten afgesloten waarbinnen concrete afspraken zijn 

vastgelegd over de uitvoering van Klimaat- en Energieprojecten. Door het versterken van het 

partnerschap is de slagkracht van het programma enorm vergroot en is meer focus op robuuste 

ontwikkelingen en concrete projecten gelegd waarbij partijen rond deze projecten zijn gebonden.  

Het afgelopen jaar is ook een duidelijke omslag gemaakt van projectvoorbereiding naar 

projectrealisatie. Met de realisatie van projecten is de focus waarbinnen het programma Klimaat en 

Energie successen boekt steeds scherper in beeld gekomen. 

 

In een tussentijdse rapportage met betrekking tot de monitoring van de energieprojecten binnen het 

Energieakkoord Noord-Nederland wordt duidelijk dat de doelstellingen voor 2011 niet gehaald worden. 

Van de voorgenomen CO2-emissiereductie wordt in het Noorden 64% gehaald. Voor duurzame 

energie ligt dit percentage op 51%. Op dit moment draagt de Provincie Groningen in noordelijk 

verband veel bij aan de opwekking van duurzame energie door toepassing van grootschalige 

windenergie. Wanneer er naar de specifieke Drentse prestaties gekeken wordt, dan haalt Drenthe 

36% van het beoogde Drentse aandeel (36% van 1,25 Mton CO2-emissiereductie in 2011) binnen de 

Noordelijke doelstellingen. Voor duurzame energie in Drenthe geldt dat er ongeveer 32% van het 

beoogde Drentse aandeel (32% van 12,5 PJ  in 2011) binnen de Noordelijke doelstellingen.wordt 

bereikt. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er de komende jaren een inhaalslag zal plaatsvinden 

omdat veel energieprojecten zich nog in de voorbereidende fase bevinden. Voorbeelden hiervan zijn: 

de ontwikkeling van van grootschalige windenergie in de Drentse Veenkolonien, toepassing van 

geothermie in de glas- en tuinbouw in ZO-Drenthe en overige gebieden in Drenthe en uitvoering van 

WKO-projecten. Deze 3 voorbeelden op zich zullen naar schatting 0,34 Mton bijdragen aan de 

toekomstige Drentse CO2-emissiereductie.  

 

 

In vergelijking met de landelijke cijfers doet Noord-Nederland het relatief goed en loopt als geheel voor 

op de landelijke trend. 
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Belangrijkste inhoudelijke voortgang 2010 

 

Algemeen 

• 12 klimaatcontracten met gemeenten waarbinnen afspraken zijn gemaakt over de uitvoering 

van concrete projecten die bijdragen aan de Klimaat- en Energiedoelstellingen. 

• Medio april heeft de succesvolle Grounds for Change conferentie plaatsgevonden. 

• In het kader van het Innovatief actieplan Drenthe zijn de diverse energieprojecten 

gehonoreerd.  

• Drenthe is voorzitter geworden van Europese Encore-netwerk en is gekozen om in september 

2012 samen met de provincie Groningen en Fryslân het internationale Encore-congres te 

organiseren. 

 

Diep onder Drenthe: 

Geothermie 

• Twee opsporingsvergunningen geothermie in ZO-Drenthe zijn door het rijk verleend. 

• Uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek geothermie in de gemeente Hoogeveen. 

• Aanvragen voor opsporingsvergunningen voor Emmen en Hoogeveen zijn nog in procedure; 

de aanvraag voor Assen is in voorbereiding. 

• De businesscase voor geothermie tuinbouw ZO-Drenthe is voorbereid en het convenant is 

getekend. 

• Onderzoek inventarisatie CO2-levering aan de tuinbouw is afgerond. 

• Onderzoek naar mogelijk hergebruik oude boorput voor geothermie in Emmen is afgerond.  

• Convenant voor realisatie warmtenet Europark in Coevorden is getekend.  

 

CCS 

• Uitvoering communicatie over CCS zoals informatiebijeenkomsten voorkeurslocaties. 

• Bijdrage aan de stichting Borg voor de voorbereiding van een demonstratieproject. 

• Bestuurlijk overleg na publicatie regeerakkoord en stopzetting noordelijke dialoog. 

 

WKO 

• Het WKO-beleid is vastgelegd in de structuurvisie voor de ondergrond en de bijbehorende 

regelgeving is in de Provinciale omgevingsverordening opgenomen. Bovendien is er een 

WKO-tool gemaakt waarmee toekomstige gebruikers een quickscan kunnen uitvoeren.  

• Klankbordgroep WKO functioneert als platform naar tevredenheid van partijen. 

• Provinciale website in concept gereed. 

• Er is een aangepaste provinciale verordening op basis van de structuurvisie ondergrond. 

• Diverse WKO-projecten zijn opgenomen in klimaatcontracten en deels in uitvoering.  

• Er is een cursus beheer en onderhoud voor bestaande WKO-beheerders in Groningen en 

Drenthe gegeven, in samenwerking met het Van Hall instituut en de provincie Groningen 

• Er is een Quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheid om koude en/of warmte uit de 

Brunstingerplas te Beilen te winnen. 

• Na inventarisatie is er akkoord bereikt over een nieuw systeem voor monitoring en registratie.  

• Een nieuw WKO-handhavingsprogramma is opgestart.  

• Landelijke inbreng via projectteam WKO (rijk en provincies) over onder andere regelgeving. 

 

Afweging gebruiksfuncties ondergrond 

• De plan-MER voor de structuurvisie ondergrond is afgerond. 

• De plan-MER is voor advies gezonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage. 
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• De m.e.r.- commissie gaf een positief advies. 

• Het ontwerp van de structuurvisie is opgesteld en ter inzage gelegd met de plan-MER.  

• De nota van beantwoording van de ingediende zienswijzen is opgesteld. 

• Het definitieve ontwerp is opgesteld en ter vaststelling gezonden aan provinciale staten. 

• De structuurvisie is vastgesteld door provinciale staten. 

 

Klimaatlandschappen 

Natuur 

• Stage-onderzoek afgerond naar vergroting mogelijkheden gebruik biomassa uit natuur en 

landschap voor energieopwekking. 

• Interreg NEND-project  (Nachhaltige Energie Niederlande-Deutschland) gestart met 

netwerkopbouw en kennisontwikkeling ter voorbereiding subsidietrajecten. 

 

Landbouw 

• Tweehonderd boeren zijn aangesloten bij het project ‘Duurzaam boer blijven in Drenthe’, met 

aandacht voor klimaatverandering. 

• Serie artikelen geplaatst in landbouwblad over boeren in Drenthe en klimaatverandering. 

• Hotspot Oude Vaart en Reest is gestart met eerste klimaatatelier. 

• Haalbaarheidsstudie benutting biomassa uit natuur, landschap en landbouw voor duurzame 

energievoorziening Veenhuizen is gestart 

 

Recreatie en Toerisme 

• Energiemaatregelen uitgevoerd aan recreatiebedrijven RON
3
, met behulp van provinciale 

ondersteuning, als opmaat voor een regionale voorbeeldfunctie. 

 

Klimaat en Energie in het landschap 

• Uitvoering Hotspot Veenkoloniën gestart. 

 

 

Water 

• Samen met de waterschappen is een onderzoeksagenda opgesteld. In samenhang met de 

Deltacommissie wordt onderzoek uitgevoerd naar droogte en waterbeschikbaarheid.  

Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van sensortechnologie in relatie tot waterbeheer 

en klimaatsverandering (Watersense en Aquarius) 

• Met provinciale subsidie vanuit het programma klimaat en Energie zijn maatregelen passend 

binnen het convenant Meppelerdiep (water vasthouden in het Dwingelderveld) in uitvoering 

gebracht.  

 

Bouwen  

• Voor gemeenten is vanuit het 100.000 woningenplan door de NMFD de “Energieke 

WIJ(k)aanpak” ontwikkeld en in de markt gezet. Via de Klimaatcontracten hebben in eerste 

instantie Midden-Drenthe en Assen toegezegd van start te gaan met de WIJ(k)aanpak. 

• Bij projecten die vanuit de Drentse Versnellingsagenda (nota ‘Stimuleringsmaatregelen 

Drentse Woningmarkt’, juli 2009) door de provincie financieel worden ondersteund, worden 

voorwaarden gesteld voor wat betreft het duurzaamheidaspect (ten minste 20% lagere EPC).  

                                                      
3
 RON = Recreatie Ondernemers Noordenveld 
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• Profilering noordelijke ambities 100.000 woningenplan door het geven van een presentatie op 

het landelijke congres Duurzaam vastgoed d.d. 30 juni 2010. 

• Via de Klimaatcontracten zijn met gemeenten financiële en organisatorische afspraken 

gemaakt om invulling te geven aan het 100.000 woningenplan voor de periode 2010-2011.  

• Kort voor de zomer is door het Rijk (demissionair minister Van Middelkoop) besloten Noord-

Nederland niet bij AMvB aan te wijzen als Koplopergebied Duurzame Nieuwbouw (EPC 0,5). 

Het Rijk heeft de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in totaal maximaal 

€ 900.000 ter beschikking gesteld om zeer energiezuinige nieuwbouw projecten te faciliteren. 

De financiële bijdrage is bedoeld voor ambitieuze gemeenten die behoefte hebben aan (extra) 

procesondersteuning, monitoring en kennisdeling. AgentschapNL is hierbij actief betrokken. 

De provincies hebben hiervoor  gezamenlijk een tenderregeling uitgewerkt.  Het college van 

GS heeft dit voorjaar 5 Drentse koplopergebieden benoemd die samen ruim 450.000 euro 

subsidie krijgen. 

• Het projectvoorstel om 4% van het EFRO-budget in te zetten ten behoeve van energie-

efficiënte maatregelen (Herstelwet EU) is op 5 november 2010 door de Bestuurscommissie 

van SNN goedgekeurd. Noordelijk hebben we tot 2013 in het Energiebesparingfonds 

beschikking over € 20,25 mln (6,75 mln EFRO, 6,75 mln Rijk, 6,75 mln noordelijke provincies). 

Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de werkgelegenheid in de bouw- en 

installatiesector (Drentse Versnellingsagenda) en wordt bijgedragen aan de energie- en 

klimaatdoelstellingen (100.000 woningenplan). Vanuit het Energiebesparingfonds zijn een 

drietal financiële instrumenten in de markt gezet, waarvan twee gericht op particuliere 

woningeigenaren (SEBB en revolverende fondsen) en één op woningcorporaties (SIEBB). 

• Via de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw, afgekort SEBB, is noordelijk ruim 

€ 2,5 mln. (via SNN) uitgekeerd aan bijna duizend particuliere woningbezitters, waarvan circa 

275 in Drenthe. 

• De regeling voor woningcorporaties, de SIEBB 2010-2013, is in november 2010 van start 

gegaan.  

• Uit monitoring van de in 2007 en 2008 met 8 corporaties gesloten Prestatieovereenkomsten 

Energie is gebleken, dat nog circa 9% van de totale woningvoorraad label F- en G-woningen 

betreft (2008 nog 23%). Het percentage label A-, B- en C-woningen is bij de 8 corporaties in 3 

jaar al flink gestegen: van 29% tot 50%. 

• Bijna 750 lichtmasten langs provinciale wegen zijn verwijderd. Het in 2009 gestarte project 

loopt door tot 2011 en mogelijk langer. 

• Voor steunpunt Rogat (Meppel) van Wegen en Kanalen is in beeld gebracht welke 

maatregelen getroffen kunnen worden om het energieverbruik terug te dringen en duurzame 

energie op te wekken. Voorbereidingen zijn getroffen om in 2011 tot uitvoering over te gaan. 

 

 

Kenniseconomie 

 

Energieproductie 

• Er is een haalbaarheidsonderzoek energieweb Coevorden uitgevoerd 

• Proces windpark Coevorden loopt, is in afwachting van toekenning SDE 

• Voor windenergie is Oost-Drenthe als zoekgebied aangewezen en een stuurgroep van de 

betreffende gemeenten, onder regie van provincie Drenthe zorgt voor uitvoering van het plan 

van aanpak. Inzet is gericht op het vinden van geschikte locaties met voldoende draagvlak bij 

bevolking en initiatiefnemers.  

• Beoogde initiatiefnemer bio-ethanolproductielocatie (ETP Midden Drenthe) heeft initiatief 

gereed voor aanvraag vergunningen maar zoekt nog financiële garantstelling 
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• Businesscase Drentse Energie Organisatie is afgerond. Provinciale staten hebben met een 

amendement sturing gegeven aan de oprichting van de DEO.  

• Toepassing zonne-energie in de Veenkoloniën: één ondernemer heeft  overeenkomstig de 

insteek van ‘zon voor asbest’ panelen geplaatst en zijn bebouwing aangepast. In 2011 volgen 

nog 5 ondernemers op vergelijkbare wijze. 

• De projectontwikkeling voor Biobased Economy, de vergroening van de chemische industrie 

door toepassing van reststoffen uit de agroketen, is gestart. Begin 2011 zal er een 

projectvoorstel bij Interreg worden ingediend.   

  

Groen Gas 

• In Witteveen is een grote vergistingsinstallatie(1.6 Mm3) met hergebruik van restwarmte 

gevestigd. Eind 2010 is gestart met de proefproductie.  

• SDE Groen Gas Hub en vergister Wijster is mede dankzij inspanningen van de taskforce 

groen gas gehonoreerd. 

• 4,8 mln FES-middelen voor Groen Gas HUB infrastructuur Wijster aangevraagd, deze 

middelen zijn inmiddels onder voorbehoud van positieve staatssteuntoets toegekend. 

• Koers Noord aanvraag voor Groen Gas Hubs is aangevraagd en toegekend. 

• CODE-concept (digestaatbehandeling) is afgerond. 

• De eerste stappen gezet ten behoeve van een gebiedsontwikkelingscontract waarmee de 

verdere ontwikkeling van het ETP en de omgeving daarvan in een duidelijke structuur wordt 

neergezet. 

Mobiliteit/100.000 voertuigenplan 

• Convenant met bedrijfsleven afgesloten waarin partijen zich verbinden aan de uitvoering van 

het 100.000 voertuigenplan. 

• Groen Gas vulpunt Beilen geopend. 

 

Energietransitieparken (ETP) 

• Charette ETP Wijster is afgerond en heeft geleid tot de intentie om een 

gebiedsontwikkelingscontract af te sluiten met de betrokken partijen in Wijster. 

• Communicatieplan ETP Midden Drenthe gereed voor uitvoering. 

• Eén partij heeft grond in Wijster gekocht (inzet hoogwaardige warmte); vier partijen voeren 

gesprekken met Essent Milieu Wijster 

• Convenant warmtenet ETP Coevorden is getekend. 

 

Instrumenten 

• Met 12 gemeenten zijn klimaatcontracten afgesloten. 

• De Grounds for Change conferentie is met succes afgerond. 

• Via de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw is noordelijk ruim € 2,5 mln. (via 

SNN) uitgekeerd aan bijna duizend particuliere woningbezitters, waarvan circa 275 in Drenthe. 

Op 15 december 2010 is de gemeente De Wolden gestart met een eigen (identieke) 

subsidieregeling voor energiebesparing (uitvoering door SNN). 

• De regeling voor woningcorporaties, de SIEBB 2010-2013, is in november 2010 van start 

gegaan. Corporaties hebben in een maand tijd reeds voor € 2,6 mln. aan aanvragen bij SNN 

ingediend, goed voor de energierenovatie van circa 600 woningen in de sociale sector.  

• Subsidies zijn verworven voor de INTERREG IVa-projecten met partners uit de Eems-Dollard 

Regio voor het NEND-project, waaronder de projecten “Binnenklimaat en Energiebesparing 

scholen” en “Particuliere woningvoorraad” (consortiavorming).  
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Financieel  

Voor de uitvoering van het programma was in 2010 € 6.970.731,-  beschikbaar. Hiervan is  

€ 1.270.000,- voor klimaat- en energiedoeleinden overgeheveld naar het pmjp en het IAD. Tezamen 

met een niet begrote, inkomstenpost van € 165.326,- was  in 2010 voor de uitvoering binnen het 

programma € 5.866.057,- beschikbaar. De werkelijke realisatie in 2010 bedroeg € 5.886.443,- 

waarmee per saldo een overschrijding van € 20.386,- is opgetreden.  

 

Voor het gehele programma wordt een cofinancieringfactor van 1:4 nagestreefd. Met de beschikbare 

middelen in 2010 zijn projecten uitgevoerd waarvan het totale investeringsvolume ruim 20 miljoen 

betreft. Daarmee kan worden gesteld dat over de bestede middelen in 2010 een gemiddelde 

cofinanciering van 1:4 gehaald is. Daarnaast zijn projecten opgestart waarvan het uiteindelijke 

investeringsvolume 100 tot 150 miljoen euro zal bedragen. 
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Bijlage 1 KADER en DOELSTELLING van het programma Klimaat en Energie 2007-2011 

 

De programmatische aanpak van het programma Klimaat en Energie houdt in het kort in: 

1. een beperkte looptijd van 4 jaar (2008 t/m 2011) 

2. een korte termijndoelstelling (CO2 emissieplafond van 4.1 Mt eind 2011) en lange 

termijndoelstellingen gericht op zeven verandergebieden 

3. een heldere sturingsfilosofie en aanpak (Grounds for Change en MAPproach) 

4. vijf deelprogramma’s met activiteiten voor de periode 2008 t/m 2011 (deelprogramma’s zijn: 

Diep onder Drenthe, Klimaatlandschappen, Water, Bouwen en Kenniseconomie)  

5. een meerjarig budget (2008-2011). 

 

Het Energieakkoord Noord-Nederland (EANN) uit 2007 kende een ambitie van 40-50 PJ duurzame 

energie en 4-5 Mt CO2-emissiereductie in 2011 (CO2-emissiereductie t.o.v. 2007). De volgende vijf 

strategische thema’s werden benoemd: 

1. Energiebesparing in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie 

2. Duurzame energie 

3. Bio-transportbrandstoffen en duurzame mobiliteit 

4. Schoonfossiele energie: het voorbereiden voor en eventuele realisatie van CO2-opslag 

5. Kennis en innovatie 

Op basis van deze ambities en de ambities uit het collegeprogramma 2007-2011 is het programma 

Klimaat en Energie 2008-2011 tot stand gekomen. 

 

Doelstelling programma Klimaat en Energie 2008-2011 

Het programma is beleidsmatig stevig verankerd binnen het provinciaal beleid. Het Collegeprogramma 

2007-2011 kent een ambitie van 30% reductie van de CO2-uitstoot in 2020, ten opzichte van 1990. In 

de verklaring “Noord-Nederland op weg naar een klimaatbestendige regio” (2008) hebben Provinciale 

Staten aangegeven zich te willen inzetten voor: 

1. versterken van de uitvoering van de eigen beleidsopgaven, daarbij betrekkend de 

beleidsgebieden natuur, ruimte en economie 

2. naast mitigatiebeleid een effectief adaptatiebeleid ontwikkelen 

3. het aanjagen van initiatieven, het samenbrengen van partijen en het beleidsmatig 

ondersteunen van klimaat- en energie-initiatieven. 

 

Lange termijn doelstellingen 

Het programma kent ook een zevental verandergebieden. Per verandergebied is een algemeen 

richtdoel voor 2020 geformuleerd. Deze lange termijn doelen geven richting aan de uitvoering en zijn 

bovendien indicatief voor de gewenste snelheid waarmee moet worden gehandeld.  

 

De doelen voor 2020 per verandergebied zijn: 

1. Stedelijk gebied: alle stedelijke ontwikkeling in Drenthe is klimaatbestendig. Maatregelen in de 

bestaande gebouwde omgeving hebben de voorkeur. 

2. Landelijk gebied: Alle ontwikkelingen in het landelijk gebied van Drenthe is klimaatbestendig. 

Landbouw en Natuur leveren met klimaatdiensten een bijdrage aan een integrale, 

gebiedsgerichte invulling. 

3. Mobiliteit: Drenthe stimuleert trendbreuken in de mobiliteit. Dit draagt bij aan een aanzienlijke 

afname van de uitstoot van CO2. De uitstoot van CO2 ten gevolge van mobiliteit ligt in 2020 

onder het niveau van 1990. 

4. Water: Het robuust inrichten van alle Drentse watersystemen om daarmee de te verwachten 

effecten van klimaatsverandering te ondervangen. In 2020 zijn we aanzienlijk verder, maar 
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nog niet klaar. Systeemherstel, innovatief en integraal waterbeheer zijn belangrijke 

instrumenten. Drenthe zal daardoor minder afhankelijk zijn van wateraanvoer en wateroverlast 

zal in toenemende mate worden beperkt tot een maatschappelijk aanvaardbaar risico. 

5. Productieprocessen: Er is zichtbaar een begin gemaakt met het concreet uitwerken van de 

‘Biobased Economy’, door het stimuleren van keteninitiatieven in industriële clusters, de 

productie en het gebruik van groene grondstoffen en afvalstoffen in met name de 

agroindustrie, en de ontwikkeling van een Energie Transitie Park. Noordelijke samenwerking 

hierin heeft geleid tot economisch sterke, duurzame (agro) industriële clusters. 

6. Energieopwekking: Van de totale energievraag in Drenthe wordt 20% (15-20 PJ) duurzaam 

opgewekt. Een zo groot mogelijk deel van deze duurzame energieproductie vindt plaats in 

Drenthe. De ruimtelijke inpassing van de verschillende opties sluit aan bij de ruimtelijke 

kwaliteiten en mogelijkheden op lokaal en regionaal niveau.  

7. Keuze burgers: Burgers zijn zich bewust van het klimaatvraagstuk en nemen in hun keuzes 

als consument klimaat en energieaspecten mee. Dit uit zich door actieve burgerparticipatie. 

 

Vijf deelprogramma’s 

In het Actieplan 2009 is binnen het programma focus aangebracht door vijf deelprogramma’s te 

benoemen. In hoofdstuk 4 van dit actieplan wordt per deelprogramma benoemd welke activiteiten in 

2011 worden uitgevoerd. De deelprogramma’s zijn:  

1. Diep onder Drenthe 

2. Klimaatlandschappen 

3. Water 

4. Bouwen 

5. Kenniseconomie 

 

MAPproach en verandergebieden 

In het Programma Klimaat en Energie wordt gewerkt met Grounds for Change als sturingsfilosofie. 

Deze filosofie is vertaald naar de MAPproach (Mitigatie, Adaptatie en Participatie). Dit betekent:  

1. Mitigatie: minder uitstoot broeikasgassen door brongerichte aanpak en besparing 

2. Adaptatie: beter aanpassen aan veranderingen door een gebiedsgerichte aanpak 

Participatie: meer gezamenlijke verantwoordelijkheid door een actorgerichte aanpak 

 

Rollen provincie 

Binnen het programma Klimaat en Energie vervult de provincie de volgende rollen: 

1. Integrale kaderstelling: de provincie is verantwoordelijk voor (gedragen) visieontwikkeling, het 

aangeven van heldere kaders en het bewaken daarvan. 

2. Programmeren en contracteren: de provincie zorgt voor een goed uitvoeringsprogramma en 

stimuleert/coördineert de vorming van bovenlokale consortia en het maken van afspraken 

over de uitvoering.  

3. Regisseren in de uitvoering: de provincie zorgt voor handhaving van de kaders, hakt daar 

waar nodig knopen door, levert de benodigde instrumenten en zorgt voor coördinatie in de 

uitvoering.  

4. Financieren: de provincie draagt met financiële middelen bij aan de uitvoering van het 

programma. Dit op basis van een vraaggerichte aanpak die past binnen de provinciale doelen.  

5. Rol als intermediair: de provincie zorgt voor synergie tussen Brussel, Den Haag, Noordelijk en 

lokaal beleid en is belangenbehartiger en acquisiteur van regionale en lokale belangen bij het 

Rijk of Brussel. 
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Criteria voor provinciale inspanning 

Om te toetsen of initiatieven passen binnen de geformuleerde uitgangspunten en kaders is voor de 

projecten die wij als provincie ondersteunen een aantal criteria geformuleerd: 

1. Rendement: Levert de inspanning een voldoende aantrekkelijke bijdrage aan de klimaat en 

energiedoelen zoals opgenomen in het PKE en het Energieakkoord Noord Nederland. Hierbij 

geldt niet alleen de kosteneffectiviteit (effect/euro), maar ook het langere termijn 

toekomstperspectief. Levert de inspanning zo mogelijk ook een bijdrage aan gelieerde doelen, 

zoals het bevorderen van kennis en innovatie. 

2. Doet de provincie ertoe: sluit de inspanning voldoende aan bij de kaders van het PKE, andere 

relevante provinciale focuspunten en ander provinciaal beleid, op grond van de rol die we 

kunnen en willen spelen.  

3. Drenthe eigen:  sluit de inspanning voldoende aan bij de kernkwaliteiten en de ‘colour locale’ 

van Drenthe en biedt het (op termijn) kansen voor de Drentse economie. 

4. Beschikbaarheid cofinanciering: is er voldoende draagvlak voor de inspanning. Dit dient te 

blijken uit financiële bijdragen van derden. 

5. Het goede voorbeeld: levert de inspanning een inspirerende bijdrage als voorbeeldproject. 




