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Geachte Colleges van GS en Provinciale Statenleden, 
  
Hierbij ontvangt u ons voorstel om werkzaamheden te verrichten m.b.t. een duurzame energie-aktiviteit in Noord-
Nederland welke aktiviteit momenteel in Duitsland goed aanslaat. Het projekt kan worden ondersteund door het 
Institut Dezentrale Energietechnologien (IdE) en het 100%EE-projekt te Kassel in kombinatie met verkregen 
EFRO-gelden voor het Duits-Nederlandse grensgebied. 
  
Uit de dit jaar gelegde kontakten met het IdE/deENet en de vertegenwoordigers van de Universiteit van Kassel 
blijkt dat al ruim 1/3deel van Duitsland -met meer dan 25 miljoen inwoners- groen is ingekleurd op de IdE-kaart 
en dat het IdE-concept goed aanslaat bij zowel onze oosterburen als ook grensgebieden in België en Oostenrijk. 
  
De gedachten gaan uit naar deelname van de drie noordelijke Provincies, vanwege de status van "koploper" op 
duurzaam energiegebied, de goede mogelijkheden voor het onderwijs (o.a. de RUG en Van Hall) en de goede 
mogelijkheden op gebied van burgerparticipatie, uitbreiding werkgelegenheid en bevordering van de regionale 
leefbaarheid. 
  
Wat we van u verlangen is een vergelijkbaar bedrag dat IdE en ons adviesburo kunnen aandragen, te weten een 
eenmalige bijdrage van €10.000,- per provincie voor de periode 2013-2015. Hierbij ingesloten is een overzicht 
van de te maken kosten, waarbij wij tezamen met het IdE en deENet volgens het IdE-concept te werk gaan, met 
afstemming en in samenwerking met de noordelijke organisaties die op gebied van duurzame energie aktief zijn. 
  
Graag verneem ik van u of u dit bedrag aan deze aktiviteit met bijbehorend onderzoek, voorlichting en rapportage 
wilt besteden en zo ja, of dit in genoemde periode -bij voorkeur begin 2014- beschikbaar kan komen. 
Indien u wenst kunnen we de aktiviteit eerst met uw betreffende funktionaris(sen) bespreken. 
  
Hoogachtend, 
  
Ing. P.J. Timmer 
MEA-adviesburo 
Assen 
  



 

 

 

 

Aan:   Colleges van GS en leden van Provinciale Staten van Friesland/Fryslân, Groningen en Drenthe 
Van:  MEA‐adviesburo en IdE‐Kassel 
Betreft: Provinciale subsidieaanvraag voor de uitwerking van“groene regio’s”in het EFRO‐gebied 
Datum:11 november 2013 

 
Geachte Colleges en Statenleden, 

 
Dit jaar heeft ons buro kontakten gelegd met diverse Duitse partijen die de ontwikkeling van 
duurzame energie in ons buurland stimuleren. Het blijkt dat deze ontwikkeling erg snel gaat en zijn 
vruchten afwerpt t.a.v. het terugdringen van de CO2‐uitstoot, de verbetering van de werkgelegen‐
heiden (regionale) leefbaarheid en het meer betrekken van de lokale/regionale bevolking bij de 
exploitatie van duurzame energievoorzieningen. 
 
Uit de gelegde kontakten met het Duitse Instituut voor decentrale energietechnologiën (IdE) en het 
“deENetKompetenznetzwerkDezentrale Energietechnologie e.V.” te Kassel blijkt dat met name de 
regionale ontwikkeling volgens het IdE‐concept goed tot ontwikkeling komt en dat al ruim éénderde 
deel van de Duitse regio’s de status Groene Regioheeft gekregen; zie navolgend kaartje. 
 
Hierbij worden de regionale ambities en mogelijkheden voor duurzame energie volgens een 
puntensysteem in kaart gebracht en het idee leeft om dit ook voor enkele (Noord‐)Nederlandse 
regio’s inzichtelijk te maken, waarbij n.a.w. vansteungelden uit het Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) gebruik kan worden gemaakt. In eerste instantie wordt daarbij gedacht aan 
uitwerking van dit IdE‐concept voor de Noord‐Nederlandse provincies Friesland, Groningen en 
Drenthe, die als koploper kunnen worden beschouwd op het gebied van duurzame energie. 
 
Rekening houdend met een IdE‐bijdrage uit het EFRO‐fonds  vragen wij de betreffende Colleges van 
GS om een aanvullendbedrag van €10.000,‐ per provinciebeschikbaar te stellen voor dit onderzoek 
en bijbehorende voorlichting en presentaties welke door MEA‐adviesburo in samenwerking met IdE 
en deENet wordt uitgevoerd. Daarbij staat een samenwerking met lokale energiekoöperatiesen 
overkoepelende organisaties (waaronder het NLD‐Energie) uit Noord‐Nederland voor ogen. 
 
Wij zijn bereid om het ontwikkelde IdE‐concept en bijgaande berekening van de te besteden uren in 
de periode 2013‐2015 eerst aan u uit te leggen. 
 
In afwachting van uw reaktie, teken ik, 
 
 
Hoogachtend, 
 
Ing. P.J. Timmer 
MEA‐adviesburo 
Assen/Dronrijp 
M.  0628506410 
E.  mea‐info@gmx.net 
 



Bijlage 1 
 
Kaartje van Duitse Groene Regio’s die te kennen hebben gegeven om over te willen gaan op 100% 
duurzame energie (IdE Kassel) 
 

 
 
 
Noot: de donkergroene regio’s zijn koplopers; de lichtgroene zijn zgn. startregio’s 

 
 
 



Bijlage 2 
 
Voorstel MEA/IdE‐werkzaamheden per regio (vooralsnog per provincie) in Noord‐Nederland 
in de periode 2013‐2015 
 
Assen, MEA‐adviesburo (MEA) 
Kassel, InstitutDezentraleEnergietechnologien(IdE) 
Lichtenau, TechnologiezentrumfürZukunftsenergien (TZL) 
Fürstenberg, EE‐voorlichtingsprojekt (EEF) 
 
 

Onderdeel  2013‐2015  (uur)  Totale kosten 
per provincie NNL 

Voorlichting 
MEA + IdE + TZL + EEF 

Ca. 30  €1.500,‐ 

Exposities 
MEA + IdE + TZL + EEF 

Ca. 30  €1.500,‐ 

Exkursies 
MEA + IdE + TZL + EEF 

Ca. 30  €1.500,‐ 

Werkzaamheden, met name: 

 Vaststelling regio 

 Vaststelling ambitie duurzame energie (DE) 

 Inventarisatie regionale DE‐projekten 

 Inventarisatie regionale besluiten op DE‐
gebied 

 Studie mogelijkheden voor regionale 
duurzame energie 

 Gezamenlijke handleiding met o.a. tijdspad, 
deelname bevolking, deelname regionale 
DE‐bedrijven, regionaal leefbaarheidsfonds, 
interregionale samenwerking, e.d. 

 Planning uitbreiding DE in de periode 2013‐
2020 en later 

 Studie netverbetering, opslag overtollige 
DE, elektrische oplaadpunten, e.d. 

 Voorstel t.a.v. voorlichting,exposities, 
exkursies, etc. 

 Overige aandachtspunten uit het IdE‐
concept 
 

    Totaal van deze werkzaamheden MEA + IdE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca. 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€4.000,‐ 

Verslaglegging en publikaties 
MEA + IdE + deENet/100EE‐regionen 

Ca. 30  €1.500,‐ 

Totaal overall  Ca. 200  €10.000,‐* 
 

*De gevraagde provinciale (regionale) bijdrage bedraagt €10.000,‐ voor de periode 2013‐2015; deze aanbieding geldt 
op basis van een gemiddelde van €50,‐/uur voor MBO‐ en HBO‐werkzaamheden in deze periode 


