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A.s. woensdag behandelt u als Statencommissie dìverse agendapunten die betrekking
hebben op het provinciale energie- en klimaatbeleid. Aangezien deze behandeling ook
mede richting geeft aan het te ontwikkelen nieuwe beleid willen wij u graag een aantal
punten vooraf meegeven.

Wij verwachten dat wij met de provincie nog overleg over de komende beleidsperiode
gaan voeren. Wij zullen de onderstaande punten daarbij uiteraard ook naar voren
brengen. Verder hopen wij in februari het eindrapport van het Noordelijk
Klimaatperspectief ' aan te kunnen bieden. Ook de conclusies een aanbevelingen uit dit
rapport kunnen wellicht helpen de etfectiviteit en het doelbereik van het beleid verder te
verbeteren.

Algemene beeld en hoofdconclusies eväluatie
Vooropgesteld zij het zo dat de provincie ta.v. haar ambities en inzet van de afgelopen
jaren een klimaatpluim verdient. De evaluatie laat zien dat op veel terreinen goede acties
in gang zijn gezet en dat de provincie hierin -naar andere overheden en partners- een
goede stimulerende en aanjagende rol vervult. De grootste verdienste van dit beleid is
wellicht dat duurzame energievoorziening en uitvoering van klimaatbeleid inmiddels een
grote en kansrijke Drentse en Noordehjke business is geworden. Economìe en mrlieu
gaan hier dus uitstekend samen

Daarnaast en daarbij zijn er tegelijk ook kritische punten te plaatsen.

Doelen
Allereerst blijken de gestelde provinciale doelen (lang) niet gehaald te worden We zijn op
weg naar goede resultaten maar hebben deze nog niet bereikt. Uit het evaluatierapport
en het Noordelijk Klimaatperspectief leiden wij af dat op het brede terrein van de
provinciale inzetforse extra inspanninqen nodig zijn om deze doelen te halen. De
conclusies en aanbevelingen van de evaluatie laat de keuze voor de benodigde extra
inzet nog teveel in het midden.
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lvoor meer informatie zie www.noordelijkklimaatperspectief nl)
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Focus in beleid is in het algemeen prima maar er zal ook met veel extra inzet op
specifieke terreinen meer moeten worden bereikt.

Of en hoe de energie en klimaatdoelen gehaald kunnen worden is in zijn algemeenheid
nog te onduidelljk. De in de statenstukken aangekondigde DWA rapportage, waarin e.e.a.
cijfermatig wordt neergezet, hebben wij overigens nog niet tot onze beschikking. ln het
Klimaatperspectief bleek hbt ontbreken van een helder en eenduidig beeld over
Noordel'rjke doelen en de bijdragen die ieder daaraan levert als probleem door vele
partners te worden herkend.

Wij pleiten derhalve voor het opstellen van een duidelijke energieroutekaart/wegwiizer die
voor alle betrokkenen/sectoren een helderder beeld geeft van de benodigde en
verwachte (extra) i nspan ni nge n e n resultaten.

Monitoring
Wat verder opvalt is dat het met de monitoring van beleid, met name waar het gaat om
de eerste hoofdpijler energiebesparing en CO2-reductie -ondanks de provinciale
inspanningen- ronduit nog slecht gesteld is. W'rj kunnen ons voorstellen dat de provinciale
monitoring hier eventueel meer kan aansluiten bij een landelijk systeem maar ook dan zal
het succes afhangen van wat de regio's zeff aan gegevens zullen leveren.

Wij pleiten derhalve hier voor het opzetten van een minder vrijblijvende systematiek (via
o.a. vergunningenspoor) en een aanpak met of van de energiebedrijven. Wijvinden het
schokkend dat het in dit digitale tijdperk zoveel moeite Rost om het verloop van het
regionale energiegebruik goed in kaa¡tte brengen.

lnzet op diverse sectoren (deelprogramma's)
Gezien de trias energetìca en potenties pleiten wij als hoofdpunt voor extra inspanningen
op gebied van energiebesparing. Het ontbreken van een apafte aanpak en
actieprogramma voor energiebesparing bii bedrijven (verreweg de groofsfe gebrui4er!)
vinden wij een omissre ín het huidige beleid,

Hier liggen ook economisch (innovatie en besparing) kansen. Het verder inhoud geven
aan een Noordel'rjke green deal geeft hier wellicht aanknopingspunten. Te constateren is
dat de activiteiten van Energy Valley en het energie-bedrijfsleven hier niet of
onvoldoende in voorzien.

Verder zien wij met name extra mogel'rjkheden en potenties op het gebied van
energiebesparing in de woningbouw, toepassing wko en versnelde veruanging van het
wagenpark.

Op het gebied van opwekking is de inzet voor groen gas al behoorlijk maximaal. Maar
ook het halen van de Drentse doelstellingen op het gebied van windenergie is -los van de
plaatsingsvragen- keihard nodig om de beleidsdoelen te halen. TegelUk blfkt dat de
potenties op het gebied van zonne-energie even groot zijn. Ook hier is echter wel extra
inzet nodig om de gestelde doelen t.a.v. duuzame energieopwekking te kunnen halen.

Wat ons betreft verdient de Drentse inzet op het gebied van zonne-energie een forse
tand hoger.
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lnstrumentarium en aanbevelingen
Wij vinden de aanbevelingen en evaluatieopmerkingen t.a.v. het instrumentarium nog iets
te algemeen en pleiten hier voor verdieping en aanscherping. Het ís ons niet duidelijk wat
bedoeld wordt met een 'sterkere economische benadering' en met de opmerking dat het
sturen op economische parameters effectiever is voor het realiseren van doelbereik in de
klimaat- en energiedoelen. 'Hiertegen'zou ingebracht kunnen worden dat ook de
meetbaarheid van het regionaal economisch beleid bete_r kan.

Als bedoeld wordt dat het financieel instrumentarium en duuzame voorlopers in
bedrijven meer als inzet wordt gekozen kunnen wij dat plaatsen. Ook de mogelijkheden
voor extra inzet via het vergunningenspoor (stimulerend, adviserend en waar nodig ook
regulerend) verdienen in onze ogen aandacht.

ln zijn algemeenheid constateren wij dat het Noordelijk energiebeleid - onder invloed van
dit kabinet - een sterker accent legt op de doelen van het economische beleid. W|vinden
dat het beleid op gebied van energiebesparing en de klimaatdoelen hierbij niet mag
ondersneeuwen. Deze aandachtsvelden dienen - evenals maatschappelijke pañicipatie -
belangríjke pijlers te blijven in het Drentse beleid.

Gebiedsvisie wind
Tot slot willen wij u nog meegeven dat wij ons grote zorgen maken over het huidige
proces rond windenergie in de Veenkoloniën. ln het in oktober 2010 aangeboden
Manifest hebben wij gepleit voor inrichting van de ontwerpopgave van onderop. Uit het
Klimaatperspectief en ons Noordelijk Klimaatdebat van november j.l. bleek wederom het
belang van een breder maatschappelijk gedragen energievisie waarbinnen de discussie
wind ook een plaats kan krijgen. Wij betreuren het dat we dit als regio nog niet van de
grond krijgen.

Wij missen deze aanpak ook in de veruolgvoorstellen voor de provinciale/gemeentelijke
ontwerpvisie en vrezen dat ook deze visie nu teveel als een top down aanpa4 in het
gebied zalgaan landen.

Wij hopen dat u deze punten kunt meenemen in de voorbereiding van uw vergaderingen
en zijn altijd tot een nadere toelichting bereid

Hoogachtend,
Natuur en Milieufederatie Drenthe
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