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VOORWOORD

Het is tijd voor een accentverschuiving. Na de evaluatie van het
programma Klimaat en Energie 2012-2015 blijkt dat we kunnen
doorgaan met veel succesvolle activiteiten, zoals de innovatieve
Green Deals. Maar er zijn ook activiteiten die vragen om een ander
vervolg. Het bewustzijn dat de afgelopen jaren flink gegroeid is, moet
omslaan naar een vorm van bewustdoen. Veel mensen, bedrijven en
organisatie staan in de juiste stand. Dat we moeten investeren in een duurzame energietransitie staat niet
meer ter discussie. Met deze energieagenda dagen we iedereen uit om zelf de daad bij het woord te voegen.
In de eerste plaats gaat het om besparing; alleen gebruiken wat we echt nodig hebben. En vervolgens om
zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken voor het deel waar we niet zonder kunnen.
We kiezen in deze energieagenda twee belangrijke focuspunten: energieneutraal wonen en ons
veranderende energielandschap.
Veel mensen vragen zich af of ze moeten investeren in het energiezuiniger maken van hun woning
of het leggen van zonnepanelen op hun dak. Ze weten wel dat het op lange termijn loont en dat het
bovendien veel comfort oplevert. Toch blijft investeren vaak een probleem als daar een dure lening voor
nodig is. Met een actieprogramma energieneutraal wonen, proberen we die investeringen naar voren te
halen. Zo brengen we bewustdoen achter iedere Drentse voordeur.
De transitie naar een energieneutraal Drenthe zal een ingrijpende operatie zijn die duidelijk zichtbaar
wordt in onze leefomgeving. Zonnepanelen, windmolens, geothermie zorgen voor een nieuw
energielandschap waar een ieder mee te maken krijgt. Een ontwikkeling die al gaande is, maar die in
de nabije toekomst steeds prominenter in beeld komt. Daar moeten we met elkaar over nadenken en
discussiëren. Die dialoog krijgt zijn beslag in ons omgevingsbeleid: Energielandschap Drenthe.
De BMI staat centraal in deze agenda. Vaak kost het veel energie om aan je BMI te werken, maar we
gaan het ook leuk maken. Bewustdoen, Meters maken en Innovatie zijn onze opgaven. Ik hoop die
opgaven met veel mensen samen op te pakken. Energie is van ons allemaal, beïnvloedt ons allemaal en
gebruiken we allemaal!
Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Energie
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1. AANLEIDING EN DOEL
Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord (bekend als het akkoord van
Parijs) gepresenteerd, en ondertekend door 195 landen. In het akkoord is de
bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële
tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd.
Bovendien is het streven vastgelegd om de opwarming beperkt te houden
tot 1,5 graad. Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van
fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de
overmatige CO2-uitstoot.

In 2050 wil de provincie Drenthe energieneutraal zijn. De beschikbare tijd tot 2050
is daarvoor ook hard nodig. Sterker, als de
transitie in een autonome versnelling doorloopt
worden de doelen voor 2050 niet gehaald. We
moeten dus blijvend versnellen. In deze agenda
concentreren wij ons op de stappen die we
daarvoor in periode 2016-2020 gaan zetten. We
zetten daarmee de reeds in 2008 ingezette koers
van de provincie voort, zoals in onderstaande
figuur wordt geïllustreerd.

Net als in de rest van Nederland is er ook
in Drenthe weinig discussie meer over de
noodzaak van de energietransitie: de omslag
van fossiele energie naar hernieuwbare energie.
Vanuit dat bewustzijn willen we nu stappen
zetten om in toenemende mate ook meer bewust
te doen. Over de energietransitie moet zeker
gepraat worden. Dat blijven we ook doen. Maar
we zetten deze collegeperiode vooral in op
zichtbaar en concreet handelen en realiseren;
bewust DOEN.

DRENTHE ENERGIENEUTRAAL

0
1990

2000

2010
Versnelling

4

Energieagenda 2016 -2020

Energieagenda 2016-2020

Programma 2012-2015

Programma 2008-2011

100

ENERGIE NEUTRALITEIT

Het internationale draagvlak voor de
energietransitie sluit goed aan op de innerlijke
drive van de provincie Drenthe zelf. Vanuit
ons collegeakkoord zetten wij in op een mooie,
schone en veilige Drentse leefomgeving.
Wij geven daar ook invulling aan door in te
zetten op goed rentmeesterschap. Dit doen
wij onder andere door onze bijdrage aan de
energietransitie hoog op de politieke agenda te
zetten. Want: werken aan de energietransitie
helpt ons bouwen aan een duurzamere, maar
ook een economisch stabielere samenleving.
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De Drentse doelen zijn in 2013 vastgelegd in onze eigen
‘Energiestrategie Drenthe1’. Dit is er op gericht om in 2020 niet
meer dan 3 miljoen ton (Mt) CO2 uit te stoten als gevolg van het
gebruik van fossiele brandstoffen. We bereiken dit doel door een
besparing op ons energieverbruik te realiseren en een deel van de
gebruikte energie lokaal duurzaam opwekken, mét behoud van
leveringszekerheid.
In 2015 heeft ECN een geactualiseerde energiebalans* van Drenthe
gemaakt. De trendanalyse van ECN laat zien dat er ondanks gunstige
prognoses voor de productie van hernieuwbare energie nog 0,3
Mt CO2 moet worden gereduceerd. Dat betekent dat er nog steeds
een versnelling nodig is om het CO2 doel voor 2020 te halen. Om in
2050 energieneutraal te zijn moeten naast verdere beperking van
het fossiel energiegebruik nog grote stappen worden gezet in de
productie van hernieuwbare energie.
* Energie

en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030, ECN juni 2015

Het realiseren van de energietransitie is een omvangrijke en soms
ingrijpende opgave, maar biedt de Drentse samenleving tegelijk ook
kansen. De energietransitie staat namelijk niet op zichzelf, en laat
zich vaak positief verbinden met andere onderwerpen (economie
en werkgelegenheid, verkeer en vervoer, natuur, ruimte, etc.) waar
de provincie ook een verantwoordelijkheid heeft. Eén ding is zeker:
werken aan de energietransitie kan de provincie niet alleen. En
vanuit dat perspectief zal de gehele Drentse samenleving ook haar
verantwoordelijkheid moeten nemen; Energietransitie is van ons
allemaal.
Deze Energieagenda 2016-2020 geeft aan welke inzet de provincie
de komende vijf jaar levert. Voor de totstandkoming vond overleg
plaats met onze samenwerkingspartners, is gebruik gemaakt van
de inzichten uit de evaluaties van vorige programma’s en hebben
interactieve gesprekken met onze statenleden plaatsgevonden.

1 Energiestrategie Drenthe
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2. WIE
De opgave tot verduurzaming van de Drentse energiehuishouding is
dus een verantwoordelijkheid van de gehele Drentse samenleving. In de
Energieagenda 2016-2020 kiezen we, voor wat betreft de inzet van de
provincie, voor een aanpak via drie partijen/doelgroepen:
•
•
•

Inwoners
Bedrijven
De provincie Drenthe zelf

Inwoners
Energietransitie draait in hoofdzaak om de
inwoners van Drenthe. Iedere Drent is dagelijks
afhankelijk van energie. Die afhankelijkheid is
er bijna overal. In het eigen huis, op het werk,
op school, bij het vervoer, maar bijvoorbeeld
ook bij recreatie.
Voor de inwoners van Drenthe is een belangrijke
rol weggelegd bij het verduurzamen van de
energiehuishouding van onze provincie. Via
bewuster consumentengedrag en woningverbetering kan vaak al op betrekkelijk eenvoudige wijze een verduurzamingsslag worden
gemaakt. Ook lokale burgerinitiatieven, gericht
op gezamenlijke inkoop en eigen opwekking
van duurzame energie bieden kansen. Hierbij
telt niet alleen het duurzame resultaat, maar ook
dat deze initiatieven inspirerende voorbeelden
zijn waarbij ‘goed voorbeeld doet volgen’.
Bedrijven
Een groot deel van de Drentse inwoners werkt bij
bedrijven of organisaties. Of het nu bij de bakker
om de hoek is, een fabriek of een verzorgingshuis,
er is vrijwel geen bedrijf denkbaar dat geen energie
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gebruikt. Er is natuurlijk een belangrijk onderscheid
tussen energie-intensieve industrie en bedrijven die
relatief kleine energiegebruikers zijn. Toch zien wij
voor het gehele bedrijfsleven een verduurzamingsopgave. Niet in de laatste plaats omdat met energie
simpelweg geld te verdienen is/te besparen valt, maar
ook omdat de energieprijs een steeds belangrijker
factor wordt voor de concurrentiekracht van ons
bedrijfsleven. En een gezonde concurrentiekracht
is belangrijk voor voldoende werkgelegenheid in
Drenthe.
Bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan energiedoelen door een duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, en de inzet van duurzame
energie. Ook innovaties op energiegebied komen
voor een belangrijk deel uit het bedrijfsleven voort.
Provincie
De provincie als overheidslaag maakt zelf ook deel uit
van de samenleving. Zij heeft daarin een rol als initiator, aanjager en verbinder. Maar ook als overheid an
sich door onze rol als vergunningverlener, handhaver
en beleidsmaker. Tenslotte is de provincie ook een
organisatie die zelf energie gebruikt en via beheer,
aanbestedingen, pilots en inkoop op verschillende
manieren bijdragen kan leveren aan de energiedoelen.

3. HOE
Het is belangrijk dat we ons realiseren dat we nog in de beginfase zitten van
de energietransitie. Dat besef bepaalt namelijk welke inzet we in het hier
en nu moeten leveren. Om het tempo van de transitie voort te zetten, en
verder te versnellen zetten we daarom in op drie thema’s:
•
•
•

Stimuleren Bewustdoen (B)
Meters Maken (M)
Stimuleren Innovatie (I)

Stimuleren Bewustdoen (B)
Overheden hebben de laatste jaren veel energie
gestoken in bewustwordingscampagnes. Ook
in Drenthe is het energie-bewustzijn daarom
de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo weet
vrijwel iedere inwoner van Drenthe wel dat
bijvoorbeeld het isoleren van onze woning
veel energie kan besparen en dat het plaatsen
zonnepanelen op ons huis voor een belangrijk
deel in onze energiebehoefte kan voorzien. Ook
de ondernemers van Drenthe zien steeds meer in
dat goed energie-management op verschillende
manieren gunstig is voor de bedrijfsresultaten.
Drenten en Drentse bedrijven maken vanuit
dat besef al de nodige transitiemeters, maar de
realisatie blijft nog wel achter bij het gewenste
tempo. De provincie Drenthe zet daarom niet
alleen in op verdere vergroting van het bewustzijn,
maar vooral op het stimuleren van bewust DOEN.
Meters maken (M)
Meters maken betekent daadwerkelijk
acties uitvoeren die aantoonbaar CO2uitstoot reduceren. De provincie zet met
deze Energieagenda in op die projecten en
maatregelen waarmee we op korte/middellange

termijn meer CO2-meters kunnen maken.
Versnellen betekent echter ook focussen,
we laten geen 1000 bloemen bloeien maar
kiezen gericht voor het stimuleren van juist
die ontwikkelingen die ten aanzien van de
gewenste versnelling het meest effectief zijn.
Daarbij wordt vooral nadruk gelegd op de
mate van effectiviteit voor de energiedoelen,
maar ook wat de ontwikkeling betekent voor
economische groei, werkgelegenheid, draagvlak
en omgevingskwaliteit.
Ondersteunen innovatie (I)
Inzet op de ontwikkeling van nieuwe
technologieën of vernieuwende procesaanpakken
is investeren in de transitieversnelling van de
toekomst. Te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe
vormen van energieopwekking of energieopslag
en -distributie. Innovatie is nodig om deze
technologieën te ontwikkelen. Succesvolle
innovaties moeten vervolgens betaalbaar worden
gemaakt om te kunnen worden uitgerold in de
markt. Als onderdeel van deze agenda zal de
provincie Drenthe daarom ook deze periode
energie-innovatie actief ondersteunen, want als we
innovaties laten slagen en toepassen zullen we onze
doelen steeds sneller en efficiënter gaan bereiken.
7

4. WAT
In dit hoofdstuk wordt per doelgroep aangegeven wat de specifieke inzet
van de provincie de komende jaren is. Aan het einde van dit hoofdstuk is
een overzicht met alle acties opgenomen.
INWONERS VAN DRENTHE
Tegenwoordig hebben we met smartphones een bijna onuitputtelijke bron van informatie in onze binnenzak en zijn we de hele
dag bereikbaar. Dat is zo vanzelfsprekend dat we er niet eens meer bij nadenken. Zo vanzelfsprekend is het duurzaam omgaan
met energie nog niet, maar ook deze trend neemt in snelheid toe. We zijn ons al bewust van de noodzaak van de energietransitie en begrijpen steeds beter dat niet alleen het klimaat, maar ook onze eigen portemonnee daarbij gebaat is. Vanuit dat
besef nemen we bewust maatregelen in onze eigen omgeving, zoals bijvoorbeeld het energetisch verbeteren van onze woning
of het aanschaffen van een zuinige auto. Met de Energieagenda 2016-2020 zet de provincie Drenthe voor de inwoners van
Drenthe in op het energieneutraler maken van onze woningvoorraad, het ondersteunen van lokale burger-initiatieven en door
heldere communicatie en voorlichting het stimuleren van bewust DOEN. Want hiermee bereiken we dat Drentse inwoners een
duurzame energiehuishouding uiteindelijk net zo vanzelfsprekend vinden als de gemakken van een smartphone.

Actieplan Energieneutraal Wonen
Het Actieplan richt zich primair op de inwoners
van Drenthe. Met het actieplan maken we concrete
CO2-meters door onze woningen te verbeteren en
meer energieneutraal te maken. Daarbij is het Nul
Op de Meter (NOM-concept) soms een brug te ver,
maar draagt iedere verbetering aan de woning wél bij
aan de route daar naartoe.
Het actieplan is vormgegeven als een expeditie
en heeft betrekking op zowel bestaande bouw als
nieuwbouw, in de huur én koopsector. Met een
menu van doel- en doelgroepgerichte financiële en
communicatieve instrumenten worden inwoners
gestimuleerd tot energiebesparing en verduurzaming van hun woning. De voortzetting van de in
2014 geopende zonnelening is ook onderdeel van dit
menu. De bouwsector en de financiële sector worden
met het actieplan bovendien aangemoedigd tot het
ontwikkelen en toepassen van innovatieve concepten.
8
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Het actieplan beoogt met een eenvoudige opzet veel
resultaat op te leveren: minder energiegebruik, lagere
energiekosten, toekomstbestendige woningen, maar óók
werkgelegenheid.
Het actieplan is onlosmakelijk verbonden met deze
Energieagenda, en zal via het spoor van de Drentse
investeringsagenda separaat ter besluitvorming aan het
College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten
worden voorgelegd. Voor de inhoud van het actieplan
wordt verwezen naar het actieplan zelf.
Zonnelening Drenthe
Inwoners van de provincie Drenthe kunnen voor
het aanschaffen en aanleggen van systemen voor
het opwekken van zonne-energie, een zonnelening
aanvragen. Deze lening is voorzien van een rentevoordeel. Het Drents Energie Loket informeert
inwoners via de campagne ‘Zon zoekt Drent’.

Ondersteuning lokale burgerinitiatieven
Steeds meer energieconsumenten willen zelf bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Daarbij nemen zij zelf het heft in
handen en zijn daardoor minder afhankelijk van de traditionele energieleveranciers. Deze trend vertaalt zich in een toenemend aantal energie
coöperaties. Ook in Drenthe nemen steeds meer inwoners zelf initiatief.
Anno 2016 zijn er in onze provincie al ruim 40 energiecollectieven,
variërend in omvang. Lokale energie coöperaties geven een nieuwe
betekenis aan gemeenschapszin, en dat sluit goed aan bij de geest van ons
Collegeprogramma. Samen met de NMFD, NLD/Drentse KEI en de
Drentse Energieorganisatie begeleiden en ondersteunen wij deze vorm
van zelfinitiatief.
Green Deals met groepen inwoners
De afgelopen jaren bleek dat de Drentse Green Deal een effectief
instrument is om bij bedrijven, organisaties en instellingen bewust
DOEN te stimuleren. Aansluitend op dat succes gaan we het nu ook
voor groepen inwoners mogelijk maken een Drentse Green Deal
met de provincie te sluiten. Te denken valt aan groepsverbanden als
scholen, sportverenigingen, kerken, verenigingen van dorpsbelangen,
etc. We steken met deze groepen vooral in op aansprekende voorbeeldprojecten en proefprojecten. Te denken valt aan projecten met een
sterke communicatieve werking, vernieuwende samenwerkingsverbanden en de toepassing van innovatieve technieken en concepten.
Drenthe in Transitie
Met DIT (Drenthe In Transitie) experimenteren we met een nieuwe
manier van samenwerken met inwoners, (onderwijs)instellingen,
bedrijven en overheden om de energietransitie te versnellen. DIT is een
open platform. DIT gaat over andere manieren van denken, doen en
organiseren en is een gezamenlijk initiatief van de provincie Drenthe
en de twaalf Drentse Gemeenten. Centraal staat het gedachtegoed van
co-creatie met bedrijven, (onderwijs) instellingen en inwoners. Met DIT
ondersteunen we de sociale innovatiekracht van onderop en werken we
samen aan nieuwe werkvormen, experimenten en projecten. Door op
deze manier te werken, realiseren wij meer draagvlak en een versnelling
van de energietransitie. Daarnaast brengen we via het DIT-platform
inspirerende en succesvolle initiatieven actief in beeld, om anderen op
kansen en mogelijkheden te wijzen.
9

DE BEDRIJVEN VAN DRENTHE
Ons bedrijfsleven is dé broedplaats voor een nieuwe energie-economie. De energietransitie vraagt om de ontwikkeling
van nieuwe (innovatieve) producten en diensten, mét combinatiekansen op de ontwikkeling van natuurlijke grondstoffen
(‘biobased economy’) en innovaties op het gebied van technologie en ICT. Door zuinig gebruik van grondstoffen en
energie, de inzet van duurzame energie en/of verduurzaming van productieprocessen en producten kan het Drentse
bedrijfsleven bovendien haar concurrentiekracht vergroten.
Duurzame energie is dus business, en is belangrijk voor het behoud én de groei van de Drentse werkgelegenheid. De
transitie vormt daarom zowel een belang als een verantwoordelijkheid voor de Drentse bedrijven. Op basis van financiële
instrumenten zoals de Drentse Green Deals, de Drentse Energie Organisatie (DEO) en door optimale aansluiting bij
innovatiefondsen wil de provincie Drenthe ervoor zorgen dat Drentse ondernemers optimaal kunnen profiteren van de kansen
van de energietransitie. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van slimme energiesystemen en circulaire economie en
ondersteunen daarmee kennis en onderwijs.
Drentse Green Deals en innovatie
Voor innovatie zijn diverse nationale en Europese
steunfondsen beschikbaar. Een voorbeeld hiervan
is het Europese subsidieprogramma OP-EFRO
Noord-Nederland 2014-2020, bedoeld voor
innovaties in het MKB en koolstofarme economie.
Tot dusver heeft het Drentse bedrijfsleven, voor
innovatie op energiegebied, nog weinig gebruik
gemaakt van deze ondersteuningsmogelijkheden.
Via de Energieagenda 2016-2020 brengen wij vraag
en aanbod op dit punt dichter bij elkaar.
De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan
met de Drentse Green Deal. De deals zijn vooral
effectief bij het maken van concrete transitiemeters
en de ontwikkeling van innovatieve concepten
en technologieën. De provincie stelt zich binnen
deze deals op als ‘partner in ontwikkeling’ en deze
vorm van bestuurlijke vernieuwing wordt door
ondernemend Drenthe gewaardeerd.
Vanuit de energieagenda 2016-2020 zetten we deze
vorm van partnership voort. Daarbij verleggen wij
10

Energieagenda 2016 -2020

de focus van het instrument nog meer naar innovatie en
de bredere toepassing en uitrol daarvan. Bij initiatieven
met een grote maatschappelijke relevantie, initiatieven
met grote energiebesparingen of wanneer grote
hoeveelheden duurzame energie worden opgewekt kan
‘als laatste zetje’ op niet-financierbare onderdelen van
een businesscase een ‘tekortsubsidie’ worden verstrekt.
Op basis van de evaluatie van het Energieprogramma
2012-2015 en de Drentse energiestrategie kiezen we er
voor vooral meters te maken met projectinitiatieven op
het gebied van:
1. Energiebesparing
2. Keten groen gas biomassa/productie/infrastructuur/
afzet
3. Warmtenetten
4. Duurzame energieproductie uit zon en bodemwarmte
5. Slimme energiesystemen
We creëren een extra mogelijkheid om met groepen
medewerkers van bedrijven en organisaties een deal
te sluiten, en deze mogelijkheid creëren we ook voor
groepen inwoners.

DE DRENTSE GREEN DEAL is een zakelijke overeenkomst tussen
de provincie en een organisatie waarin we gezamenlijk afspraken
vastleggen over voorgenomen investeringen en inspanningen om de
provinciale energiedoelstellingen te realiseren.
De rol van de provincie kan betrekking hebben op:
• Ondersteuning met lobby en bestuurlijke inzet
• Faciliteren binnen het vergunningsproces
• Verwerven additionele middelen/fondsen (SNN, VIA, NOM e.d.)
• Verbinden met andere projecten om haalbaarheid te vergroten
• Subsidie/financiering

Drentse Energie organisatie
In 2011 hebben wij de stichting Drentse Energie Organisatie
opgericht met als doel de energietransitie bij bedrijven, organisaties
en instellingen te versnellen. Zowel groot- als kleinschalige
duurzame energieprojecten kunnen, onder voorwaarde dat het
haalbare businesscases betreft, bij DEO in aanmerking komen voor
financiering van projecten.
Het verschil tussen de mogelijkheden van DEO en de provincie is
het volgende:
• DEO biedt alleen financieringen in de financieringsfase van
projecten, waarbij de voorwaarde is dat de businesscase haalbaar
is en andere financieringspartijen niet dezelfde financiering
willen leveren;
• Via de Drentse Green Deals wordt vooral ondersteuning (via
subsidie of financiering) geboden in de ontwikkelfase van
projecten, of op de onderdelen in de financieringsfase die in
beginsel niet financierbaar zijn. Veelal betreft dit onderdelen van
projecten met een innovatief karakter of zijn het omgevingsomstandigheden die maatregelen vereisen die ontoelaatbaar
zwaar op het rendement van een businesscase drukken.
De Drentse Energie Organisatie wordt in ieder geval tot 2020
voortgezet. Voor een nadere toelichting over de mogelijkheden
die de Drentse Energie Organisatie biedt wordt verwezen naar
www.drentseenergieorganisatie.nl.
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Slimme/nieuwe energiesystemen
Door de sterke toename van lokaal geproduceerde
hernieuwbare energie worden nieuwe eisen
gesteld aan onze energie-infrastructuur. Het
patroon van de productie van windenergie, zonneenergie, bodemenergie, of de beschikbaarheid van
industriële restwarmte laat zich bijvoorbeeld niet
altijd rijmen met vraagpatroon naar energie. Het
succes van warmteprojecten is naast een voldoende
grote warmtevraag in hoge mate afhankelijk van
lokale samenwerking van verschillende partijen,
waaronder de beheerder van het warmtenetwerk.
Op het niveau van een individueel huishouden
of het gemiddelde bedrijf zijn de uitdagingen
momenteel nog goed te overzien. Maar bij
duurzame energieprojecten op wat grotere schaal
laat het huidige energienetwerk al beperkingen zien.
Het oplossen van deze uitdagingen vertaalt zich nog
te vaak in onevenredig hoge projectkosten of een
te groot (aanloop)risico waardoor de financiering
van een project lastiger wordt. De ontwikkeling
van slimme energie- en warmtesystemen biedt een
oplossing. De technologie hiervoor is vaak nog te
kostbaar en huidige wet- en regelgeving werkt soms
belemmerend voor verdere ontwikkeling.

12

Energieagenda 2016 -2020

Wij stimuleren daarom (proef)projecten waarbij
mogelijke technologische of organisatorische slimme
oplossingen in de praktijk worden gebracht. Naast de
inzet van financieel (innovatie)instrumentarium zetten
wij ons als regionale overheid in om de juiste randvoorwaarden te creëren door te lobbyen voor passende
landelijke en Europese wet- en regelgeving. We doen
daarbij óók een beroep op de verantwoordelijkheid en
kennis van de leveranciers/netwerk-beheerders van nu
(gas/elektra/olie en wind).
Circulaire economie
Vooral voor de sectoren chemie, textiel, logistiek en
elektronica liggen er kansen om bestaande ketens
rondom producten en grondstoffen te doorbreken
en kringlopen te sluiten, mét behoud van een economisch verdienmodel (circulaire economie). De nieuw
gevormde ketens dragen bij aan energiebesparing en
CO2 reductie.
Vanuit het thema energie bekeken zijn vooral de ketens
rond biomassa kansrijk. Vrijkomende reststromen
zoals berm -en natuurgras en snoeihout zijn bijvoorbeeld interessant en inzetbaar voor het chemiecluster
in Zuidoost Drenthe, nog voordat we de energie er
uithalen. Ook snelgroeiende teelten (wilgen, olifantsgras,
bamboe en riet) zijn zowel grondstof voor hoogwaardige
‘biobased’ producten als grondstof voor energie.

Daarnaast zetten we in op het sluiten van stof- en
nutriëntenkringlopen binnen de agrarische sector.
Om kringlopen op regionale schaal zoveel mogelijk
sluitend te maken zullen we duurzame samenwerking
tussen akkerbouw en veehouderij gaan stimuleren. De
klimaatwinst die daarbij als gevolg van de reductie van
broeikasgas wordt geboekt, maken we inzichtelijk.
Kennis en onderwijs
Een sterke economie kan niet bestaan zonder een
goed opgeleide beroepsbevolking. Als provincie
hechten wij groot belang aan de optimalisering van
de driehoek bedrijfsleven / arbeidsmarkt / kennisinfrastructuur. Ook voor de energietransitie zijn
nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven,
kennisinstellingen en onderwijs essentieel.
Belangrijke organisaties in dat verband zijn het
Energy College en de Energy Academy Europe. Zij
besteden aandacht aan de overdracht en toepassing
van de kennis, waarmee vernieuwing van producten
of diensten tot stand kunnen komen.

We ondersteunen daarom kennis en onderwijsinstellingen die energie opnemen in de kern van
hun curricula. Aansluitend op het provinciale beleid
voor arbeidsmarkt en onderwijs en het Techniekpact
Noord stimuleert de provincie bovendien de voortzetting en de doorontwikkeling van initiatieven die
behoud en ontwikkeling van energiegerelateerde
kennis en onderwijs tot doel hebben.
Daarnaast stimuleren wij in het primaire en voortgezet onderwijs de uitrol van het lesprogramma
Techniek Talent en Energie (TTE) en het project
Energy Challenges Drenthe. Deze projecten maken
jongeren enthousiast voor bewust gedrag, energiebesparing en techniek. Zo ontstaat een krachtige
energie-onderwijsketen van waaruit de regionale
arbeidsmarkt op termijn wordt voorzien van
goedgeschoolde energieprofessionals.
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PROVINCIE
Vanuit de verschillende rollen die de provincie in de Drentse samenleving heeft kan onze eigen organisatie op
verschillende manieren bijdragen aan de realisatie van de energiedoelstellingen. In voorgaande jaren heeft de provincie
het provinciehuis en verschillende steunpunten verduurzaamd, is de energie inkoop vergroend, en is het wagenpark
verduurzaamd. Op deze inzet borduren we met de Energieagenda 2016-2020 voort.

Als overheid: Beleidsmaker
Eén van de uitdagingen is de vertaling van de
energietransitie in het ruimtelijk beleid: een van de
kerntaken van de provincie. Waar fossiele energie
vrijwel onzichtbaar in Drenthe binnenkomt, zal
lokale/regionale hernieuwbare energieproductie
meer invloed uitoefenen op ons landschap.
Belangrijke elementen zijn de locatie van
energiebronnen nu en in de toekomst, het koppelen
verduurzaming aan andere functies zoals mobiliteit
en bedrijfsterreinen en het voorkomen van
interferentie. Hierbij is er een nauwe samenhang
tussen de boven- en ondergrond. Passend omgevingsbeleid is niet alleen belangrijk omdat we zuinig zijn
op onze provincie, maar óók omdat we als Drenten
zelf het stuur in handen willen houden bij het
formuleren van onze energieopgaven.
De urgentie daarvoor is groot, ons huidige beleid
(met name zon, biomassa en wind) is namelijk
gericht op de relatief korte periode periode tot
2020. Daarom moeten we nú nadenken over
gewenste beleid voor het energielandschap van
ná 2020. We vinden het belangrijk dat er dialoog
met de samenleving plaatsvindt om te bepalen
wat we met elkaar moeten doen én laten om
tot een energieneutrale provincie te komen.
Hiervoor starten we in 2016 een proces met andere
overheden, maatschappelijke organisaties, onze
14
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inwoners en de Drentse bedrijven en instellingen.
Het proces leidt tot een beleidsdocument over
‘het energielandschap van Drenthe’ dat vervolgens
zal worden vastgesteld als onderdeel van ons
omgevingsbeleid.
Als overheid: Handhaver
Vanuit democratisch vastgestelde wet- en
regelgeving zijn grote energiegebruikers
wettelijk verplicht tot het uitvoeren van een
energiebesparingsonderzoek en het treffen van
maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden
terugverdiend. In de praktijk blijkt dat er aan
deze wettelijke verplichting nog niet altijd wordt
voldaan.
Vanuit deze Energieagenda zetten we in
op een zo snel mogelijke realisatie van
besparingsmogelijkheden in het Drentse
bedrijfsleven. Dat doen we via ons
opdrachtgeverschap aan de Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD), de in 2011 opgerichte
uitvoeringsorganisatie op het gebied van
milieuwetgeving, -regelgeving en -handhaving
voor de provincie en Drentse gemeenten. De
RUD heeft de opdracht er op toe te zien dat
bedrijven daadwerkelijk de wettelijk verplichte
energiebesparingsmaatregelen treffen. Tegelijk
onderzoeken we of het haalbaar is het bedrijfsleven
goed te faciliteren in deze opgave. Door
bijvoorbeeld aansprekende voorbeeldprojecten

goed in beeld te brengen, of door bedrijven te helpen beter
inzichtelijk te krijgen welke maatregelen getroffen kunnen worden.
Hiermee voldoen we aan onze wettelijk taak en de afspraken die
daarover zijn gemaakt in het Nationale Energie Akkoord (2013).
Als opdrachtgever voor publieke taak: Openbaar Vervoer
Het openbaarvervoerbeleid in Drenthe is erop gericht om mensen
zoveel mogelijk te stimuleren tot gebruik van trein en bus. Goede
bereikbaarheid van steden en een goede ontsluiting van het
platteland zijn belangrijke voorwaarden om dat doel te bereiken.
Tegelijkertijd kan openbaar vervoer een belangrijke bijdrage leveren
aan de verduurzaming van de provincie. Ons streven is erop gericht
dat bussen op termijn geen schadelijke stoffen meer uitstoten, maar
duurzaam worden aangedreven. Deze zero-emissiebussen zijn
schoon, duurzaam en stil, zowel in als buiten de bus.
In de afgelopen jaren is in het busvervoer al veel bereikt.
Verkeersinstallaties zijn zodanig aangepast dat de doorstroming
fors is verbeterd. Ook het strekken van buslijnen en vermindering
van het aantal bushaltes droegen bij aan de verduurzaming van
openbaar vervoer. Het aantal lege bussen is teruggedrongen en
buschauffeurs zijn getraind in energiezuinig rijden. Nu richten we
ons vooral op verdere verduurzaming van de bussen zelf.
De verlenging van de huidige concessie heeft ertoe geleidt dat
tot 2020 niet alleen zuinigere en schonere bussen worden ingezet
(waaronder een aantal elektrische bussen), maar ook dat er een pilot
gestart wordt met de inzet van waterstofbussen. Na afloop van de
huidige concessie zullen in de nieuwe aanbesteding aanvullende
eisen voor verdere verduurzaming van het openbaar vervoer
worden opgenomen.
Als aanjager en initiator: Samenwerking en kennisdeling
Een aantal van de samenwerkingspartners ontvangt subsidie van de
provincie Drenthe. Met deze partners maken we afspraken over de
rol die ze, ook namens de provincie, uitvoeren. De provincie maakt
daarnaast ook actief gebruik van de kennis en capaciteit van deze
organisaties.
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Samenwerking met Energy Valley en NMFD
Twee belangrijke partijen waarmee we al jaren
samenwerken, zijn de Natuur en Milieufederatie
Drenthe (NMFD) en stichting Energy Valley.
De NMFD is verbinder en ondersteuner van
maatschappelijke/lokale initiatieven, partner
in uitvoering energieakkoord op gebied
van energiebesparing. De NMFD is ook
belangenbehartiger van organisaties die zich onder
andere sterk maken voor verduurzaming van de
provincie, als aanjager van de energietransitie en
duurzame ontwikkeling provincie Drenthe.
Stichting Energy Valley richt zich op het creëren
van kennisnetwerken en het bij elkaar brengen
van bedrijven, om daarmee nieuwe bedrijvigheid
te stimuleren. Daarnaast ondersteunt Energy
Valley binnen een aantal specifieke energiethema’s
bedrijven en kennisinstellingen door binnen
projecten actief kennis en ervaring in te brengen.
Energy Valley doet dit in nauwe samenwerking
met onder andere de Noordelijke Ontwikkelings
Maatschappij (NOM) die voor Drenthe ook
daadwerkelijke projectontwikkeling stimuleert.
Samenwerking met Europa, Rijk en regio
Ter bevordering van de energietransitie is
samenwerking buiten de provincie en NoordNederland noodzakelijk voor het verwerven van
een stevige positie richting het Rijk en Europa.
Een eerste stap is de samenwerking met Noordwest Duitsland aan een grensoverschrijdende
‘Mini Energie Unie’. Zowel in de bestuurlijke
contacten met Nedersaksen, als in de
projectontwikkeling. Op deze manier maken
wij ons op deze manier sterk in Brussel en Den
Haag voor het realiseren van de Energie Unie op
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regionale schaal waarbij ons doel is om knelpunten
in wet - en regelgeving weg te nemen, financiering
voor projecten te realiseren en uiteindelijk onze
energietransitie Europees en nationaal gefundeerd
te krijgen.
Als bedrijf: voorbeeldrol eigen bezit en inkoop
Eigen bezit: Een deel van de provinciale ‘footprint’
wordt veroorzaakt door de bouw en het beheer
van provinciale wegen, vaarwegen en daaraan
gerelateerde objecten waar wij verantwoordelijk
voor zijn. Uitvoering geschiedt deels in eigen
beheer en deels op basis van uitbesteding.
In de afgelopen jaren hebben we diverse
infrastructurele projecten verbonden met realisatie
van energiedoelstellingen. Zo is besloten tot het
verwijderen van een deel van de straatverlichting en
het aanbrengen van energiezuinige verlichting in de
resterende armaturen. We hebben ervoor gezorgd
dat gemaaid bermgras en snoeihout langs wegen en
vaarwegen zoveel mogelijk nuttig zijn ingezet als
biomassa. Daarnaast hebben we onze provinciale
steunpunten verduurzaamd, onder andere met
zonnepanelen.
In deze collegeperiode onderzoeken we of
grootschalige energieopwekking bij de steunpunten
rendabel te maken is, bijvoorbeeld in de vorm
van een zonneweide. Ook verkennen we de
mogelijkheden van een proeftuin waar innovaties,
gericht op zuiniger energiegebruik bij aanleg en
gebruik van wegen en fietspaden, in de praktijk
kunnen worden getest.
Inkoop: De provincie is grootinkoper van
uiteenlopende producten en diensten, zoals wegen waterwerken, straatverlichting, bermonderhoud

en adviezen. Ons inkoopbeleid biedt ons de
mogelijkheid om van onze toeleveranciers te
verlangen dat zij actief en aantoonbaar aandacht
besteden aan duurzaamheid en doelen rondom
energietransitie. Wij gaan CO2-vermindering
als gunningscriterium binnen ons inkoopbeleid
toepassen. Op deze manier verkleinen we zowel
de CO2-footprint van onze eigen organisatie als
die van onze toeleveranciers. In 2016 beoordelen
we voor welke onderdelen van de inkoop dit
gunningscriterium geschikt is. Op die onderdelen
passen we ons inkoopbeleid aan.

ACTIES, EFFECTEN EN PLANNING
In de overzichten op de volgende pagina’s wordt per
doelgroep weergegeven op welke acties de provincie
inzet in de periode 2016-2020. Deze energieagenda
is echter een dynamisch document. Op basis van
voortschrijdend inzicht en praktijkervaringen met
de geplande acties kan de agenda gedurende de
looptijd worden aangepast. Deze aanpassingen
worden via de bestuursrapportages verantwoord.
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INWONERS VAN DRENTHE
Actieplan Energieneutraal Wonen
Menu van doel- en doelgroepgerichte financiële en communicatieve instrumenten
(voor inhoud zie Actieplan Energieneutraal Wonen)

B+M+I

Ondersteunen lokale burgerinitiatieven
Voortzetting lening Noordelijk Lokaal Duurzaam (in Drenthe vertegenwoordigd door Drentse Kei)

M

Optimaliseren samenwerking/rollenverdeling NMFD, NLD/Drentse Kei, DEO en provincie Drenthe

M

Ontwikkelen van menukaart voor Drentse energiecoöperaties:
• Kennis en ‘handboek soldaat’/toolbox voor coöperaties,
• Actieve begeleiding van initiatieven (o.a. voucherregeling), actieve voorlichting postcoderoos

B+M

Opstellen en uitvoeren gezamenlijk communicatieplan
Beter in beeld brengen succesvolle initiatieven (o.a. via DIT)

B
B

Green deals met groepen inwoners
Aanpassen reglement Drentse Green Deals door toevoegen extra doelgroepen en passen de criteria

nvt

Opstellen en uitvoeren communicatiestrategie om de verbreding van het instrument bekend te maken

B

Drenthe in Transitie
Voortzetten financiële ondersteuning DIT

nvt

Vanuit de Energieagenda worden bij DIT in ieder geval de volgende vraagstukken neergelegd:
• Hoe versterken we de totstandkoming en de uitvoering van lokale energie initiatieven;
• Hoe versnellen we de verduurzaming van de Drentse woningvoorraad;
• Hoe profiteert het Drentse bedrijfsleven optimaal van de kansen van de energietransitie.

B+M+I

Zonnelening Drenthe
Door inwoners kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van installatie en aanschaf van:
• zonnepanelen,
• een zonneboiler en/of
• overige duurzame technieken gericht op de winning van directe zonne-energie.

B+M

Algemeen: vergroten bewustzijn en stimuleren bewustdoen
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Zichtbaar gebruik maken van passende evenementen en beurzen

B

Financiële ondersteuning Drents Energieloket voortzetten

B
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BEDRIJVEN VAN DRENTHE
Drentse Green Deals en innovatie
Voortzetten nog lopende deals afgesloten in periode 2012-2015

M+I

Actualiseren Regeling Drentse Green Deal Regeling en verleggen focus

nvt

Het sluiten van 5-10 Drentse Green Deals per kalenderjaar

M+I

Vraag en aanbod mogelijkheden van diverse SNN- en RVO- en EU-instrumenten dichter bij elkaar brengen. Het betreft
stimuleringsregelingen die gericht zijn op:
• innovatietrajecten, gericht op nieuwe producten, concepten, technologieën, diensten die bijdragen aan CO2-reductie
• Ondersteuning bij het testen van innovatieve toepassingen die bijdragen aan CO2-reductie in een praktijkomgeving,
als logisch onderdeel van een innovatietraject
• Bijdragen aan de opzet of verbetering van proeftuinfaciliteiten die bijdragen aan CO2-reductie t.b.v. innovatietrajecten
van of met bedrijfsleven

M+I

Inzet van clusterorganisaties zoals Energy Valley, NOM en platform Business Development d.m.v. concrete opdrachten ten
behoeve van projectontwikkeling

M+I

Drentse Energie Organisatie
Tot en met 2020 voortzetten van de Drentse Energie Organisatie

M

Bedrijven en instellingen kunnen bij DEO terecht voor:
• Projectfinanciering
• Borg- en garantstelling
• Projectinvesteringen/participatie
• Energielening Drenthe
• Support in de vorm van kennis

M

Slimme Energiesystemen
Stimuleren proefprojecten technologische of organisatorische oplossingen

I

Lobby voor betere wettelijke en belastingtechnische randvoorwaarden

I

Opstellen warmteplan Drenthe voor duurzame warmte en restwarmte

M+I

Verkenning proeftuin bodemenergie Drenthe

I

Haalbaarheidsonderzoek gebruik oude gasputten (STEP)

I

Circulaire Economie
Ondersteunen kringloopprojecten en inzichtelijk maken klimaatwinst

n.v.t.

Kennis en onderwijs
Uitrol voucherregeling Wetenschap en Techniek i.c.m. de leerlijn Techniek Talent en Energie (TTE)

n.v.t.

Verkennen met HBO instellingen naar nieuwe mogelijkheden MBO+, Associate Degree in het kader van energie gerelateerde kennis en onderwijs

n.v.t.

Ondersteuning doorontwikkeling Hotspots Energy College

B+I

Uitrol Energy Challenges Drenthe

B
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DE PROVINCIE ZELF
Als overheid: Beleidsmaker
Starten project ‘Hernieuwbare Energie 2030’

nvt

Daarbinnen starten proces ‘dialoog Energielandschappen’

nvt

Opstellen beleidsdocument ‘het energielandschap van Drenthe’

nvt

Vaststellen beleidsdocument als onderdeel van omgevingsvisie Drenthe

nvt

Opdracht nieuwe energiebalans en opstellen geactualiseerde Energiestrategie (in 2020)

nvt

Als overheid: Handhaver
Toezien op adequate uitvoering van benoeming prioriteit energie. Vanuit opdrachtgeverschap afspraken maken met RUD over:
• Plan van Aanpak Toezicht Energie
• Opdracht resultatenverslag handhaving Energiebesparing Industrie

B+M

Als opdrachtgever voor publieke taak: Openbaar Vervoer
Voor 2020:
• Vijftig bussen in de energiecategorie Euro 5 vervangen door Euro 6-bussen
• Gaan twee volledig elektrische bussen in het stedelijke gebied rijden (Groningen)
• Start een pilot gericht op invoering van twee waterstofbussen

M+I

Opstellen nieuwe aanbesteding (periode na 2019). Hierbij worden de criteria ten aanzien van duurzaamheid verder aangescherpt:
• Eis: alle bussen Euro 6, 10% minder energiegebruik aan het eind van de concessie, 10% minder CO2-uitstoot bij aanvang van de concessie en 20% minder CO2-uitstoot aan het eind.
• Wens: 40% toenemend gebruik hernieuwbare brandstoffen, zoals overstap op hybrid-electric en/of gebruik van synthetische biodiesel.

M

Als aanjager en initiator: samenwerking en kennisdeling
Samenwerking Energy Valley en NMFD
• Voortzetten financiële ondersteuning
• Via subsidierelatie afspraken vastleggen over de rol van deze organisaties bij de uitvoering van deze energieagenda

B+M+I

Samenwerking met Europa, rijk en regio
• Toetreden tot een wereldwijd netwerk van stedenregio’s
• Realiseren Drentse Duitsland Agenda
• Lobby op beleidsvorming en fondsenwerving (Programma Europa)
• Projectontwikkeling rond thema’s als flexibilisering van het energiesysteem en gas in transitie. Concreet in voorbereiding:
LNG, waterstof/Power2Gas, sensortechnologie t.b.v. reductie energieverbruik, en biogas/circulaire economie.

B+M+I

Als bedrijf: voorbeeldrol eigen bezit en inkoop
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Aanpassing inkoopbeleid, o.a. door invoering CO2-prestatieladder

M

Onderzoek naar mogelijkheden energieopwekking bij provinciale steunpunten

M

Starten proeftuin voor innovaties gericht op minder energiegebruik bij aanleg en gebruik van wegen en fietspaden

I
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5. AFSLUITEND EN MONITORING
Het woord ‘Transitie’ zegt het al. De weg naar een energieneutraal Drenthe is
een veranderproces. Deze veranderprocessen zijn ingrijpend en omvangrijk en
vinden niet van vandaag op morgen plaats. Bovendien is een veranderproces
maar tot op zekere hoogte voorspelbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe
technieken de energietransitie flink versnellen, terwijl veranderende
economische omstandigheden het tempo ook kunnen afremmen.
Vanuit ons collegeprogramma kunnen wij verantwoordelijkheid nemen voor de inspanningen die we in
deze bestuursperiode leveren. Deze Energieagenda 2016-2020 geeft daarbij aan welke inzet wij als provincie
Drenthe leveren.
Goed rentmeesterschap is echter meer dan de genoemde acties van deze agenda alleen. Vanuit de verantwoordelijkheid die we als Drentse samenleving gezamenlijk dragen is het belangrijk dat we ook los van deze
agenda de zogenaamde trias energetica blijven volgen:
• Energie besparen
• Energie duurzaam opwekken
• Efficiënt (her)gebruik van fossiele energie

TRIAS ENERGETICA
Energiebesparing, opwekken van duurzame energie en schone inzet van
fossiele energie wordt ook wel de ‘trias energetica’ genoemd. Het
grootste effect word bereikt door de stappen in de juiste volgorde
te doorlopen; een drietrapsraket. Eerst besparen, dan energie
opwekken, en indien er toch fossiele energie wordt gebruikt
daar zo zuinig en efficiënt mogelijk mee omgaan.

Energie
Energie
Duurzaam
besparen opwekken

Energiesysteem 2.0

Fossiele Energie
Schoon opwekken

Het resultaat van de inspanningen van de Drentse samenleving wordt door ons gemonitord. Iedere vier jaar
maken we een rapportage over de energiebalans met de stand van zaken van energiegebruik, -productie en
CO2 uitstoot. Deze balans geeft ook een raming van de toekomstige CO2-uitstoot. Jaarlijkse monitoring van
het doelbereik vindt plaats door gebruik te maken van CBS-gegevens.
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6. FINANCIËN
Voor de uitvoering van deze Energieagenda is binnen de Meerjarenbegroting
van de provincie Drenthe tot en met 2019 € 7,75 miljoen opgenomen. Op deze
middelen rust een meerjarige verplichting voor Energy Valley, die voortkomt
uit de besluitvorming van de afgelopen jaren.

Een overzicht van de jaarbudgetten en nog lopende verplichtingen binnen de looptijd van
deze agenda is opgenomen in onderstaande tabel:

Budget Energieagenda
Meerjarenbegroting

Reserveringen
Afwikkeling overschrijding
2015

2016
€ 1.750.000

2016

€ 2.000.000

2017

2018

2019

€ 2.000.000

2018

€ 1.291.984

2020

€ 2.000.000 Besluit nieuw
college

2019

€ 458.016

Energy Valley
Uitvoeringsbudget

2017

2020
Besluit nieuw
college

€ 166.667

€ 166.667

€ 166.667

€ 1.833.333

€ 1.833.333

€ 1.833.333

Het actieplan Energieneutraal Wonen maakt onderdeel uit van deze Energieagenda. De
financiële dekking van het actieplan is gekoppeld aan de integrale besluitvorming over de
Investeringsagenda Drenthe. De begroting die voor het Actieplan Energieneutraal Wonen
daar ter besluitvorming wordt voorgelegd is opgenomen in onderstaande tabel.

Budget Actieplan Energieneutraal wonen
Meerjarenbegroting

22

Energieagenda 2016 -2020

2016
€3.500.000

2017
€1.000.000

2018
€1.000.000

2019
€1.000.000

