
DRENTHE 4.0 
VOORTBOUWEN 
OP DE ENERGIE 
VAN DRENTHE
Een nieuw economisch perspectief

Dit programma en de oproep aan 
het Rijk is tot stand gekomen na 
consultatie van een brede groep 
regionale stakeholders en wordt 
ondersteund door de volgende 
initiatiefnemers:
Attero, Drenthe College, 
provincie Drenthe, gemeente 
Assen, gemeente Emmen, NAM 
en RENDO



Het kabinet heeft besloten om de aardgaswinning 
uit het Groninger veld door de NAM versneld te 
beëindigen. Voor de kwetsbare economie van 
Drenthe heeft dit een grote impact. Als er niet snel 
wordt gehandeld, dan dreigt een reëel en onomkeer-
baar gevaar voor de vitaliteit van de Drentse eco-
nomie. De werkgelegenheid in de aardgassector is 
al langer aan het afnemen, maar dreigt nu versneld 
te verdampen. Dit kan de regio niet laten gebeuren. 
Daarom slaat een Drentse coalitie van overheden, 
bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineen 
voor Drenthe 4.0, een ontwikkelperspectief voor de 
Drentse economie en voor een duurzame energie-
voorziening. Het Rijk is een belangrijke partner om 
deze ambitie mogelijk te maken.

IMPACT BEËINDIGING GASWINNING 
Drenthe heeft de afgelopen jaren al veel banen verloren in de 
aardgassector. Door het recente kabinetsbesluit dreigt opnieuw 
een fors banenverlies, met grote gevolgen voor de toch al kwets-
bare economische structuur van Drenthe. Het versneld 
beëindigen van de gaswinning zet de banen van 
meer dan 7.000 werknemers op de tocht. Werknemers, 
voor wie niet zondermeer alternatieven zijn op de Drentse arbeids-
markt. Bij de NAM, de grootste werkgever in de aardgassector, 
zijn bovendien veel hoger opgeleiden in dienst. Het risico dat deze 
mensen de regio zullen verlaten is reëel. Deze brain drain zorgt 
ervoor dat kennis, koopkracht en innovatie uit de regio verdwijnt. 
Assen, de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van de NAM, en 
directe omgeving dreigen hier in het bijzonder door getroffen te 
worden. Daarom is het zaak om snel te handelen.
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DRIE TRANSITIES
Het besluit om de aardgaswinning in Groningen te beëindigen 
hangt direct samen met drie transities:
1. Transitie van de arbeidsmarkt: er is actie nodig om de kwanti-

tatieve en kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod van 
technisch personeel op te heffen.

2. Transitie van bedrijven in de gassector: door het aardgas-
besluit is voor deze bedrijven op nog kortere termijn een 
alternatief verdienmodel vereist.

3. Energietransitie: Drenthe moet net als de rest van Nederland 
de omslag maken naar een duurzame energievoorziening en 
een circulaire economie.

De urgentie van deze transities was al groot, maar neemt met het 
aardgasbesluit alleen maar toe. Het is noodzakelijk om versneld 
een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen.

KANSEN ENERGIETRANSITIE
Een Drentse coalitie van overheden, bedrijven en onderwijs-
instellingen heeft besloten om de transities aan te grijpen om 
een positieve verandering teweeg te brengen. Drenthe wil een 
belangrijke bijdrage leveren aan de energievoorziening van de 
toekomst, als regio waar innovaties worden toegepast en geïmple-
menteerd. De aanwezige kennis, de ervaring met energiewinning 
en de fysieke infrastructuur bieden hiervoor een uitstekende 
uitgangssituatie. Er zijn in Drenthe tal van kansrijke initiatieven 
en projecten waarin voortvarend wordt gewerkt aan de energie-
transitie. Om op die energie voort te bouwen en de grote ambities 
waar te maken, zoeken we de samenwerking met partners in 
(Noord-)Nederland en met het Rijk. 
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ONTWIKKELPERSPECTIEF DRENTHE 4.0 
Drenthe wil zijn traditionele rol als energieproducent van 
Nederland, na turf, olie en gas, graag voortzetten, maar dan 
als toeleverancier van unieke toepassingen voor de duurzame 
energievoorziening: Drenthe 4.0. Drenthe heeft daarvoor een 
kansrijke uitgangssituatie, in de vorm van infrastructuur voor 
duurzame energiedragers, bijzondere kennis van geothermie en 
de ondergrond, vernieuwend technisch onderwijs, voorlopers 
in biobased en circulaire economie en een landelijk gebied 
met een grote rijkheid aan duurzame grondstoffen. Wij geven 
onze ambitie vorm in vier onderling samenhangende ontwik-
kellijnen, die op de volgende pagina’s verder zijn uitgewerkt. 
Ons ontwikkelperspectief is ambitieus, maar ook noodzakelijk 
voor het realiseren van meer werkgelegenheid in de regio en 
voor een duurzame energievoorziening van Nederland. Ook 
draagt Drenthe hiermee bij aan één van de meest urgente 
doelstellingen van de BV Nederland: het reduceren van de 
CO2-uitstoot, en aan bestendiging van de leveringszekerheid 
en onafhankelijkheid.

OPROEP AAN HET RIJK 
De omwenteling naar Drenthe 4.0 is een opgave van nationaal 
belang. We willen hiermee onze unieke kennis inzetten voor de 
energietransitie op regionale én nationale schaal en daarnaast 
onze economische structuur versterken. 
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Hiervoor zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk voor:
 • Aanpassing en realisatie van fysieke infrastructuur en 

voorzieningen
 • Kennisopbouw rond geothermie en de ondergrond en de 

ontwikkeling van een kennisinstituut
 • Opleiding en omscholing van huidige medewerkers en 

nieuwe aanwas van technisch personeel
 • Ontwikkeling van nieuwe technieken en de toepassing 

daarvan in de praktijk
 • Begeleiding en ondersteunende faciliteiten

Als Drentse coalitie van overheden, bedrijven en onderwijs-
instellingen nemen wij hiervan een substantieel deel voor 
onze rekening. Drenthe beschouwt het Rijk als een belangrijke 
partner in het realiseren van de ambities, aangezien zowel de 
urgentie als de oplossingsrichtingen de regionale schaal over-
stijgen. Daartoe stellen we voor om een Transitiefonds Drenthe 
4.0 op te richten, met middelen van het Rijk en van de regio, 
van waaruit de investeringen kunnen worden bekostigd. Dit 
fonds wordt gekoppeld aan een verder te concretiseren adaptief 
uitvoeringsprogramma, waaraan een stuurgroep van het Rijk 
en de regio, publiek en privaat sturing geeft. 

Wij doen hierbij een oproep aan het Rijk om bij te dragen 
aan het Transitiefonds Drenthe 4.0 met een bedrag van € 152 
miljoen en om daarnaast bij te dragen via andere maatregelen 
om de ambitie te realiseren. 



1 MAXIMAAL HERGEBRUIK VAN IN DRENTHE 
AANWEZIGE GASINFRASTRUCTUUR

ONS AANBOD
Drenthe wil optimaal gebruik maken van de in de 
provincie aanwezige gasinfrastructuur door deze uit te 
breiden en aan te passen voor duurzame energie, zoals 
groen gas, waterstof en biogas. Hiervoor zal eerst een 
transitieplan worden opgesteld voor de uitbreiding 
en aanpassing van de infrastructuur, mede gericht op 
het sluiten van kringlopen. Het doel is om daarmee 
desinvesteringen in de gasinfrastructuur te voor-
komen. Ook wordt bijgedragen aan een duurzame 
energievoorziening en aan het behoud van bedrijvig-
heid en werkgelegenheid in de provincie.

ONZE KRACHT
Drenthe beschikt over een unieke gasinfrastructuur 
voor winning, behandeling en transport van aardgas 
zoals het gasnetwerk, gaszuiveringsinstallaties en 
ondergrondse putten. Bovendien is er in de provincie 
op dit gebied veel hoogwaardige kennis en uitvoe-
ringskracht aanwezig. De NAM, RENDO en andere 
gasbedrijven ontwikkelen concrete initiatieven voor 
hergebruik van gasinfrastructuur voor duurzame 
energie en hebben grote ambities om daarin te inno-
veren en op te schalen. 

ONZE VRAAG AAN HET RIJK
Wij vragen een bijdrage van € 30 miljoen in het 
Transitiefonds Drenthe 4.0 voor de verdere ont-
wikkeling van pilots en koppeling van huidige 
fysieke infrastructuur aan vernieuwende infra-
structuur met het oog op nieuwe toepassingen 
in de energievoorziening.

De programmalijnen voor het Transitiefonds
Drenthe 4.0 nader uitgewerkt

De volgende programmalijnen vormen de basis van het Transitiefonds Drenthe 4.0 waar 
het programma op voort kan bouwen. We hebben al zaken in gang gezet, maar er is 
meer nodig. De opzet van het programma is een volgende stap richting het behalen van 
de doelstellingen in 2030 en verder, namelijk behoud van werkgelegenheid en bijdragen 
aan een duurzame energievoorziening. Gaandeweg moet blijken in hoeverre deze 
maatregelen voldoende zijn om de werkgelegenheid te behouden. We werken de vier 
programmalijnen nader uit en vertalen ze naar een vraag aan het Rijk. 

WAT WE AL DOEN

 • GZI Emmen: een pilot voor hergebruik van 
een gaszuiveringsinstallatie voor de produc-
tie van duurzame energievormen. De pilot 
bevat drie inhoudelijke zoekrichtingen: 
biovergisting, biovergassing en waterstof. 
Diverse partijen zijn betrokken, waaronder 
de NAM, Emmtec, Gasunie en de gemeente 
Emmen. 

 • Waterstofwijk Hoogeveen: in Hoogeveen 
wordt de eerste Nederlandse nieuwbouw-
wijk met waterstof ontwikkeld, waardoor 
ervaring wordt opgedaan met (groene) 
waterstof als warmte- en elektriciteits-
voorziening en de aanleg van de benodigde 
infrastructuur. Het initiatief wordt ont-
wikkeld door een platform van noordelijke 
bedrijven en instellingen, waaronder Stork, 
GasTerra, de Groningse energieproeftuin 
EnTranCe, en N-Tra, het dochterbedrijf van 
netbeheerder RENDO. 

 • Roadmap waterstoftoepassingen: 
de gemeente Emmen ontwikkelt meerdere 
projecten op het gebied van waterstof. 
Daarnaast bereidt de gemeente een 
‘roadmap’ voor met betrekking tot 
waterstoftoepassingen. 



2 OPZETTEN VAN EEN KENNISINSTITUUT 
VOOR GEOTHERMIE EN ONDERGROND

ONS AANBOD
Wij hebben de ambitie om, voortbouwend op de bij de 
NAM aanwezige hoogwaardige kennis, een kennis-
instituut voor geothermie en ondergrond in Drenthe 
op te zetten. Op middellange termijn kan rondom dit 
instituut een breder kenniscluster ontstaan. Daarmee 
blijft ook werkgelegenheid voor hoger opgeleiden 
geborgd. Gedacht wordt een ontwikkeling langs de 
volgende lijnen: 

1. Kennisinstituut: Bundeling en ontwikkeling van 
nationale kennis over geothermie en ondergrond 
op één fysieke locatie, met speci� eke aandacht 
voor kennis over de kansen en beperkingen van 
het gebruik van de ondergrond.

2. Programma voor implementatie: regie op 
initiatieven en projecten op het gebied van geo-
thermie, wegnemen van barrières. Koppeling met 
onderwijs en scholing van technisch personeel.

3. Ondersteuning gemeenten: kennisinfrastruc-
tuur, instrumenten en adviescapaciteit voor lokale 
overheden.

ONZE KRACHT
In 70 jaar is unieke kennis ontwikkeld over de 
ondergrond, zoals over de bodem, aardlagen en het 
aanboren van energie. Die kennis is aanwezig bij de 
NAM, maar ook bij tal van andere partijen in Noord-
Nederland zoals EBN en de Gasunie. Deze kennis 
is onmisbaar voor de ontwikkeling van vormen van 
duurzame energievoorziening, zoals geothermie. 

ONZE VRAAG AAN HET RIJK
Wij vragen het Rijk om te besluiten dat een natio-
naal kennisinstituut Geothermie en Ondergrond in 
Assen wordt gevestigd. Dit besluit zal gepaard moeten 
gaan met een opdracht aan EBN om een signi� cante 
bijdrage te leveren aan de opbouw en werking van 
het instituut. Om deze ontwikkeling in gang te zetten 
vragen wij een � nanciële bijdrage van € 2 miljoen 
voor technische begeleiding- en proceskosten.

WAT WE AL DOEN

 • Provincie Drenthe heeft in 2014 een oriën-
tatiedocument geothermie op laten stellen. 
Het maakt duidelijk waar kansen liggen voor 
de verschillende vormen van geothermie en 
welke knelpunten opgelost moeten worden 
om tot implementatie van de techniek te 
komen.

 • Gemeente Assen heeft in januari 2018 
onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijk-
heden voor geothermie. Dit werd uitgevoerd 
door IF Technology Creating Energy en 
betreft een geologie- en procesbeschrijving.

 • De NAM onderzoekt momenteel de 
mogelijkheden van hergebruik van haar 
op termijn vrijkomende locaties voor de 
toepassing van geothermie.

De programmalijnen voor het
Transitiefonds Drenthe 4.0 nader uitgewerkt



3 EEN IMPULS GEVEN AAN PRAKTIJKGERICHT 
TECHNISCH ONDERWIJS

ONS AANBOD
Drenthe wil zijn inzet op het praktijkgericht tech-
nisch onderwijs voor de energietransitie intensiveren. 
Hierbij wordt gedacht aan het creëren van werkleer-
plaatsen voor het MBO bij pilotprojecten die inzetten 
op de energietransitie: bijvoorbeeld op het gebied van 
geothermie, het recyclen van kunststof en alterna-
tieve energiedragers (waterstof, groen gas, biogas). 
Daarmee laten we scholieren versneld kennismaken 
met de nieuwste uitdagingen van de energietransitie. 
Verder zetten we nieuwe opleidingen op die zich 
richten op de installatie van innovatieve vormen van 
energie, zoals waterstof- en moderne groen gasketels. 
Daarbij kunnen we gebruik maken van in de pro-
vincie aanwezige kennis op gebied van veiligheid en 
onderhoud van de gasinfrastructuur.

Voor de werkenden in de huidige aardgassector, 
en voor werkzoekenden, zetten we een regionaal 
scholingsfonds op en zorgen we voor bemiddeling, bij-
voorbeeld met behulp van een mobiliteitscentrum en 
EVC-trajecten (Erkenning Verworven Competenties).

ONZE KRACHT
Drenthe biedt een relatief groot potentieel aan 
technisch personeel. De ROC’s en Hogescholen in 
Drenthe werken met het Drentse bedrijfsleven en 
overheden al aan gezamenlijke (om)scholingspro-
gramma’s. Deze programma’s richten zich op de duur-
zame energievoorziening en sluiten aan bij de human 
capitalagenda van het noorden en het recente SER-
advies over de toekomst van het beroepsonderwijs. 

ONZE VRAAG AAN HET RIJK
Wij vragen een bijdrage van € 10 miljoen in het 
Transitiefonds Drenthe 4.0 voor een scholingsfonds 
en werkleerplekken.

WAT WE AL DOEN

 • Gas 2.0: de mbo-scholen in de noorde-
lijke provincies werken met 45 bedrijven 
gezamenlijk aan Gas 2.0. Dit is een pro-
ject op hoger mbo-niveau gericht op de 
gastransitie. Daartoe is een subsidieaan-
vraag van € 2 miljoen voor het Regionaal 
InvesteringsFonds (RIF) ingediend, waarbij 
ook de overheid en het bedrijfsleven dit 
bedrag zullen inbrengen. 

 • In de Dutch Tech Zone (Emmen, 
Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg) 
zetten bedrijven, onderwijsinstellingen en 
overheden in op doorontwikkeling van de 
samenwerking rond de slimme maakin-
dustrie en groene chemie, onder meer in 
een Centre of Expertise Smart Sustainable 
Industries (aanvraag in kader van EFRO), 
het Polymer Application Centre GreenPAC 
en het Centrum voor innovatief vakman-
schap DCTech. Gestreefd wordt naar het 
delen van faciliteiten en het verknopen 
van initiatieven in een (virtuele) Techniek 
Campus Emmen. 

 • In Assen wordt een samenwerking tussen 
Drenthe College en Hanze Hogeschool 
verkend, in de vorm van een innovatiewerk-
plaats voor Ondernemen met Techniek en 
een Techniek Academie in samenwerking 
met MKB.

De programmalijnen voor het
Transitiefonds Drenthe 4.0 nader uitgewerkt



4 KRINGLOPEN SLUITEN VAN
ENERGIE EN GRONDSTOFFEN 

ONS AANBOD
Drenthe zet zich in als nationale hotspot voor 
het recyclen van kunststof met wereldwijd unieke 
innovatieve methoden. Wij hebben de ambitie om 
met Drenthe voorop te lopen in het sluiten van 
kringlopen van energie en grondstoffen op lokaal en 
regionaal niveau. Daarvoor stimuleren we vernieu-
wende technologieën, energiehubs en proe� ocaties.

Ook hebben Drenthe en Overijssel, met netwerk-
beheerder RENDO, de ambitie om zich te ontwik-
kelen tot ‘Groen Gas Regio‘: een volledig fossielvrij 
gasnetwerk in 2030.

Wij willen partijen uitdagen om projecten te realiseren 
op het gebied van het sluiten van kringlopen op lokaal 
niveau. Daar waar mogelijk wordt het praktijkgerichte 
onderwijs hierbij betrokken. Ook onderzoeken we of, 
naar voorbeeld van onder anderen het Ruhrgebied en 
Parkstad Limburg, een Internationale Bauausstellung 
(IBA) een geschikte werkwijze is.

ONZE KRACHT
In Drenthe is unieke kennis aanwezig op het gebied 
van kunststofverwerking, waarmee Nederland een 
koploperspositie in Europa kan innemen. In Drenthe 
zijn al tal van biobased en groengas initiatieven. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een rijk landelijk 
gebied dat beschikt over veel herbruikbare grondstof-
fen voor groen gas en biogas. Mede door de beperkte 
mate van verstedelijking is er in Drenthe een rijke 
sociale cohesie. Dit heeft geleid tot jarenlange ervaring 
om succesvol op lokaal niveau duurzame projecten op 
te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties. 

ONZE VRAAG AAN HET RIJK
Wij vragen een bijdrage van € 110 miljoen in het 
Transitiefonds Drenthe 4.0 voor de ondersteuning 
van innovatieve projecten. 

Ook vragen wij van het Rijk om deze initiatieven beter 
rendabel te maken met een stimulerend en ondersteu-
nend belastingstelsel (bijvoorbeeld geen belastingver-
hoging voor groen gas) en het blijven stimuleren van 
groen gasprojecten met de SDE+ regeling. 

De programmalijnen voor het
Transitiefonds Drenthe 4.0 nader uitgewerkt

WAT WE AL DOEN

 • Ontwikkeling Stoomgrid Emmtec en 
warmtenet door inzet van restwarmte van 
Emmtec in Wildlands, het ziekenhuis en/of 
het zwembad. In Emmen wordt daarnaast 
ingezet op het hergebruik van in de regio 
beschikbare reststromen uit de landbouw en 
glastuinbouw, voor warmte en als grondstof 
voor biobased polymeren en composieten.

 • Groen gas: in Emmen (Stercore) en 
Coevorden worden installaties ontwikkeld 
voor grootschalige vergisting van mest naar 
groen gas en hoogwaardig biobased Carbon 
(organische kunstmest). Ook in Havelte 
zijn plannen voor ontwikkeling van een 
installatie.

 • Attero in Wijster zet samen met NHL 
Stenden Hogeschool in op hergebruik van 
hernieuwbare energie en grondstoffen. Zij 
richten zich op het sluiten van kringlopen 
onder meer door de ontwikkeling van een 
fabriek voor recycling van afvalstromen in 
onder meer kunststof en op verdere CO2-
reductie van de afvalverwerking.

 • Emmen investeert met diverse partners in 
het concept Hydrogen Valley dat zich richt 
op het sluiten van de totale waardeketen 
van groene waterstof: duurzame elektrici-
teit, productie infrastructuur (electrolyse, 
buisleidingen, puur water) en afname (toe-
passingen voor industrie, brandstofcellen, 
etc.). Deze ketenbenadering kan voor een 
vliegwieleffect zorgen. 
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