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Resultaten in de energietransitie
in Drenthe
De uitvoering van de energietransitie-agenda 2020-2023 is in volle gang. In deze agenda is uitgewerkt hoe
provincie Drenthe de energietransitie in de provincie wil versnellen vanuit vijf speerpunten: Hernieuwbare
energie, MKB en Industrie, Gebouwde omgeving, Energiesysteem van Drenthe en Communicatie. In 2021
zijn er diverse stappen gezet binnen de energietransitie in Drenthe en mooie resultaten behaald.

Om te kunnen voldoen aan afspraken uit het Klimaatakkoord steunt provincie Drenthe gebiedsinitiatieven voor zonne- en

Hernieuwbare energie

windenergie binnen de kaders van de omgevingsvisie. We zetten in op maximale benutting van zonnepanelen op daken en zoeken
naar slimme functiecombinaties die landschappelijk inpasbaar zijn. In 2021 hebben we samen met onze partners een planmatige
aanpak van zon op dak opgezet met drie sporen: agrarische omgeving, MKB/bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed/scholen.

Resultaten in de energietransitie
• de RES
•

1.0 is samen met alle RES -partners op- en vastgesteld
zonnepark de Mussels in Beilen: voor 51% eigendom van een lokale
coöperatie

• lancering ontwikkelfonds voor energie coöperaties voor stimuleren
en faciliteren lokaal eigendom
• handreiking participatie bij zonne- en windparken met een beleidskader
voor procesparticipatie

• uitrol project schooldakrevolutie (zonnepanelen op
schooldaken) met subsidie van provincie Drenthe

• start gebiedsgerichte aanpak Zon

op Dak voor

agrariërs in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en
Noordenveld met subsidie van de provincie. 22 agrariërs
gaan verder met verkenning naar zon op dak

• ontwerp provinciaal inpassingsplan Drentse zonneroute A37 opgesteld en
ter inzage gelegd

• subsidie van €

105.000 voor de bouw van een mono-mestvergister in

Drijber voor productie van groen gas.

MKB en Industrie

We stimuleren het MKB en de energie-intensieve industrie met meer kennis over en inzicht in het energiebeheer van het bedrijf.
Hiervoor maakt de procesindustrie gebruik van de ‘No cure no pay’-regeling voor grote energiestudies en de ‘meetkofferaanpak’.
Het MKB laat zich via onder meer ‘Ik ben Drents Ondernemer’ steeds vaker adviseren.
Op bedrijventerreinen ondersteunen we ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties bij collectieve verduurzaming.
Daarnaast hebben we in het kader van corona een subsidieregeling opengesteld om horecaondernemers te ondersteunen bij het
verduurzamen van het terras.

Resultaten in de energietransitie
• bijna 100

horeca-ondernemers maakten gebruik van de

subsidieregeling Energiezuinig en Duurzaam warm buiten zitten horeca
Drenthe, waarvoor 400.000 beschikbaar werd gesteld

• aanstelling zon

op dak-adviseur bij Ik Ben Drents Ondernemer

(IBDO)
• eerstelijns energieadvies van IBDO-energieadviseur aan
•

70 MKB-ondernemers
uitvoering 350 MKB-energiescans bij bedrijven die moeten
voldoen aan de informatieplicht. 60 ondernemers voerden
geadviseerde energiemaatregelen uit en investeerden tot nu toe

€ 526.000

•

15 bedrijven uit de energie-intensieve industrie wisselden in het
Energy Leaders Drenthe project informatie uit en ontwikkelden hun
kennis op het gebied van slim

energiemanagement.

Samen met diverse partijen werken we aan het energieneutraal maken van de Drentse gebouwde omgeving. De provincie speelt
hierin een faciliterende rol tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke

Gebouwde Omgeving

organisaties en inwoners(-collectieven). In 2021 is onder meer de subsidieregeling collectieve energie-initiatieven opengesteld voor
energiecoöperaties, een bijdrage geleverd aan het aardgasloos maken van zwembad De Swanenburg en subsidie verleend aan
SportDrenthe voor verduurzaming van sportverenigingen.

Resultaten in de energietransitie
•

25 gehonoreerde aanvragen vanuit subsidieregeling Collectieve Energieinitiatieven met een totaalbedrag van € 178.287

• zwembad De Swanenburg in Coevorden is mede dankzij een subsidie van

• het Drents Energieloket voerde de Regeling

Reductie Energiegebruik uit in samenwerking
met alle Drentse gemeenten en verstuurde onder andere

€ 140.000 van de provincie het eerste aardgasloze sportcomplex van

waardebonnen naar Drentse huishoudens voor b
 ijvoorbeeld ledlampen

Drenthe

en waterbesparende douchekoppen.

• een vervolgsubsidie van €

389.250 aan SportDrenthe voor het

project ‘Drenthe Sport Duurzaam’: advisering en begeleiding aan

155 buitensportverenigingen bij het verduurzamen
van hun sportaccommodaties

• Er zijn 3091 energiebespaarleningen verstrekt
met rentekorting van de provincie

Netwerkproblematiek, door het niet terug kunnen leveren van opgewekte stroom aan het elektriciteitsnetwerk (netcongestie), blijft de
komende jaren de ontwikkeling van hernieuwbare energie parten spelen. Samen met netbeheerders en gemeenten werken we aan

Energiesysteem van Drenthe

oplossingen. Naast een aanpak voor netverzwaring, hebben we in 2021 stappen gemaakt met realiseren van alternatieve oplossingen en
technieken. Er is onder andere en handreiking opgesteld met tien mogelijke oplossingen en er zijn subsidies verstrekt voor deze oplossingen. Ook boeken we voortgang in lopende waterstofprojecten; in 2021 is onder andere het eerste openbare waterstofvulpunt geopend.

Resultaten in de energietransitie
• handreiking ‘Tien mogelijke oplossingen bij netcongestie’
• subsidie voor onder andere Hippisch Centrum Exloo en Hartman Expeditie
in Nieuw Amsterdam voor de ontwikkeling van slimme oplossingen op
het gebied van duurzame energieproductie bij netcongestie

• opening eerste openbare small scale waterstofvulpunt van Resato en
Orangegas, mede mogelijk gemaakt door de provincie

• subsidie van €

840.000 aan Green Planet voor het verleasen van

honderd waterstofauto's en – trucks en een studie naar het creëren van
een waterstofeconomie in Groningen, Friesland en Drenthe.

In 2021 hebben we met inzet van communicatie in woord en beeld zichtbaar gemaakt wat de provincie doet en mogelijk maakt in
het kader van de energietransitie. Daarnaast is ingezet op bewustwording en handelingsperspectief voor Drenten via de campagne

Communicatie

'Drenthe op weg naar energieneutraal, Gewoon zo!'. Naast deze campagne is in het kader van bewustwording en handelings
perspectief ook de communicatie over Zon op Dak in werking gezet. Daarbij laten we ook zien welke mogelijke oplossingen er zijn
bij onder andere dakconstructie en netcongestie.

Resultaten in de energietransitie
• lancering campagne 'Drenthe op weg naar energieneutraal,
•
•
•
•
•

Gewoon zo!' op 27 september 2021
uitrol communicatie zon op dak
50 berichten geplaatst op Twitter (gemiddeld 2256x bekeken)
29 berichten geplaatst op Facebook (gemiddeld 2316x bekeken)
38 berichten geplaatst op LinkedIn (gemiddeld 3060x bekeken)
3 berichten geplaatst op Instagram (gemiddeld 852x bekeken)

• Het best presterende bericht ging over de uitdeelactie van de Drenthe-

dekentjes voor de horeca in combinatie met de duurzame terrassen-

regeling (36.455 weergaven)

Ontwikkelingen in de energietransitie
in Drenthe
In 2021 zijn al mooie resultaten neergezet, maar er zijn ook nog volop ontwikkelingen. Niet alle projecten
verliepen zoals gepland en natuurlijk loopt een flink aantal ook gewoon door in de komende jaren.
We presenteren een paar voorbeelden hiervan. Binnen deze projecten blijven we dus stappen zetten.

Ontwikkelingen 2021
• Gedeputeerde Staten hebben de garantieregeling voor grote energiestudies vastgesteld. Hoewel verschillende grote energiegebruikers hun

• In 2022 zullen we Europese en nationale cofinanciering zoeken en inzetten
voor het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen.

belangstelling kenbaar hebben gemaakt, maken nog te weinig bedrijven
gebruik van de regeling. Hier gaan we meer aandacht aan besteden.

• Er is weinig gebruik gemaakt van de regeling ‘Stimulering CO2-reductie
mkb en oplossingen netcongestie’ in 2021. Na evaluatie is het

• In 2022 intensiveren we de samenwerking met de grote energie-inten-

MKB-onderdeel ondergebracht bij de MKB-adviesvoucher en de naam

sieve industrie. Daarvoor zetten we de zogenaamde routekaartaanpak

van de regeling is veranderd in Oplossingen Netcongestie bij Duurzame

in. Met de routekaart per bedrijf willen we op hoofdlijnen meer inzicht

Energieproductie. Ook zijn drempels voor aanvragen verlaagd en is een

verkrijgen in de lange(re) termijn plannen van deze bedrijven, zodat we

uitvoeringsdeel toegevoegd (technisch oplossingen netcongestie). Sinds

hen gerichter kunnen ondersteunen.

de openstelling van deze nieuwe regeling in januari 2022 zijn 9 aanvragen
binnengekomen, waarvan 3 haalbaarheidsonderzoek en 6 technische
oplossingen. De regeling loopt nog gedurende de rest van 2022.

Ontwikkelingen 2021
• Provincie Drenthe wil vooroplopen in de ontwikkeling van de waterstofeconomie, maar er gaat veel tijd verloren met het onderzoek naar

• De aanpak Zon op dak vraagt om een stevig programma om autonome
ontwikkeling te versnellen. We werken hier samen met partners aan.

de mogelijkheden voor zogeheten ‘staatssteun’. Dat leidt tot vertraging
bij projecten en onzekerheid bij projectontwikkelaars over hun business

• Het Expeditie-netwerk levendig houden is door de corona-beperkingen

case. Daarnaast zorgen de aanloopfase voor ontwikkelingen en forse

een flinke uitdaging geweest. Daardoor heeft het netwerk minder goed

investeringen ervoor dat de stappen om daadwerkelijk gedeeltelijk

gefunctioneerd en daardoor zijn er minder kruisbestuivingen gerealiseerd

op waterstof over te gaan vanuit industrie (niet alleen in Drenthe) nog

en minder nieuwe projecten opgestart. De verwachting is dat in 2022

relatief beperkt zijn.

weer veel meer mogelijk is.

• Hernieuwbare energie loopt tegen de grenzen van het netwerk aan. Dat
vraagt nog veel investeringen op weg naar 2030.

• De inzet van de energiecoaches is gestagneerd. Het opleidingstraject
moest even op pauze worden gezet en huisbezoeken waren niet mogelijk.
In 2022 pakken we dat weer op, de eerste energiecoaches zijn alweer
opgeleid en de eerste huisbezoeken staan alweer gepland.

