
Resultaten in de energietransitie in Drenthe
2022

Aan de hand van de energie-
transitie-agenda 2020-2023 werkt 
de provincie aan de energietransitie 
in Drenthe. In de agenda zijn vijf 
speerpunten opgenomen: 
Hernieuwbare energie, MKB en 
Industrie, Gebouwde omgeving, 
Energiesysteem en Communicatie. 
In 2022 zijn binnen deze vijf speer-
punten diverse resultaten behaald. 
Een aantal resultaten vindt u op 
deze plaat.

Gebouwde Omgeving

• Vanuit de subsidieregeling Collectieve  
Energie-initiatieven voor lokale energie- 
projecten en initiatieven is € 342.627,29 
uitgekeerd aan 47 aanvragers. 

• Het Nationaal Warmtefonds verstrekte tot 
en met het derde kwartaal van 2022 837 
energiebespaarleningen met rentekorting 
van de provincie Drenthe. Dat brengt het  
totaal op meer dan 4000 leningen in  
Drenthe. Een online marketing campagne  
in oktober 2022 leidde tot 180 extra  
aanvragen.  

• Er zijn nu 538  
aanvragen binnen voor de subsidie voor 
energiebesparende isolatiemaatregelen.  
Er zijn 220 afspraken gemaakt voor huisbe-
zoeken door isolatieadviseurs. Op 21 decem-
ber 2022 werd de eerste woning geïsoleerd. 

• De energiebeurs ‘Energiebesparing voor elke 
beurs’ die we op vrijdag 4 november in het 
provinciehuis organiseerden werd met 400 
bezoekers goed bezocht. 

• Er zijn 88 maatschappelijk vastgoed- 
eigenaren bereikt binnen het programma 
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. 
Zij gaan via dat programma aan de slag  
met verduurzaming van hun 139  
gebouwen. 

Energiesysteem

• We ontvingen 10 aanvragen voor haalbaar- 
heidsonderzoek en 12 aanvragen voor 
technische oplossingen in het kader van de 
subsidieregeling Oplossingen netcongestie 
bij duurzame energieproductie.  

• We organiseerden het congres ‘Net op 
groen’ in De Melkfabriek in Bunne in juni 
2022 waar samen met regionale  
netbeheerder Enexis, ondernemers en  
gemeenten ideeën werden uitgewisseld 
over de netcongestie problematiek.  

• De ondertekening van een Letter of Intent 
(LOI) voor grensoverschrijdende samen-
werking op het gebied van waterstof vond 
plaats met de regio Nedersaksen in Duits-
land. 

• We droegen bij aan de realisatie van een 
Ground Power Unit (GPU) op waterstof die 
vliegtuigen die aan de grond staan op  
Groningen Airport Eelde voorziet van 
stroom. 

• De provincie verstrekte een incidentele  
subsidie van € 100.000 aan ontwikkeling 
van een 5 megawatt elektrolyser bij zonne-
park Hollandia en aan ontwikkeling van een 
waterstof-tappunt voor lokale ondernemers 
nabij Hoogeveen dat aangesloten moet 
worden op het waterstofnetwerk  
(backbone) langs de A37.

MKB & Industrie

• 10 bedrijven hebben gebruikt gemaakt van 
éen van de drie meetkoffers die de provincie 
Drenthe aanbiedt aan bedrijven die veel 
elektriciteit verbruiken. De eerste uitkomsten 
zijn heel gunstig.  Met de meetkoffer krijgen 
bedrijven meer inzicht in het stroomverbruik 
in hun bedrijfsproces. 

• De voorbereidingen zijn afgerond bij 2 van 
de 11 meest energie-intensieve bedrijven 
om in januari 2023 te starten met een  
energiestudie vanuit de ‘No cure no pay’- 
garantieregeling voor grote energiestudies. 

• Er zijn 3 subsidieaanvragen toegekend  
vanuit de Subsidieregeling Energieonder-
zoek, daarnaast zijn 2 aanvragen in  
voorbereiding. 

• We organiseerden 4 studie- en netwerk- 
bijeenkomsten op locatie voor het netwerk 
Energy Leaders Drenthe, dat bestaat uit 
Drentse industriebedrijven.  

• We voerden pilots uit bij 3 bedrijven- 
terreinen om ondernemersverenigingen en 
parkmanagement te ondersteunen om een 
uitvoeringsplan energietransitie te maken. 

• Er is een digitale leidraad ontwikkeld  
waarmee andere Drentse bedrijventerreinen 
aan de slag kunnen met het energieneutraal 
maken van hun bedrijventerrein. 

• 82 ondernemingen ontvingen een  
uitgebreid energieadvies via ‘Ik ben Drents 
ondernemer’. 

• 93 ondernemingen lieten een MKB  
energiescan uitvoeren. 

• 25 ondernemingen maakten gebruik van 
een energieadvies voucher.

Hernieuwbare energie

• We verleenden een subsidie van 123.500 
aan biogascluster Koekange voor de  
realisatie van monomestvergisters en een 
biogasleiding 

• Medio 2022 is circa 55% van de RES  
bijdrage van 3,45 TWh gerealiseerd/in  
aanbouw. 

• Er is 271 MW opgesteld vermogen van 
windenergie gerealiseerd. Dat is 95% van 
de Drentse opgave van 285,5 MW. 

• Er worden stappen gezet in de realisatie  
van 50% lokaal eigendom bij zonneparken 
als Zuidvelde, het drijvende zonnepark  
Ubbena en de Energietuin Assen-Zuid. 

• Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van  
de Drentse Zonneroute A37 is vastgesteld.

Communicatie 

• We ontwikkelden samen met het Nationaal 
Warmtefonds een gerichte campagne met 
online marketing en printadvertenties om 
de Energiebespaarlening Drenthe onder de 
aandacht te brengen. Dat leverde 180 extra 
aanvragen op voor een Energiebespaar- 
lening.   

• We voerden de Gewoon zo!-campagne uit, 
waarin we Drenten helpen energie- 
besparende maatregelen te nemen. 

In 2022: 

‐ deelden we 1500 douchetimers uit  
tijdens uitdeelacties in april en  
november/december.  
 
‐ verspreidden we voor huurders via de  
woningcorporaties, een voedselbank  
en huurdersvereniging 1500 stuks  
radiatorfolie en 1200 stuks tochtband. 
Ook deelden we via die kanalen kras-
kaarten uit waarop huurders meer  
bespaartips kunnen zien.   
 
‐ en zonden we op 27 oktober een  
aflevering uit over energiebesparing in 
je woning. Dat leverde 159 live kijkers 
op en 311 inwoners keken de uitzending 
achteraf.  

• We voerden een campagne voor de 
isolatiesubsidie via socials, advertenties in 
huis-aan-huis-bladen en op de website. 


