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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

Voor u ligt het nieuwe Energieprogramma 2012-2015 van de provincie Drenthe. Het voorgaande 

programma ( 2008-2011) is afgerond en geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie, politieke ambities 

en de huidige economische situatie is dit Energieprogramma ontwikkeld voor de komende vier jaar 

(2012-2015).  

 

Door te sturen op economische doelstellingen en meer focus aan te brengen wordt de realisatiekracht 

van het programma groter. In dit nieuwe Energieprogramma zijn daarom gericht enkele specifieke 

keuzes gemaakt. Bovendien wordt in de uitvoering ingezet op robuustheid van projecten, zakelijkheid 

(Drentse Green Deals) en een evenwichtige inzet binnen de verschillende energieketens. Om de 

doelstellingen te realiseren is samenwerking met andere partijen cruciaal. De provincie investeert 

daarom gedurende de looptijd van dit nieuwe programma wederom in het verder verstevigen van de 

relaties met andere overheden en marktpartijen. Een belangrijk samenwerkingsplatform daarvoor 

wordt gevormd door de stichting Energy Valley, die daarnaast ook in de uitvoering van projecten een 

belangrijke inhoudelijke bijdrage levert. 

 

Dit nieuwe programma heeft, net als het vorige programma, een uitvoeringsgericht karakter. De 

sturingsfilosofie van dit programma gaat er van uit dat door in te spelen op economisch momentum 

een maximale bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen voor CO2-reductie en de productie van 

duurzame energie. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de energievisie van de provincie Drenthe beschreven. Hoofdstuk 3 geeft aan 

binnen welke focus de uitvoering van het programma is vormgegeven. In hoofdstuk 4 wordt 

beschreven hoe beleidscontinuïteit wordt gegeven aan reeds ingezette activiteiten die buiten de 

uitvoeringsfocus vallen, en hoe de beleidsontwikkeling binnen het programma functioneert. Hoofdstuk 

5 beschrijft de programmadoelen gevolgd door een overzicht van de financiën  

in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt het uitvoeringsprogramma uiteengezet. Afsluitend wordt in 

hoofdstuk 8 aangegeven hoe de monitoring van de doelstellingen binnen het programma plaatsvindt. 
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Hoofdstuk 2 Energievisie Drenthe 
 

 
Het Drentse beleid is gericht op de transitie naar een duurzame energie-economie. De provincie wil 

een betrouwbare en efficiënte energie-infrastructuur, minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 

en het aandeel hernieuwbare energie vergroten. Voor de transitie naar een CO2-arme samenleving, 

onderschrijft de provincie het lange termijn perspectief van de Europese Commissie, om te komen tot 

80-95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990 (vertaling 2020: hoofdstuk 5). Binnen het 

Nationale, Noordelijke en ook Drentse Klimaat en Energiebeleid worden deze mitigatiedoelstellingen 

als een belangrijke stip op de horizon gezet. In Omgevingsvisie Drenthe staan de provinciale 

beleidsdoelen, waarbij aangesloten wordt bij de landelijke doelstellingen. Nu de landelijke 

doelstellingen voor 2020 enigszins zijn bijgesteld, gelden deze ook voor de provincie Drenthe.  

 

Voor de realisatie van bovenstaande doelen is het belangrijk te weten dat het doelbereik over het 

algemeen niet primair vanuit de duurzaamheidsgedachte tot stand komt. Veelal zijn het economische 

motieven die partijen bewegen om werk van de klimaat- en energiedoelstellingen te maken. De 

ervaring uit het voorgaande programma leert dan ook dat het sturen op economische parameters 

effectiever is voor het doelbereik, dan het sturen op de duurzaamheidsdoelstellingen zelf.  

 

Binnen het economisch domein ziet de provincie Drenthe 

belangrijke kansen voor een groei van de Drentse Biobased 

Economy. Basisprincipe van de biobased economy  is dat er 

een rangorde is van hoogwaardige en laagwaardige 

aanwending van biomassa. De bijdrage van ‘biobased energy’ 

(onderste laag piramide) is een relatief laagwaardige 

toepassing, maar is zeker op dit moment nog van grote 

waarde. Een voorwaarde van de ‘biobased economy’ is immers 

het sluiten van de ketens, zodat geen reststoffen achter blijven. 

Veel reststromen zijn nog niet aanwendbaar voor toepassingen 

in de farmacie/chemie. Aanwending daarvan voor 

energiedoeleinden kan net die meeropbrengsten opleveren die 

de hele businesscase rendabel maakt.  

 

Binnen de provincie Drenthe is ook expliciete aandacht voor de wisselwerking tussen een duurzame 

energiehuishouding en de ruimtelijke inrichting. Aanpassingen in de ruimtelijke inrichting versterken de 

mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie, terwijl de keuze voor duurzame energie 

richtinggevend kan zijn voor de ruimtelijke inrichting (Grounds for Change-filosofie). Voor de realisatie 

van het energiebeleid zijn goede beleidsmatige randvoorwaarden daarom cruciaal. De provincie wil 

daarmee duurzame energie letterlijk een plaats geven in Drenthe.  

 

Deze energievisie zal ook gedurende de looptijd van het programma onderhevig zijn aan nieuwe 

actualiteiten en inzichten, en wordt daarom regelmatig geactualiseerd (en verder uitgewerkt voor wat 

betreft de lange termijn strategie).  

 

Uit collegeprogramma 2011-2015: 
Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage 
om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, mede gelet op de huidige 
spanningen in de wereld. Bovendien willen we de wereld ook voor toekomstige generaties 
leefbaar houden. Daarnaast zijn uiteraard de ruimtelijke implicaties van belang; in de loop 

der tijd ontstaan zo nieuwe energielandschappen.  

Figuur 1: Waardepiramide Biobased 

economy 
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Hoofdstuk 3: Focus 

 

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met de uitvoering van het Programma Klimaat en 

Energie 2008-2011. De evaluatie van dat programma, gecombineerd met de ervaringen binnen de 

noordelijke samenwerking en de prioriteiten en accenten in het collegeprogramma, hebben niet alleen 

geleid tot de keuze het thema energie meer te plaatsen in een economisch perspectief maar vooral 

ook tot de keuze om focus aan te brengen in de uitvoering.  

 

Met name de omgeving waarbinnen de provincie Drenthe opereert zal een belangrijke bijdrage 

moeten leveren aan het realiseren van de Drentse doelstellingen. Daarom is, voor het bepalen van de 

juiste focus, expliciet gekeken naar deze omgeving. Gebleken is dat de afgelopen jaren vooral rondom 

groen gas (biobased energy) en duurzame energieproductie (incl. warmte) substantiële economische 

ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook voor de komende jaren zijn nu al diverse substantiële 

projecten in voorbereiding. Daaruit blijkt dat voor dit type projecten een gezond momentum aanwezig 

is in de markt. Uit de evaluatie van het voorgaande programma blijkt dat dit type projecten ook in 

belangrijke mate bijdraagt aan de doelstellingen voor CO2-reductie en de productie van duurzame 

energie. Bovendien blijkt daarnaast, dat (bedrijfsmatige) activiteiten rondom duurzame energie over 

het algemeen meer bijdragen aan de economische vitaliteit van de regio dan activiteiten waar fossiele 

energie wordt toegepast.  

 

De uitvoering van het energiebeleid in Drenthe staat niet op 

zich. De uitvoering wordt gevoed en beïnvloed door 

ontwikkelingen en afspraken op onder meer Europees, 

nationaal en regionaal niveau. Binnen het thema energie 

wordt in Noord- Nederland actief samengewerkt in ‘Energy 

Valley-verband’. Bij de uitvoering van energieprojecten wordt 

binnen dit samenwerkingsverband gefocust op de 

onderwerpen in het Energievizier van het Noorden. Dit vizier 

is tot stand gekomen als vertaling van Europese en nationale 

speerpunten waarbij, ondersteund door het advies van SER-

NN, is gekeken op welke topthema’s de Energy Valley regio 

kan excelleren. In 2011 heeft Noord-Nederland met het Rijk 

op basis hiervan de ‘Green Deal Noord-Nederland’ afgesloten 

 

De noordelijke focus past goed bij de ontwikkelingen in 

Drenthe. Door vanuit het programma Energie aan te sluiten bij de noordelijke focus worden niet alleen 

de Drentse kansen optimaal bediend maar ontstaat ook een goed gefocussed 

samenwerkingsperspectief in noordelijk verband. De uitwerking van deze focus wordt beschreven in 

hoofdstuk 7. 
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Figuur 2: Energievizier 



 5 

Hoofdstuk 4 Beleidscontinuïteit en doorontwikkeling 

 

4.1 Ingezet beleid 

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de provincie Drenthe kiest voor een nadrukkelijke focus voor 

het Energieprogramma 2012-2115 (nader uitgewerkt in hoofdstuk 7). Ten opzichte van het vorige 

programma wordt daarmee ook gekozen voor een smallere basis van de uitvoering. Er blijven echter 

ook activiteiten die zijn opgestart in het vorige programma waarbij continuïteit zeer gewenst is. Het 

betreft dan activiteiten waarvoor de provincie beleidsmatige ondersteuning levert aan externe partijen, 

of activiteiten waarvoor de provincie beleidskaders formuleert. In onderstaand kader zijn enkele 

voorbeelden opgenomen, voor een meer uitgebreid overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Voorbeelden: 

1. Energiebesparing  

Binnen de gebouwde omgeving is energiebesparing steeds meer common practice 

geworden. Het wordt het in toenemende mate door burgers, bedrijven, lokale overheden 

en belangenorganisaties overgenomen en geborgd. De inzet van de provincie om bij te 

dragen aan energiebesparing binnen de context van het 100.000 woningenplan verplaatst 

zich daarmee van financiële ondersteuning meer naar beleidsmatige ondersteuning van 

externe partijen. Samen met woningbouwcorporaties, gemeenten en Natuur en Milieu 

Federatie Drenthe zet de provincie in op energetische verbetering van de bestaande 

woningvoorraad en energiezuinige nieuwbouw.  

2. Adaptatie 

De overgang naar een duurzame energiehuishouding vraagt tijd. Gedurende deze 

overgangsperiode is het belangrijk dat er adaptatiemaatregelen worden getroffen om de 

nadelige gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De provincie blijft zich binnen het 

werkveld van Klimaat en Energie inzetten ten aanzien van het klimaat (water, natuur, etc), 

vanuit een vooral beleidsmatige context. 

3. Ondergrond 

De Drentse ondergrond biedt beloftevolle kansen om bij te dragen aan het verduurzamen 

van de energievoorziening. De rol van de provincie binnen deze context richt zich 

hoofdzakelijk op het beschikbaar stellen van kennis/ervaring en het formuleren van 

beleidskaders (zoals de visie op de diepe ondergrond en het beleidskader WKO). 

Eventuele financiële ondersteuning van dit soort projecten vindt plaats, mist wordt voldaan 

aan de daarvoor opgestelde criteria, door de Drentse Energie Organisatie.  

4. Windenergie 

Voor de toepassing van windenergie in het provinciaal zoekgebied voor windenergie, is de 

gebiedsvisie wind in ontwikkeling, waarbij naast draagvlak ook naar verbindingen wordt 

gezocht met andere vormen van duurzame energie.  
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4.2 Doorontwikkeling 

Het is van belang dat realisatie van de doelstellingen van het programma mogelijk is, of wordt 

gemaakt. Het provinciale beleid voor ruimtelijk-economische ontwikkeling levert daar een belangrijke 

bijdrage aan en schept noodzakelijke randvoorwaarden. Ook in de komende programmaperiode vindt, 

via de gebruikelijke beleidscycli, waar nodig nadere uitwerking/ontwikkeling of actualisatie van deze 

beleidskaders plaats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Beleidsontwikkeling/realisatie 
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Hoofdstuk 5 Doelen en succesfactoren 

 

Ten behoeve van de uitvoering van het programma zijn een aantal strategische programmadoelen en 

randvoorwaardelijke succesfactoren geformuleerd.  

 

Programmadoelen 

Als strategisch sturend principe voor het programma wordt gebruik gemaakt van de economische 

(energie)doelen zoals deze ook in de Voorjaarsnota 2012 zijn vastgelegd:  

 

• In de programmaperiode 2012-2015 zet Drenthe in op 300 miljoen euro aan investeringen 

binnen de uitvoeringsfocus van het programma; 

• In de programmaperiode 2012-2015 zet Drenthe in op de productie van 60 miljoen m
3 
groen 

gas, dat is 20% van de nationale doelstelling.  

 

Door te sturen op deze economische doelstellingen, binnen de in hoofdstuk 3 vastgestelde 

uitvoeringsfocus, zet Drenthe voor de duur van dit programma in op een zo groot mogelijke bijdrage 

aan de Europese en nationale doelstellingen voor CO2-reductie en duurzame energieproductie: 

 

• 20% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990.  

• In 2020 14% van het eindverbruik (finaal energieverbruik) produceren met hernieuwbare 

energiebronnen.  

• 20% energiebesparing in 2020.  

 

Succesfactoren 

Succesvolle realisatie van de strategische programmadoelen is mogelijk als daarvoor de juiste 

randvoorwaarden worden gecreëerd door de provincie Drenthe. Daarom wordt ingezet op: 

  

• Het aanjagen initiatieven en samenbrengen van betrokken partijen; 

• Robuustheid en zakelijkheid binnen projecten (zie ook hoofdstuk uitvoeringsinstrumenten); 

• Optimale facilitering van uitvoeringsprojecten (binnen de mogelijkheden en de daarvoor 

geldende wettelijke kaders van de provincie);  

• Een evenwichtige inzet binnen de uitvoeringsketens van de energiethema’s in het 

Energievizier; 

• Het verwerven van additionele middelen (EU, rijk, privaat)  ten behoeve van de uitvoering van 

projecten; 

• Het in stand houden van de noordelijke Energy Valley samenwerking met als doel de 

noordelijke focus gezamenlijk uit te dragen, samen op te trekken in de richting van het Rijk en 

Europa en om kennis en ervaring uit te wisselen; 
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Hoofdstuk 6 Financiën 

 
Voor de uitvoering van het programma is binnen de begroting van de provincie Drenthe tot en met 

2020 jaarlijks 6,7 miljoen euro gereserveerd. Op deze middelen rusten verschillende meerjarige 

verplichtingen die voortkomen uit de besluitvorming van de afgelopen jaren. Voor de uitvoering zoals 

beschreven in dit programma is daarom jaarlijks circa 2,1 miljoen beschikbaar, aflopend naar 1,9 

miljoen in 2015. Deze middelen worden ingezet binnen de Drentse Green Deals en eventueel daaruit 

volgende generieke regelingen, als cofinanciering voor het verkrijgen van additionele middelen en 

voor beleidsontwikkeling. 

 

Een overzicht van de budgetten en verplichtingen binnen de looptijd van het nieuwe programma zijn 

opgenomen in onderstaande tabel:  

 

Budget Programma Klimaat en Energie  2012 2013 2014 2015 

Meerjarenbegroting Klimaat en Energie  € 6.700.000   € 6.700.000   € 6.700.000   € 6.700.000  

     

Reserveringen/verplichtingen 2012 2013 2014 2015 

Drents Energie Organisatie (uit Enexis dividend)  € 1.500.000   € 1.500.000   € 1.500.000   € 1.500.000  

Drents Energie Organisatie (uit programma)  € 1.500.000   € 1.500.000   € 1.500.000   € 1.500.000  

RSP (Atalanta)  € 1.000.000   € 1.000.000   € 1.000.000   € 1.250.000  

Energy Valley  €    393.750   €    393.750   €    393.750   €    393.750  

Cofinanciering Interreg projecten  €    150.000   €    150.000   €    150.000   €    150.000  

Uitvoeringsbudget  € 2.156.250  € 2.156.250   € 2.156.250   € 1.906.250  

 

Daarnaast bestaat de begroting van Klimaat en Energie in 2012 uit de volgende incidentele posten en 

additionele middelen: 

 

Reserveringen/verplichtingen 2012 Toelichting 

Drents Energie Organisatie   € 10.000.000  Uit dynamische cofinanciering 

Bijdrage Groen Gas Hub Wijster  € 4.800.000  Decentralisatieuitkering Rijk (FES) 

Bijdrage vergister AVEBE  € 3.000.000  Decentralisatieuitkering Rijk (Green Deal NNL) 

 

Eventuele nieuwe additionele middelen of incidentele middelen worden in de jaarlijkse 

bestuursrapportages verantwoord. 

 

 

NB: Gelet op de zorgelijke ontwikkelingen rond de Nederlandse overheidsfinanciën maken we het 

volgende voorbehoud: Voor zover in dit besluit een aanspraak op financiële middelen (in welke vorm 

dan ook) wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, dan 

wordt deze verleend onder de voorwaarde dat (alsdan) voldoende gelden ter beschikking kunnen 

worden gesteld. 
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Hoofdstuk 7 Uitvoeringsprogramma 

 

 

7.1 Inleiding  

De energiedoelstellingen worden grotendeels gerealiseerd door derden. De markt is aan zet en de 

provincie vervult hierbinnen vooral de rol van verbinder en faciliterend regisseur. Voor het verstevigen 

van het netwerk van Drenthe, maar ook voor haar inhoudelijke bijdragen binnen de realisatie van 

projecten wordt nauw samengewerkt met de stichting Energy Valley.  

 

Zoals beschreven in de Energievisie zijn het veelal economische motieven die partijen bewegen om 

werk van de klimaat- en energiedoelstellingen te maken. Als sturend principe voor het programma 

wordt daarom gebruik gemaakt van economische doelstellingen. Door de sturing op deze 

economische doelstellingen gecombineerd met de vastgestelde uitvoeringsfocus, zet Drenthe voor de 

duur van dit programma in op een realistische en zo groot mogelijke bijdrage aan de doelstellingen 

voor CO2-reductie en duurzame energieproductie.  

 

Om daadwerkelijk concrete resultaten met dit programma te boeken wordt daarnaast, mede op basis 

van ervaringen uit het voorgaande programma, vooral ingezet op robuustheid van projecten, 

zakelijkheid en een evenwichtige aanpak in de energieketen. 

 

De inhoudelijke focus van het programma wordt voornamelijk gelegd op robuuste projecten in de 

keten van de biobased energy (productie, distributie, kennis en innovatie) en de energie transitie 

(parken). Uitgangspunt is dat er vanuit de markt een investeringsbereidheid moet bestaan. Deze 

partijen worden door de provincie op een zakelijke wijze geholpen. Daartoe heeft de provincie een 

aantal uitvoeringsinstrumenten beschikbaar: 

 

1. Drentse Green Deal 

2. Regelingen 

3. Drentse Energie Organisatie 

 

Voor de realisatie van energieprojecten kunnen, mede door bezuinigingen, in afnemende mate 

regionale en rijksmiddelen worden ingezet. In specifieke gevallen kunnen Europese middelen worden 

verkregen. Europa vormt voor de regionale overheden een steeds belangrijkere rol. Ook binnen het 

Energieprogramma 2012-2115 wordt, samen met de samenwerkingspartners, verkend of 

energieprojecten in aanmerking komen voor Europese financiering. 

  

7.2 Drentse Green Deal 

Met partijen die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de provinciale energiedoelstellingen wil de 

provincie een Drentse Green Deal sluiten. De Drentse Green Deal betreft een zakelijke overeenkomst 

tussen een organisatie en de provincie, waarin op basis van een voorgenomen investering/inspanning 

van de betreffende organisatie de provincie haar inspanningen voor ondersteuning formuleert. Partijen 

waarmee een overeenkomst wordt gesloten, kunnen over het algemeen het navolgende van de 

provincie verwachten: 

• de provincie ondersteunt waar mogelijk het project met lobby en bestuurlijke inzet; 

• de provincie faciliteert, rekening houdend met haar bestuursrechtelijke verantwoordelijkheid, 

maximaal binnen het vergunningsproces; 

• de provincie zoekt proactief naar additionele middelen/fondsen; 

• de provincie zoekt proactief naar verbindingen met andere projecten om de haalbaarheid van 

het project te vergroten. 
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In het bijzonder kunnen afspraken worden gemaakt over het toekennen van provinciale middelen aan 

het project. De inzet van middelen vindt met name plaats bij innovatieve projecten, projecten met een 

onrendabele top en voor gezamenlijk onderzoek. 

 

Voorbeeld: 

1. Met AVEBE is voor de vestiging Gasselternijveen een Drentse Green Deal afgesloten. Onderdeel 
van deze Green Deal zijn de voorgenomen investeringen  van AVEBE in de realisatie van een 
fabriek voor koude eiwitwinning (biobased economy), in de realisatie van een vergistingsinstallatie 
voor aardappelvruchtwater (biobased energy) en in aanvullende verpakkings- en opslagcapaciteit 
voor zetmeel. Daarnaast gaan AVEBE en de provincie gezamenlijk onderzoek doen naar onder 
andere de besparing van energie, de wijze waarop groengas met een zo hoog mogelijk energetisch 
en economisch rendement kan worden ontsloten en nieuwe verdienmodellen voor agrariërs. 
Tenslotte zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van AVEBE bij de Energy 
Academy/College. Deze Drentse Green Deal beoogt onder andere de volgende resultaten te halen: 

• De realisatie van een opschalingsstap voor de vergisting van aardappelvruchtwater, die 
mogelijk  zal resulteren in een fullscale implementatie. Met de opschalingsstap is een 
investering gemoeid van ca € 6 mln, die wordt mede mogelijk gemaakt door een Green 
Deal bijdrage van € 3 mln. De eventuele fullscale implementatie resulteert in de productie 
van 18 mln m3 groen gas per jaar en een reductie  van de CO2 uitstoot met 42 kton;          

• Een besparing van 150.000 transportkilometers door verpakken en opslaan van zetmeel 
op de locatie Gasselternijveen; 

• De ontwikkeling van een aanvullend verdienmodel voor agrariërs gebaseerd op vergisting 
van reststromen uit de landbouw.  

2. Het Energy College is , als onderdeel van de Green Deal Noord Nederland, door het vorige 

programma ontwikkelt. De Energy College is een netwerkorganisatie waarin het noordelijk 

energietechnisch bedrijfsleven en noordelijke MBO-instellingen samenwerken om de groeiende 

vraag naar energietechnische vakmensen vanuit het bedrijfsleven en het aanbod vanuit de MBO-

instellingen maximaal op elkaar aan te laten sluiten. Door verdere ontwikkeling van curricula in 

verbinding met het bedrijfsleven wordt excellentie van studenten gestimuleerd en doorstroom naar 

het HBO bevorderd. Om de verbinding tussen de MBO-instellingen en het bedrijfsleven te 

bestendigen wordt onder meer gestreefd naar het maken van duurzame afspraken over het 

beschikbaar stellen van stage- en leerwerkplekken vanuit het bedrijfsleven en het aanleveren van 

goed gekwalificeerde studenten door de MBO-instellingen voor de beschikbare stage- en 

leerwerkplekken. Het is mogelijk en wenselijk bestaande initiatieven en verkenningen hierin mee te 

nemen.. In de Green Deal Noord Nederland zijn met het Rijk afspraken gemaakt over de oprichting 

van de Energy College. Er is een positionpaper opgesteld en daarnaast is een Letter Of Intent 

ondertekend door de noordelijke ROC’s, overheden en bedrijfsleven.  

 

De verdere  voorbereidingen voor de totstandkoming van de Energy College worden uitgevoerd door 

een tijdelijke (onafhankelijke) projectorganisatie met als doel een door alle partijen gedragen 

businessplan op te leveren. Met deze projectorganisatie sluit de provincie Drenthe een Green Deal af. 

Met deze Green Deal ondersteunt Drenthe actief de totstandkoming van de noordelijke Energy College. 

In het bijzonder wordt binnen de Drentse Green Deal ook aandacht besteed aandacht besteed aan de 

positionering van de Drentse ROC’s/bedrijfsleven, en de mogelijkheden om in Drenthe één of meerdere 

Centra voor Innovatie en Vakmanschap te realiseren. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de 

wederzijdse inzet van kennis, mankracht en middelen. 

 

 

Drentse Green Deals, zoals voorgaand voorbeeld, worden afgesloten op de onderstaande thema’s: 

1. Biomassaproductie 

2. Groengasproductie 

3. Infrastructuur biogas/groengas 

4. Afzet groengas 

5. Energietransitie(park) 

6. Warmtenetten 

7. Onderzoek en onderwijs (Energy College en Energy Academy) 

 



 11 

Voor het afsluiten van Drentse Green Deals wordt een reglement uitgewerkt. In dit reglement wordt 

onder andere beschreven waaraan een voorstel voor een Drentse Green Deal moet voldoen en onder 

welke voorwaarden provinciale middelen worden toegekend. In het reglement wordt in ieder geval 

bepaald dat: 

• de partij waarmee een Drentse Green Deal wordt gesloten zelf een actieve rol moet spelen bij de 

uitvoering van een initiatief; 

• het moet gaan om concrete initiatieven op het gebied voor de bovengenoemde 7 thema’s;  

• het initiatief in voldoende mate moet bijdragen aan de provinciale doelstellingen als genoemd in 

hoofdstuk 5 van dit programma. In het reglement worden hiervoor ondergrenzen aangegeven; 

• het initiatief rendabel moet zijn of kunnen worden; 

• het initiatief snel resultaat moet hebben (bij voorkeur binnen 3 jaar); 

• het initiatief tot nieuwe economische activiteit(en) moet leiden of tot kostenbesparingen voor 

bedrijven en burgers; 

 

 

In december 2011 heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe de lijst met Drentse CO2 toppers gepresenteerd. 

Met de partijen die op deze lijst staan zal worden verkend of er, binnen de 7 thema’s, mogelijkheden zijn om een 

Drentse Green Deal te sluiten teneinde de CO2-emissie te reduceren. 

 

 

Binnen het reglement voor de Drentse Green Deals wordt de mogelijkheid opgenomen voor het 

afsluiten van pilot Deals. Deze vorm van Drentse Green Deal hebben tot doel om gezamenlijk met de 

partij waarmee de Deal wordt gesloten kennis op te doen die nodig is om knelpunten en of 

onduidelijkheden binnen de 7 thema’s op te lossen teneinde te in de programmadoelen te kunnen 

realiseren. Waar mogelijk (en noodzakelijk voor de realisatie van de doelen) worden elementen uit de 

afgesloten Drentse Green Deals generiek gemaakt en ondergebracht in een (tender)regeling 

 

Voorbeeld: 

Het voornemen bestaat met Green Planet een pilot Green Deal af te sluiten. Green Planet is voornemens een 

LNG-vulpunt voor het wegtransport te realiseren. LNG is een zeer geschikt om in te zetten als transitiebrandstof 

naar bio-LNG. Via het LNG spoor ontstaan er mogelijkheden om grote hoeveelheden biogas in te zetten in de 

mobiliteit, hetgeen op dit moment economisch gezien het beste perspectief biedt. De provincie is onder 

voorwaarden bereid om met Green Planet een Drentse Green Deal te sluiten. Een van de onduidelijkheden die 

binnen deze Deal moeten worden opgelost is het bepalen van de benodigde doorzet aan LNG om een haalbare 

businesscase te ontwikkelen voor de productie van bio-LNG. Zodra dit bekend is en duidelijk is welk aandeel 

Green Planet hierin levert, kan uit de Drentse Green Deal met Green Planet een generieke regeling worden 

ontwikkeld. Doelstelling van een dergelijke regeling is om: 

• voldoende doorzet van LNG te genereren; 

• een businesscase voor bio-LNG haalbaar te maken; 

• vergistingsinitiatieven minder afhankelijk te laten zijn van SDE. 

 

 

7.3 Regelingen 

Uit de evaluatie van het eerste programma Klimaat en Energie is gebleken dat een aantal succesvolle 

instrumenten is ontwikkeld die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het eindresultaat van het 

programma. Ook binnen de looptijd van het onderhavige programma wil de provincie Drenthe, binnen 

de uitvoeringsfocus, nieuwe regelingen/instrumenten ontwikkelen en inzetten. Dit betreft naast de 

Drentse Green Deal als beschreven in paragraaf 7.2 in ieder geval de Generieke Regeling Drentse 

Green Deals. Daarnaast zal waar mogelijk worden aangesloten bij bestaande en nog te ontwikkelen 

rijksregelingen (Green Deal, Topsectorenbeleid, Innovatiecontracten e.d.) en Europese regelingen 

(Interreg, EFRO e.d.). Binnen het programma worden daarom ook middelen gereserveerd die kunnen 

worden ingezet voor cofinanciering voor het verkrijgen van rijks- en of Europese middelen. 
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Voorbeelden: 

 

Green Deal Noord Nederland 

Op 3 oktober 2011 is de Green Deal Noord Nederland (GDNN) ondertekend tussen het rijk en de provincies in 

de Energy Valley regio. De focus van de GDNN komt overeen met de uitvoeringsfocus van het onderhavige 

programma. In de GDNN zijn ca. 15 Drentse projecten opgenomen die kunnen rekenen op ondersteuning van 

het rijk door bijvoorbeeld het wegnemen van knelpunten dan wel door het toekennen van financiële middelen. De 

financiële middelen zijn onder andere toegekend aan: 

• AVEBE Gasselternijveen: € 3.000.000 

• Handelshuis Groengas : € 250.000 

• Energy Acedemy/ Energy College: € 6.000.000 

De GDNN bevat een zogenaamde “rolling agenda”. Dit houdt in dat gedurende de looptijd (2011-2015) projecten 

aan de GDNN kunnen worden toegevoegd. 

 

Interreg IV A majeur project “Groen Gas” 

In dit project werken ca. 60 partners (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) grensoverschrijdend samen in 

18 deelprojecten om specifieke knelpunten in de groen gas waardeketen weg te nemen of te verkleinen, zodat 

de productie van groen gas efficiënter en daarmee rendabeler verloopt, logistieke vraagstukken worden opgelost 

en nieuwe innovatieve toepassingen voor groen gas worden ontwikkeld.  

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn gezamenlijk lead-partner, waarbij de provincie Drenthe 

optreedt als eindverantwoordelijke. Het project loopt van 2012 tot en met 2014 en behelst een totaal aan 

investeringen van ca. € 10 miljoen, waarvan ca € 4,2 miljoen Interreg/EFRO geld. De cofinanciering vanuit 

Drenthe bedraagt € 150.000. Hier staat een investering in Drenthe tegenover van € 805.000. 

 

 

7.4 Drentse Energie Organisatie 

Op 1 december 2011 is de Drentse Energie Organisatie (DEO) opgericht. De DEO is opgericht om de 

programmadoelstellingen over de productie van duurzame energie versneld te realiseren, door het 

inzetten van revolverende middelen en het leveren van kennis aan projecten. De Drentse Energie 

Organisatie wordt gefinancierd door het programma Energie, en is als stichting buiten de provinciale 

organisatie geplaatst. Voor een overzicht van de diensten, de werkwijze en de beoordelingscriteria 

van projecten wordt verwezen naar www.drentseenergieorganisatie.nl.  

 

7.5 Internationalisering 

Binnen de uitvoering van energieprojecten wordt verdergaande internationalisering steeds 

belangrijker. Enerzijds omdat het energievraagstuk zich niet alleen laat oplossen binnen de grenzen 

van Nederland, laat staan binnen de grenzen van Drenthe. Anderzijds omdat voor de financiering van 

deze projecten Europese fondsen steeds belangrijker worden. Europa zet binnen deze fondsen sterk 

in op internationale samenwerking. In 2010 is daarom strategisch ingezet op deelname aan een aantal 

Interregprojecten. Binnen deze projecten werkt Drenthe niet alleen aan het realiseren van de 

programmadoelen, maar ook aan het opbouwen een relevant Europees netwerk en het opbouwen van 

ervaring in deze samenwerking. Binnen de uitvoering van dit nieuwe energieprogramma lopen enkele 

Interregprojecten zoals Hansa Energy Corridor, Majeur Groen Gas en NEND (Nachhaltige Energien 

Niederlande Deutchland). Met de samenwerkingspartners van de provincie wordt verkend hoe 

Drenthe binnen de context van dit programma verdergaande internationale samenwerking effectief 

kan vormgeven.  
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Hoofdstuk 8 Programmamonitoring 

 

Om te bepalen of de gewenste doelrealisatie,ook ten behoeve van de lange termijn, wordt bereikt, 

wordt het doelbereik van de programmadoelstellingen doorlopend gemonitord.  

 

Gegevens om de realisatie van de economische doelen te kunnen meten worden vastgelegd in de 

overeenkomsten van de Drentse Green Deals, regelingen en de overeenkomsten die de Drentse 

Energie organisatie afsluit. De indicatoren daarvoor zijn: investeringen in euro’s en de productie van 

groen gas in kubieke meters. Voor deze projecten wordt ook de bijdrage die binnen deze projecten 

wordt gerealiseerd ten aanzien van de CO2-reductie en duurzame energieproductie bijgehouden. De 

indicatoren daarvoor zijn: kton CO2-reductie en PJ duurzame energieproductie. Deze gegevens 

worden vastgelegd in de DWA-monitor van de provincie. Tenslotte wordt bijgehouden hoeveel 

additionele middelen zijn verworven. 

 

In 2013 wordt daarnaast aangesloten bij het landelijke monitoringssysteem van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek en Agentschap-NL. Deze werken aan de uitbouw van de klimaatmonitor met 

gegevens van alle netbeheerders. Naast gegevens van huishoudens komen ook jaarlijks 

bedrijfsverbruik gemeentelijk en provinciaal beschikbaar.  
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Bijlage 1.  

 

 

 

Aandachtspunten energiebeleid (niet-limitatief): 

 

Beleidskaders en beleidsbeïnvloeding: 

• Beleidsontwikkeling:  

o Energielandschappen 

o Energie-economie 

o Gebruiksfuncties ondergrond 

• Afstemming met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties 

 

Innovatie en stimulering duurzame energie: 

• Windenergie (Gebiedsvisie windenergie) 

• Bodemenergie (w.o. WKO, Geothermie, persluchtopslag) 

• Energie uit biomasssa, w.o. uit natuur en landschap 

• Zonne-energie 

• Duurzaam verkeer en vervoer 

 

Energie-efficiëntie: 

• Energie-efficiëntie en energiebesparing  

• Energie Transitie parken 

• Energienetwerken voor restwarmte, energienetwerk voor duurzame energie en buffering 

 

Klimaatadaptatie: 

• Veenoxidatie 

• Waterhuishouding 

• Natuur en landbouw 

 


