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Inleiding 

 
Duurzaamheid is de pijler voor een vitaal Drenthe. Dat is het uitgangspunt voor de PvdA in 

Drenthe. Het inzetten op duurzame oplossingen biedt kansen voor de Drentse economie, maar 

vooral voor het in stand houden van voorzieningen. De PvdA in Drenthe heeft daarin de afgelopen 

tijd een actieve rol gekozen. Als aanjager, als verbinder en als troubleshooter. Er is echter nog veel 

meer mogelijk, we staan pas aan het begin. Het besef begint te komen bij maatschappelijke 

organisaties, verenigingen en particulieren dat duurzaamheid veel breder is dan energie. 

Duurzaamheid is vitaliteit. Duurzaamheid biedt kansen.  

 
PvdA Drenthe heeft een aantal van die kansen op een rij gezet. Alle plannen kennen als 

uitgangspunt dat zowel de lusten als de lasten gelijk verdeeld zijn. Vanuit de sociaal-democratische 

idealen dat er geen projectontwikkelaars aan te pas komen, maar de lokale bevolking er profijt van 

heeft. We zetten duurzaamheid in voor extra sociale cohesie. 

 
Het is geen plan met abstracte vergezichten, maar met concrete actiepunten. Aan deze punten 

willen we de komende jaren uitvoering geven. Samen met anderen. Met verenigingen, overheden, 

bedrijven en politiek. Samen gaan we het verschil maken. 

 
Doe met ons mee! 

 
Voor een duurzaam Drenthe. 

 

 
PvdA Drenthe 

 



Actiepunt 1: Sport & Duurzaamheid: samen naar lagere energielasten 

 

PvdA Drenthe wil samen met de buitensportverenigingen naar lagere energielasten. Zorgen dat 

sport betaalbaar blijft. De afgelopen periode zijn meer dan 100 sportverenigingen betrokken 

geraakt bij het project Sport & Duurzaamheid van de PvdA Drenthe. De verenigingen zijn 

enthousiast, nu is het tijd voor de volgende stappen. 

 
1. Iedere vereniging krijgt een energie-advies, zodat er een concreet Plan van Aanpak kan 

worden opgesteld. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat een vereniging met geringe 

investeringen al ongeveer 20% kan besparen op de energiekosten; 

2. Sponsoren en leden worden betrokken bij 'Een paneel voor een paneel-actie', waarbij voor 

de sponsoring van een zonnepaneel er een reclamepaneel terug wordt geleverd door de 

vereniging; 

3. Leden en omwonenden gaan meeprofiteren van gezamenlijk inkopen. Dit kan gaan om 

zonnepanelen en zonneboilers, maar ook om bijvoorbeeld isloatie. Een deel van de 

kwantumkorting komt ten gunste van de vereniging. De PvdA Drenthe heeft de 

rekenvoorbeelden gereed; 

4. Led-veldverlichting wordt collectief geregeld. De veldverlichting vormt nu ongeveer 70% 

van de elektrakosten van een vereniging. Dit kan aanzienlijk naar beneden. Door provinciale 

pilots worden de nieuwste technieken bekend, waar studenten uit de regio een rol bij 

krijgen. De kennis wordt gedeeld en gezamenlijk wordt er een aantrekkelijk aanbod gedaan; 

5. Leden worden bewust gemaakt van duurzaamheid. De sportvereniging wordt het goede 

voorbeeld. De vereniging is de inspirator voor jonge leden. Kinderen leren verantwoord om 

te gaan met energie.  



Actiepunt 2: Coöperatie sportverenigingen  

 

Noord-Nederland kent een eigen duurzame energiemaatschappij, waarvan de winst terug vloeit 

naar de klanten, NLD Energie. Een maatschappij die werkt met coöperaties. In Drenthe wordt er 

gewerkt vanuit de Drentse Kei (Drentse Koepel Energie Initiatieven). Lokale initiatieven kunnen zich 

bij hen aansluiten. 

 

Dit is bijzonder interessant voor sportverenigingen. Door elkaar op te zoeken en samen te werken, 

ontstaat een enorm potentieel. De PvdA Drenthe stelt voor om een eigen coöperatie op te zetten 

met de sportverenigingen in Drenthe. Via deze coöperatie kunnen ook de leden van de 

verenigingen gebruik gaan maken van de energie via NLD Energie.  

 

Dit heeft voor de sportverenigingen een aantal voordelen: 

 

− per aangesloten vereniging wordt jaarlijks € 75,00 uitbetaald; 

− per aangesloten lid van de vereniging wordt jaarlijks € 75,00 uitbetaald; 

− bij teruglevering van energie kunnen er gunstige prijsafspraken worden gemaakt; 

− bij teruglevering kan er korting worden gegeven door NLD Energie in verband met lagere 

proceskosten;  

− de energieuitgaven komen ten gunste aan duurzame projecten in Noord-Nederland; 

 

Door dit met elkaar te doen en daar ook de leden bij te betrekken, ontstaat een potentiële 

inkomstenbron van tienduizenden euro's. Dit is te besteden aan een duurzame exploitatie van de 

sportverenigingen. Juist door samen te werken kunnen we alle verenigingen levensvatbaar 

houden. Dat is goed voor de toekomst van de sport in Drenthe. 

 

De PvdA Drenthe is niet alleen initiatiefnemer, maar wil ook dat de provincie Drenthe dit proces 

gaat faciliteren. De opstartkosten dienen voor rekening van de provincie Drenthe te zijn.  

 

Actiepunt 3: Energiescan 1.000 gebouwen 

 

1.000 accommodaties krijgen een energie-advies. Dit kost 600 euro per accommodatie. De 

provincie schiet dit voor in de vorm van een energie-voorschot, terug te betalen uit de eerste 

opbrengsten van een lager energieverbruik . 

 

De energiescan is de aftrap om verdere duurzame maatregelen te nemen. Het stelt eigenaren of 

gebruikers in staat om op een gestructureerde wijze aan de slag te gaan met energiebesparing. 

 

De PvdA Drenthe wil hiervoor een aantal instellingen inschakelen om het de eigenaren en 

gebruikers makkelijker te maken: 

 

− De Drentse Energie Organisatie, als deskundige op het gebied van financiering; 

− De Natuur- en Milieufederatie, als deskundige op het gebied van het opstellen van een 

 goed Plan van Aanpak en het eventueel betrekken van leden; 

− Sport Drenthe, als ruggesteun en front office voor sportverenigingen. 



Actiepunt 4: Zon & Asbest  

 

De PvdA Statenfractie wil de regeling 'Zon voor Asbest' verder uitbreiden. De Zon voor Asbest 

regeling is een subsidie om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen. Op dit 

moment is de subsidie alleen toegankelijk voor agrariers en voormalige agrarische bebouwing. De 

PvdA vindt dat de regeling ook voor particulieren en mkb beschikbaar moet zijn. De PvdA pleit dan 

ook voor een extra regeling voor particulieren en mkb naast de huidige regeling. 

 

Uit informatie blijkt dat er met regelmaat verzoeken komen van zowel particulieren als mkb om 

van de subsidie gebruik te maken. Binnen de huidige subsidieregeling is dat echter niet mogelijk. 

De PvdA vindt dat zonde, aangezien er is afgesproken dat er in 2024 geen asbest meer op daken 

ligt. Dat is een goede reden om de komende jaren te stimuleren dat asbestdaken ook 

daadwerkelijk gesaneerd worden. Het vervangen van asbest door daken met zonnepanelen is 

daarmee een dubbelslag. Wat de PvdA betreft loopt de provincie Drenthe straks voorop in het 

saneren van asbestdaken.  

 

 

Actiepunt 5: Zonneakkers op braakliggende terreinen 

 

In Drenthe zijn veel terreinen die braakliggen. Deze terreinen kunnen worden ingezet als zonne-

akker.  

 

De PvdA Drenthe wil deze ruimte gaan inzetten als zonne-akker. Dan snijdt het mes aan twee 

kanten: 

- We leveren een substantiële bijdrage aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. Een 

voorzichtige schatting leert ons dat het gaat om minstens 1000 hectare in Drenthe; 

- En deze bouwlocaties leveren uiteindelijk rendement. Bij de huidige stand van zaken en met 

SDE subsidie(Stimulering Duurzame Energie) leveren zonnepanelen zo’n 4 % rendement op. 

 

Wanneer gemeenten hun braakliggende lokaties verpachten voor zonne-akkers, kunnen zij met de 

pachtinkomsten de rentelasten die ze in het grondbedrijf hebben compenseren. Daarmee worden 

gemeenten ook financieel duurzaam en komen de lasten niet bij de burgers terecht. 
 
 
Actiepunt 6: Let's Led! 

 

Led-verlichting heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Besparingen tot 50% op de 

elektrakosten zijn mogelijk. De PvdA Drenthe wil verlichting in de openbare ruimte versneld 

omzetten naar led-verlichting.  

 
Ook wil de PvdA Drenthe een stimuleringsregeling voor maatschappelijke organisaties, zoals 

scholen en dorpshuizen om ook hen te helpen hun energielasten naar beneden te brengen. 

 
Daarnaast is led-verlichting een belangrijk onderdeel van het plan Sport & Duurzaamheid.  



Actiepunt 7: Sporthallen duurzaam  

 

De 60 sporthallen in Drenthe hebben een potentie van ruim 32.000 zonnepanelen. De PvdA 

Drenthe vindt het zonde dat deze potentie nu onvoldoende wordt benut. Samen met de 

gemeenten onderzoeken we of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Daarnaast bekijken we 

of omwonenden panelen kunnen adopteren, waarbij onze voorkeur gaat naar mensen die dat niet 

op hun eigen huis kunnen doen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn in een huurwoning. 

 

Naast zonnepanelen kijken we ook naar zonneboilers. Het terugdringen van het gasverbruik staat 

hoog op onze agenda.  

 

Natuurlijk kijkt de PvdA Drenthe ook naar besparingsmogelijkheden. Verlichting passen we aan 

naar Led-verlichting. Ook andere mogelijkheden om energie te besparen willen we benutten. 

 

Hiermee houden we ook de zaalsporten betaalbaar. 

 

 

Actiepunt 8: Duurzaamheidslening voor dorpswinkels 

 

Dorpswinkels staan zwaar onder druk. De slager en bakker, maar ook de buurtsuper kunnen met 

moeite hun deuren openhouden. De consument is steeds mobieler en gaat naar grotere plaatsen 

om haar inkopen te doen. De lokale middenstand is er vooral voor de vergeten boodschappen. Het 

zijn echter ook de winkels waar veel ouderen en minder-validen naartoe gaan. Zij zijn minder 

mobiel en veel meer afhankelijk van de voorzieningen in het dorp. 

 

Een bijkomend nadeel voor de dorpswinkels is het niet of nauwelijks kunnen investeren. Waar een 

landelijke keten met gemak tienduizenden euro's investeert in een vernieuwing van de winkel, 

heeft de dorpswinkel al moeite om enkele duizenden euro's gefinancierd te krijgen. Dit komt de 

concurrentiepositie niet ten goede. 

 

De inkomsten van dorpswinkel lopen daarmee terug. Dat maakt het extra kwetsbaar, aangezien de 

vaste lasten blijven bestaan. Wanneer juist iets aan deze vaste lasten kan worden gedaan, ontstaat 

er weer lucht bij de dorpswinkel en is er een grotere kans op een blijvend bestaan. 

 

Steun 

Voor particulieren kent de provincie ondertussen de zonnelening. Een lening met een tarief dat 

maximaal 3% onder het markttarief kent. Voor alle andere initiatieven kan men bij DEO terecht. 

Hier kan men ook aantrekkelijk lenen, maar de tarieven liggen al aanzienlijk hoger.  

Steun geven aan bedrijven is vanuit Europese regelgeving niet toegestaan. Het is echter de vraag 

dat als er aantrekkelijk wordt geleend, dit ook valt onder steun. Dit willen we onderzoeken. 

 

PvdA Drenthe wil goedkoop lenen voor dorpswinkels mogelijk maken.  

 



Actiepunt 9: 10.000 daken-plan 

 

Alleen al in de veenkoloniën zijn volgens de Natuur- en Milieufederatie al 15.000 woningen 

geschikt voor zonne-energie. Dit is goed voor ongeveer 15 MW aan energie. Minstens zo belangrijk 

is dat deze woningen naar lagere energielasten kunnen. Daar zal de hele regio profijt van hebben.  

 

De PvdA Drenthe kiest voor een bescheiden ambitie door voor 10.000 daken in Drenthe te gaan. 

Met behulp van de zonnelening van de provincie Drenthe gaan we deze doelstelling bereiken. We 

zetten extra in op zon op daken. De campagne via het energieloket geven we een vervolg door ook 

de zonnelening verder uit te bouwen.  

 

 

Actiepunt 10: 0 op de meter voor (huur)woningen  

 

Vooral de jaren 50 en 60 woningen zijn niet energiezuinig. Daar hebben woningcorporaties een 

belangrijke rol. Het initiatief om woningen zodanig te isoleren, waarbij ze energieneutraal worden, 

dient versneld te worden opgepakt. Huurders hebben dan 0 op de meter en betalen alleen hun 

energierekening extra aan de woningcorporatie. PvdA Drenthe wil dat ook deze kosten niet sterker 

kunnen stijgen dan de normale indexering. 

 
De PvdA Drenthe wil dat de provincie Drenthe als aanjager gaat fungeren richting corporaties. 


