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D
e fossiele energierekening in Drenthe is in 
2040 verleden tijd, als het aan energiegede-
puteerde Tjisse Stelpstra ligt. 'Dan moeten 
alle woningen in onze provincie dermate 

goed zijn geïsoleerd én de beschikking hebben over 
duurzame energie, dat we energieneutraal kunnen 
wonen in Drenthe. Daar zet ik mij graag voor in.'
Stelpstra zei dat begin oktober bij de ondertekening 
van de Drentse Energiedeal, de aftrap voor de Expedi-
tie Energieneutraal Wonen. Met dit project wil Dren-
the bereiken dat in 2040 alle huur- en koopwoningen 
in de provincie energieneutraal en zelfvoorzienend 
zijn. Bij ongewijzigde consumptie van fossiele 

brandsto� en zouden 
alle ruim tweehonderd-
duizend huishoudens 
in Drenthe de komende 
twintig jaar samen naar 
schatting 10 miljard 
euro uitgeven aan 

energie. De provincie ziet dat geld liever naar de 
lokale economie stromen als stimulans voor de werk-
gelegenheid en als � nanciering voor het behalen van 
de klimaatdoelstellingen in het Nationale Energieak-
koord. Ook hoopt de provincie dat energieneutrale, 
toekomstbestendige woningen meer waard worden. 
Nadrukkelijk wordt niet ingezet op het verbeteren 
van energielabels. Elk Drents huishouden moet een 
structureel lagere energierekening hebben in 2040.

Precies in ons straatje
Bij de Expeditie Energieneutraal Wonen zijn inmid-
dels meer dan zeventig partijen betrokken, waar-
onder gemeenten, woningcorporaties, particuliere 
woningbezitters, milieuorganisaties, marktpartijen, 
kennisinstellingen en de vereniging Stroomversnel-
ling, een netwerk van organisaties die met Nul-op-
de-meter bezig zijn. 

Expeditie Energieneutraal Wonen grote kans voor installateurs

Drentse woningmarkt 
energieneutraal in 2040
De provincie Drenthe wil dat alle Drentenaren in 2040 een 
structureel lagere energierekening hebben en heeft daarvoor 
de Expeditie Energieneutraal Wonen opgezet. Meer dan ze-
ventig partners hebben inmiddels de bijbehorende Drentse 
Energiedeal ondertekend, waaronder installatiebedrijven 
met een focus op duurzaamheid. 'Sluit je aan; er komt een 
grote hoeveelheid werk los.'
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Ook Aalbers Installatietechniek uit Nieuw Buinen en 
Arends Techniek uit Stadskanaal ondertekenden de 
Drentse Energiedeal. 'Duurzame energietechnieken 
horen bij onze bedrijfsspeerpunten: energiebesparing 
en duurzame installatie', vertelt algemeen directeur 
Gert Aalbers van Aalbers Installatietechniek. 'Wij 
denken in duurzame oplossingen en hebben ruime 
ervaring met het realiseren van Nul-op-de-meterwo-
ningen. Niet alleen in Drenthe, maar ook in aard-
bevingsgebied in Groningen. De Expeditie sluit 
dus exact aan op onze visie op duurzaamheid.'
Dat geldt ook voor Arends Techniek. 'Wij zijn 
specialist op het gebied van zonnepanelen 
en ons bedrijf richt zich helemaal op 
het verduurzamen van de samenle-
ving, dus dit plan past precies in ons 
straatje', zegt mededirecteur Marjan 
Arends.

Netwerkverbreding en bewustwording
Aalbers verwacht dat het project leidt tot een 
verbreding van zijn netwerk. 'Natuurlijk lagen er al 
contacten, maar nu is het nog makkelijker geworden 
om kennis en ervaring uit te wisselen met iedereen 
die bij duurzame energie is betrokken. Ik denk dat 
het convenant ook een stimulans is voor nog meer 
bewustwording van het be-
lang van een 'all electric'-
omgeving. Huizen 
energieneutraal 
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moet een structureel lagere 
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Duurzame transformatie

maken is geen enkel probleem. De grote uitdaging 
is de uitvoering: de concrete inspanning om al die 
woningen in Drenthe voor 2040 energieneutraal te 
maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat luk-
ken, want we staan aan de vooravond van een ener-

gietransitie in Nederland. En omdat dit project zo 
breed wordt gedragen, straalt het ongetwijfeld 

ook uit naar buurprovincies in Nederland. De 
overheid heeft de markt gefaciliteerd met 

regelgeving en voorschriften, door 
het Nationale Energieakkoord 

worden we gedwongen tot 
energiezuinige woonhui-

zen. Het is aan ons als 
bedrijfsleven om de 

handschoen op te 
pakken.'

Creatieve oplossingen
Bij Arends Techniek houdt men liever nog een slag 
om de arm. 'We zitten in de opstartfase, er zijn wel 
doelen gesteld maar er liggen nog geen concrete 
plannen', zegt Arends. 'Of we erin gaan slagen om 
Drenthe daadwerkelijk energieneutraal te maken, 
hangt vooral af van de praktische haalbaarheid van 
alle plannen. De doelen moeten tastbaar zijn. De 
overheid stelt nu bijvoorbeeld leningen beschikbaar 
voor huiseigenaren, waarmee ze zonnepanelen 
kunnen aanscha� en tegen gereduceerd tarief. Dat 
is een goede stimulans, dus in die richting zou ik als 
overheid vooral denken.'
Financiering van alle benodigde projecten vraagt 
ook om creatieve oplossingen. Een sportvereniging 
heeft onlangs op aanraden van Arends Techniek een 
crowdfundingproject opgestart om zonnepanelen 
aan te kunnen scha� en. 'De gemeente wilde wel voor 
een deel meebetalen, maar toch bleek dat de club 
nog steeds niet genoeg geld had. Onze ervaring is dat 
� nanciering via crowdfunding heel succesvol kan zijn.'

'Grote kans voor installateurs'
Aalbers Installatiegesprek heeft inmiddels al woningen 
van woningbouwcorporaties in de provincie Groningen 
en Assen naar Nul-op-de-meter gebracht en voorzien 
van een remote monitoringssysteem op afstand via 
hun eigen energieportal, mijn-energie.nu. 'Dat hebben 
we volledig in eigen huis ontwikkeld. Met monitoring 
geef je bewoners inzicht in de energieprestaties en het 
verbruik. Daarmee stimuleer je mensen om zuinige ap-
paratuur aan te scha� en en verantwoord te leven.'
Arends ziet wel hoe de Expeditie uiteindelijk gaat 
uitpakken. 'Wij doen gewoon ons ding en zetten ons 
in voor het verduurzamen van Drenthe. Als er extra 
opdrachten en extra werkgelegenheid uit dit project 
voortkomen, is dat natuurlijk altijd mooi.'
Aalbers vindt de Expeditie een grote kans voor installa-
teurs die voorop lopen met duurzaamheid. 'Alleen al het 
feit dat we hieraan meedoen, betekent dat we vooraan 
staan in de markt en dus meer omzet kunnen genere-
ren. Ik zou tegen collega-installateurs willen zeggen: 

sluit aan, want hier komt zoveel werk door los.' <

Drents Energieloket
Drenthe kent al diverse projectinitiatieven rond energieneutraal wonen en energiebesparing, 
zoals het Drents Energie Loket, waarin twaalf Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bou-
wend Nederland, UNETO-VNI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe samenwerken. Huiseigenaren 
kunnen hier onafhankelijk advies krijgen. De gemeente Assen is bezig om een appartementen-
gebouw om te bouwen tot een Nul-op-de-metercomplex. Huurders en appartementeigenaren 
stoppen het geld voor hun energielasten hiervoor in een speciaal potje van hun Vereniging van 
Eigenaren (VvE). De provincie gaat een waarborgfonds oprichten dat bij de bank als onderpand 
voor fi nanciering kan worden gebruikt. De bewoners kunnen hierdoor zonnepanelen op hun dak 
laten aanbrengen en een nieuwe schil rond het pand met een hoge isolatiewaarde, zonder zelf een 
persoonsgebonden lening aan te hoeven gaan.

Gert Aalbers van Aalbers installatietech-
niek: 'De Drentse Expeditie sluit exact 
aan op onze visie op duurzaamheid.'

'Het Drentse plan past – als specialist 
zonnepanelen – precies in ons straatje', 
zegt mededirecteur Marjan Arends.
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