
Ondersteuningsplatforms 
 
 

 
energiewerkplaatsdrenthe.nl 
 
De Energiewerkplaats Drenthe is niet een op zichzelf staande organisatie, maar is een samenwerking 
van: de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI), Buurkracht, 
Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) en de Hanzehogeschool Groningen (Onderzoekgroep 
Duurzaam Gedrag). 
De energiewerkplaats ondersteunt bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing en 
duurzame opwekking van energie, zoals het bewustwordingsproject, het uitvoeren van gezamenlijke 
besparingsmaatregelen, het oprichten van een lokale energiecoöperatie of het ontwikkelen van 
collectieve opwekinstallaties. De Energiewerkplaats Drenthe helpt initiatieven bij het organiseren en 
het behalen van resultaten. De energiewerkplaats biedt hiervoor kennis, netwerk en praktische 
ondersteuning. 
Inmiddels heeft de Energiewerkplaats meer dan 100 groepen in de regio geholpen om tot resultaten 
te komen. Een team van onafhankelijke experts ondersteunt de Energiewerkplaats en helpt lokale 
initiatieven. 
 
 

 
drentsenergieloket.nl 

 
De provincie en álle gemeenten in Drenthe zijn eigenaar van dit loket. 'Samen voor een 
energieneutraal Drenthe'. We geven je eerlijk en onafhankelijk advies, online of offline. Je kunt 
verhalen van anderen lezen en je laten inspireren. Je kunt bij ons terecht met jouw praktische vraag 
over de verbetering van je huis. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar; alleen lokale en 
gecertificeerde bedrijven. 
 
Je woning energiezuinig of energieneutraal maken? Welke stappen kun je dan zetten? Wat is er 
allemaal mogelijk en zijn er subsidies voor? Bij het Drents Energieloket kun je terecht met vragen 
over het energiezuinig maken van je woning. Wij zijn er voor informatie en kosteloos en 
onafhankelijk advies. Zie https://drentsenergieloket.nl/maatregelen/energiecoach/ en 
https://drentsenergieloket.nl/aanmelden-als-energiecoach/. 
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hieropgewekt.nl 
 
Hier Opgewekt is een kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. 
Hier Opgewekt deelt kennis, verbindt, maakt energie-initiatieven zichtbaar en ontwikkelt kennis 
samen met coöperaties en experts. 

 
 

 
energie.vanons.org 

 
Deze energiemaatschappij is door de gezamenlijke energiecoöperaties in de drie noordelijke 
provincies opgericht. De lokale energiecoöperatie ontvangt per klant een bijdrage per jaar uit de 
winst, die wordt gebruikt voor het uitvoeren van lokale initiatieven en projecten. 
Energie VanOns levert 100% lokale, groene stroom. Maar we zijn meer dan een energiebedrijf. De 
energiecoöperaties zijn eigenaar van Energie VanOns en is de spil tussen hen en duizenden 
particuliere en zakelijke klanten. Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, wordt 
lokale groene energie gemaakt voor en van ons allemaal. De energie van de toekomst is lokaal en 
groen. Energie VanOns beschikt over de alle benodigde vergunningen voor de levering van 
elektriciteit en gas.  

 

 

 
 
bronnen.vanons.org 
 
Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en 
bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd. 
Bronnen VanOns wil dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie op land in handen komt 
van de lokale inwoners (particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken (zoals ook in 
het ontwerp Klimaatakkoord staat). Dat kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te 
richten. 
Zo praten, denken en beslissen omwonenden vanaf dag één mee over de grootte van het park, de 
locatie en de inpassing in het landschap. 
En, blijven de opbrengsten in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- 
en/of leefbaarheids-projecten. Bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van een dorp/wijk of het verlagen 
van de energierekening (in samenwerking met Energie VanOns). 
 
 

 
drentsekei.nl 
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De Drentse Koepel Energie-initiatieven zet zich onafhankelijk in voor de belangen van energie-
initiatieven in Drenthe. 
 
De Drentse KEI (via KEIenteam) geeft advies en deelt kennis over: 

• energie besparen 

• lokaal duurzame energie opwekken 

• het starten van een duurzame energiecoöperatie 
De Drentse KEI overlegt namens haar leden met de decentrale overheden, de onderwijsinstellingen 
en het bedrijfsleven. 
De Drentse KEI is, samen met de Fryske en Groningse Koepels, lid/eigenaar van een bijzondere 
coöperatie: het energiebedrijf Energie VanOns. Men levert lokaal opgewekte duurzame energie en 
stelt de gehele winst beschikbaar voor de duurzame activiteiten van de energie initiatieven. 
De Drentse KEI is een coöperatie u.a., de leden bepalen de gang van zaken via de Algemene 
ledenvergadering (ALV) maar zijn niet aansprakelijk, derden hebben geen verhaalsrecht op de 
leden. De ALV benoemt het bestuur en bepaalt het mandaat. Leden van de Drentse KEI zijn 
rechtspersonen met een coöperatieve rechtsvorm die zich het bevorderen van de duurzaamheid in 
de ruimste zin van het woord ten doel hebben gesteld. 
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Subsidie regelingen 
 

ISDE: Subsidie duurzame energie voor 

particulieren 

Rijksoverheid 
Wilt u voor uw huis een warmtepomp of zonneboiler kopen? Kijk dan of u gebruik kunt maken van 
de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarmee krijgt u een deel van de kosten terug, 
nadat u het apparaat gekocht heeft. Zo kunt u uw huis duurzaam verwarmen tegen lagere kosten. 
De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. 

ISDE: Subsidie duurzame energie voor 

zakelijke gebruikers 

Rijksoverheid 
Wilt u voor uw (bedrijfs)pand een of meer warmtepompen of zonneboilers kopen? Kijk dan of u 
gebruik kunt maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Daarmee krijgt u een deel 
van de aanschafkosten terug. Zo kunt u uw pand duurzaam verwarmen tegen lagere kosten. 
De ISDE-regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. 
 

Stimulering Duurzame Energietransitie 

(SDE++) 

Rijksoverheid 
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u 
mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze 
subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, 
elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid is uitgesloten van deelname. 
 
 

Subsidie Energiebesparing Particulieren 

Gemeente Aa en Hunze 
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Sinds 1 februari is de subsidieregeling Energiebesparing Particulieren van kracht in de gemeente Aa 
en Hunze. Inwoners kunnen subsidie krijgen voor isolatie van hun woningen of de plaatsing van een 

zonneboiler/warmtepomp. Meer informatie en de voorwaarden vindt u duurzaamheid. 
 
 

Drentse woningeigenaren ontvangen 
waardebon voor energiebesparende producten 

Gemeente Aa en Hunze 
De komende weken valt er bij iedere Drentse woningeigenaar een bijzondere brief op de mat, met 
daarin een waardebon van € 50,-. Dus ook in Aa en Hunze! 
Met deze waardebon kunnen energiebesparende producten worden aangeschaft, zoals ledlampen, 
tochtstrips, isolatiemateriaal en radiatorfolie. Vanaf 1 september kunt u de waardebon verzilveren. 
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Drentse duurzaamheidsinitiatieven  
 

  
ecdrentseaa.nl 
De EC Drentse Aa heeft tot doel om bij te dragen om de gemeente Tynaarlo te verduurzamen. In 
grote lijnen is het doel van de EC Drentse Aa: het verminderen van de CO2 uitstoot en het stimuleren 
lokaal opgewekte energie. De EC gelooft erin dat burgers de verantwoordelijkheid moeten nemen, 
en niet moeten afwachten totdat de (lokale) overheid flink gaat doorpakken. De EC Drentse Aa 
ondersteunt allerlei projecten van zowel particulieren, bedrijven als de lokale overheid. EC Drentse 
Aa richt zich primair op activiteiten, die het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en het 
lokaal opwekken van energie stimuleren. De EC Drentse Aa streeft de volgende doelen na: Tynaarlo 
klimaatneutraal in 2030; het versnellen van de vergroening van de gemeente; het organiseren van 
burgerinitiatieven en vergroten van de gemeenschapszin over duurzaamheid; het vergaren en 
verspreiden van kennis. 
De EC Drentse Aa is geen winstgevende instelling. Het bestuur en ook de werkgroepen worden 
bemenst door vrijwilligers, die allemaal een groen hart hebben en geloven in de kracht van een 
betrokken en duurzame samenleving. Om onze projecten te financieren, zijn we wederverkopers van 
Energie VanOns.  
 
 

 
noordseveld.nl 
De EC Noordseveld bouwt aan een duurzame, coöperatieve beweging in de gemeente Noordenveld. 
De EC Noordseveld doet dit samen met 65 andere coöperaties in Noord- Nederland en samen met 
het coöperatieve energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam, waarvan EC Noordseveld mede-
eigenaar is. Haar leden leveren duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzaam gecompenseerd gas. 
Noordseveld streeft ernaar alle energie volledig zelf op te wekken. De EC behartigt ook andere 
doelen van haar leden, waaronder ideële doelen die voorzien in de verdere duurzame ontwikkeling 
van de leefomgeving. 
Samen trachten de EC dit onder andere te bereiken door: het inkopen en leveren van duurzaam 
opgewekte elektriciteit en duurzaam gecompenseerd gas door middel van haar energiebedrijf, 
Noordelijk Lokaal Duurzaam; b. de productie van duurzame energie; c. het samenwerken met of het 
deelnemen in ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel; d. het bevorderen van 
energiebesparing; en e. alles te doen dat bijdraagt aan al hetgeen tot het vorenstaande behoort of 
daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
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geesweb.nl/energiecooperatie-geeserstroom 
 
Deze energiecoöperatie is op 25 september 2018 opgericht om de inwoners van Gees de 
mogelijkheid te bieden gezamenlijk duurzame keuzes te maken. De EC Geeserstroom start daarvoor 
projecten gericht op verduurzaming van ons energiegebruik. Leden van de EC Geeserstroom kunnen 
naast hun algemeen lidmaatschap ook deelnemen in projecten.  

 
 

Besparen Met Energie 

  
dorpsgemeenschapwapserveen.nl 
 
De afgelopen jaren heeft de werkgroep Besparen Met Energie van de Dorpsgemeenschap 
Wapserveen informatieavonden gehouden. Hierbij is aandacht besteed aan isolatie van woningen, 
energie besparen en zonnepanelen. Ook zijn warmtescans uitgevoerd bij ruim 60 woningen en 
(vanuit de Energiecoöperatie Westerveld) energiescans. De uitkomst daarvan is dat men in 
Wapserveen durft te stellen dat Wapserveen in 2030 energieneutraal kan zijn. 
 
 

 Duurzaam Dalen  

samendalen.nl (Dorpsbelangen Dalen/Duurzaam Dalen) 
 
In het kader van de Dorpsvisie Dalen is vanuit Dorpsbelangen Dalen de werkgroep Duurzaam Dalen 
actief om inwoners van Dalen te inspireren op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam Dalen richt 
zich op alle facetten van duurzaamheid en streeft naar een aardgasvrij/energieneutraal Dalen in 
2040.  
De Werkgroep gaat ook een dorpscoöperatie oprichten. 
Onderwerpen zijn onder andere ook de afkoppeling van hemelwater en het realiseren van laadpalen 
voor elektrische auto’s.  
Belangrijk onderwerp is verder de plaatsing van zonnepanelen. Gestreefd wordt naar 
“postcoderozen” in bepaalde delen van het dorp, waar inwoners samen zorgen voor een 
energieneutrale buurt. 

 
 

 
reestdal-energie.nl 

 
ReestdalEnergie werkt aan een duurzame omgeving. 
Dat doet ReestdalEnergie door 100% groene en lokale energie te leveren. 
Dat doet ReestdalEnergie door zijn omgeving te adviseren om zo duurzaam mogelijk met energie om 
te gaan. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu. 
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ReestdalEnergie wordt gevormd door lokale mensen die de bewoners van het Reestdal graag helpen 
om geld op hun energierekening te besparen. 
Bijvoorbeeld door het afsluiten van een voordelig en groen energiecontract, 
bijvoorbeeld met advies en aanschaf van zonnepanelen of een betere isolatie van hun woning. 
ReestdalEnergie is een coöperatie zonder winstoogmerk. 
 
 

   
duurzaamnijeveen.nl 
 
Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen is de basis voor de verschillende projecten die in Nijeveen 
worden uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid. Alle Nijeveners kunnen hierin participeren. Met 
elkaar wil de werkgroep ervoor zorgen dat Nijeveen energieneutraal is in 2025. Er worden 
verschillende aspecten van duurzaamheid opgepakt: energie opwekken, energie besparen, maar ook 
op duurzame en verantwoorde wijze omgaan met energie, grondstoffen en de leefomgeving in 
Nijeveen. 
De werkgroep Duurzaam Nijeveen heeft drie doelstellingen: 1. Nijeveen energie neutraal in 2025;  
2. Verlaging woonlasten voor de inwoners van Nijeveen;ven 3. Bijdrage leveren aan verduurzaming 
planeet. 

                         Trias Energetica 
energiekansen.nu 
 
Waar een klein dorp groot in kan zijn.  
Het Drentse Ansen met ruim 300 inwoners heeft voor 2030 grote ambities: 
Ansen Duurzaam Actief; 
Proeftuin voor een bestendige toekomst; 
De laagste energiekosten voor de inwoners van Ansen.  
In 2030 wil de energie coöperatie energieKansen (eKa) geen gebruik meer maken van fossiele 
energiebronnen. EC eKa is dan meer dan zelfvoorzienend en energie producerend voor de omgeving. 
EC eKa zal dus energieproducent worden met een commercieel oogmerk. 
In coöperatie “energieKansen” kunnen alle inwoners participeren. EC eKa werkt op een 
projectmatige manier om hun ambities te bereiken. 
Alle aspecten van duurzaamheid komen aan de orde en worden aangepakt: energie opwekken, 
energie besparen, maar ook op een duurzame en verantwoorde wijze omgaan met energie, 
grondstoffen en leefomgeving. De kern van de visie en missie is de Trias Energetica. 
 

 

 
ecdebroekstreek.nl 
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De bewoners van dorpen Balinge, Garminge en Mantinge die samen De Broekstreek vormen, werken 
van oudsher op een coöperatieve wijze samen. Vandaag de dag is dat terug te vinden in de 
Boermarken en het rijke verenigingsleven in De Broekstreek. De Energie Coöperatie De Broekstreek 
heeft als doel de streek te verduurzamen en de sociale cohesie te versterken door duurzame 
projecten en initiatieven te realiseren. De Energie Coöperatie De Broekstreek is opgericht op initiatief 
van Plaatselijk belang De Broekstreek, de Agrarische Natuur Vereniging Broekstreek en de Vereniging 
Duurzaam Balinge. Klanten van de NLD-Energie die zich aan melden via onze Energie Coöperatie De 
Broekstreek kunnen lid worden van onze Coöperatie en actief mee besturen, beslissen en deelnemen 
om de duurzame projecten en initiatieven te realiseren. 

 

 

       
ecduurzaamassen.nl   ecvalthe.nl 

 

        
anloo-info.nl     drijber.net 
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