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Onderwerp 
Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe  

 
Gevraagd besluit 
De raad besluit de Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe vast te stellen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met deze Concept RES-regio Drenthe geven wij aan welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding 
van grootschalige hernieuwbare elektriciteit. Het Drentse aanbod is opgebouwd uit de bestaande 
initiatieven, de geplande initiatieven en de ambitie van de gemeenten op hernieuwbare elektriciteit. 
Samen zijn we in Drenthe goed voor een opgave van 3,45 TWh (ongeveer 10% van de 35 TWh). 
Door als regio zelf verantwoordelijkheid te nemen over de regionale ambitie, en hierbij uit te gaan 
van de eigen gemeentelijke ambities, leggen we een overtuigende bijdrage aan de nationale 
doelstelling op tafel. De wijze hoe we dit invullen is hierin niet beschreven, dat gebeurt in het traject 
hierna.  
 
Uiteindelijk biedt de RES-regio Drenthe 1.0 duidelijkheid over de hoeveelheid grootschalig op te 
wekken hernieuwbare elektriciteit (hoe en waar), de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen 
en de hiervoor benodigde infrastructuur voor elektriciteit. Zelf regie houden op de energietransitie in 
Drenthe staat, zoals eerder beschreven in de startnotitie, in alles centraal. Concreet betekent dit 
voor de gemeente Tynaarlo dat we verwachten in 2030 jaarlijks 0.101 TWh op te wekken uit zon- 
en wind-projecten op land, en 0.061 TWh uit zon-op-dak.  
  
De concept RES – regio Drenthe wordt ter doorrekening en advisering aangeboden aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving en het Nationaal Programma RES. De uitkomst van de 
doorrekening en advisering dienen als input voor de RES 1.0. – regio Drenthe.  
 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de 
internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk 
verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Één van de afspraken is dat 30 
energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best hernieuwbare elektriciteit op land 
(wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat 
wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken 
maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Regio Drenthe is één van de 
energieregio's  



 
 
 

 

 
We vinden het belangrijk om in onze regio zelf de regie te pakken op deze maatschappelijke 
opgave. We nemen logische stappen om de landschappelijke kwaliteit van Drenthe te bewaken en 
de economische kansen te benutten. We doen dat samen; op regionaal niveau is de gemeente 
Tynaarlo, samen met de andere Drentse overheden en maatschappelijke partners, bestuurlijk 
vertegenwoordigd aan de Drentse Energie Tafel (DET). Op lokaal niveau werkt de gemeente 
Tynaarlo samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De concept RES - 
regio Drenthe is een tussenstap richting deze RES 1.0. De concept-RES regio Drenthe is tot stand 
gekomen door een langdurig en intensief samenwerkingstraject van de Drentse overheden en 
maatschappelijke partners, aan de Drentse Energietafel.  
 
Met het raadsbesluit betreffende de startnotitie Regionale Energiestrategie Drenthe heeft de 
gemeenteraad opdracht gegeven om een Regionale Energiestrategie op te  stellen. Zoals 
vastgesteld in de startnotitie RES-regio Drenthe 1.0 biedt de Drentse Energietafel (DET) de 
colleges van burgemeesters en wethouders, het college van gedeputeerde staten en de dagelijks 
besturen van de Drentse waterschappen de Concept RES-regio Drenthe aan. De DET verzoekt om 
in te stemmen met het Concept RES-regio Drenthe en deze ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad.  
 

 
Wat ging er aan vooraf 
Met het raadsbesluit betreffende de startnotitie Regionale Energiestrategie Drenthe heeft uw raad 
opdracht gegeven om een Regionale Energiestrategie op te stellen. 
 
De concept RES - regio Drenthe sluit aan bij de eigen duurzaamheidsambities van de gemeente 
Tynaarlo. De opgenomen ambitie van de gemeente Tynaarlo wat betreft zon- en windenergie is 
voortgekomen uit het raadsbesluit van 25 februari 2020. In dit besluit is de totale ambitie van de 
gemeente Tynaarlo wat betreft de opwek van hernieuwbare energie tot 2030 techniek neutraal 
vastgesteld.  
In de concept-RES regio Drenthe is enkel de ambitie voor zon- en windenergie opgenomen. 
Hoeveel energie we in Tynaarlo op kunnen wekken met wind en zon is niet precies bekend. 
Daarom hebben we hiervoor voor de gemeente Tynaarlo de cijfers voor de minimaal verwachte 
opwek van zon- en windenergie, uit de collegebrief naar aanleiding van de raadstafel van 11 
februari, als uitgangspunt genomen. Concreet betekent dit voor de gemeente Tynaarlo dat we 
verwachten in 2030 jaarlijks 0.101 TWh op te wekken uit zon- en wind-projecten op land, en 0.061 
TWh uit zon-op-dak. 
 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Maatschappelijke betrokkenheid is een voorwaarde om de energietransitie vorm te geven. 
Inwoners dienen vanaf het begin te worden betrokken bij energieprojecten. Als RES-regio Drenthe 
vinden we het belangrijk dat de energietransitie onze inwoners niet overkomt. Inwoners moeten een 
stem krijgen en zelf de regie hebben of meedoen met een lokale energiecoöperatie. Om naast de 
lasten ook de lusten lokaal in te brengen, streeft de RES-regio Drenthe naar 50% lokaal eigendom. 
Regionaal lag de focus in het traject naar concept RES op voorlichting: wat is de RES en wat 
betekent dat voor inwoners? Richting RES 1.0 neemt de mate van participatie toe, waarbij, zoals 
ook vastgelegd in de Startnotitie RES Drenthe, de gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van participatieprocessen, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten op de lokale 
situatie. Uiteraard stemmen we zoveel mogelijk regionaal af.  
 
In de gemeente Tynaarlo wordt aangesloten bij de participatietrajecten van de Omgevingsvisie, en 
waar mogelijk bij de participatieprocessen voortkomend uit het programma duurzaamheid. De 
gemeente wordt hierbij, indien gewenst, regionaal gefaciliteerd. Indien zich concrete 
energieprojecten aandienen dan zorgen we er voor dat alle betrokkenen en belanghebbenden de 
gelegenheid krijgen om te participeren in de ontwikkeling. Dat gaat over de ruimtelijke inpassing 
van initiatieven, maar ook over mogelijkheden voor lokaal eigendom. 



 
 
 

 

 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 

- Na instemming van de colleges is regionaal een persbericht verstuurd over de concept 
RES-regio Drenthe; 

- Na instemming met de concept RES-regio Drenthe zal met de betrokken partijen gewerkt 
worden aan de RES-regio Drenthe 1.0.; 

- De Concept RES-regio Drenthe, waar de colleges en dagelijks besturen mee hebben 
ingestemd, wordt 1 juni bij de NP RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ter 
toetsing ingediend als voorlopige concept RES-regio Drenthe, waarbij we meegeven dat 
de definitieve besluitvorming in de raden, staten en algemeen besturen, vanwege de 
maatregelen rondom de corona-crisis, mogelijk later zal plaatsvinden;  

- Van de gemeenteraden waar de concept RES-regio Drenthe, nog niet voor 1 juni is 
vastgesteld, zal het nieuwe overzicht van besluitvormingsdata worden meegestuurd; 

- Eventuele moties, amendementen, zienswijzen of andere aanvullingen in het bestuurlijke 
traject worden gebundeld meegestuurd met de concept RES-regio Drenthe; 

- In de fase tot aan de RES-regio Drenthe 1.0 wordt gekeken hoe deze verwerkt kunnen 
worden in de definitieve RES-regio Drenthe 1.0.; 

- In oktober 2020 vindt er een terugkoppeling plaats van het Planbureau en zullen 
eventuele aanpassingen doorgevoerd worden; 

- Van oktober tot maart 2021 vindt verder afstemming en uitwerking plaats. Dit leidt tot een 
RES 1.0.-regio Drenthe dat via de colleges ter vaststelling aan de raden ter besluitvorming 
wordt aangeboden; 

- De ruimtelijke keuzes in de RES-regio Drenthe 1.0 worden na vaststelling geborgd in 
uitvoeringsplannen en de ruimtelijke plannen van provincie en gemeenten; 

- Iedere twee jaar vindt een actualisering van de RES - regio Drenthe plaats zodat het 
mogelijk is in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van 
technologische innovatie. Idem wordt de hoogte van de gemeentelijke energie-ambitie van 
Tynaarlo tweejaarlijks herijkt.  
 

 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 10 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe  
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Overweging  
 
Gelet op artikel  
 
 
B E S L U I T: 
 
De raad besluit in te stemmen met de Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe. 
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De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


