
 
 

 

 
 Zaaknummer: 676077 
  

Raadsvergadering d.d. 10 september 2019   agendapunt 16 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 juli 2019 
 

Portefeuillehouder(s): R.A. Kraaijenbrink 
O. Gopal 

Behandelend ambtenaar: L. van Benthem 
Doorkiesnummer: 834 
E-mail adres: l.van.benthem@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1  

 
Onderwerp 
Vaststellen startnotitie RES Drenthe 1.0 

 
Gevraagd besluit 
De raad besluit de startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0 vast te stellen en het 
college van burgemeester en wethouders opdracht te geven voor het opstellen van de RES 
Drenthe 1.0 in gezamenlijkheid met de andere 11 Drentse gemeenten, provincie Drenthe en in 
Drenthe actieve waterschappen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met het vaststellen van de startnotitie kan gestart worden met het zorgvuldige proces om samen 
met betrokkenen de RES Drenthe 1.0 op te stellen.  
 
Een dergelijk gezamenlijk en overtuigend Drents aanbod geeft eigen regie op de Drentse 
energietransitie. Tevens is Tynaarlo met het opstellen van de RES Drenthe 1.0 in staat een meer 
concrete invulling te geven aan de eigen ambities op het gebied van energie en klimaat. 
 
Uiteindelijk biedt de RES Drenthe 1.0 duidelijkheid over de hoeveelheid grootschalig op te wekken 
hernieuwbare elektriciteit, de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen en de benodigde e-
infrastructuur. De RES Drenthe 1.0 geeft een overzicht van de lopende projecten, plannen en 
strategische keuzes voor 2030, met een doorkijk naar 2050. 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Drenthe is een van de 30 energieregio’s in Nederland, die zijn gevormd om invulling te geven aan 
de afspraken uit het concept Klimaatakkoord over de grootschalige productie van 35 Twh 
hernieuwbare elektriciteit op land en een verdeling van de in de regio aanwezige duurzame 
warmte. 
 
De Startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0 omvat de Drentse aanpak en 
processtappen om te komen tot de vaststelling van de RES Drenthe 1.0. Belangrijk daarin is de 
besluitvorming door gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de 
waterschappen. Zij worden gevraagd de startnotitie en de definitieve RES Drenthe 1.0 vast te 
stellen.  
 
De startnotitie wordt mogelijk vóór de ondertekening van het Klimaatakkoord ter vaststelling 
aangeboden om zo veel mogelijk tijd te hebben voor een zo zorgvuldig mogelijke totstandkoming 
van de RES en zelf regie houden op de energietransitie in Drenthe staat centraal in de aanpak. 



 
 
 

 

Vaststelling van de startnotitie vindt zo veel mogelijk tegelijkertijd plaats in gemeenteraden, 
provinciale staten en algemeen besturen van de betrokken waterschappen.    
 

Wat ging er aan vooraf 
Het vaststellen van de startnotitie is een logische vervolgstap op de intentieovereenkomst van 29 
november 2018 waarmee de betrokken overheden afspraken gezamenlijk een RES Drenthe 1.0 op 
te gaan stellen.  

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De RES-Drenthe wordt met betrokkenheid van inwoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties 
opgesteld. Voor het opstellen wordt een aparte aanpak voor participatie en communicatie 
opgesteld. Deze zal worden toegesneden op de situatie in de gemeente Tynaarlo zodat op goede 
wijze aansluiting mogelijk is met lokale energieopgaven en de totstandkoming van de 
omgevingsvisie. 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Vaststelling startnotitie september/oktober 2019  
Opstellen Drentse bijdrage oktober 2019 – juni 2020  
Opstellen RES Drenthe 1.0 juni 2020 – maart 2021 
 
De RES Drenthe 1.0 komt in twee stappen tot stand. Op 1 juni 2020 levert energieregio Drenthe 
een concept-RES op met daarin de beoogde bijdrage van Drenthe aan de nationale doelstelling: de 
productie van 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land in 2030.  
 
De conceptversie van de RES zal worden aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving 
om te bezien of de in alle RES-en geformuleerde plannen optellen tot het bereiken van de nationale 
klimaatdoelstellingen. Mocht dat niet het geval zijn dan hebben decentrale overheden vier maanden 
de tijd om voor de restopgave een verdeling per RES te maken. Op 1 oktober 2020 is deze 
verdeling bekend. 
 
De tweede stap is het vaststellen van de RES Drenthe 1.0 met daarin de ruimtelijke vertaling van 
de Drentse bijdrage, de bijbehorende energie-infrastructuur, afspraken over de verdeling van 
beschikbare warmtebronnen als mogelijk alternatief voor aardgas en een eerste strategie voor de 
verduurzaming van de warmtevoorziening. De RES geeft een overzicht van de lopende projecten, 
plannen en strategische keuzes voor 2030, met een doorkijk naar 2050. Daarnaast wordt in de 
definitieve RES Drenthe vastgelegd hoe de regio vorm geeft aan de samenwerking. Op 1 maart 
2021 dient de RES Drenthe 1.0 vastgesteld te zijn. 
 
De RES Drenthe 1.0 wordt na vaststelling verder vertaald in uitvoeringsplannen en de ruimtelijke 
plannen van provincie en gemeenten. Iedere twee jaar vindt een actualisering van de RES Drenthe 
plaats zodat het mogelijk is in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van 
technologische innovatie. 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Opstellen van de RES Drenthe 1.0 gebeurt binnen de middelen die het rijk hiervoor beschikbaar 
heeft gesteld. Voor Drenthe gaat dit om een jaarlijks bedrag van € 400.000 voor 2019 t/m 2021. 

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

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 16 
 
Betreft: Vaststellen startnotitie RES Drenthe 1.0 
 
Raadsvoorstel Vaststellen startnotitie RES Drenthe 1.0 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Overweging  
 
Gelet op artikel  
 
 
B E S L U I T: 
 
De raad besluit de startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0 vast te stellen en het college van 
burgemeester en wethouders opdracht te geven voor het opstellen van de RES Drenthe 1.0 in gezamenlijkheid 
met provincie Drenthe en in Drenthe actieve waterschappen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 10 september 2019 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

voorzitter 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


