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Onderwerp 
Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe  

 
Gevraagd besluit 
De raad besluit in te stemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met deze Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe geven we aan welke ruimte er in 
Drenthe is voor uitbreiding van grootschalig op te wekken hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind 
op land. De Regionale Energiestrategie 1.0 biedt duidelijkheid over de hoeveelheid grootschalig op 
te wekken hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind op land (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 in alles centraal. 
  
De Drentse bijdrage is opgebouwd uit de bestaande initiatieven, de geplande initiatieven en de 
ambitie voor de opwek van grootschalige zon- en windenergie van de gemeenten. In Drenthe 
verwachten we op die manier in 2030 samen 3,45 TWh op te wekken met grootschalige zon- en 
windenergie. In termen van CO2-reductie betekent dit voor Drenthe dat er een afname van meer 
dan 2,0 Megaton CO2 emissie wordt gerealiseerd voor 2030. 
  
Zelf regie houden op de energietransitie in Drenthe staat in alles centraal. Door als regio zelf 
verantwoordelijkheid te nemen over de regionale ambitie, en hierbij uit te gaan van de eigen 
gemeentelijke ambities, leggen we met 3,45 TWh in 2030 een overtuigende bijdrage aan de 
nationale doelstelling van 35 TWh in 2030 op tafel. 
 
 
 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van 
Parijs. De overheden streven de gezamenlijke doelstelling na om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% 
(112 Megaton) te verminderen (ten opzichte van 1990), en in 2050 een CO2-uitstoot van nagenoeg 
nul te behalen. De overheden hebben in het Interbestuurlijke Programma (IBP) afgesproken een 
nationale aanpak met landsdekkende regionale energie strategieën (RES) uit te werken. Daarvoor 
zijn in Nederland in totaal 30 RES-regio's opgericht. De Drentse gemeenten, waterschappen en de 
provincie Drenthe zijn vertegenwoordigd in de RES-regio Drenthe. 



 
 
 

 

 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de concept Regionale Energiestrategie 
vastgesteld en is deze bij de NP RES ingediend. De RES 1.0 is een nadere specificering en 
uitwerking van de concept RES. In de oplegger in bijlage 1 is opgenomen welke stappen tussen de 
conceptversie en de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe zijn genomen. 
  
Regionale ambitie  
In de concept Regionale Energiestrategie kwam de bijdrage van de RES-regio Drenthe uit op 3,45 
TWh. In de tussentijd is met de overheden en netbeheerders nader onderzocht en inzichtelijker 
gemaakt wat er in de afgelopen periode is gerealiseerd, welke vergunningen verleend/in procedure 
zijn en welke ambities zijn geformuleerd (actualisatieslag). Voor zowel windenergie, zon op veld als 
zon op dak zijn de verschillen ten opzichte van de concept Regionale Energiestrategie minimaal. 
Kortom, met de feiten en cijfers als onderbouwing van onze Drentse bijdrage kunnen we aantonen 
en laten zien dat deze bijdrage realistisch en haalbaar is op weg naar 2030. 
  
Gemeentelijk ambitie  
In de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe zijn de eigen duurzaamheidsambities van 
de gemeente Tynaarlo opgenomen. 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 techniek 
neutraal vastgesteld. Op 27 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo het Programma 
Duurzaamheid vastgesteld. In dit programma is in pijler 1 ‘hernieuwbare energie’ deze ambitie 
overgenomen.  
  
De ambitie is om in 2030 745-1090 TJ, oftewel 0,2-0,3 TWh, hernieuwbaar op te wekken. Omdat in 
de Regionale Energiestrategie enkel de ambitie voor zon- en windenergie is opgenomen, zijn 
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 363 TJ, 
oftewel 0,101 TWh op te wekken uit zon- en wind-projecten op veld, en 218 TJ, oftewel 0,06 TWh, uit 
zon op dak. We verwachten circa de helft daarvan, dat is 115 TJ, oftewel 0,032 TWh grootschalig op 
te wekken uit zon op dak. Dit laatste getal is als ambitie voor grootschalig zon op dak opgenomen in 
de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe. De totale bijdrage van de gemeente Tynaarlo 
is daarmee 478 TJ, oftewel 0,133 TWh. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De twaalf gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het participatie- en communicatieproces. 
Gemeenten zijn goed toegerust en hebben ervaring met andere participatietrajecten. Dit traject zal 
ook zo worden opgepakt. Waar mogelijk wordt verbinding gezocht met ander participatietrajecten 
zoals de Omgevingswet. In de gemeente Tynaarlo is en wordt aangesloten bij het participatietraject 
van de Omgevingsvisie.  
 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 

-         De Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe wordt na vaststelling verder geborgd in 

uitvoeringsplannen en de ruimtelijke plannen van provincie en gemeenten. Besluitvorming over 
mogelijke opweklocaties voor duurzame energie, toekomstige technieken om de gebouwde 



 
 
 

 

omgeving mee te verwarmen, blijven onderwerpen waar de gemeente als bevoegd orgaan over 
besluit. 

-         Iedere twee jaar vindt een actualisering van de Regionale Energiestrategie RES-regio 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? 
Het opstellen van de RES 1.0 gebeurt met ambtelijke inzet van de deelnemende overheden die 
deze om niet beschikbaar stellen. De ondersteuning door de hiervoor op regionaal niveau 
ingerichte werkorganisatie gebeurt in principe binnen de middelen die het rijk voor de RES-regio 
Drenthe beschikbaar heeft gesteld van ca. €421.327 per jaar voor de periode 2019-2021. 

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

 
 

O. de Jager RC MAC, gemeentesecretaris a.i. 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 17 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 1.0 RES-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 Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 11 mei 2021 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

voorzitter 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


