
Checklist voorbereiding raadstafels 
Aan de hand van deze checklist worden raadstafels voorbereid in het presidium. De checklist dient 
tevens ter voorbereiding van de woordvoerders aan de raadstafel.  
 

1. Onderwerp 
Tynaarlose ambitie voor (concept-)RES  
 

2. Datum en tijd 
11 februari 2020, 19.30u 
 

3. Locatie 
Het gesprek vindt plaats in kamer 37/38 

  
4. Doel 

Bij het vaststellen van de agenda van de raadsvergadering 28 januari is besloten om het 
agendapunt vaststellen participatiekader beleidskader hernieuwbare energie van de agenda 
te halen en eerst een raadstafel te organiseren waarin inhoudelijk gesproken kan worden 
over de opbouw en hoogte van de ambitie die wordt ingebracht bij de RES-besprekingen.  
 
Het doel van de raadstafel is om gezamenlijk en met behulp van externe deskundigen* te 
inventariseren en voor zover mogelijk consensus te bereiken over de reële mogelijkheden 
voor opwekking van hernieuwbare energie. Hierbij is de vraag vooral: waar zit de overeen-
stemming tussen de verschillende rapporten en beelden en niet: wat zijn de verschillen? 
 
* Als externe deskundigen zijn inmiddels Martijn Maan van Bosch en Van Rijn en Martien Visser van de Hanze 
Hogeschool benaderd om te vragen of zij zouden kunnen en willen deelnemen aan een raadstafel op 11 februari. 
Zij zijn betrokken geweest bij de nulmeting, respectievelijk de second opinion. Beide deskundigen hebben 
aangegeven aanwezig te willen en kunnen zijn.  

 
5. Vorm 

Aan de raadstafel is er ruimte voor een gesprek tussen de verschillende betrokkenen 
waaronder externe deskundigen. Het is niet de bedoeling om presentaties of lezingen te 
houden en het is ook niet de bedoeling om een debat tussen de deskundigen te organiseren. 
Bovendien vindt er geen definitieve besluitvorming aan de raadstafel plaats. 
 

6. Aanwezigen 
De raadstafel is in de eerste plaats een gesprek tussen raads- en steunfractieleden en de 
twee externe deskundigen. Daarnaast zijn de portefeuillehouder college (Kraaijenbrink) en 
beleidsambtenaren aanwezig. De raadstafel is openbaar. Belangstellenden zijn van harte 
welkom als toeschouwer.  
 

7. Rolverdeling 
Aanwezig zijn (maximaal twee) vertegenwoordigers van fracties, externe deskundigen, de 
betrokken wethouder, betrokken ambtenaren, de burgemeester en de griffie.  
- De vertegenwoordigers van de fracties kunnen raadsleden of steunfractieleden zijn en 

zitten aan tafel als woordvoerders van hun fractie.  
- De externe deskundigen brengen onafhankelijke expertise in het gesprek in, zodat 

geprobeerd kan worden om tot een wetenschappelijk gefundeerde uitkomst van het 
gesprek te komen.  

- De wethouder is aanwezig voor verduidelijking bij politieke vragen, hij zit hier namens 
het college. Het is niet de bedoeling om een politiek debat te voeren en de wethouder zal 
zich in eerste instantie op de achtergrond houden. 



- De ambtenaren zijn aanwezig voor de beantwoording van technische vragen over de 
plannen en ontwikkelingen in gemeente Tynaarlo.  

- De burgemeester leidt het gesprek als voorzitter en bewaakt bijvoorbeeld dat 
ambtenaren geen politieke vragen krijgen.  

- De griffie houdt werkafspraken bij en schrijft na afloop een kort verslag.  
 

8. Informatie over voorstel 
Eind februari moet wethouder Kraaijenbrink de ambitie van gemeente Tynaarlo op het 
gebied van hernieuwbare energie doorgeven aan de Drentse Energie Tafel. De ambities van 
alle Drentse gemeenten worden vertaald in een voorgenomen Drentse ambitie. Deze 
voorgenomen ambitie wordt onderdeel van de Drentse concept-RES (Regionale Energie 
Strategie). De concept-RES wordt in mei voorgelegd aan de Drentse raden en vervolgens 
verstuurd naar het Nationaal Programma RES. Voor maart 2021 moet de definitieve RES (RES 
1.0) inclusief de definitieve Drentse ambitie worden vastgesteld in de Drentse raden. 
 
Voor de raadstafel worden de volgende stukken geagendeerd: 
1. Deze checklist, ter voorbereiding van de deelnemers aan de raadstafel 
2. Het conceptprogramma duurzaamheid, waarbij deze raadstafel inzoomt op de pijler 

hernieuwbare energie 
3. Het participatiekader beleidskader hernieuwbare energie, waarbij deze raadstafel met 

name gaat over de eerste alinea, dat wil zeggen: de Tynaarlose ambitie 
4. Nulmeting en potentiestudie hernieuwbare energie (door Bosch en Van Rijn) 
5. Beoordeling rapport nulmeting en potentiestudie (door Hanzehogeschool) 
6. Presentatie raadstafel 14 januari 2020 
7. Verslag raadstafel 14 januari 2020 
8. Duidingsbrief college raadstafel 14 januari 2020 

 
9. Vervolg 

In de raadsvergadering van 28 januari is besloten om het ‘Participatiekader beleidskader 
hernieuwbare energie’ opnieuw te agenderen voor de raadsvergadering van 25 februari. 
Naar aanleiding van de bespreking aan de raadstafel kan dit stuk op twee manieren worden 
aangepast. Een uitkomst van de raadstafel kan zijn dat het college zelf een wijziging voorstelt 
voorafgaand aan de raadsvergadering. Een andere uitkomst kan zijn dat fracties naar 
aanleiding van de bespreking met een wijzigingsvoorstel (amendement) komen in de 
raadsvergadering. 
 

10. Communicatie 
Hoe communiceren we over dit gesprek, zowel qua inhoud als qua vorm en kanaal? En hoe 
communiceren we ook over de afronding/het vervolg? 
Aankondiging via raadsinformatiewebsite, griffie verzorgt uitnodiging externen.  
Na afloop van de raadstafel is er een audio-opname beschikbaar en wordt er een kort verslag 
op de raadswebsite geplaatst.  


