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In de collegevergadering van 24 februari 2022 hebben wij de Notitie 'op weg naar RES 2.0’ Drenthe 
vastgesteld. Hierbij bieden wij u deze notitie ter kennisneming aan. 
 
In het Klimaatakkoord is afgesproken om in Nederland in 2030 op land 35 teraWattuur (TWh) op te 
wekken met windenergie en grootschalige zonne-energie. Met het vaststellen van de RES 1.0 regio 
Drenthe in 2021, is de Drentse bijdrage aan de nationale doelstelling van 35 TWh vastgesteld op 3,45 
TWh. De RES wordt elke 2 jaar herijkt.  
 
De notitie “op weg naar RES 2.0” Drenthe is voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenten, de 
provincie en de waterschappen om te komen tot een RES 2.0. Deze RES 2.0 is een nadere uitwerking en 
een vervolg op de reeds vastgestelde RES 1.0. Hierin worden geen nieuwe ambities geformuleerd. Dit 
betekent dat er in de RES 2.0 geen additionele opgave voor hernieuwbare elektriciteit wordt opgenomen. 
Net als de RES 1.0 is de RES 2.0 een strategisch document dat op lokaal niveau uitwerking en 
verankering krijgt in gemeentelijke plannen. Daarover neemt uw raad zelf de besluiten.  
 
Met het opstellen en uitvoeren van een RES 2.0 voor Drenthe blijven we regie houden op de 
energietransitie in onze provincie, inclusief de daaruit voortvloeiende ruimtelijke en maatschappelijke 
vraagstukken en uitdagingen. Door als RES-regio zelf regie te houden willen we onze samenleving goed 
en zorgvuldig betrekken en zorgdragen voor de waarden die we in Drenthe belangrijk vinden, zoals een 
goede leefomgeving en een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. 
 
Het is de bedoeling om de RES 2.0 als document voor 1 juli 2023 ter vaststelling voor te 
leggen aan de raden, staten en algemeen besturen in Drenthe. 
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
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