
Bekijk de webversie

RES: de Drentse aanpak

In 2019 stelden de 12 gemeenten, vier waterschappen en de provincie de Startnotitie RES Drenthe 

1.0 vast. Met het vaststellen van deze startnotitie geeft u als leden van de gemeenteraden, 

Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen opdracht aan uw colleges om 

gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe op te stellen. De uitvoering hiervan is in 

handen van het Werkbureau RES Drenthe.

Met deze informatiebrief en bijeenkomsten houden we u de komende periode op de hoogte van de 

ontwikkelingen. Het streven is om de volgende informatiebrief over twee maanden te laten uitkomen. 

Ook in de volgende uitgave komen we met concrete voorbeelden uit de regio.

Heeft u suggesties voor de inhoud van de volgende informatiebrief? We horen deze graag. Stuur uw 

suggesties naar werkbureaures@drenthe.nl 

RES MEE
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Waarom een Regionale Energiestrategie?

In Nederland spraken we maatregelen af in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-

uitstoot sterk verminderen: in 2030 met 49% ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Zo 

voorkomen we dat de aarde met meer dan twee raden Celsius opwarmt. Energie die we gebruiken, 

moeten we duurzaam opwekken.

Wat beschrijft de RES?

De RES beschrijft:  

 hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit op land – wind of zon – kan worden opgewekt 

en op welke plaatsen dat zou kunnen;

 hoe warmtebronnen in de regio het best kunnen worden verdeeld en benut;

 hoeveel energie kan worden opgeslagen en getransporteerd met het energienetwerk;

 hoe wordt gezorgd voor voldoende draagvlak in de samenleving.

Wat is de rol van Drenthe?

Drenthe is één van de 30 energieregio’s; RES Drenthe. Elke RES-regio geeft invulling aan de 

afspraken uit het Klimaatakkoord op het gebied van elektriciteit, warmte en ruimtegebruik. Samen 

met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners wordt gekomen tot een 

regionaal gedragen RES.

Mijn RES Drenthe

Riek Siertsema, voorzitter Drentse Energietafel



"Voor mij is RES Drenthe samenwerking. Samen een strategie maken om met de RES goed te doen 

voor Drenthe. Wij - gemeenten, provincie, waterschappen, maatschappelijke partners - leggen de 

basis voor een langdurige samenwerking van tientallen jaren. Nu werken we aan de RES 1.0, dan 

komt er een RES 2.0, 3.0 enzovoorts. Met elkaar willen we een goed beeld hebben van het wat, hoe, 

met wie en wanneer.

Mijn drive is om het proces te begeleiden. Dat is leuk en spannend. Er zijn zoveel verschillende 

bestuurders met allerlei achtergronden bij het RES-proces betrokken. Al deze neuzen dezelfde kant 

op krijgen, is een uitdaging. Dat ik dit voor de energietransitie kan doen, is een extra stimulans voor 

mij. De RES is een kans om van onderop vorm te geven aan deze belangrijke transitie. We pakken 

die kans als regio om zelf de regie in handen te houden. We kunnen het namelijk in Drenthe prima 

zelf.

 

Het stokje voor de volgende ‘Mijn RES Drenthe’ geef ik door aan Klaas Dolsma van de Drentse Kei". 

Kalender

Vooraankondiging: ontmoeting voor raads- en statenleden en leden algemeen 

besturen waterschappen
 

 Maandag 24 februari in raadzaal gemeente Aa en Hunze in Gieten voor de raadsleden 

van de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo en leden van de Algemeen Besturen 

van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest.

 

 Woensdag 26 februari in raadzaal gemeente Assen voor raadsleden van de 

gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, De Wolden, Meppel, 

Midden-Drenthe en Westerveld, de statenleden van de Provincie Drenthe en de leden van de 

Algemeen Besturen van de waterschappen WDO Delta en Vechtstromen

Onderwerpen die deze avond aan de orde komen, zijn onder meer:

 volksvertegenwoordigers aan zet in de RES;

 stand van zaken Concept RES Drenthe;

 sprekers van Nationaal Programma RES (NPRES), Werkbureau RES Drenthe en uit de 



RES-regio Drenthe.

Informatie over het programma volgt.

Wij verzoeken u zich per mail aan te melden voor 31 januari aanstaande via 

werkbureaures@drenthe.nl
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Hoe zijn we georganiseerd in Drenthe?

Drentse Energietafel (DET): bestuurders van de RES-partners zijn georganiseerd in de Drentse 

Energietafel. De DET is belast met de besluitvorming, heeft een onafhankelijk voorzitter en 

is bestuurlijk opdrachtgever van het Werkbureau RES Drenthe. Wie er aan de DET deelnemen, leest 

u op https://www.energievoordrenthe.nl/informatiebrief2/default.aspx#folder=1548183

Regietafel: in de Regietafel zitten vertegenwoordigers van de DET om de DET-vergaderingen voor 

te bereiden.

 

Voorbereiding en uitvoering

Werkbureau: bestaat uit een programmamanager, programmasecretaris, communicatieadviseur, 

secretarieel medewerker, ondersteunend medewerker en vertegenwoordigers van de VDG, 

Nationaal Programma RES (NPRES) en Provincie Drenthe. De projectleiders van de werkgroepen 

(drie van gemeenten en één van provincie) werken 1 tot 2 dagen bij het Werkbureau. 

Werkgroepen: bestaan uit medewerkers van de gemeenten, provincie, waterschappen en 

maatschappelijke organisaties (NMF, Drentse Kei). In Drenthe kennen we de volgende werkgroepen:

 

 Werkgroep Elektriciteit  

 Werkgroep Ruimte  

 Werkgroep Warmte  

 Werkgroep Communicatie en Participatie  

Werktafel: aan de werktafel nemen medewerkers deel van alle partners van de RES Drenthe 
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(gemeenten, provincie, waterschappen en maatschappelijke organisaties). 

Uit de regio

Wethouder Kirsten Ipema, gemeente Noordenveld: 

"De samenleving heeft veel kennis en goed doordachte ideeën"

“Het begint bij de inwoner”, stelt Kirsten Ipema. Als wethouder duurzaamheid van de 

gemeente Noordenveld heeft ze haar voelsprieten in de samenleving en luistert ze naar 

de Noordenvelders. “Inwoners kennen hun eigen omgeving als geen ander, zijn betrokken en 

willen ook meeprofiteren.  

 

“In Noordenveld zijn we gewend om samen met inwoners beleid te maken”, zegt wethouder Ipema. 

verwijzend naar de Omgevingsvisie. Ze vertelt over het energieneutraal maken van twee wijken. “We 

krijgen reacties uit andere wijken met de vraag ‘waarom wij niet?’. Met zo’n reactie tonen inwoners 

hun grote betrokkenheid”, zegt Ipema met een glimlach.

interview

https://www.energievoordrenthe.nl/informatiebrief2/default.aspx#folder=1548183
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Wat staat er precies in de Concept RES?

In het RES Afwegingskader, onderdeel van de Handreiking 1.1, wordt een samenvatting gegeven 

van de inhoud van de Concept RES. De hoofdstukken in de concept-RES zijn: 

 

 Kwantiteit elektriciteit  

 Kwantiteit warmte 

 Optimaal ruimtegebruik 

 Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak 

 Energiesysteemefficiëntie

De Handreiking 1.1, het Afwegingskader en het raamwerk dat de RES Drenthe hanteert, zijn 

te vinden op https://www.energievoordrenthe.nl/informatiebrief2/default.aspx#folder=1548183

Waarmee is RES Drenthe bezig? 

Op dit moment wordt voor de RES-regio Drenthe het al opgestelde vermogen in kaart gebracht: 

hoeveel vermogen aan wind- en zonne-energie staat er al in Drenthe en is vergund om te worden 

gerealiseerd? Daarnaast bepaalt elke gemeente een ambitie. Alle ambities vormen samen de 

ambitie van de RES Drenthe. Het totaalpakket van al opgesteld vermogen en ambitie vormen het 

voorstel van de RES Drenthe.

Wat is de planning van RES Drenthe? 

 Januari: overzicht van alle gemeentelijke RES-ambities 

 Tot eind februari: ontwikkeling Concept RES 

 Maart: Concept RES in DET  

 April en mei: reflectie Concept RES gemeenteraden, staten, algemeen besturen

 1 juni: overhandiging Concept RES aan NPRES 

 Juni, juli en augustus: beoordeling 30 concept RESsen door Nationaal Planbureau voor de 

Leefomgeving (NLP) 

 Augustus: terugkoppeling 

 Van september 2020 tot 1 maart 2021: ontwikkeling RES 1.0 

https://www.energievoordrenthe.nl/informatiebrief2/default.aspx#folder=1548183


Mensenwerk

“In 2050 is mijn kleindochter begin 30”, rekent Charles Hussels. Vanaf september vorig jaar is 

hij als programmamanager van het Werkbureau betrokken bij de RES Drenthe.

Charles Hussels, programmamanager Werkbureau RES Drenthe:

"Bij RES Drenthe gaat het om beweging, het proces”
 

2050 is de einddatum van de RES. “Zoals mijn kleindochter groeit in de komende 30 jaar, groeit ook 

de RES”, aldus Hussels. “De RES is een langdurig proces, met vallen en opstaan, waarbij 

creativiteit, innovatie en flexibiliteit van groot belang zijn”.

Energietransitie, met transitie in hoofdletters

Momenteel ligt de focus op de kwantiteit, het landelijk doel van 35 TWh, stelt Hussels. “Omdat we als 

Werkbureau de Concept RES Drenthe 1 maart klaar moeten hebben voor het afgesproken 

bestuurlijke traject, is er een gevoel van urgentie. Die tijdsdruk voel ik zeker, maar ik wil het vooral 

hebben over de energietransitie, met transitie in hoofdletters".

 

Foto van Marcel Jurian de Jong

Reageren?

interview
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Reageren op deze nieuwsbrief of heeft u suggesties?

Mail deze naar werkbureaures@drenthe.nl

Alvast hartelijk dank.

Colofon

Deze informatiebrief is een productie van het Werkbureau RES Drenthe met goedkeuring van de Regietafel. 

Verzending van de informatiebrief naar de raads- en statenleden en leden van de algemene besturen van 

waterschappen van de RES Drenthe is de verantwoordelijkheid van betreffende griffies en 

bestuurssecretariaten. 

 

Privacy

Het Werkbureau RES Drenthe vindt privacy en transparantie erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor 

deze mailing, verstrekken we daarom niet aan derden en gebruiken we ook niet voor andere doeleinden.
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