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Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de concept RES regio Drenthe

Aan de raad,
Inleiding
Het nationaal klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken
van Parijs. De overheden hebben in het Interbestuurlijke Programma (IBP) afgesproken op
regionaal niveau 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 regio RES-regio Drenthe.
De opdracht die de 30 regio’s hebben gekregen is een plan op te leveren met daarin het aandeel
aan duurzame opgewekte energie dat zij voor hun rekening kunnen nemen. De landelijke
doelstelling van hernieuwbare elektriciteit op land is tenminste 35 TWh in 2030.
Dit kan op basis van een gezamenlijke visie van gemeenten, provincie en waterschappen in de
RES-regio en door hun inzet voor opwek van elektriciteit op basis van zon en/of wind bij elkaar op
te tellen. In termen van CO2 reductie betekent dit dat met de 35 TWh een afname van 20,2
Megaton aan CO2 word gerealiseerd voor 2030.
De RES-opgave voor regionale overheden bestaat, naast de opgave voor hernieuwbare elektriciteit
op land, in hoofdlijnen uit de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opslag en energieinfrastructuur om de opwek van hernieuwbare elektriciteit en de warmtetransitie mogelijk te
maken.
Zoals vastgesteld in de startnotitie RES-regio Drenthe 1.0 biedt de Drentse Energietafel (DET) de
colleges van burgemeesters en wethouders, het college van gedeputeerde staten en de dagelijks
besturen van de Drentse waterschappen de Concept RES-regio Drenthe aan.
Beoogd effect
Het DET verzoekt om in te stemmen met het Concept RES-regio Drenthe en deze ter kennisgeving
voor te leggen aan de gemeenteraad. Wanneer alle partijen aangesloten bij de DET het concept
document hebben vastgesteld kan het tijdig voor 1 juni 2020 worden aangeboden.
Met deze Concept RES-regio Drenthe geven wij aan welke ruimte er in Drenthe is voor uitbreiding
van grootschalige hernieuwbare elektriciteit. Het Drentse aanbod is opgebouwd uit de bestaande
initiatieven, de geplande initiatieven en de ambitie van de gemeenten op hernieuwbare elektriciteit.
Samen zijn we in Drenthe goed voor een opgave van 3,45 TWh (ongeveer 10% van de 35 TWh).
De wijze hoe we dit invullen is hierin niet beschreven, dat gebeurt in het traject hierna.
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Het aandeel van Coevorden wat op dit moment al wordt gerealiseerd is 28,5% van de Drentse
RES- opgave. Deze bestaat uit ruim 40 MW aan windenergie en 90 MW aan zonne-energie,
omgerekend 0,984 Twh.
Daarnaast heeft Coevorden nog een ambitie voor 0,13 Twh aan grootschalige zon op (bedrijfs)
daken en kijkt Coevorden samen met Hoogeveen , Emmen en Rijkswaterstaat naar de
mogelijkheden van een zonneroute langs de A37.
Met deze extra inspanning neemt Coevorden een substantieel deel ( ongeveer 1/3) van de RES
opgave van Drenthe voor zijn rekening.
Uiteindelijk zal het concept document na vaststelling door de colleges en Dagelijks Besturen de
basis vormen voor de RES-regio Drenthe 1.0, die in maart 2021 gereed moet zijn. Hierin wordt
duidelijk over het hoe en waar van de hoeveelheid grootschalig op te wekken hernieuwbare
elektriciteit, de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen en de hiervoor benodigde
infrastructuur voor elektriciteit. Zelf regie houden op de energietransitie in Drenthe staat, zoals
eerder beschreven in de startnotitie, in alles centraal.
Bevoegdheden in dit traject
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Argumenten
1.1het opstellen van de RES-regio Drenthe 1.0 ondersteunt onze eigen ambities op het gebied van
energie en klimaat.
In december 2019 heeft uw raad de duurzaamheidsvisie vastgesteld. Hierin is de ambitie verwoord
dat de gemeente Coevorden in 2040 energieneutraal wil zijn. Deze ambitie wordt vertaald in
concrete maatregelen.
1.2het vaststellen van Concept RES-regio Drenthe is de vervolgstap op de intentieovereenkomst en
startnotitie.
Medio 2018werd het proces om te komen tot een RES Drenthe gestart met het bekrachtigen van
een intentieovereenkomst. Vervolgens werd medio 2019 de samenwerking een vervolg gegeven
met de vaststelling van een startnotitie. De startnotitie was een gezamenlijke beschrijving van
ambitie, opgave, aanpak en proces.
1.3 een gezamenlijk en overtuigend Drents aanbod laat zien welke inspanning Drenthe kan
leveren.
Dit is ook van belang bij de analyse door het Planbureau voor de Leefomgeving en bij een
eventuele discussie over het toewijzen van een restopgave. Door dit aanbod houden we eigen regie
op de Drentse energietransitie. Met het vaststellen van de Concept RES-regio Drenthe ontstaat
gelegenheid voor een zorgvuldig proces om samen met betrokkenen de RES-regio Drenthe 1.0 op
te stellen.
1.4 consultatie gemeenteraden over concept RES
Binnen de structuur van de RES regio Drenthe is afgesproken de concept RES te laten vaststellen
door de colleges van de verschillende gemeenten, gedeputeerde staten en de dagelijkse besturen

Kenmerk:

van de waterschappen. Bij de gemeenten wordt de concept RES ter consultatie voorgelegd aan de
gemeenteraden. De RES 1.0 zal ter vaststelling aan de raden worden voorgelegd.
Opmerkingen
Met betrekking tot het zonnepark bij Wachtum zijn abusievelijk onjuiste cijfers opgenomen (o.a.
bijlage 4 en 7). De opbrengst van dit park bedraagt ongeveer 9 MW per jaar. De cijfers zullen in de
RES 1.0 worden gecorrigeerd.
Tegelijk met het opstellen van de RES-regio Drenthe 1.0 wordt ook gewerkt aan de invoering van
de Omgevingswet. Diverse maatregelen uit de RES-regio Drenthe 1.0 krijgen een ruimtelijke
vertaling in de gemeentelijke en provinciale omgevingsplannen. Dit vraagt om goede afstemming
en heldere communicatie richting betrokkenen.
Wanneer de bijdrage van alle 30 RES regio’s niet optelt tot 35 TWh kan er in het uiterste geval een
extra opgave aan de regio Drenthe worden opgelegd door de provincie en/of het rijk. Momenteel is
Route 35 bezig met een verkenningsvraagstuk naar de verdeling.
Door het proces gedegen in te richten en de samenleving zorgvuldig te betrekken is de kans dat er
een extra opgave wordt opgelegd klein.
Kosten, baten, dekking
Het opstellen van de RES-regio Drenthe 1.0 gebeurt met ambtelijke inzet van de deelnemende
overheden die deze om niet beschikbaar stellen. De ondersteuning door de hiervoor ingerichte
werkorganisatie gebeurt in principe binnen de middelen die het rijk hiervoor beschikbaar heeft
gesteld. Voor Drenthe gaat dit om een jaarlijks bedrag van ongeveer € 400.000 voor 2019 t/m
2021. Daarnaast is in Drenthe een verdeelsleutel afgesproken over de financiering indien er
overschrijding plaatsvindt.
Aanpak/uitvoering
-Na instemming met de concept RES-regio Drenthe zal met de overige betrokken partijen gewerkt
worden aan de RES-regio Drenthe 1.0 zoals afgesproken in de DET.
-De Concept RES-regio Drenthe wordt na instemming vanuit de DET aan het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) aangeboden ter toetsing.
-Eventuele moties, amendementen, zienswijzen of andere aanvullingen in het bestuurlijke traject
worden gebundeld meegestuurd met de concept RES-regio Drenthe.
-In de fase tot aan de RES-regio Drenthe 1.0 wordt gekeken hoe deze verwerkt kunnen worden in
de definitieve RES-regio Drenthe 1.0
-In oktober 2020 vindt er een terugkoppeling plaats van het Planbureau en zullen eventuele
aanpassingen doorgevoerd worden.
-Van oktober tot maart 2021 vindt verder afstemming en uitwerking plaats. Dit leidt tot een RESregio Drenthe 1.0 dat via de colleges ter vaststelling aan de raden worden voorgelegd.
-RES-regio Drenthe 1.0 wordt na vaststelling verder geborgd in uitvoeringsplannen en de
ruimtelijke plannen van provincie en gemeenten.
-Iedere twee jaar vindt een actualisering van de RES-regio Drenthe plaats zodat het mogelijk is in
te spelen op nieuwe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van technologische innovatie.
Communicatie
Besluitvorming
Met betrekking tot de besluitvorming door de colleges van de Drentse gemeenten, gedeputeerde
staten en de dagelijkse besturen van de waterschappen is afgesproken dat er op 14 april een
gezamenlijk persbericht zal worden uitgebracht. In verband hiermee dient de besluitvorming
uiterlijk 14 april plaats te vinden.
Proces concept RES
In de Startnotitie RES Drenthe is vastgelegd dat de twaalf gemeenten primair verantwoordelijk zijn
voor het participatie- en communicatieproces. De gemeente is goed toegerust en heeft ervaring
met andere participatietrajecten. Dit traject zal ook zo worden opgepakt. Waar mogelijk wordt
verbinding gezocht met ander participatietrajecten zoals de Omgevingswet. Het werkbureau RESregio Drenthe faciliteert de gemeenten hierbij.
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