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Geachte leden van de raad

Mooi zo'n klimaatakkoord in Parijs? Maar wat doen we zelf? Hier in de regio? Deze brief informeert u over
het traject dat we nu in Drenthe willen ingaan.
Vooraf
Het Klimaatverdrag van Parijs vormt de basis voor een Regionale Energiestrategie. Het Rijk en decentrale
overheden willen komen tot 49% C02-reductie in 2030. Op dit moment bereiden het Rijk, de decentrale
overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen een Klimaatakkoord voor om
invulling te geven aan deze doelstelling.
Daarvoor is regionaal maatwerk nodig. Dit geldt in het bijzonder voor de ruimtelijke inpassing van
hernieuwbare opwek en de infrastructuur voor warmte en elektriciteit. Ruimte is immers een schaars
goed. Dit vraagt om goed samenwerken tussen overheden én tussen overheden en maatschappelijke
partners.
In het Interbestuurlijke Programma (februari 2018) hebben de overheden afgesproken een meerjarige
programmatische nationale aanpak met regionale energiestrategieën (RES) uit te werken. Hierbij nemen
de koepels VNG, IPO en UvW het voortouwen werkt het Rijk in partnerschap mee. In het IBP is ook
afgesproken dat de besluitvorming over deze strategieën plaatsvindt via het omgevingsbeleid van
gemeenten, provincies en Rijk en het beleid van de Waterschappen (o.a. waterbeleidsplannen).
Drenthe als energieregio
In maart jl. hebben Gedeputeerde Staten een brief aan waterschappen en gemeenten in Drenthe
gestuurd over de Drentse aanpak van de RES. Samen gaan we een Regionale Energiestrategie voor
Drenthe opstellen. Daarmee is Drenthe één van de 30 regio's in Nederland.
In het voorjaar zijn ambtenaren van de 17 overheden gestart met het vormgeven van deze
samenwerking en het maken van afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en de vormgeving van
het proces. Daarin is de behoefte ontstaan om het proces formeel een start te geven met de bestuurlijke
ondertekening van een intentieverklaring. Die ligt nu voor.
Doel en functie intentieverklaring
Het doel van de intentieverklaring is dat provincie, waterschappen en gemeenten vanuit een
gezamenlijke opdrachtgeverschap, de intentie uitspreken om voor de invulling van een Regionale
Energiestrategie (RES) te gaan samenwerken in een regio die overeenkomst met provincie Drenthe. Dit
gebeurt op basis van gelijkwaardigheid.
Met ondertekening van de verklaring spreken partijen naar elkaar uit om gezamenlijk dit proces te
doorlopen. Iedere partij draagt vanuit de eigen rol en expertise bij aan het tot stand brengen van de
Drentse RES en maakt daarvoor tijd, menskracht (ambtelijk en bestuurlijk) en middelen vrij.

- 2 Een belangrijke doelstelling daarbij is om de samenleving en stakeholders goed te betrekken bij het
besluitvormingstraject rond de Drentse RES. Draagvlak is onontbeerlijk in de energietransitie. Partijen
verplichten zich om zich daarvoor in te zetten via een Drentse aanpak.
In de intentieverklaring staan, naast overwegingen voor een regionale samenwerking, procesafspraken
en afspraken over rolverdeling en samenwerking, de aard van de intentieverklaring en de geldigheid. De
verklaring gaat hierbij ter kennisname.
Hoe verder?
We staan voor een intensief traject. De ondertekening van de intentieovereenkomst markeert de eerste
stap van het proces naar een Drentse RES, waarbij de vaststelling van een Startnotitie de eerstvolgende
mijlpaal is. In een overzicht ziet het zo uit:
•
•
•

September 2018: voorbereidingen, regiovorming en analyses.
29 november 2018: ondertekening Intentieverklaring
December 2018 - mei 2019: Regio Drenthe gaat vooruitlopend op ondertekening Klimaatakkoord aan
de slag met uitwerken van organisatievorm, de samenwerking, wat moet er gebeuren, het (landelijk)
proces en hoe betrekken van de Drentse samenleving.

Het is op dit moment niet volledig helder wanneer de ondertekening van het Klimaatakkoord is.
Vooralsnog wordt uitgegaan van ondertekening in mei 2019.
•
•

•
•

Mei 2019: ondertekening van het Klimaatakkoord; formele start van de ontwikkeling van regionaal
gedragen RES via een door de raad vastgestelde Startnotitie door uw raad.
November 2019 (6 maanden na ondertekening Klimaatakkoord) : in alle regio's is concept-RES
gereed: het 'bod' van de regio Drenthe richting het rijk voor de regionale bijdrage aan de landelijke
ambities. Voor het geval het bij elkaar niet optellen van alle regionale strategieën niet leidt tot de
nationaal afgesproken ambities, wordt een door de decentrale overheden te ontwikkelen
verdeelsystematiek toegepast, zodat mei 2020 de regionale invulling van de nationale opgave bekend
is.
Mei 2020: overeenstemming tussen Rijk en iedere regio over de inzet van de regio voor
hernieuwbare elektriciteitsopwekking en duurzame warmteverdeling
Vanaf Juni 2020: de uitkomsten van de RES worden in het omgevingsbeleid van betreffende
overheden opgenomen

Raadsakkoord 2018-2022
In april 2018 werd door de raad het raadsakkoord 2018-2022 'Samen Levend' vastgesteld.
Eén van de onderwerpen waar de raad de komende 4 jaar mee aan de slag gaat is duurzaamheid.
De ontwikkelingen met betrekking tot de RES worden zowel bestuurlijk als ambtelijk begeleid.
Vanzelfsprekend zal een en ander plaatsvinden in nauwe samenspraak met de raad(swerkgroep).
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