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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake

waterkrachtenergie

Geachte heer Tuin,

ln uw brief d.d. 16 mei 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over waterkracht-

energie. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Ziet het college waterkracht als instrument om te werken aan een duurzame energie-

voorziening in Drenthe?

Antwoord 1

Waterkracht is één van de bronnen voor hernieuwbare energie, maar heeft in

Drenthe zeer weinig potentie.

Vraao2
Kan het college inventariseren wat de (technische) mogelijkheden van waterkracht

binnen de provincie Drenthe zijn, waarbij aandacht geschonken wordt aan de volgen-

de aspecten.
a. ln hoeverre de bestaande infrastructuur aan gemalen op de Drentse sluiscom-

plexen ingezet zou kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie.

b. De rendabiliteit van waterkrachtenergie daarbij.

c. De opties voor lokale initiatieven van tnwoners.
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A,ntwoord 2

ln de Energiestrategie Dre;nthe en de daartoe opgeslelde beleidsverkenning is

deze optie alverkend en gewogen. Zie voor de desbetreffende documenten

www. provincie. dre nthe. nl/e nergie strateg ie.

Ad a en b Blijkens het uitgevoerde onderzoek is waterkraoht rendabel bii ver-

vanging van gemalen, maar dit draagt in s/ecäfs zeer geringe mate

bij aan het realiseren van de energiedoelstelling.

Ad c Lqkale initiatieven voor de productie van hernieuwbare energie

venuelkomen we, maar de mogeliikheden voor energÎeopwekking

uit waterkracht ziin beperkt.



 
Aan de heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Assen, 16 mei 2015 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Door klimaatverandering en de snelle afname van de voorraad fossiele brandstoffen in de wereld is 
de noodzaak van een duurzame energievoorziening evident. Ook in Drenthe is er derhalve de 
afgelopen jaren de behoefte gevoeld om hier verdere invulling aan te geven. D66 is van mening om 
naast wind- en zonne-energie ook te kijken naar andere vormen van opwekking van duurzame 
energie met als doel een in het nieuwe collegeakkoord genoemde 'brede energiemix' te realiseren. 
Eén van die mogelijkheden zou wellicht, gezien het substantieel te noemen verval in Drentse 
kanalen, waterkrachtenergie kunnen zijn. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen:  
 

1. Ziet het college waterkracht als instrument om te werken aan een duurzame 
energievoorziening in Drenthe? 

2. Kan het college inventariseren wat de (technische) mogelijkheden van waterkracht binnen 
de provincie Drenthe zijn, waarbij aandacht geschonken wordt aan de volgende aspecten: 
 In hoeverre de bestaande infrastructuur aan gemalen op de Drentse sluiscomplexen 

ingezet zou kunnen worden voor de opwekking van duurzame energie. 
 De rendabiliteit van waterkrachtenergie daarbij. 

 –    De opties voor lokale initiatieven van inwoners. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fractie D66 Drenthe 
Jordy Tuin 
 
 
 
 




