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MonE evenred¡ge bijdrage aan de energietransitie

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 juli 2027bij de behandeling van de algemene

beschouwingen bij de Voorjaarsnota 202I, Statenstuk 2O21--L0,

Constaterende:

dat de provincie Drenthe in de RES 1.0 , 10 % levert van de gevraagde hoeveelheid

hernieuwbare energie op landelijk niveau

dat de aangeboden hoeveelheid hernieuwbare energie in geen verhouding staat tot het
energie gebruik in Drenthe

dat de aangeboden hoeveelheid hernieuwbare energie niet in verhouding staat tot het
percentage van de totale bevolking van Nederland namelijk 3 %

dat andere RES regio's vooral in het westen van het land een veel bescheidener bijdrage

aanleveren, zeker gerelateerd aan het energieverbruik en het aantal bewoners

dat de Noordelijke provincies samen met Flevoland de energie provincies van Nederland

'moeten'gaan worden

dat de regie op het aanbod vanuit Drenthe ontbreekt. GS lijken geen enkele betrokkenheid
te hebben op de hoogte van het aanbod

Overwegende:

dat het ongewenst is om het Noorden van het land, in het bijzonder Drenthe, de energie
provincies van het land te maken zonder dat duidelijk is wat de consequenties zullen zijn

voor de bevolking

dat de energietransitie tot grote landschappelijke en maatschappelijke veranderingen zal

gaan leiden en dat het noodzakelijk is dat GS namens PS de regie heeft of verkrijgt over het

totale aanbod vanuit Drenthe

dat Drenthe met het eerste aanbod ruimschoots aan haar landelijke verplichtingen heeft
voldaan

Roept GS op om

Ervoor te zorgen, dat in de volgende fases van de energietransitie geen groter aanbod wordt
gedaan aan hernieuwbare energie dan het huidige aanbod

Er voor te zorgen, dat er pas een nieuw aanbod gedaan wordt als dit in vergelijking met de

andere RES-regio's procentueel van Drenthe verwacht mag worden

Er voor te zorgen, dat bij ieder aanbod duidelijk is wat de consequenties zullen zijn voor de

bevolking en voor de ruimtelijke kwaliteit,
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en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PVV,

Nico Uppelschoten

Namens de fractie van FvD,

Hendrikus Velzing


