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Geachte voorzitter/leden,

Op 1 oktober 2018 bent u tijdens de 'bestuurlijke aftrap' door de koepelorganisaties
lPO, VNG en UvW geÏnformeerd over de Regionale Energiestrategie (RES). Met deze
brief informeren wij u over de start van het samenwerkingsproces om te komen tot
een RES voor Drenthe en schetsen wij het te verwachten tijdpad en uw rol in dit
proces.

Wat is een RES?
ln het lnterbestuurlijk Programma (februari20l8) hebben de verschillende overheden
afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak met landsdekkende
regionale energiestrategieën uit te werken, waarmee invulling wordt gegeven aan de
klimaatafspraken van Parijs. Deze afspraak is overgenomen in de Hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord (juli 2018) en zal z¡n beslag krijgen in het definitieve Klimaatakkoord.
Wij hebben in maart 2018 een brief aan de Drentse gemeenten en waterschappen
gestuurd over het voorstel om gezamenlijk te komen tot een Drentse RES. Dit voor-
nemen is ook opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe 2018.

De RES is een instrument om met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en in-
woners te komen tot gedragen keuzen voor de opwekking van duurzame elektriciteit,
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en in-
frastructuur. Daarmee kan Drenthe invulling geven aan de afspraken uit de Hoofd-
lijnen van het Klimaatakkoord, zoals deze zijn gemaakt aan de sectortafels voor Elek-
triciteit en Gebouwde omgeving. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk
naar 2050.

De RES is ook een manier om samenwerking tussen alle regionale partijen te facili-
teren bij de voorbereiding en de implementatie van projecten. Samenwerking van de
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provincie, de gemeenten, de waterschappen, de netbeheerders, het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven kan gezamenlijk gedragen keuzen
bevorderen. De RES biedt daarbij tevens een bouwsteen voor het omgevingsbeleid
van de provincie en de gemeenten.

De RES is daarnaast ook een product waarin staat beschreven welke strategie
Drenthe hanteert om energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. Dit betekent dat
er inzicht wordt geboden in de mogelijkheden voor regionale opwek en besparing,
keuzen die gemaakt worden op basis van de verkenningen, verdeling van bronnen
(voor warmte) en de consequenties voor de energie-infrastructuur én een overzicht
van lopende projecten, plannen en strategische keuzes.

Ten behoeve van de RES Drenthe wordt momenteel een samenwerkingsorganisatie
ingericht. De spil van deze samenwerking vormt de bestuurlijke Drentse Energietafel,
bestaande uit bestuurders en directieleden van de Drentse overheden, netbeheerders
en diverse belangenorganisaties. Deze Energietafel is op I november 2018 voor de

eerste maal bijeengekomen.

De Drentse overheidsbestuurders hebben afgesproken om de start van het proces te

markeren met de ondertekening van een intentieverklaring. Wij hebben besloten deze
te ondertekenen. Daarmee stellen wij gezamenlijk de RES-regio vast en spreken wij af
gezamenlijk tot een bestuurlijke startnotitie te komen.

ln de bestuurlijke startnotitie worden de uitgangspunten, de werkstructuur en het
proces voor de te vormen RES vastgelegd en deze zal ter vaststelling worden voor-
gelegd aan uw Staten, de Drentse gemeenteraden en de algemeen besturen van de
waterschappen. Ook het uiteindelijke product, de RES Drenthe, waarin een voorstel
voor de bijdrage van Drenthe aan de nationale doelstelling wordt opgenomen, zal ter
besluitvorming aan uw Staten, de raden en de algemeen besturen worden voor-
gelegd.

Ten tijde van de ondertekening van de Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord was de
verwachting dat het Klimaatakkoord eind 2018 definitief zou zijn. Ondertussen zien wij

dat die planning aan het schuiven is. Aan de klimaattafels is afgesproken dat een
eerste voorstel voor de bijdrage van de provincies aan de nationale klimaatdoelstelling
zes maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord wordt opgeleverd. De eerste
versie van de RES Drenthe zaleen half jaar later gereed moeten zijn.

Wij vinden het van belang uw Staten regelmatig te informeren over de voortgang van
het RES-proces en u goed voor te bereiden op de besluitvorming over de startnotitie
en de eerste versie van de RES. Hiertoe zullen wij een communicatiekalender op-
stellen, die wij met u zullen delen.

Hoogachtend,

tt
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter


