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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

MOTIE : 'Proces inzake de concept RES Drenthe' 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 tijdens de behandeling van de 

concept RES Drenthe 

Constaterende: 

- dat de RES-Drenthe (Regionale Energie Strategie: concept-RES, RES 1.0, RES 2.0) een

bestuurlijke afspraak betreft die overzien wordt door het Nationaal Programma

RES (Hoofdstuk D7 Klimaatakkoord onder sub 'Niet-vrijblijvend Klimaatakkoord' pag.

219)

dat in de concept-RES Drenthe staat dat de concept-RES geen juridische binding

heeft (pag. 22) maar wél een basis vormt voor omgevingsplannen, omgevingsvisies

en verordeningen van gemeenten en provincies
- dat het Nationaal Programma RES op verschillende kritieke momenten zal toezien op

het halen van de landelijke doelstelling van 35 TWh grootschalige hernieuwbare

energie op land
- dat het Nationaal Programma RES maatregelen zal nemen wanneer een Regionale

Energie Strategie (RES) niet tot uitvoering komt

- dat in dat geval de Provincie en uiteindelijk het Rijk het instrument 'projectbesluit' in

zullen zetten om de opgave alsnog te realiseren
- dat de vorige overweging betekend dat de opgaves in de RES wél een in grote mate

bindend karakter hebben
- dat de RES-Drenthe een zéér grote invloed zal gaan hebben op de leefomgeving en

voor grote veranderingen in de ruimtelijke ordening zal zorgen

- dat Provinciale staten het democratische orgaan zijn dat de kwaliteit van de

leefomgeving in Drenthe waaronder de ruimtelijke kwaliteit dient te bewaken

overwegende: 

- dat de concept RES, als startstuk in de verdere vormgeving van de RES 1.0, te

belangrijk is om daar als PS niet op te reageren

L 

- dat de RES-Drenthe géén democratisch orgaan is dat besluiten kan nemen en de RES-

Drenthe mag PS niet vervangen als orgaan dat in laatste instantie over de regionale

ruimtelijke kwaliteit gaat

- dat momenteel onduidelijk is wat de RES gaat bete,kenen voor leefomgeving en voor

de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe



dat het wenselijk is voor de burgers van Drenthe dat de toezegging dat de 

energietransitie voor onze inwoners kostenneutraal c.q. woonlastenneutraal zal 

verlopen gestand wordt gedaan en dat hierover inmiddels onduidelijkheid is, gezien 

b.v. de laatste rapportage hierover van het Planbureau van de Leefomgeving

besluiten: 

dat PS als bestuur van Drenthe het democratische orgaan is om een finale uitspraak 

te doen over de concept RES en de definitieve RES; 

dat er eerst een onderzoek moet plaats vinden door GS naar de consequenties van 

deze concept RES voor de burgers qua woonlasten en leefomgeving en een 

onderzoek naar de consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe; 

dat deze onderzoeken PS voldoende inzicht dienen geven en dat met de uitkomsten 

ervan door PS wordt ingestemd vóórdat GS dan wel de regio RES-Drenthe de Concept 

RES op zal sturen naar Den Haag resp. naar het Nationaal Programma RES 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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