
l\A 2020-29

PARTU VO0R DE VRT| HE|D

MOTIE : 'Hoorzitting over de RES-Drenthe

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 oktober 2O2O bij de behandeling van de
Concept Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe

Constaterende:

dat de RES-Drenthe een voorstel is opgesteld door de besturen van waterschappen,
gemeentebesturen en de Gedeputeerde Staten van Drenthe
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 momenteel onduidelijk is wat de voorgestelde RES gaat betekenen voor
inwoners, de leefomgeving en voor de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe

dat inmiddels grote onduidelijkheid is over de kostenaspecten voor bedrijven en

inwoners, resp. wat de RES gaat betekenen voor de energiekosten en

woonlastenontwikkeling, gezien b.v. de laatste rapportage hierover van het
Planbureau van de Leefomgeving en het Economisch lnstituut voor de Bouw

dat de door het Rijk gevraagde grootschalige energieopwekkingsdoelstelling in deze
RES slechts 3,3%ovan het totale landelijke energiegebruik betreft en dat er zodoende
nog p.m. 30 van soortgelijke trajecten nodig zouden zijn om volledige CO2

neutraliteit te realiseren (uitgaande van een geslaagde oplossing voor opslag van

deze zeer variabele energieproductie door zon en wind)

dat gezien deze consequenties het wenselijk is om inzicht te krijgen op de realiteit
van de doelstellingen en of de nu gekozen middelen op realistischewijze deze
doelstellingen kunnen behalen

hiertoe zouden organisaties die het Nederlandse Klimaatakkoord onderzocht en

doorgerekend hebben alsmede hierover op consequenties voor kosten,
grondgebruik, doel-realisatie etc. hebben gerapporteerd dienen te worden
uitgenodigd verslag te doen van hun bevindingen en hierover nader bevraagd te
worden

dat gezien bovenstaande het uiterst wenselijk is dat er een hoorzitting georganiseerd
wordt door het bestuur voor PS, als de democratische vertegenwoordiging die het



uiteindelijke toezicht op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Drenthe dient uit
te voeren

verzoeken het college van GS:

op korte termijn een hoorzitting te organiseren voor PS waar een groep deskundigen van

een of meerdere planbureaus resp. economische instituten, onderzoeksinstituten, instituten
van relevante bedrijfssectoren etc. worden uitgenodigd maar tevens kritische tegengeluiden
van klimaat-energietransitie-kritische instituten/rekenkamers worden gehoord en kunnen
worden bevraagd, zodat PS een goed gefundeerde en evenwichtige afweging kan maken

t.b.v. het toekomstige besluit over de RES 1.0

en gaan over tot de orde van de dag.
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