
Geacht bestuur, 

Wij hebben u per brief geïnformeerd over ons instemmingsbesluit 9 april jl. met betrekking tot de 
concept startnota Regionale energiestrategie West-Overijssel (RES West-Overijssel). 
Op d.d. 3 december heeft het DB ingestemd met de definitieve Startnota RES West-Overijssel. Het 
vormt de leidraad voor het samenwerkingswerkingsproces tussen 11 gemeenten, de provincie en het 
waterschap om te komen tot een aanbod 1.0 energie van regionale productie van hernieuwbare 
elektriciteit en een beschrijving van de warmte-infrastructuur en de aanwezigheid van warmtebronnen. 
Dit aanbod 1.0 moeten gemeenten vanaf 2021 gaan inbouwen in hun omgevingsbeleid 
(omgevingsvisies, omgevingsplan) en in hun verplichte warmtetransitieplannen. In deze zin hebben de 
gemeenten de grootste rol en verantwoordelijkheid in dit traject en in het laten realiseren ervan. 

Het onderscheid tussen de concept startnota (destijds 9 april) en de definitieve startnota (3 december) 
is nagenoeg niet inhoudelijk maar procedureel van aard. Er is naar aanleiding van het definitieve 
klimaatakkoord sprake van een iets een langer tijdpad en het proces van bestuurlijke besluitvorming 
over het concept aanbod energie is verduidelijkt vooral met het oog de positie van gemeenteraden 
(dualisme). 

Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar het regionaal aanbod 1.0 West-Overijssel. Er zijn vier 
momenten van besluitvorming om tot een aanbod te komen:  

RES traject West-
Overijssel

Traject data DB AB

Concept Startnota 9 april 2019 Besluit Informeren brief 
Definitieve Startnota 3 december 2019 Besluit Informeren brief 
Concept aanbod 
energie

Inleveren juni 2020 Besluit (april 2020) Ter kennisnemen en ter 
commentaar (mei 2020)

Aanbod 1.0 energie Inleveren maart 2021 Besluit (december 
2020)

Besluit (feb 2021)

 Concept aanbod RES West-Overijssel
Aan de raden, provinciale staten en het algemeen bestuur wordt voorgehouden om niet ‘te besluiten’ 
over het concept aanbod energie. Maar er desgewenst ‘bevindingen’  of  commentaar over te uiten. 
‘Bevindingen’ is een term uit de gemeentewet; in onze termen betekent het commentaar leveren op 
het concept aanbod. Op dat besluitmoment (mei) is er namelijk nog geen overzicht van het totale 
concept aanbod van de 30 regio’s en of dat optelt tot 35 TeraWattuur (Twh) electriciteit. Het concept 
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aanbod energie van 30 regio’s wordt tussentijds ter beoordeling voorgelegd aan het Plan Bureau voor 
de Leefomgeving (PBL) om te wegen of, gezien de fysieke omstandigheden, de regio’s passende 
inzet hebben geleverd met het opgeleverde concept aanbod energie. 
Om een lastig en tijdrovend proces van heroverwegen van eerder genomen besluiten in raden, 
provinciale staten, algemeen bestuur  (11 gemeenten, provincie en waterschap) over het concept 
aanbod energie te voorkomen, is gekozen voor de figuur van ‘bevindingen’ of commentaar bij het 
concept aanbod energie. De geuite bevindingen/commentaar én de opgemaakte landelijke 
beoordeling (PBL) van het concept aanbod worden meegenomen bij de verdere realisatie van het 
definitieve aanbod 1.0 energie en daarna besluitvorming door DB/AB; B&W/raden en PS/GS.

 Werkgroep RSAB RES West-Overijssel
Sinds een aantal maanden is, met name vanuit gemeenten, het initiatief gevormd voor de werkgroep 
RSAB RES West-Overijssel (Raden, Staten, AB). De bedoeling is het vroegtijdig betrekken en 
informeren van de ‘regionale volksvertegenwoordigers’. De werkgroep draagt bij aan het delen van 
informatie en het vergroten van inzicht in het RES traject met onder meer (dialoog)bijeenkomsten, 
specifiek voor leden van gemeenteraden, provinciale staten en algemeen bestuur. Vanuit WDODelta 
neemt Marion Wichard deel aan de werkgroep. 
De RES trajecten in de regio’s worden ondersteund met expertise door het Nationaal 
Programmabureau Regionale Energiestrategie (www.NPRES.nl). 
In opdracht van onder andere de Unie van Waterschappen zijn de bijgevoegde informatiekaarten 
ontwikkeld, die een nadere toelichting geven op de RES en de rollen van algemeen bestuursleden van 
waterschappen bij het opstellen van een RES. 

 RES in West Overijssel en Drenthe
Het resultaat van de RES moeten de gemeenten vanaf 2021 inbouwen in hun omgevingsbeleid 
(omgevingsvisies en omgevingsplannen) en opnemen in hun verplichte warmtetransitieplannen.
Het waterschap draagt bij aan de productie van duurzame elektriciteit (zon, wind en biogas) en 
faciliteert door assets beschikbaar te stellen voor de opwekking van energie en warmte/koude opslag, 
bijvoorbeeld door middel van TEO (thermische energie oppervlaktewater) en TEA (thermische energie 
afvalwater).
Het tijdpad om te komen tot een aanbod verschilt tussen de provincies Drenthe en Overijssel. Door de 
startnota voor West-Overijssel vast te stellen kunnen we aan de slag in West-Overijssel. 
De startnota RES Drenthe is d.d.10 september vastgesteld in het DB. U bent daarover geïnformeerd 
per brief. 

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de waarnemend dijkgraaf

ir. E. de Kruijk P.A. Zoon 

BIJLAGEN
Informatiekaarten “Regionale Energiestrategie” en “Rollen van algemeen bestuursleden bij een 
Regionale Energiestrategie”.

http://www.NPRES.nl/

