
Geacht bestuur, 

Hierbij informeren we u over de samenwerking in de Regionale Energiestrategie Drenthe (RES 
Drenthe). 

De Regionale Energiestrategieën (RES), totaal 30 regio’s in Nederland, komen voort uit het 
Klimaatakkoord.(zie ook: www.regionale-energiestrategie.nl). 
Het DB heeft op 10 september j.l. ingestemd met de startnotitie RES Drenthe en daarmee deelname 
aan de RES bekrachtigd. Daarvoor op 9 april 2019 heeft het DB ingestemd met de startnotitie West-
Overijssel en u daarover geïnformeerd per brief.

De startnotitie RES Drenthe is de leidraad voor het samenwerkingsproces tussen de Drentse 
gemeenten, de provincie, vier waterschappen1 en belangenorganisaties, bedrijven en inwoners. Deze 
partners zijn vertegenwoordigd in het bestuurlijk platform energietransitie de Drentse energietafel 
(DET). 

Er wordt toegewerkt naar een concept energieaanbod RES per juni 2020, gevolgd door het definitieve 
aanbod RES per maart 2021. Het  energieaanbod RES bestaat uit de mogelijke bijdragen aan 
opwekking van hernieuwbare energie (vooral zon en wind); de vereiste energie-infrastructuur en een 
inventarisatie van de warmtebehoefte van de gebouwde omgeving en de beschikbare warmtebronnen. 
Dit resultaat van de RES moeten de gemeenten en de provincie na 2021 inbouwen in hun 
omgevingsbeleid (omgevingsvisies en omgevingsplannen) en opnemen in hun verplichte 
gemeentelijke warmte-transitieplannen.

Het waterschap heeft als doel energieneutraliteit per 2025 en draagt met de stijgende productie van 
duurzame elektriciteit (biogas, zon en wind) bij aan het aanbod en kan eventueel assets beschikbaar 
te stellen voor warmte/koude levering door middel van TEO (thermische energie oppervlaktewater) en 
TEA (thermische energie afvalwater).

De energietransitie krijgt de komende jaren meer en meer gestalte, waar relevant zal het RES traject 
innovatieve oplossingen stimuleren en gebruik maken van subsidiemogelijkheden. Het waterschap 
kan faciliteren met assets dan wel participeren in initiatieven in de energietransitie.
Bijvoorbeeld valt te denken aan omzetting van biogas naar groen gas voor mobiliteit; gebruik van 
waterstof voor opslag en transport van duurzaam opgewekte elektriciteit.

1 Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta
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Het proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Planning besluitvorming WDODelta
Planning besluitvorming 
RES Drenthe

RES planning Bestuurlijk Informatie

startnotitie RES 1.0 *) 10 september 
2019

DB voorstel AB brief

concept aanbod RES 1.0 
(elektriciteit, warmte)

Juni 2020 DB voorstel AB brief (afhankelijk van 
impact een AB voorstel)

definitief aanbod RES 1.0
(elektriciteit, warmte)

Maart 2021 AB voorstel 

*) Het gaat hier om de RES 1.0; deze is gereed per maart 2021 en zal gemonitord worden. De 
bedoeling is dat het 2 jaarlijks geactualiseerd wordt in de periode 2021-2030: dan volgt er RES 2.0, 
enz.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de waarnemend dijkgraaf

ir. E. de Kruijk P.A. Zoon 


