
 
 

 

Ter attentie van: 

de colleges van de 12 Drentse gemeenten 

de dagelijkse besturen van de 4 waterschappen 

het college van de Provincie Drenthe 

i.a.a. de maatschappelijke partijen van de Drentse Energietafel 

 

Assen, 28 januari 2022 

 

 

Onderwerp: behandelen notitie op weg naar RES 2.0 

 

Geacht college van Burgemeesters en Wethouders, college van Gedeputeerde Staten, dagelijks 

besturen van de Drentse Waterschappen, 

 

Hierbij bied ik u namens de Drentse Energietafel de notitie “op weg naar RES 2.0” Drenthe aan. De 

vaststelling van deze notitie “op weg naar RES 2.0” markeert de start van het proces om te komen tot 

een RES 2.0 Drenthe en is een vervolg op de RES 1.0. 

 

RES en Klimaatakkoord 

De regionale energiestrategie komt voort uit het Klimaatakkoord. Gemeenten, provincies en 

waterschappen hebben met het kabinet afgesproken te gaan werken aan de energieopgave voor 

Nederland en hebben aangeboden om hiervoor Regionale Energie Strategieën te gaan ontwikkelen. 

Vanaf 2019 hebben we dit gezamenlijk opgepakt met als laatste resultaat dat we de RES 1.0 

gezamenlijk hebben vastgesteld met een bijdrage van 3,45 TWh aan de landelijke opgave.  

 

Regie op de energietransitie in Drenthe 

Met het opstellen en uitvoeren van een RES 2.0 voor Drenthe blijven we regie houden op de 

energietransitie in onze provincie, inclusief de daaruit voortvloeiende ruimtelijke en 

maatschappelijke vraagstukken. Door zelf regie te houden kunnen we onze samenleving goed en 

zorgvuldig betrekken en zorgdragen voor de waarden die we in Drenthe belangrijk vinden, zoals een 

goede leefomgeving en een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. 

 

Besluitvorming notitie “op weg naar RES 2.0” 

Wij adviseren de notitie “op weg naar RES 2.0”  vast te stellen en met een positief advies ter 

besluitvorming of ter kennisname voor te leggen aan uw gemeenteraad, Provinciale Staten of 

algemeen bestuur van de Waterschappen. Zoals in de Drents Energietafel afgesproken is elk bevoegd 

gezag vrij om naar eigen inzicht hier invulling aan te geven. 



 

Ik blijf graag op de hoogte van de voortgang of het verloop van uw besluitvormingsproces. 

Afgesproken is dat vóór 1 juli 2022 het besluitvormingsproces moet zijn afgerond. Ondertussen werkt 

de samenwerkingsorganisatie door aan de RES 2.0 Drenthe, zodat we als regio binnen de korte 

tijdsplanning dit op een zorgvuldig wijze kunnen realiseren. 

 

Met vriendelijke groet, namens de Drentse Energie Tafel, 

 

Riek Siertsema 

Voorzitter DET 

 

Bijlage: 

- Notitie op weg naar RES 2.0 

 


