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Geacht bestuur,  
 

   

 

De Regionale Energiestrategieën (RES) (30 regio’s) zijn een uitwerking van het Klimaatakkoord tot 

2030 voor duurzame elektriciteit op land en een duurzame warmtevoorziening voor de Gebouwde 

Omgeving. In het AB van 18 mei 2021 hebt u ingestemd met de ambities van RES 1.0 regio Drenthe. 

Dat vormde het sluitstuk van een bestuurlijk proces (12 gemeenten, provincie en 4 waterschappen) 

om vanuit Drenthe het ‘bod’ te doen om per 2030 3,45 Twh duurzame elektriciteit op land op te gaan 

wekken. Dat zal voornamelijk plaatsvinden met zonne- en windenergie. 

 

Het DB heeft op 17 mei jl. ingestemd met de notitie Op weg naar RES 2.0 (Doorontwikkeling RES-

regio Drenthe). De notitie is een logische voortzetting van de gestarte samenwerking in RES verband.  

In het besluit is een kanttekening opgenomen bij de zinsnede net boven E. MONITORING, op pag. 10. 

“Waterschappen en gemeenten streven bij nieuwe energieprojecten op eigen grond naar 50% lokaal 

eigendom”. De kanttekening is dat we daarin ons vastgestelde beleid van DuurzaamDOEN volgen, 

wat inhoudt dat we op eigen grond onze volledige zeggenschap willen behouden omwille van onze 

bedrijfszekerheid en bedrijfsvoering en dat we buiten eigen grond dat doorgaans doen in 

samenwerking met lokale energiecoöperaties.  

 

De stappen voor de gezamenlijke uitwerking tot medio 2023 worden in het document op hoofdlijnen 

beschreven. Er worden geen nieuwe of aanvullende ambities in vastgesteld. Het RES traject kent 

opeenvolgende fasen van telkens 2 jaar, tot aan 2030. In het document RES 1.0 werden de 

gezamenlijke ambities vastgesteld. De huidige fase RES 2.0 is de eerste uitwerking daarvan en loopt 

tot juli 2023; daarna volgt RES 3.0; enz. 

 
In het kader van energieneutraal waterschap (doelenboom H1) zijn de afgelopen jaren in 
samenwerking met lokale energiecoöperaties een aantal zon- en windinitiatieven gerealiseerd. Voor 
Drenthe betreft het de zonnepanelen op de RWZI locaties (Smilde, Beilen, Meppel, Echten) en het 
drijvend zonnepark ‘De Mussels’ te Beilen. Deze samenwerking draagt bij aan de resultaten in het 
RES traject. 

 
In onze doelenboom is ook de samenwerking in de RES regio’s (H3) opgenomen. Waar mogelijk en 
gewenst dragen we bij aan regionale ambities door assets beschikbaar te stellen. De eigen 
bedrijfsvoering mag daarbij niet in gevaar komen.  
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In de bijlage vindt u ter informatie de notitie Op weg naar RES 2.0 (Doorontwikkeling RES-regio 
Drenthe). 

 

Het dagelijks bestuur van het  

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 

de secretaris                                 de dijkgraaf 

 

 

 

E. de Kruijk                                   D.S. Schoonman 
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