
Concept RES Drenthe – korte samenvatting vanuit het perspectief van de 

gemeente Westerveld 

 

Regionale samenwerking 

• Samenwerking tussen provincie, 12 gemeenten, 4 waterschappen, netwerkbedrijven 

(Enexis, TenneT en Gasunie) en belangenorganisaties (NMP, LTO, VNO-NCW) KEI 

(klimaat energie initiatieven; eenrgiecoöperaties) woningbouwcoöperaties) en KEK 

(jongeren beweging energietransitie) 

• Besluitvorming in gemeenteraden, staten en algemene besturen Waterschappen 

• Er is geen juridische binding aan de RES; het is meer een politiek-bestuurlijk kader 

• Juridische verankering in omgevingsvisie, -plan etc. 

• Plan is niet amendeerbaar. Gemeente kan wel zijn besluitvorming richten op opstellen 

van een reactie. Die wordt meegenomen in ontwikkeling definitieve RES. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid 

• Verantwoordelijkheid voor participatie en communicatie ligt bij de gemeente 

• De RES-regio kan wel ondersteunen; op web site gereedschapskist 

• Lokale aanpak is erg belangrijk. Dit concretiseren in lokaal eigendom. Belangrijk 

hierin is ontwikkeling van lokale energiecoöperaties. RES-regio maakt een 

‘handreiking lokaal eigendom’ 

• Gemeente moet lokaal eigendom als randvoorwaarde voor verlenen vergunningen 

borgen in ruimtelijk beleid 

• Voorfinanciering is vaak knelpunt bij ontwikkeling projecten. 

 

Tabel stavaza beleid gemeente Westerveld. Uit: concept-RES 

 



Elektriciteit 

• Aandeel RES-Drenthe aan de opwek van duurzame elektriciteit is in 2030 3,45 TWh. 

Dat is 10% van de landelijke doelstelling (35 TWh) 

• Gemeente Westerveld schat in 0,102 TWh bij te kunnen dragen.  

• De bijdrage van Westerveld bestaat uit 0,027 TWh dat in de pijplijn zit (projecten zijn 

gerealiseerd of zitten in en vergunningtraject). Daarnaast heeft de gemeente de ambitie 

om nog 0,075 TWh aan nieuwe opwek te realiseren. Dat is driemaal de huidige 

productie. Daarvan is 0,032 zon op dak en 0,043 techniekneutraal.  

• Techniekneutraal houdt in dat nog een keuze moet worden gemaakt tussen zon op dak, 

zon op land of windenergie. 

• De elektriciteitsopwek beperkt zich tot zon en windenergie. Biomassacentrales worden 

niet in de beschouwing betrokken. 

• Een zonne-energie opwek telt pas mee als sprake is van een installatie die minimaal 15 

KWh. Drenthe vraagt aan landelijk om ook kleinere installaties op dak mee te mogen 

tellen. 

• Uitwerking van ambities moet vrij snel omdat de netwerkbedrijven met de 

noodzakelijke netwerkverzwaring moeten kunnen anticiperen op waar welke projecten 

zullen worden gerealiseerd. 

 

Regionale structuur warmte 

• Uiterlijk in 2021 moet de gemeente een Transitievisie Warmte hebben. 

• Na sprintsessie in februari heeft de gemeente een eerste visie vastgelegd in een 

document. 

• Transitievisie houdt in dat per wijk wordt vastgesteld wanneer ze van het aardgas 

afgaan en welke warmtevoorziening er dan komt 

• Voldoen aan de warmtevraag zonder aardgas in Drenthe is lastig: dun bevolkt, weinig 

restwarmte uit industrie, woningen en gebouwen gemiddeld op grote afstand van 

elkaar. (Voor aanleg warmtenet zijn clusters van 100 woningen nodig op minder dan 

200 m van elkaar)  



• Toepassing van woning- en gebouwenisolatie en toepassing van energiebesparende 

maatregelen is van groot belang. Daardoor kan de temperatuur van het alternatieve 

warmteaanbod omlaag.  

• Er is nog geen duidelijkheid in welke wijk wanneer het gas wordt afgesloten en er 

alternatieve bronnen beschikbaar zijn. 

• Men doet nog onderzoek en inventarisaties naar koppeling van warmtevraag en –

aanbod. 

• Problemen zijn: betaalbaarheid, wie gaat warmtevoorzieningen ontwikkelen en 

exploiteren? Spelregels (o.a. verplichte aansluiting) 

• Groen gas wordt door een aantal Drentse gemeenten als een serieus alternatief gezien. 

Rapport vermeldt de discussie hierover. De provincie is van plan zijn visie te herijken 

op dit punt 

• Rol waterstof wordt ook genoemd. Vergt veel elektrische energie. 

 

Zorgvuldig ruimtegebruik 

• Het ruimtelijk beleid t.a.v. windmolens is een samenspel tussen gemeenten en 

provincies. De provincie voert een ja mitsbeleid. Dat houdt in dat gemeenten 

eventuele locaties aanwijzen die vervolgens worden getoetst aan de provinciale 

omgevingsverordening. 

• Deze verordening bevat ook een beleidskader zonne-energie. Ook hier: gemeenten 

wijzen locaties aan die moeten voldoen aan de provinciale omgevingsvisie.  

• Het beleid zonne-energie op gemeentelijk niveau varieert. Sommige gemeenten 

hebben een eigen beleidskader ontwikkeld. Onbekend hoe dit bij Westerveld ervoor 

staat. 

• Er is een samenloop tussen beleid gericht op klimaatadaptatie (voorzieningen gericht 

op evt. calamiteiten tgv. klimaatverandering: overstromingen, hitte/droogte) en RES 

voor wat betreft ruimtegebruik. 

• Principes voor zorgvuldig ruimtegebruik: zuinig en meervoudig ruimtegebruik, 

combineren van opgaven, vraag en aanbod dicht bij elkaar en aansluiten bij 

gebiedspecifieke kenmerken   

 

Energie-infrastructuur 

• Doorrekening door Enexis/RENDO van ambities RES in relatie tot infrastructuur 

• Huidige ambities marktpartijen zijn groter dan ambities RES 

• Bij doorrekening uitgegaan van ambities RES 

• Tot 2025 geen knelpunten; daarna wel 

• Ambities RES leiden tot uitbreiding 10 HS/MS-stations, nieuwbouw van 5 HS/MS-

stations, investering van meer dan 200 miljoen euro en ruimte van tussen de 7,5 – 20 

ha. 

• Uitbreiding stations duurt 4-6 jaar; nieuwbouw 6-8 jaar.   

 

 

 

 

 

 



Conclusies 

Over de notitie 

• Notitie geeft wel de richting aan maar blijft nog erg abstract. Veel moet nog worden 

geconcretiseerd 

• De opwek van duurzame elektriciteit lijkt wel concreet. Drenthe levert ca 10% van de 

landelijke behoeft in 2030. Geen idee of dat genoeg is.  

• De warmtevisie is minder ver. Hier nog geen inhoudelijke invulling van vraag en 

aanbod. Ook nog geen zicht op de gemeentelijke opgaven 

• Borging van ruimtelijke principes moet nog plaats vinden 

• De verzwaring van de netten door de netwerkbeheerders neemt 4 – 8 jaar in beslag. 

Voor dat ze starten moet de lokalisering van installaties voor opwek bekend zijn. 

 

De gemeente Westerveld heeft afgeleid van de concept-RES een behoorlijke uitdaging  

• Ruimtelijke vertaling van de ambitie om de duurzame elektriciteit productie uit te 

voeren (0,075 TWh) 

• Opstellen van een warmtevisie 

• Actieve aanpak van woning- en gebouwenisolatie 

• Uitvoering van communicatie en participatieactiviteiten in kader RES 

• Formulering beleidskader zon- en windenergie 

De nota duurzaamheid zal een aantal van de bovenstaande activiteiten bevatten. Die komt pas 

in Q3 

 

 

Vragen aan college 

Het document concept-RES 1.0 is een product van samenwerking tussen vele partijen. Het is 

niet amendeerbaar. De raad kan dus alleen maar instemmen of afkeuren. De instemming of 

afkeuring kan wel worden vergezeld van een inhoudelijke reactie. 

Afgeleid van dit stuk ligt er een behoorlijke opgave bij de gemeente. Ik stel voor dat we met 

name daar vragen over stellen. 

 

Mogelijke vragen zijn: 

 

1. Ambitie gemeente Westerveld ten aanzien van de opwek van duurzame elektriciteit: deze 

bestaat uit 0,075 TWh (0,032 zon op dak en 0,043 zon- of wind. Dat is een 

verviervoudiging van de bestaande productie is (0,027 TWh). Hoe ver is het college met 

de concretisering? Welke stappen zijn gezet cq zullen gezet worden? 

2. De netwerkbedrijven hebben tussen de 4 en 8 jaar nodig om het huidige net geschikt te 

maken. Houdt het college in zijn planning van uitbreiding van de productie hier rekening 

mee? 

3. Lokaal eigendom van installaties voor de opwek van duurzame elektriciteit is een 

belangrijk uitgangspunt in de RES. Hoe gaat de gemeente Westerveld hier invulling aan 

geven? 

4. Een aantal gemeenten heeft een eigen beleidskader zon- en windenergie. In hoeverre 

beschikt deze gemeente over zo’n beleidskader? Waar is dat te vinden? 

5. In januari vond een sprintsessie plaats in het kader van de transitievisie warmte. Deze 

sessie heeft een document opgeleverd. Kan dit ter beschikking komen van de raad? Kunt u 

kort uiteenzetten waar de visie van Westerveld op neer komt. 



6. Woning- en gebouwenisolatie is een belangrijke pijler van de warmtevisie. Wat gaat de 

gemeente op dit gebied ondernemen? 

7. Groen gas is als energiebron discutabel. Hoe staat het college in deze discussie? 

8. In het kader van verkenning geothermie bevindt zich in onze gemeente ter hoogte van 

Havelte een restrictiegebied bodemenergie. Kunt u toelichten welke restricties dat betreft 

en wat de achtergrond daarvan is. 

9. De organisatie van de communicatie en participatie RES is een verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Hoe wordt deze ingevuld door de gemeente Westerveld. 

 

Hans van Teijlingen 

 

 


