
Samen voor schone energie voor Drenthe

In het Klimaatakkoord staat dat we in 2030 49% minder CO2 
willen uitstoten ten opzichte van 1990, in 2050 zelfs 95% 
minder. Ook mag de aarde niet meer dan 2 0C s opwarmen. 
Alleen zo houden we onze planeet leefbaar. Doen we niets, 
dan krijgen we steeds meer last van heftige klimaatveran-
deringen, zoals grote droogte, wateroverlast en tempera-
tuurschommelingen. 

Wat doen we zelf nu al?
Om die doelen te behalen, moeten we allemaal de handen 
uit de mouwen steken door energie te besparen en over te 
stappen op schone energiebronnen. In Drenthe doen we dat 
al volop. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun 
dak, isoleren hun huis, kopen een elektrische auto of gaan 
van het gas af. Samen gaan we voor energie voor Drenthe.

Wat is nog meer nodig?  
Wat wij doen als particulieren is helaas niet genoeg, zelfs 
niet als alle daken van Drentse huizen, boerderijen en 
fl atgebouwen vol liggen met zonnepanelen. De behoefte 
aan warmte en elektriciteit is te groot en wordt alleen 
maar groter. Denk bijvoorbeeld aan het verwarmen van alle 

gebouwen, de toename van elektrische auto’s, bussen en 
treinen en al die computerservers die ervoor zorgen dat onze 
computersystemen, digitale apparaten en mobiele telefoons 
het blijven doen. In de toekomst is veel meer schone energie 
nodig dan dat wij zelf kunnen produceren als particulieren.
 
Hoe komen we aan meer schone energie?
In heel Nederland gaan we grootschalig veel meer zonne- 
en windenergie op land opwekken: in totaal 35 Terawattuur 
(TWh) in 2030. Ter vergelijking: zo’n 10 miljoen huishoudens 
verbruiken op dit moment jaarlijks ongeveer 35 TWh. Dat 
zijn meer huishoudens dan er nu zijn in Nederland, maar in 
de nabije toekomst is meer elektriciteit nodig voor bijvoor-
beeld mobiliteit en het verwarmen van gebouwen. 

Wat gaan we in Drenthe doen?
Nederland bestaat uit dertig regio’s die allemaal een bijdrage 
leveren. Drenthe is één van die regio’s. We willen 3,45 TWh 
gaan opwekken met grootschalige zonne- en windenergie. 
Dat is bijna 25 procent van het huidige totale energieverbruik 
in de RES-regio Drenthe en 10 procent van de totale landelijke 
opgave. Verder gaan we warmte winnen uit bronnen zoals 
oppervlakte- en rioolwater en de restwarmte benutten van 
de industrie.

De Drentse Energie Strategie
In Drenthe werken we samen aan onze plannen voor zonne- 
en windenergie en warmte; alle gemeenten, de provincie, 
waterschappen, ondernemers, agrariërs, jongeren, beheerders 
van elektriciteits- en gasnetten woningbouwverenigingen, 
energiecoöperaties en milieuorganisaties. 

Er ligt nu een concept met plannen en uitgangspunten. 
Medio volgend jaar moeten we ons defi nitieve plan klaar 
hebben: de RES 1.0. In de tussentijd gaan we met z’n allen 
aan de slag om de plannen concreet te maken. Daarvoor 
hebben we iedereen nodig. Dus zeker ook inwoners met 
frisse ideeën, die in hun eigen omgeving schone energie 
willen opwekken. 

We beginnen niet bij nul

• We hebben al veel grootschalige zonne- en wind-
energie in Drenthe. Meer dan de helft (58%) is al 
gerealiseerd, vergund of zit in de vergunningsfase: 
2,013 TWh. 

• Deze projecten moeten voor 2025 zijn gerealiseerd. 
• Nieuwe zonne- en windenergie (42%) gaan we samen 

doen: 1,441 TWh. 
• Gemeenten leggen ideeën, plannen en voorstellen 

vast in hun beleid. 
• Netbeheerders gaan aan het werk met de uitbreiding 

van het elektriciteitsnet.
 

 Wie zijn ‘we’? Dat zijn wij allemaal, 
iedere Drent
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De 30 RES Regio’s

Regio Achterhoek
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk

Regio Alblasserwaard
Gorinchem, Molenlanden

Regio Arnhem Nijmegen
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, 
Duiven, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, 
Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, 
Zevenaar

Regio Amersfoort
Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, 
Soest, Woudenberg

Regio Drechtsteden
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, 
Zwijndrecht

Regio Drenthe
Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, 
De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-
Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld

Regio Flevoland
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, 
Zeewolde

Regio Foodvalley
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scher-
penzeel, Veenendaal, Wageningen

Regio Friesland
Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske 
Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, 
Noordeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, 
Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest Fryslân, 
Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke, 
Weststellingwerf

Regio Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee

Regio Hart van Brabant
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, 
Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk

Regio Groningen
Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, 
Groningen, Grootegast, Het Hogeland, Leek, 
Loppersum, Marum, Midden-Groningen, Oldambt, 
Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Wester-
kwartier, Winsum, Zuidhorn

Regio Holland Rijnland
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 
Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, 
Zoeterwoude

Regio Hoeksche Waard
Hoeksche Waard

Regio Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, 
Waddinxveen, Zuidplas

Regio Noord-Holland Zuid
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 
Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Vo-
lendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Lands-
meer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, 
Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, 
Wormerland, Zaanstad, Zandvoort

Metropoolregio Eindhoven
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, 
Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen; Gerwen 
en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, 
Waalre

Regio Noord-Holland Noord
Alkmaar, Bergen (NH.), Castricum, Den Helder, Drech-
terland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands 
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, 
Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest

Regio Noord- en Midden Limburg
Beesel, Bergen (L.), Echt-Susteren, Gennep, Horst 
aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, 
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, 
Venlo, Venray, Weert

Regio Noordoost Brabant
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, 
Haaren, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, 
s-Hertogenbosch, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, 
Uden, Vught

Regio Noord-Veluwe
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Olde-
broek, Putten

Regio Fruitdelta Rivierenland 
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, 
West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel

Regio Rotterdam-Den Haag
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den 
IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, 
Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, s-Graven-
hage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, 
Zoetermeer

Cleantech Regio
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, 
Zutphen

Regio Twente
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, 
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Olden-
zaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden

Regio U16
Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, 
Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse 
Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, 
Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist

Regio West-Brabant
Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op 
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, 
Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert

Regio West-Overijssel
Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, 
Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwarte-
waterland, Zwolle

Regio Zeeland
Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Be-
veland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, 
Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen

Regio Zuid-Limburg
Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maas-
tricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, 
Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal 

IJsselmeergebied
Het IJsselmeergebied is toebedeeld aan  
omliggende gemeenten dus regio’s. Zie de 
gemeentegrenzen in het IJsselmeergebied  via 
www.imergis.nl/map/2019/2019-NL-Gemeenten-
basis-2500px.png

Drenthe

Kinderen ontwerpen energietuin voor zonnepark Assen-Zuid

Foto: Jack Tillmanns i.o.v. de natuur- en milieufederaties

In 2030 wekken we kwart van onze 
energie in Drenthe duurzaam op

Fossiele brandsto� en raken op. We stoten te veel CO2 uit. Het klimaat verandert. 
Om ons mooie Drenthe te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen moeten 
we aan het werk. In 2030 willen we een kwart van de Drentse energie opwekken 
met zonne- en windenergie. Dat gaan we met z’n allen doen. En we houden zelf 
de regie. Daarvoor ligt er nu een voorlopig plan: de concept Regionale Energie 
Strategie (RES).
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Drenthe
Dit is een uitgave van de Drentse Energie Tafel. Tekening: Herman Roozen. Vormgeving: Grafi sche diensten provincie Drenthe. 
Meer informatie: www.energievoordrenthe.nl – www.drentsekei.nl – de website van uw gemeente – www.regionale-energiestrategie.nl 
Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen? Mail dan naar werkbureaures@drenthe.nl

Waarom moeten we overstappen op 
duurzame energie?

gebouwen, de toename van elektrische auto’s, bussen en 
treinen en al die computerservers die ervoor zorgen dat onze 
computersystemen, digitale apparaten en mobiele telefoons 
het blijven doen. In de toekomst is veel meer schone energie 
nodig dan dat wij zelf kunnen produceren als particulieren.
 
Hoe komen we aan meer schone energie?
In heel Nederland gaan we grootschalig veel meer zonne- 
en windenergie op land opwekken: in totaal 35 Terawattuur 
(TWh) in 2030. Ter vergelijking: zo’n 10 miljoen huishoudens 
verbruiken op dit moment jaarlijks ongeveer 35 TWh. Dat 
zijn meer huishoudens dan er nu zijn in Nederland, maar in 
de nabije toekomst is meer elektriciteit nodig voor bijvoor-
beeld mobiliteit en het verwarmen van gebouwen. 

Wat gaan we in Drenthe doen?
Nederland bestaat uit dertig regio’s die allemaal een bijdrage 
leveren. Drenthe is één van die regio’s. We willen 3,45 TWh 
gaan opwekken met grootschalige zonne- en windenergie. 
Dat is bijna 25 procent van het huidige totale energieverbruik 
in de RES-regio Drenthe en 10 procent van de totale landelijke 
opgave. Verder gaan we warmte winnen uit bronnen zoals 
oppervlakte- en rioolwater en de restwarmte benutten van 
de industrie.

De Drentse Energie Strategie
In Drenthe werken we samen aan onze plannen voor zonne- 
en windenergie en warmte; alle gemeenten, de provincie, 
waterschappen, ondernemers, agrariërs, jongeren, beheerders 
van elektriciteits- en gasnetten woningbouwverenigingen, 
energiecoöperaties en milieuorganisaties. 

Er ligt nu een concept met plannen en uitgangspunten. 
Medio volgend jaar moeten we ons defi nitieve plan klaar 
hebben: de RES 1.0. In de tussentijd gaan we met z’n allen 
aan de slag om de plannen concreet te maken. Daarvoor 
hebben we iedereen nodig. Dus zeker ook inwoners met 
frisse ideeën, die in hun eigen omgeving schone energie 
willen opwekken. 

Lees de interviews

Feiten, plannen en doelen in beeld

Voorzitter Riek Siertsema: 

“Het echte werk komt 
nog”
Meepraten is mooi, maar hoe profi -
teren inwoners van zonneparken 
en windturbines? “Ons streven is 
dat de helft van de opbrengst van 
een project bestemd is voor de lokale gemeenschap”, 
aldus Siertsema. “Op deze manier kunnen inwoners 
er maximaal van profi teren. Zo kan er geld naar de 
leefbaarheid van een dorp gaan. Of je wordt lid van een 
lokale energiecoöperatie waardoor je zeggenschap hebt 
en minder betaalt voor je energie.”

Annelies Lely: 

“Wij zijn de toekomst” 
Namens Jong RES Nederland 
praat Annelies Lely mee aan 
de bestuurderstafel. Ze verte-
genwoordigt daarmee de stem 
van de jongeren. “De besluiten die nu worden genomen, 
gaan over de leefbaarheid van de planeet en dus over onze 
toekomst”, stelt Lely. “Als jongeren bekleden we nog niet 
de posities om mee te beslissen. Maar de uitvoering van 
de plannen rust wél op onze schouders. Daarom zijn we nu 
betrokken, om zo invloed te kunnen uitoefenen.”

Alle gemeenten gaan de komende tijd met hun inwoners 
hierover in gesprek. Gekeken wordt naar wat mensen 
graag willen, waarover zorgen zijn en wat er mogelijk 
is. Samen maken we er een mooi plan voor Drenthe van. 
Overigens zijn we niet klaar als de RES 1.0 er ligt. Nieuwe 
inzichten en technieken blijven komen. Dat betekent dat 
we elke twee jaar samen met u weer een nieuwe RES 
maken; een 2.0, een 3.0 enzovoorts.

Door lid te worden van de energiecoöperatie 

in uw gemeente, profi teert u mee van zonne- 

en windenergie. In Drenthe hebben we veel 

energiecoöperaties die (mede-)eigenaar zijn van 

zonne- en windparken. Ook kunt u zelf met uw 

wijk, buurt of dorp een coöperatie oprichten. 

Ga voor meer informatie naar De Drentse Kei 

www.drentsekei.nl 

Wat vinden we belangrijk?
Dat we in Drenthe samen werken aan de energietransitie, 
is het allerbelangrijkste. Samen kijken we waar we welke 
vorm van energie kunnen realiseren. Samen bepalen we 
de randvoorwaarden. Zonne- en windenergie is zichtbaar 
in het landschap, daar kunnen we niet omheen. Maar we 
kunnen het zo inpassen dat ons mooie Drentse landschap 
niet wordt aangetast. Zonne- en windenergie is te combi-
neren met bijvoorbeeld natuur, recreatie of industrie. In 
Drenthe hebben we hiervan al vele voorbeelden. Ook is het 
belangrijk dat wie wil, kan meeprofi teren van het opwek-
ken van energie. U heeft dan niet alleen inbreng, maar 
voelt het ook in uw portemonnee. 

Doet u ook mee? 
Nu we het concept klaar hebben, gaan we in de hele regio in 
gesprek met mensen in steden en dorpen, wijken en buurt-
schappen. U kunt meepraten en meedoen via bijvoorbeeld uw 
gemeente of de plaatselijke energiecoöperatie. 

Lees deze en andere interviews op de website www.energievoordrenthe.nl 

Zo doen we het in Drenthe

• Zelfvoorzienend dorp Ansen

• Zwaluwen en drijvende zonnepark Ubbena

• Inwoners bepalen spelregels in Noordenveld

• Lokaal Opwekt Emmen

• Gemeenten Meppel en Westerveld: discussies over RES-bijdrage

• Gemeente Midden-Drenthe: interviewrondes, ateliers en 
dialoogsessies

• Inwoners Hoogeveen maken plannen verbeteren leefomgeving

• Zonneroute A37: ambitieus zonnig staaltje van samenwerking

• Gemeente De Wolden: lokale kansen benutten

• Zon tussen vliegtuigen in Eelde

• Duizenden zonnepanelen op de daken

• Parkeren onder zonnepanelen

Het concept van onze energie-
strategie is klaar en staat online: 
www.energievoordrenthe.nl/
nieuws


