
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motie vervolg Regionale Energie Strategie Drenthe 

 

De raad van de gemeente Westerveld; 

in vergadering bijeen op 26 mei 2020 

 

Naar aanleiding van de wijze waarop de RES Drenthe is behandeld in het debatdeel van de politieke avond van 12 mei 

en met in achtneming van de beantwoording van de wethouder, hebben de fracties onderling afstemming gezocht. De 

fracties hebben naar elkaar uit gesproken dat zij meer duidelijkheid willen over de voort te zetten lijn van de gemeente 

betreffende de RES. De raad heeft behoefte aan een meer actieve houding van de gemeente op de 

samenlevingsagenda duurzaamheid.. Er is een raadsbreed gedeeld besef dat versnelling en, met name ook, 

verduidelijking van dit proces naar de inwoners van Westerveld nodig is. 

 

De raad roept het college op om energiek de RES Drenthe uit te voeren. Door : 

a. Met een tijdspad te komen waarin de RES uitgewerkt gaat worden 

b. De inwoners, de dorpsgemeenschappen en andere lokale initiatiefrijke organisaties te betrekken bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve plannen 

c. De provincie te vragen om met ondersteuning te komen bij meer concrete plannen en uitwerkingen 

d. Met de raad te bespreken welke wijze van energie opwekking voor onze gemeente het meest geschikt is, 

rekening houdend met het kleinschalige landschap en met behoud van de grote natuurgebieden 

e. Te besluiten dat eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfsgebouwen gelegd 

moeten worden voordat er zonneparken gerealiseerd gaan worden 

f. Aan te geven onder welke voorwaarden plannen ontwikkeld en uitgevoerd  kunnen worden 

g. Aan te geven welke middelen beschikbaar zijn om de inwoners van onze gemeente te stimuleren deze 

plannen uit te voeren 

h. Aan te geven hoe het college ‘energiearmoede’ denkt te kunnen voorkomen. Dat wil zeggen dat mensen met 

klein inkomen steeds hogere kosten moeten gaan betalen, omdat zij zich b.v. geen zonnepanelen kunnen 

veroorloven 

i. i. Bij de inventarisatie van beschikbare warmtebronnen voor het voldoen aan de warmtevraag waar 

mogelijk gebruik te maken van de huidige aardgasinfrastructuur.  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Aldus besloten in de vergadering van 26 mei. 

M. Frensel     H. Jager 

griffier      voorzitter 

 

Ingediend door: PvdA, CDA, VVD, DSW,GB en PW 


