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Inleiding 

We spreken hier over een eerste concept van een document dat een mega-verandering in de 

Westerveldse samenleving zal bewerkstelligen. En door de complexe besluitvorming hierover 

kunnen we in feite alleen maar ‘ja of ja’ zeggen. We zullen dit democratische tekort voor lief 

moeten nemen. 

Invloed op de inhoud is dus niet echt mogelijk. Toch wil PW voorstellen het besluit van de 

gemeenteraad van Westerveld  niet te beperken tot een ja of nee maar vergezeld te laten gaan 

van een inhoudelijke reactie. Daarin kunnen pluimen, zorgen en suggesties worden 

meegegeven, die de DTE mee zal nemen in het traject naar een RES Drenthe 1.0 

 

Positief 

Het Drentse RES-overleg heeft in korte tijd een indrukwekkende nota opgesteld. Het verhaal 

vormt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de RES Drenthe.  Wat ook opviel is 

de eensgezindheid van de Drentse besturen ten aanzien van de richting die is ingeslagen. Er 

heerst een juist gevoel voor urgentie. Niemand stelt meer de aanleiding, de 

klimaatproblematiek, ter discussie. Deze samenwerking vormt zo een goede basis om de 

volgende stappen te zetten.  

Inhoudelijk stellen we vast dat vooral de opwek van elektriciteit er op papier goed uitziet: 

60% van de Drentse bijdrage is al gerealiseerd of zit in de pijplijn. 

 

Zorgen 

Maar we hebben ook zorgen: 

• Aansluiting van installaties voor zonne- of windenergie zijn pas mogelijk als  de 

verzwaring van het elektriciteitsnet heeft plaatsgevonden. De netbeheerders hebben 

hier 4 tot 8 jaar voor nodig. Straks zijn er tal van installaties voor de opwek van 

elektriciteit die nog niet aangesloten kunnen worden. We zien hier een serieus 

knelpunt. 

• Warmtevisie: in de nota is dit onderwerp slechts beperkt uitgewerkt. Er is nog geen 

zicht of aan de warmtevraag kan worden voldaan en met welke bronnen. In de RES 

1.0 moet hier meer duidelijkheid over bestaan. 

• De warmtevraag kan worden beïnvloed door de mate waarin huizen of gebouwen zijn 

geïsoleerd. Wij verwachten in het kader van de RES meer inspanning. 

 

Instemming 

Progressief Westerveld kan zich vinden in de voorliggende besluiten. We hebben kennis 

genomen van de antwoorden op de vragen en stemmen in met het concept RES Drenthe en 

verzoeken het college deze instemming vergezeld te laten gaan van een reactie waarin de 

‘stemming’ van de raad over de nota wordt verwoord.  

 

 

 



Ten slotte 

De RES Drenthe kent ook een lokale uitwerking in onze eigen gemeente. Er leven bij ons tal 

van vragen over de lokale aanpak in Westerveld. Is er al een participatie- en 

communicatiestrategie? Hoe gaat de gemeente  invulling geven aan de opwek van 

elektriciteit? (ca. 75% van de opgave is nog ambitie). Hoe staat het met de warmtevisie? Hoe 

wordt de isolatie van woningen en gebouwen aangepakt?  

De lokale aanpak is nu niet aan de orde maar wij willen de wethouder wel verzoeken de 

wethouder de raad toe te zeggen om spoedig met een update te komen. Op basis van die 

update kan de raad in debat met het college over die lokale voortgang. 
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