SAMEN

VOOR SCHONE ENERGIE VOOR DRENTHE
Mooi Drenthe
In Drenthe is het goed wonen, werken en recreëren.
Dat willen we graag zo houden, zodat ook onze
kinderen en kleinkinderen van ons mooie Drenthe
kunnen genieten. Daarom moeten we van fossiele
brandstoffen af zodat de aarde niet verder opwarmt.
Ons doel is om in 2050 energieneutraal te zijn en geen
aardgas meer te gebruiken. Met onze ambities sluiten
we aan bij de afspraken in het Klimaatakkoord om in
heel Nederland de CO2-uitstoot sterk te verminderen;
in 2030 met 49 procent en in 2050 met 95 procent ten
opzichte van 1990.

Regionale Energiestrategie RES
In Nederland zijn 30 energieregio’s, waarvan
Drenthe er één is. Om de CO2-uitstoot te
verminderen, draagt iedere regio bij met de
opwek van schone energie door windenergie
en grootschalige zonne-energie en duurzame
warmtebronnen. Ambities en afspraken
hierover staan beschreven in de Regionale
Energiestrategie (RES). Voor 2030 willen we in
Drenthe 3,45 terawattuur (TWh) elektriciteit
opwekken met zon en wind.

Schone energie
Net als in heel Nederland gaan we meer schone
energie opwekken door zonne- en windenergie en
duurzame warmtebronnen gebruiken. Bovendien
zetten we maximaal in op energiebesparing onder
het motto “wat je niet gebruikt, hoef je niet op te
wekken”. In Drenthe willen we in 2030 een kwart
van ons energiegebruik opwekken door windenergie
en grootschalige zonne-energie. Dat is 3,45 TWh. In
de Regionale Energiestrategie – RES – staan onze
ambities beschreven. Zonne-energie op grote daken
heeft onze voorkeur. In de RES geven we ook aan hoe

Meer weten?

het elektriciteitsnetwerk moet worden verbeterd
en uitgebreid. Verder zoeken we naar oplossingen
om onze huizen en gebouwen te verwarmen
zonder daarvoor aardgas te gebruiken.

Tot 1 juli hebben de Drentse
gemeenteraden, Provinciale
Staten en algemeen besturen
van de waterschappen de tijd
om te besluiten over de RES 1.0
regio Drenthe. De RES 1.0 regio
Drenthe is te vinden op
www.energievoordrenthe.nl

Er gebeurt al veel
Gelukkig beginnen we niet bij nul; meer dan de
helft van onze ambitie is al gerealiseerd als het
gaat om windenergie en grootschalige zonneenergie. Sommige energieprojecten hadden we
liever anders gezien. Daarvan hebben geleerd. In
Drenthe zijn we nu zelf aan zet.

Ga naar www.energievoordrenthe.nl en struin ook rond op het online festivalterrein waar veel informatie is te vinden over de RES. Zo kunt u in de tent De
Drentse Aanpak meer lezen over de activiteiten van uw gemeente. U kunt ook
contact opnemen met uw gemeente.

