
REACTIE VAN DE DRENTSE NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES 

OP DE RES 1.0
RES 1.0: Een eerste stap

Zorgen om ruimtelijke kwaliteit en draagvlak

De Drentse natuur- en milieuorganisaties bevestigen 
dat de klimaatproblematiek aangepakt moet worden.

Wij zijn voorstander van een brede aanpak op regionale schaal. 
Hier is niet voor gekozen. Dit vinden wij een gemiste kans. 

Hieraan willen wij alle medewerking 
verlenen.

Wij omarmen de mix van zon-op-dak, 
zon-op-land en windenergie.

Duurzame groene energie is hierbij belangrijker dan ooit. 
Wij omarmen de Drentse ambitie van 
3,45 TWh duurzaam op te wekken elektriciteit in 2030.

Extra investeringen in energiebesparingen 
komen voor ons op nummer 1.

De in de RES opgenomen uitgangspunten voor 
ruimte en participatie zijn goed maar boterzacht.

Zorg voor borging van intenties op het gebied 
van ruimtegebruik, randvoorwaarden en 
participatie in uw beleid!

Geef bij vaststelling van de RES aan welke punten u uit de RES verder vertaald of 
aangescherpt wilt zien in beleid en de omgevingsvisie van uw gemeente, provincie 
of waterschap.

Dat kan anders! 



Zorg voor een regionale visie op de energietransitie 
op basis van de vier ruimtelijke principes.

Benader grote ruimtelijke opgaven integraal: o.a. energie, water, stikstof.

Onderzoek welke ruimtelijke combinaties er mogelijk en relevant zijn.

Breng de locaties waar deze kansen zich voordoen in beeld.

Neem hierin andere ruimtelijke opgaven integraal mee.

Betrek burgers bij dit proces.

Met het clusteren van vraag en aanbod en ruimtelijke 
combinaties besparen we ruimte, energie én kosten.

Ontwikkel eerst een voortvarend energie- en klimaatbeleid en vertaal deze ook in 
een ruimtelijke visie alvorens locatiekeuzes te maken.

Windenergie alleen op basis van een grote investering in een maatschappelijk dialoog 
over nut en noodzaak en randvoorwaarden. Hinder voor omwonenden, negatieve effecten 
op vogels en de landschappelijke impact moeten tot een minimum beperkt worden. 

Voorkom dat opgaven op ongewenste plekken in het landschap terecht komen. Pas 
het principe van de zonneladder onverminderd toe. Geef voorrang aan zon-op-dak 
en initiatieven in de gebouwde omgeving bij aansluiting op het elektriciteitsnet.

Sluit natuurgebieden en waardevolle landschappen uit als locatie voor 
energieprojecten. Zorg altijd voor goede landschappelijke inpassing.

Bescherm landschapskwaliteiten, schone horizonten en waardevolle 
panorama’s. Maak zorgvuldige afwegingen en laat niet grondposities van 
ontwikkelaars, of de beschikbaarheid van het netwerk sturend zijn. Neem 
landschappelijke waarden en uw visie daarop als uitgangspunt.

Neem als gemeenten de verantwoordelijkheid en het voortouw in 
burgerparticipatie en leg de minimale eisen voor burgerparticipatie 
(planvorming, financiële participatie en 50% lokaal eigendom) vast.

Waarborg de minimale verplichtingen waar projecten aan moeten voldoen in beleid en draag zorg voor 
goede communicatie met burgers en initiatiefnemers over hun rollen en aandeel in het proces.

Aanbevelingen: Provincie

Aanbevelingen: Gemeenten

Provincie en waterschappen

Houd als gemeenten de regie!

Zet in op initiatieven die leiden tot een verbetering voor de landschappelijke 
en natuurwaarde en tot een meetbare toename van de biodiversiteit.
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