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Doel: 
Kennis te nemen van de concept-startnotitie RES West Overijssel en uw opinie te geven over het 
vervolg.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Inleiding
Een belangrijk onderdeel van het Ontwerp Klimaatakkoord is de Regionale Energiestrategie (RES), 
die in 30 regio’s in Nederland wordt opgesteld. De decentrale overheden (provincies, gemeenten en 
waterschappen) zijn een Nationaal Programma RES gestart waarin de regio’s een bijdrage gaan 
leveren aan de duurzame elektriciteitsopwekking. Volgens planning moet voor het zomerreces het 
klimaatakkoord definitief wordt vastgesteld. Hierna kan formeel worden gestart met de RES. 
In bijlage 1 is de concept-startnotitie opgenomen met hierin onder andere een nadere uitleg over de 
RES, de manier van samenwerking, de governance en planning.  
 
De RES heeft een grote maatschappelijke en ruimtelijke impact. Het komende jaar zal bestuurlijk en 
ambtelijk veel worden samengewerkt om tot een acceptabele energiestrategie en regiobod te komen. 
 
De opstelling van de gemeente Dalfsen bij het uitwerken van het regiobod is belangrijk. Er zal een 
keuze gemaakt moeten worden hoe we ons willen opstellen. Dit kan van een niet-actieve opstelling tot 
aan een proactieve opstelling. Een actieve opstelling past bij de gemeente Dalfsen en wordt daarom 
geadviseerd door het College. Duurzaamheid heeft in het coalitieakkoord een belangrijke plek. We 
willen de energietransitie versnellen en gaan voor koploperschap. We zijn bereid om onze 
verantwoordelijkheid te nemen in de gezamenlijke doelstellingen van de RES. Het College vindt dat 
een minder actieve opstelling niet past bij onze ambities. Een proactieve houding is ook niet gewenst 
omdat dit mogelijk kan zorgen voor meer weerstand en minder draagvlak voor duurzaamheid.  
Onze eigen energieopgave staat voorop en we letten erop dat er een eerlijke verdeling komt van de 
regio-opgave. Nog onduidelijk is hoe groot deze opgave wordt en wat hiervan de ruimtelijke impact is. 
Onze eigen opgave en verdeling wordt momenteel uitgewerkt (Energiemix) en in september aan de 
raad voorgelegd. Tegen die tijd is waarschijnlijk ook meer inzicht in de regionale opgave. 
 
De Raad heeft gevraagd om meer inzicht in de planning van de RES en de samenhang met onze 
eigen duurzaamheidonderwerpen. Een jaarplanning is daarom uitgewerkt (bijlage 2). 
 
Tot slot heeft de gemeente onlangs een brief gekregen van Enexis met een update over de problemen 
met de transport schaarste op het elektriciteit netwerk. De brief inclusief een schaarstekaart en 
uitbreidingsplanning is bijgevoegd in bijlage 3. Het College vindt het belangrijk dat de raad op de 
hoogte is van deze brief, omdat het waarschijnlijk een behoorlijke impact heeft bij de komende 
vraagstukken met betrekking tot de energietransitie.  
 
Vergelijking mogelijkheden 
Bij het uitwerken van het regiobod kan de gemeente Dalfsen de volgende opstelling innemen: 
 
Niet actief: de gemeente Dalfsen voert haar eigen koers en richt zich haar eigen energieopgave. De 
RES-bijeenkomsten worden wel bijgewoond maar geen ruimte wordt geboden voor de regionale 
opgave. 
 
Reactief: we nemen een afwachtende houding aan. We laten het initiatief vooral bij de andere 
gemeenten en doen pas mee als we echt een meerwaarde zien. Onze eigen ambitie en opgave is het 
meest belangrijk. We bieden vooralsnog weinig ruimte voor een regionale bijdrage.  
 
Actief: we doen actief mee met het uitwerken van het regiobod. We gaan voor een eerlijke verdeling 
van de regionale energieopgave. 
 
Proactief: we nemen het voortouw bij het uitwerken van het regiobod en bieden ruimte voor de 
regionale opgave. We zien het energievraagstuk als kans voor nieuwe economische ontwikkelingen. 
 
Overeenkomsten 
We doen hoe dan ook mee aan de RES West Overijssel. We stappen niet op voorhand uit deze 
samenwerking. We gaan naar de regiobijeenkomsten en leveren noodzakelijke stukken aan. 
 
Bij iedere mogelijkheid houden wij rekening met onze eigen ambities en opgave.   
 
 
 



 
 
 

 

Verschillen
Als je je niet actief of reactief opstelt, kun je de regie verliezen. De kans op een ongewenst regiobod 
met negatieve effecten voor onze gemeente wordt dan vergroot.  
 
Bij de proactieve houding kun je teveel hooi op de vork nemen. Dit kan leiden tot een groot aandeel in 
het regiobod maar met veel lokale weerstand en veel werkdruk. 
 
Een kanttekening is dat de gemeente Dalfsen 1 van de 13 deelnemers is in de RES West Overijssel. 
Gezamenlijk moeten keuzes worden gemaakt. Het is mogelijk dat de meerderheid keuzes maakt die 
afwijken van de voorkeuren van de gemeente Dalfsen.  
 
Duurzaamheid 
Hoe actiever onze houding is, hoe groter de bijdrage van Dalfsen zal zijn in het verduurzamen. 
 
Communicatie
Uw opinie zal worden meegenomen in onze manier van communiceren over onze houding bij de 
bijeenkomsten van de RES. De RES heeft als voornemen om extern gezamenlijk te communiceren 
 
Vervolg 
Het komende jaar wordt gewerkt aan het regiobod waarbij rekening wordt gehouden met de uitkomst 
van deze opinie. In september is de vaststelling door de raad van de definitieve startnotitie gepland. 
Het concept regiobod wordt mogelijk aan het eind van het jaar aan de raad aangeboden. Dit in 
samenspraak met de omliggende gemeenten en het moment is afhankelijk wanneer het 
Klimaatakkoord ondertekend gaat worden. 
 
Op 24 mei a.s. is in Raalte een regiobijeenkomst gepland voor raadsleden over het klimaatakkoord, 
de RES West Overijssel en het regiobod. De uitnodiging is via de griffie toegezonden. Bevindingen 
kunnen worden meegenomen in deze opinie. 
 
In de bijgevoegde jaarplanning zijn diverse onderdelen en de samenhang weergegeven. 
 
De Duurzame Dorpen zijn onlangs bijgepraat over de RES en de andere hoofdonderwerpen uit de 
jaarplanning. De concept startnotitie RES is gedeeld. Afgesproken is dat we proactief gaan 
samenwerken aan de verschillende onderwerpen waaronder de RES. 
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