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Einddatum indienen concept-RES vooralsnog gehandhaafd  
 
Vandaag ontvingen we vanuit het Nationaal programma van de RES een bericht over de gevolgen 
van de maatregelen rond het Coronavirus voor de planning van de concept RES. 
 
In het bericht staat dat "de datum van 1 juni vooralsnog blijft staan. Niet alle regio’s zullen dan een 
gedragen of volwaardige concept-RES kunnen indienen. Deze regio’s wordt gevraagd een ‘voorlopige’ 
versie van de concept-RES in te sturen voor 1 juni a.s. waarbij wordt aangegeven 
welk besluitvormingstraject nog volgt." Lees hier het hele bericht.  
 
Desalniettemin zullen wij in de regio Drechtsteden grootschalige bijeenkomsten die gepland staan tussen 
nu en 6 april voorlopig opschorten, conform de voorschriften vanuit het Rijk. Overleggen met kleine 
gezelschappen vinden zoveel mogelijk plaats met behulp van online tools zoals Skype of MS Teams. Via 
deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 
 
namens de projectgroep RES, 
Ron de Graaf projectleider 

 

  

Bijeenkomsten die we tot nader order opschuiven: 
 
25, 26 en 28 maart: consultatiebijeenkomsten volksvertegenwoordigers 
Op deze drie data zouden bijeenkomsten plaatsvinden voor volksvertegenwoordigers van gemeenten, 
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waterschappen en provincie. De verwachting is dat deze bijeenkomsten worden verplaatst naar eind april. 
 
30 maart: Bestuurlijk Overleg RES 
Tijdens deze bijeenkomst zou de inhoud van de concept-RES worden besproken en het besluit worden 
genomen of het document kon worden voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers van gemeenten, 
waterschappen en provincie.De verwachting is dat we deze bijeenkomst ook een maand opschuiven. 
 
Meer weten? stuur een mail naar energie@drechtsteden.nl   

 

  

 

Bijeenkomsten die online plaatsvinden: 
 
19 maart: Strategisch E-Team (SET) 
26 maart: Bestuurlijk E-Team (BET) 
 
De deelnemers krijgen per mail nader bericht over hoe zij zich technisch kunnen voorbereiden. 
Meer weten? stuur een mall naar energie@drechtsteden.nl   

 

 

 
 

  
    

Meer weten over de RES? Bekijk hier de animatie(s)  

 

  

 

AFMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF 
U krijgt dit bericht omdat u lid bent van de netwerkorganisatie rond de Energiestrategie Drechtsteden. Of 

omdat u zich heeft aangemeld via de website www.drechtstedenenergie.nl. Afmelden kan onderaan deze 
nieuwsbrief. 
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Wilt u iets wijzigen? 
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