
   

Onderwerp  Update proces concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden  

Datum  7 mei 2020  

  

  

Beste heer/mevrouw,  

  

Eerder hebben ik u geïnformeerd over het verruimde tijdschema voor de Regionale 

Energiestrategie (zie bijlage). Hierbij gaf ik aan dat de nieuwe deadline van 1 oktober 2020 

ons de gelegenheid biedt om binnen de Drechtsteden zorgvuldig invulling te geven aan de 

consultatie van volksvertegenwoordigers en partners van het Energieakkoord Drechtsteden.  

  

In navolging van dit eerdere bericht informeer ik u via deze weg graag over het proces op  

basis waarvan wij op 1 oktober 2020 tot aanbieding van de concept Regionale 

Energiestrategie (RES) over willen gaan.  

  

Drie informatiebijeenkomsten en twee consultatiebijeenkomsten  

In overleg met de griffiers hebben we besloten om drie informatiebijeenkomsten te beleggen. 

Tijdens iedere informatiebijeenkomst zullen we u informeren over het proces en de inhoud 

van onze concept RES en krijgt u de gelegenheid om hier vragen over te stellen. De 

informatiebijeenkomsten zijn qua inhoud en programma gelijk aan elkaar, het bijwonen van 

één bijeenkomst is dus voldoende om alle informatie te ontvangen.  

  

Vervolgens zullen we twee consultatiebijeenkomsten beleggen. Tijdens de 

consultatiebijeenkomsten vragen we u om inhoudelijk te reageren en input te leveren op de 

concept RES. Ook deze consultatiebijeenkomsten zijn qua inhoud gelijk aan elkaar.   

  

De input die we via de consultatiebijeenkomsten verkrijgen, gebruiken we om de concept 

RES aan te scherpen, waarna we deze aanleveren ten behoeve van de besluitvorming binnen 

de provincie, waterschappen en gemeenten.  

  

Data informatiebijeenkomsten en consultatiebijeenkomsten  

De informatiebijeenkomsten zullen plaatsvinden op 28 mei, 2 juni en 4 juni. Ruim 

voorafgaand aan deze bijeenkomsten zult u een uitnodiging én de presentatie ontvangen.  

  

De consultatiebijeenkomsten zullen plaatsvinden op 17 juni en 18 juni. Ook ten behoeve van 

deze bijeenkomsten zult u een uitnodiging ontvangen.  

  

De bovenstaande data zijn in nauw overleg met de griffiers van de gemeenten gekozen. Met 

oog op de coronamaatregelen zullen het naar alle waarschijnlijkheid digitale bijeenkomsten 

zijn. U krijgt ruim vooraf informatie over hoe u kunt deelnemen.  

  

Behandeling in de gemeenteraden  

De concept RES zal in september worden behandeld in de zeven gemeenteraden. Het 

vergadervoorstel en de bijbehorende stukken zullen nog voor het zomerreces worden 

aangeboden.  



  

   

Zorgvuldigheid in het proces  

We beseffen dat de energietransitie en de RES van grote invloed zijn op ons gebied. Juist 

hierom hopen we met het bovenstaande zorgvuldige proces recht te doen aan uw positie 

als volksvertegenwoordiger en partner van het Energieakkoord Drechtsteden.  

  

Vragen  

Ik verzoek u om eventuele vragen met betrekking tot het bovenstaande te richten aan 

energie@drechtsteden.nl  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Jacqueline van Dongen  

Regionaal Portefeuillehouder Energietransitie  

  



Bijlage 1 Bericht van 10 april 2020, verruiming tijdschema 

Tijdschema Regionale Energiestrategie verruimd als gevolg van coronacrisis   

Afgelopen woensdag 8 april hebben de opdrachtgevers van het nationaal programma RES, 

samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels 

Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, besloten dat een verruiming van het tijdschema voor 

het opleveren van de Regionale Energiestrategie (RES) nodig is.  

  

De aangepaste nationale RES-planning is als volgt:  

• Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in 

op grond waarvan het Planbureau een kwalitatieve analyse uit kan voeren.  

• De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt 

verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.  

• De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 

juli 2021.   

  

De 30 RES’en hebben allemaal hun eigen aanpak, werkwijze en planning. Het besluit tot 

verruiming van de planning biedt de regio’s de mogelijkheid om door te gaan op de eigen 

koers. Uitgangspunt is wel dat de doelen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord niet 

vertraagd raken (u vindt hier het hele artikel over de aangepaste planning van het NP RES).  

  

Aanpassing proces concept RES Drechtsteden  

De aangepaste nationale planning biedt ons de gelegenheid om binnen de Drechtsteden 

zorgvuldig invulling te geven aan de consultatie van volksvertegenwoordigers en partners van 

het energieakkoord Drechtsteden.   

  

Met oog op de nieuwe deadline van 1 oktober 2020, zullen de consultatiebijeenkomsten voor 

het zomerreces plaatsvinden. In overleg met de griffies zullen wij geschikte data voor 

bijeenkomsten bepalen. Behandeling in de colleges volgt ook voor de zomer. Behandeling in 

de gemeenteraden volgt vervolgens na het zomerreces.   

  

Standpunt Drechtsteden aanlevering voorlopige concept-RES op 1 juni 2020  

In aanloop naar het besluit over de gewijzigde planning hebben we bij het NP RES gepleit om 

géén voorlopige concept RES van ons te vragen. Het aanleveren van een voorlopig concept 

op 1 juni 2020 doet in onze ogen namelijk geen recht aan de positie van 

volksvertegenwoordigers.  

  

We zullen waar mogelijk tegemoet komen aan de wens van het NP RES om informatie ten 

behoeve van de kwalitatieve analyse aan te leveren, maar blijven zorgvuldigheid in het proces 

vooropstellen.  

  

Vragen  

Ik verzoek u om eventuele vragen met betrekking tot het bovenstaande te richten aan 

energie@drechtsteden.nl  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Jacqueline van Dongen  



Regionaal Portefeuillehouder Energietransitie  


