
 
 

 

UITNODIGING  

CONSULTATIEBIJEENKOMSTEN CONCEPT REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES) 

17 EN 18 juni 2020 

 

 

Na drie drukbezochte informatiebijeenkomsten over de concept-RES, is het tijd om met elkaar het 

gesprek aan te gaan en meningen uit te wisselen. Wat vinden we van de uitkomsten tot nu toe? Wat 

mist er nog? Waar is meer verdieping nodig? Dat doen we tijdens twee interactieve 

consultatiebijeenkomsten. U bent van harte welkom! 

 

Vanwege de nog geldende coronamaatregelen, vinden de consultatiebijeenkomsten online plaats via 

MS Teams. Nadat u zich heeft opgegeven voor een van de twee data, ontvangt u van ons één dag 

voor aanvang per mail een link naar de meeting. 

 

De avond heeft nadrukkelijk een interactief karakter. We gaan met elkaar in gesprek. Dat doen we 

door online in groepen uiteen te gaan. MS Teams biedt daartoe de mogelijkheid. Tijdens de 

bijeenkomst krijgt u daarvoor instructies.  

 

Data en tijdstippen 

Woensdag 17 juni   20.00 uur – 22.00 uur 

Donderdag 18 juni   20.00 uur – 22.00 uur 

 

Wat willen we precies bespreken? 

We willen graag met u in gesprek over tenminste de onderstaande onderdelen die wij tijdens de 

informatiebijeenkomsten met u hebben gedeeld en toegelicht. Met betrekking tot deze onderdelen 

bespreken wij graag of u zich hier op hoofdlijnen in kunt vinden én of er aandachtspunten, wijzigingen 

en/of aanvullingen zijn die u voor wilt stellen. 

 

I. Bod, ambitie en aanpak elektriciteit  

Tijdens de informatiebijeenkomsten hebben we u geïnformeerd over het voorgestelde bod (0,66 PJ) 

en onze aanpak om dit bod te realiseren (maximale inzet grootschalig zon op dak en zon in 

restruimtes). Ook hebben we u geïnformeerd over de ambitie om in drie zoekgebieden (A15, A16 en 

Kijfhoek) nader te verkennen of het bod eventueel kan worden opgehoogd met 0,84 PJ. 

 

II. Bod, ambitie en aanpak warmte 

Ook hebben we u geïnformeerd over het bod met betrekking tot warmte (12.000 

woningequivalenten) en de ambitie met betrekking tot warmte (totaal 25.000 woningequivalenten) 

die wij voor 2030 aardgasvrij willen maken doormiddel van aansluiting op een warmtenet, waarbij 

we inzicht hebben gegeven in de voorziene warmtebronnen. 

 

III. Leidende principes & afwegingskader 

Verder hebben we inzicht gegeven in leidende principes (bijv. een eerlijk en realistisch deel voor onze 

rekening nemen) en belangrijke afwegingskaders, zoals de voorkeur voor het clusteren van projecten 

en de te hanteren volgorde voor zon (eerst daken en gevels, dan onbenutte terreinen, dan 

functiecombinaties en als laatste voorkeur natuur en landbouw). 

 

 



 
 

IV. Vervolgstappen  

Tenslotte hebben we de vervolgstappen aangegeven om te komen tot uitwerking van de concept RES 

(einddatum 1 oktober 2020) naar de RES 1.0 (einddatum 1 juli 2021).  

 

Wie zijn uitgenodigd? 

De consultatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor de volksvertegenwoordigers van de zeven 

Drechtstedengemeenten, de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland en de provincie Zuid-

Holland. Daarnaast nodigen wij de leden van de Programmaraad van het Energieakkoord 

Drechtsteden uit. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar energie@drechtsteden.nl. Vermeld u daarbij 

duidelijk de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen én met welk e-mailadres u wilt 

deelnemen aan de sessie in MS Teams. Zo weet u zeker dat u juist bent aangemeld en op tijd de link 

naar de meeting ontvangt. Aanmelden kan tot en met maandag 15 juni. 

 

Toewerken naar einddatum 1 oktober 2020 

De consultatiebijeenkomsten maken onderdeel uit van het proces richting 1 oktober 2020, de 

uiterste datum voor het aanleveren van de concept-RES  aan het Nationaal Programma RES. Zie voor 

een overzicht van het gehele proces bijgaande infographic. 

 

 

We hopen van harte dat u gelegenheid heeft om aanwezig te zijn en uw bijdrage te leveren.  

Samen maken we de RES! 

 

Namens het Bestuurlijk Overleg RES, 

Jacqueline van Dongen 

Regionaal Portefeuillehouder Energietransitie 

mailto:energie@drechtsteden.nl

