
 

 
 
 
 

 
 
 
Geacht college, 
 
Met trots bied ik u, namens het Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden, de Regionale Energiestrategie 
Drechtsteden (RES) 1.0 aan.  
 
De RES 1.0 is een nuchtere en realistische regionale invulling van de (inter)nationale klimaat- en energiedoelen. 
Het is een belangrijke tussenstap op weg naar een vrijwel CO2-vrije samenleving in 2050 en biedt perspectief 
voor een betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening waar de balans met onze 
regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. 
 
Het proces naar de RES 1.0 bestond uit landschappelijk, technisch en maatschappelijk onderzoek. Hierbij hebben 
we nadrukkelijk aandacht gehad voor participatie met onze samenleving. We wilden tot een bod en aanpak 
komen die draagvlak hebben en niet draagvlak creëren voor van tevoren bepaalde stappen. We hebben 
onderzocht wat een bod en aanpak zijn die aansluiten bij de mogelijkheden van onze regio én bij de wensen en 
ideeën van onze inwoners en hadden als doel om wederzijds begrip te creëren voor standpunten, uitwerkingen 
en ideeën. 
 
Beslispunten besluitvorming RES 1.0 
Nu is het moment daar om de RES 1.0 vast te stellen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het Klimaatakkoord 
waar decentrale overheden zich eind 2019 aan hebben verbonden. Uitgangspunt is om tot eenduidige 
besluitvorming te komen, waarin alle tien regionale partijen de RES 1.0 vaststellen. Met oog hierop verzoek ik u 
om de onderstaande beslispunten te hanteren. 
 

 
 

 
 
Proces na besluitvorming 
Eventuele moties en amendementen die tijdens het besluitvormingsproces worden aangenomen, zullen kort na 
het zomerreces in het Bestuurlijk Overleg RES worden besproken. De moties en amendementen zullen 
vervolgens zo spoedig mogelijk van adequate beantwoording worden voorzien en waar nodig zorgvuldig worden 
verwerkt.  
 
De RES 1.0 zal in juli 2021 worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Aangenomen moties en 
amendementen zullen worden bijgevoegd. 
 
Vervolg 
Met het vaststellen van deze RES 1.0 zijn we er nog niet. Het is een belangrijk beleidsdocument dat vertaling 
vraagt naar lokale projecten en (ruimtelijk) beleid. Partijen zijn aan zet om dit samen met inwoners en andere 
lokale stakeholders op te pakken. Waterschappen, provincie en gemeenten dragen ieder naar hun eigen 
bevoegdheden en mogelijkheden bij aan de aanpak. 
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Beslispunten college 
Het college:  

1. stemt in met de RES 1.0; 
2. legt de RES 1.0 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad/provinciale staten/algemeen bestuur. 

Beslispunten gemeenteraad/provinciale staten/algemeen bestuur 
De gemeenteraad/provinciale staten/algemeen bestuur: 

1. besluit tot het vaststellen van de RES 1.0. 

 



 

Contact 
Het besluitvormingsproces wordt de komende maanden in de provincie, waterschappen en gemeenten 
doorlopen. Mocht u tijdens dit proces vragen hebben over de RES 1.0 en de bijbehorende bijlagen, dan is 
ondersteuning vanuit het regionale team beschikbaar. 
 
Woord van dank 
Tot slot een woord van dank aan alle ambtenaren en medewerkers achter de RES 1.0. De complexiteit van het 
vraagstuk, de hoge tijdsdruk en de beperkingen door coronamaatregelen maakten het een uitdagend proces om 
tot dit resultaat te komen. Desondanks is er een zorgvuldig participatieproces doorlopen en ligt er een 
inhoudelijk krachtig en prettig leesbaar document. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 

Jacqueline van Dongen 

Voorzitter Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden 

 


