
 
 

 

 

UITNODIGING  
Consultatie Doorontwikkeling Regionale Energiestrategie Drechtsteden: 
Voorlopige eindrapportage “Concept-RES” 

 
Data: 25 maart 19.00-22.00 uur 
 26 maart 19.00-22.00 uur 

28 maart 09.00-12.00 uur 
Locatie: Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-Ambacht  
Deelnemers: Volksvertegenwoordigers gemeenten, provincie en waterschappen, 

Bestuurlijk Overleg RES en Programmaraad 
 

Hierbij nodigen we u graag uit voor de bijeenkomsten Consultatie Doorontwikkeling RES 
Drechtsteden: Voorlopige eindrapportage “Concept-RES”.  
 
Samen met volksvertegenwoordigers uit de gemeenten, provincie en waterschappen, het 
Bestuurlijk Overleg RES en de Programmaraad van het Energieakkoord Drechtsteden bespreken we 
de voorlopige eindrapportage.  
 
Kern van deze rapportage is het concept-bod van onze regio aan de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord. Met uw inbreng kunnen wij verder aan de slag om te komen tot een gedragen 
concept-RES Drechtsteden! 
 
 
Programma 25 en 26 maart 2020 

 

19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie en thee 

 
19.30 – 19.45 uur Welkom en programma avond, door Jacqueline van Dongen 

(portefeuillehouder) en Ron de Graaf (projectleider RES) 
 
19.45 – 20.30 uur Drie scenario’s: Analyse energiemix, ruimtelijke inpassing en 

netimpactanalyse, door Ron de Graaf en Stedin 
 

20.30 – 21.15 uur Kaders, rollen en spelregels, door Ron de Graaf  
 
21.15 – 21.45 uur Concept-bod, door Ron de Graaf 
 
21.45 – 22.00 uur Vervolgstappen, door Jacqueline van Dongen 
22.00 uur Borrel 

 
Op zaterdag 28 maart (09.00-09.30 uur) is er eenzelfde inhoudelijk programma met aansluitend een 
broodje. 
 
 
 



 
Opzet van de bijeenkomst 
We bespreken achtereenvolgens de energiemix van bronnen (zowel elektriciteit als warmte), de 
ruimtelijke inpassing en de mogelijkheden die het energienet biedt. Dit op basis van drie scenario’s. 
Hierna gaan we in op de voorgestelde beleidskaders, rollen en spelregels om tot de vaststelling van 
het concept-bod te komen. Met deze input en het hierop volgende gesprek met alle aanwezigen 
kunnen we de stap zetten naar het concept-bod.   
 
NB. U krijgt de presentatie van de voorlopige eindrapportage “Concept-RES” op 20 maart 
a.s. toegestuurd. 
 
Vervolgstappen 
Met uw input ligt het concept-RES voor besluitvorming (“go-no go”) voor in het Bestuurlijk 
Overleg RES van 30 maart a.s. Bij een positief besluit wordt het concept-RES aangeboden voor 
behandeling in de verschillende gemeenteraden. Op schriftelijke wijze wordt deze ook 
voorgelegd aan de Provinciale Staten en Algemene Besturen van de Waterschappen.  
 
Het consultatieproces 
Deze consultatieronde maakt deel uit van een serie van drie momenten waarop 
volksvertegenwoordigers worden betrokken tijdens de totstandkoming van de concept-RES.  
De eerste consultatie vond plaats tijdens de startbijeenkomst van 5 november 2019. 
De tweede consultatie vond plaats op 6 en 8 februari 2020.  
 
 
Aanmelden 
 

Graag ontvangen wij uw aanmelding/afmelding via energie@drechtsteden.nl 
zodat wij de catering hierop kunnen afstemmen. 
 

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met Ron de Graaf, via 
ron.de.graaf@rhdhv.com  
 
 

 

Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES): Context 

 
Alle 30 energieregio's in Nederland hebben vanuit het Klimaatakkoord de opdracht 
gekregen om een RES op te stellen. In de Drechtsteden hebben wij al eerder een regionale 
energiestrategie opgesteld. We gaan deze in fasen door ontwikkelen. 
 
De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 
gebouwde omgeving, de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en 
wordt ingepast in de regio. 
 

Dit soort keuzes hebben grote impact op de omgeving en vragen om intensieve 
samenwerking en afstemming. Daarom hebben de gemeenteraden, de provinciale staten, 
de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen een belangrijke rol in de 
totstandkoming van de RES. 
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