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Aanleiding: Wereldwijde en landelijke afspraken

Verdere opwarming van de aarde tegengaan
• Klimaatakkoord Parijs (2015)

• Nationaal Klimaatakkoord (medio 2019)
• CO2 uitstoot met 49% verminderen (2030)

• Verdeling in 30 energieregio’s
• Drechtsteden is één energieregio



Wat is een regionale Energiestrategie?

Energieregio’s geven samen invulling aan afspraken klimaatakkoord 
• Tenminste 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energieopwekking op land (2030)

• Substantiële bijdrage van iedere regio gevraagd (bod) 

• Verzoek om waar mogelijk over te programmeren

• Gebouwen voorzien van duurzame warmte en schone elektriciteit 
• Gemeenten hebben regierol in lokale warmtetransitie

• 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen (2030) (voorwaarde woonlastenneutraal)



Organisatie concept RES

• Projectorganisatie decentrale overheden (Beslissers)
• Gemeenten, Provincie, Waterschappen en Netbeheerder (Stedin)

• Bestuurlijk overleg RES

• Projectgroep, Denktank én werksessies 

• Externe projectleider

• Partners Energieakkoord Drechtsteden bij werksessies

• Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen verkennend betrokken



Afwegingskader



Nuchter en realistische aanpak Drechtsteden



Opbouw bod en ambitie (elektriciteit)



Opbouw bod en ambitie (elektriciteit)



Opbouw bod en ambitie (warmte)



Vervolgstappen



Vervolgstappen

• Participatieaanpak ten behoeve van RES 1.0

• Uitvoeren gebiedsstudies Kijfhoek, A15 en A16

• Uitwerken Regionale Structuur Warmte en Transitievisie Warmte 2021

• Vertalen Regionale Energiestrategie naar Programma Energie

• (Lokale) Verwerking in Omgevingsvisies





Vragen aan de gemeenteraad

1. Kunt u zich op hoofdlijnen vinden in de inhoud van de concept 
Regionale Energiestrategie Drechtsteden? 

2. Zijn er aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen die u 
ten behoeve van de verdere uitwerking mee wilt geven? Ook 
in relatie tot de volgende hoofdthema's:
• Bod, ambitie en aanpak elektriciteit
• Bod, ambitie en aanpak warmte
• Leidende principes & afwegingskader
• Vervolgstappen
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