
 

  
 

 

 

UITNODIGING 
Consultatie Doorontwikkeling Regionale Energiestrategie Drechtsteden: 
Scenario’s en de gevolgen  voor het net 
 
 
Datum:  6  februari 19.00-22.00 uur 

en/of 
8 februari 09.00-12.00 uur  

Locatie:  Cultureel Centrum Landvast, Alblasserdam  
Deelnemers: Volksvertegenwoordigers gemeenten, provincie en waterschappen, 

Bestuurlijk Overleg RES en Programmaraad 
 

Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES) 
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. 
 

Uitnodiging bijeenkomst Consultatie 
Hierbij nodigen we u met oog op het bovenstaande graag uit voor de bijeenkomst Consultatie 
Doorontwikkeling RES Drechtsteden: Scenario’s en de gevolgen voor het net. Samen met 
volksvertegenwoordigers uit de gemeenten, provincie en waterschappen, het Bestuurlijk 
Overleg RES en de Programmaraad van het Energieakkoord Drechtsteden bespreken we 
scenario’s en de impact die deze hebben op het energienet. Met uw inbreng kunnen wij 
verder aan de slag om te komen tot een gedragen concept-aanbod RES Drechtsteden!  
  
Het doel van de consultatie is om met u een aantal scenario’s door te nemen. Met de 
scenario’s bieden we inzicht in de ruimtelijke impact van keuzes op het gebied van 
elektriciteit en warmte.  



 

  

Ook krijgt u een beeld van de gevolgen die de scenario’s hebben voor het energienet. Dit op 
basis van een eerste zogeheten netimpactanalyse van Stedin. 
  
We bespreken achtereenvolgens de energiemix van bronnen (zowel elektriciteit als warmte), 
de ruimtelijke inpassing en de kansen die het energienet biedt. Aan de hand van kaarten 
bespreken we in groepen een aantal scenario’s. Zo komen deze tot leven! 
 
De concept-RES wordt op 1 juni a.s. door de regio aan het rijk aangeboden. 
Volksvertegenwoordigers worden tijdens de totstandkoming 3 keer betrokken. De eerste 
consultatie vond plaats tijdens de startbijeenkomst van 5 november jl.  
Deze tweede consultatie vindt plaats op 6 en 8 februari (datum is naar uw keuze).  
De derde consultatie is op 26 maart (19.00 – 22.00 uur) en 28 maart (09.00-12.00 uur), 
wederom datum naar uw keuze.   
 
 
Programma 6 februari  
 
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 – 20.15 uur ‘Analyse energiemix en eerste beelden van de ruimtelijke inpassing’, 

door Ron de Graaf 
20.15 – 20:45 uur ‘Welke kansen biedt het energienet?’, door Stedin  
20.45 – 21.45 uur Serious game: Aan de slag met scenario’s 
21.45 – 22.00 uur Vervolgstappen, door Jacqueline van Dongen 
22.00 uur  Borrel 
 
Op 8 februari is er eenzelfde inhoudelijk programma met inloop van 09.00-09.30 uur.  
 
 
Aanmelden 
 
Graag ontvangen wij uw aanmelding/afmelding voor 6 of 8 februari 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  
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