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Onderwerp  Participatie 

energietransitie 

Geachte mevrouw, heer, 

Als energieregio Drechtsteden en daarmee ook Papendrecht staan we voor de transitie naar een 

energieneutrale regio in 2050. De komende jaren ligt het accent vooral op het verduurzamen van 

woningen en gebouwen en de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief zoals bijvoorbeeld 

een warmtenet. Het afgelopen jaar zijn over deze transitie in de concept RES en Transitievisie 

Warmte 1.0 al uitgangspunten beschreven. De verdere vertaling van deze uitgangspunten is nodig om 

te voldoen aan de opgaven vanuit het Klimaatakkoord. De benodigde verdieping geven wij samen met 

inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheden in de regio Drechtsteden vorm in 

de RES 1.0 en Transitievisie Warmte 2021. Dit gebeurt aan de hand van verschillende 

participatietrajecten op verschillende thema's. 

Participatietrajecten  

De gesprekken over de verdere uitwerking en vormgeving van de uitgangspunten starten 23 oktober 

2020. Vanaf dat moment gaat iedere gemeente afzonderlijk of gezamenlijk met andere gemeenten in 

gesprek over de thema's Warmte, Energiebesparing, Zoekgebieden grootschalig zon en windenergie 

en over Energie-infrastructuur. Het onderwerp bepaalt of de gesprekken lokaal of regionaal worden 

gevoerd. Om de vraag aan de samenleving te verdelen, worden de onderwerpen opeenvolgend 

behandeld. Startend met het thema Warmte.  

Start participatietraject Warmte 

Voor het thema Warmte wordt in de vorm van een enquête op lokaal niveau vragen gesteld over 

wanneer de overstap naar aardgasvrij voor de samenleving reëel en behapbaar is en wat de criteria 

zijn die bepalen welke warmtevoorziening voor welke wijk de voorkeur heeft. Verdere uitvraag over dit 

thema gebeurt op het online participatieplatform waar de inwoners wordt gevraagd om te reageren op 

stellingen en hun inbreng te leveren door het beantwoorden van vragen gericht op het thema. Medio 

februari presenteren we de conceptresultaten aan de samenleving en gaan we het gesprek aan over 

hoe men betrokken wil worden bij verdere planvorming per wijk. 

De opgehaalde informatie dient als input voor de uitwerking van de Transitievisie Warmte 2021. In 

deze visie leggen we waar mogelijk voor de regio en Papendrecht specifiek een realistisch tijdspad 

vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, 

zijn ook de potentiële alternatieve energie infrastructuren bekend. Besluiten hierover volgen in de 

wijkuitvoeringsplannen die na vaststelling Transitievisie Warmte 2021 worden opgesteld.  

  



Communicatie richting de samenleving 

In de vorm van een social media campagne, nieuwsberichten op de gemeentelijke website en het 

huis-aan-huis-blad ontvangt de samenleving een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête en 

hun mening te laten horen op het participatieplatform. Ook ontvangen maatschappelijke organisaties 

een uitnodiging per brief om hun achterban te mobiliseren hun mening te geven.  

Participatietraject overige thema's  

Externe bureaus en de regio ondersteunen de gemeente bij de invulling, uitvoering en uitwerking van 

de participatietrajecten. Met hen werken we op dit moment aan het vormgeven van de 

participatietraject voor de andere thema's. U ontvangt binnenkort een uitgebreide raadsinformatiebrief 

over de uiteindelijke invulling van deze trajecten en informatie over het vervolgproces.  

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 

de secretaris,  de burgemeester, 
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