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Geachte mevrouw, heer, 
 

Graag bieden wij u de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES) ter bespreking aan.  

 

Na een intensief traject met input vanuit vele partners, belanghebbenden en ook u als 

volksvertegenwoordigers, kunnen we zeggen dat de Drechtsteden er in zijn geslaagd een gedegen concept 

RES vorm te geven. De concept RES Drechtsteden gaat uit van een nuchtere en realistische aanpak om zo 

regionaal invulling te geven aan het behalen van (inter-)nationale doelstellingen met betrekking tot de 49% 

CO2 reductie in 2030 en de groei van hernieuwbare energie. Dit is een belangrijke volgende stap op weg 

naar een uiteindelijk energieneutrale regio in 2050.  

 

Deze concept RES biedt perspectief om te komen tot een betaalbare, betrouwbare, duurzame en 

rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid 

en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. 

 

De concept RES is een belangrijke tussenstap op weg naar de RES 1.0. Een stap in een proces waarin nog 

volop ruimte aanwezig is voor (lokale) inbreng, verdieping en om zaken nader uit te werken. Op deze manier 

komen we  in onze uiteindelijke RES tot een maatschappelijk gedragen, realistisch en uitvoerbaar plan. 

 

Het is bovendien een belangrijk moment om gezamenlijke standpunten te duiden en richting te geven aan de 

stappen die nog gezet moeten worden. De concept RES is de basis voor het brede maatschappelijke 

gesprek met  inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en volksvertegenwoordigers, met de intentie 

om inzichten op te halen die ons regionale proces en de bijbehorende strategie verder verbeteren.  

zorgvuldig worden ingevuld.   
 

Uw aandachtspunten en aanvullingen op de concept RES 

Wij willen u nadrukkelijk uitnodigen om uw aandachtspunten en aanvullingen kenbaar te maken aan het 

Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden. Om uw reactie zo goed mogelijk te kunnen verwerken, verzoeken wij 

u om de volgende vragen in uw raad te behandelen: 

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? 
 
Het verzoek is daarnaast om de reactie van uw raad te rubriceren naar de volgende hoofdthema's: 

I. Bod, ambitie en aanpak elektriciteit 

II. Bod, ambitie en aanpak warmte 

III. Leidende principes & afwegingskader 

IV. Vervolgstappen 

 

Het Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden ziet uw reactie graag uiterlijk op 1 oktober 2020 tegemoet. Zij 

dienen de concept RES in namens de zeven gemeenten, provincie en waterschappen. Hierbij maken zij de 

opgehaalde reacties kenbaar aan het Nationaal Programma RES zodat deze meegenomen worden in de 

weging van onze concept RES in het landelijke proces. Daarnaast wordt uw input uiteraard meegenomen in 

de verdere uitwerking. 



Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris (wnd.),               de burgemeester, 
  
  
 
 
P. Naeije                                A.J. Moerkerke 
 
 
 
 
 
Bijlage: Inhoudelijke toelichting Concept RES Drechtsteden  
  


