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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)





Regionale 
Energiestrategie

Samenwerkings-
overeenkomst

Februari 2018

1. Gefaseerd los van aardgas

2. Afgaan van fossiele brandstoffen

3. Sterk inzetten op energiebesparing

4. Resterende energievraag invullen met duurzame bronnen

5. Dit realiseren met de hoogst mogelijke maatschappelijke opbrengst



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



Concept RES 
Drechtsteden



Nuchter en realistische aanpak Drechtsteden



Opbouw bod en ambitie (elektriciteit)



0,84 PJ = 13 windturbines of 252 ha zonnevelden



Opbouw bod en ambitie (elektriciteit)



Opbouw bod en ambitie (warmte)



Opbouw bod en ambitie (warmte)



Afwegingskader



• Eerlijk en realistisch deel van de landelijke opgave

• Op basis van ijkpunt inwoners: 2 PJ (0,56 TWh)

• Op basis van ijkpunt landoppervlakte: 0,6 PJ (0,17 TWh)

• Op basis van ijkpunt elektriciteitsverbruik 1,6 PJ (0,44 TWh)

Afwegingskader: Kwantiteit



• Opwek die recht doet aan natuur, ruimte en landschap

• Voorkeur clusteren van wind en zon

• Volgorde zon:

• Daken en gevels van gebouwen

• Onbenutte terreinen in bebouwd gebied

• Functiecombinaties in landelijk gebied

• Natuur en landbouw

Afwegingskader: Ruimtegebruik



• Netimpact

• Optimaal benutten van beschikbare capaciteit

• Waar mogelijk clusteren van projecten

• Projectrendement

• Het inzetten van de best beschikbare techniek om een zo hoog mogelijke 

energieopbrengst per geïnvesteerde euro te verkrijgen.

• Sociaal-economische impact

• Werkgelegenheid

• Betaalbare energierekening voor iedereen

Afwegingskader: Energiesysteem efficiëntie 



• Inzet op twee vormen van participatie:

• Draagvlak en inspraak

• Financieel (minimaal 50% lokaal eigendom)

Afwegingskader: Draagvlak



Lokaal eigendom



Vervolgstappen



Vervolgstappen



Vervolgstappen (1)

• Participatieaanpak ten behoeve van RES 1.0

• Generieke activiteiten (gehele regio)

• Specifiek voor gebieden Kijfhoek, A15 en A16

• Uitvoeren gebiedsstudies Kijfhoek, A15 en A16

• Bepalen Energiemix voor deze gebieden

• Uitwerken Regionale Structuur Warmte en Transitievisie Warmte 2.0



Vervolgstappen (2)

• Vertalen Regionale Energiestrategie naar Programma Energie

• (Lokale) Verwerking in Omgevingsvisies

• Gespreksagenda Rijk



Proces
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Proces concept RES

Datum Onderwerp

17 juni 2020

18 juni 2020

Consultatiebijeenkomsten voor partners energieakkoord en volksvertegenwoordigers. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt de deelnemers gevraagd om te reageren en input te 
leveren op de concept-RES. 

6 – 10 juli 2020 Besluitvorming in dagelijks besturen (provincie, waterschappen en gemeenten) 
Verzending persbericht en openbaarmaking concept RES Drechtsteden. 
Verzending aan algemeen besturen ten behoeve van behandeling.

September 2020 Behandeling concept RES in gemeenteraden.

1 oktober 2020 Aanlevering concept-RES  bij Nationaal Programma RES




