
 

1 
 

Terugmelding Informatiebijeenkomsten Concept RES Drechtsteden 
28 mei 2020, 2 juni 2020 & 4 juni 2020 
 

Opening 
De drie informatiebijeenkomsten zijn met een welkomstwoord van Jacqueline van Dongen geopend, 
waarbij het doel van de avond is toegelicht (informeren) én is aangegeven dat er op 17 en 18 juni 
consultatiebijeenkomsten volgen. Tijdens de consultatiebijeenkomsten zal er ruimte zijn voor het 
aangaan van de dialoog en het leveren van input. 
 

Presentatie (zie bijlage) 
Ron de Graaf (projectleider) heeft de deelnemers tijdens de drie informatiebijeenkomsten 
vervolgens aan de hand van de bijgevoegde presentatie1 meegenomen in de inhoud van de concept 
Regionale Energiestrategie Drechtsteden (concept RES).  
 
Inleiding opgave (sheet 1 t/m 7) 
Aan de hand van de presentatie duidt Ron dat dertig energieregio's in Nederland naar aanleiding van 
onder andere het nationaal Klimaatakkoord voor de opgave staan om 35 Terawattuur (TWh) 
grootschalig hernieuwbare energie op te wekken én te komen tot een aardgasvrije gebouwde 
omgeving. De opgaven komen voort uit de Klimaattafel Elektriciteit en de Klimaattafel Gebouwde 
omgeving. Van iedere energieregio is gevraagd om een bod te doen ten opzichte van de landelijke 
opgave (welk deel wil onze regio voor zijn rekening nemen?). 
 
Om deze opgave goed in te kunnen vullen wordt van iedere energieregio gevraagd om een Regionale 
Energiestrategie (RES) op te stellen, waarin dit bod wordt opgenomen. Relevant voor de 
Drechtsteden is dat wij een pilotregio waren en in 2017 reeds een Regionale Energiestrategie hebben 
opgesteld, welke door alle 7 gemeenteraden is vastgesteld. De concept RES Drechtsteden is 
nadrukkelijk een verdieping van de bestaande Energiestrategie Drechtsteden op de onderdelen 
opwek elektriciteit en warmte. 
 
Ron duidt vervolgens dat de concept RES tot stand is gekomen in een intensief traject waar de 
gemeenten, provincie, de waterschappen en netbeheerder Stedin nadrukkelijk aan hebben 
bijgedragen. Uit deze beslissende partijen is ook een Bestuurlijk Overleg RES geformeerd. 
Naast deze partijen hebben ook de partners uit het Energieakkoord Drechtsteden bijgedragen en zijn 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen verkennend betrokken. 
 
De volksvertegenwoordigers en bestuurders van de deelnemers aan het Energieakkoord 
Drechtsteden zijn tijdens de totstandkoming reeds betrokken via de startbijeenkomst (5 november 
2019) en tussentijdse consultatiebijeenkomsten (6 en 8 februari 2020.  
 
Nuchtere en realistische aanpak Drechtsteden (sheet 8 t/m 14) 
Vervolgens is Ron ingegaan op de aanpak van de Drechtsteden. De Drechtsteden werken in deze 
opgave toe naar een nuchtere en realistische aanpak. We willen een eerlijk en realistisch deel van de 
landelijke opgave voor onze rekening nemen. 
 
Elektriciteit 
De aanpak met betrekking tot elektriciteit bestaat uit: 
a. Maximale inzet grootschalig zon op dak (binnen- en buitenstedelijk)  
b. Inventarisatie van maximale inzet op zon in restruimtes (binnen- en buitenstedelijk)   
c. Een Ambitie voor verkenning zon bij Kijfhoek en wind en zon langs de A15 en A16 

                                                           
1 De presentatie is naar aanleiding van de eerste informatiebijeenkomst op enkele onderdelen aangevuld. 
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Om onze bijdrage aan grootschalige opwek te bepalen hebben wij gekeken naar het technisch 
potentieel van de regio, waarbij rekening is gehouden met de mogelijk- en onmogelijkheden van 
onze regio. Daarnaast is de input die wij op de tussentijdse consultatiebijeenkomsten hebben 
verkregen belangrijk geweest in het bepalen van onze opbouw en aanpak. 
 
Met betrekking tot de landelijke opgave van 35 TWh grootschalige elektriciteitsopwek komen wij tot 
een bod van 0,66 PJ (0,183 TWh). Dit bod bestaat uit maximale inzet zon op dak (0,42 PJ), maximale 
inzet op zon in restruimtes (0,16 PJ) en de overige reeds gerealiseerde en geplande grootschalige 
projecten (0,08 PJ). 
 
Het komende jaar werken wij toe naar de RES 1.0 en verkennen wij, als onderdeel van onze ambitie, 
in drie globale zoekgebieden (Kijfhoek, A15 en A16 zie sheet 12 voor de zoekgebieden) of wij ons bod 
met 0,84 PJ (0,233 TWh) op kunnen rekken om te komen tot een totaal bod van 1,5 PJ (0,416 TWh). 
Deze ambitie van 0,84 PJ staat ongeveer gelijk aan 13 grote windturbines (240 meter hoog) of 252 
hectare zonnevelden. We verkennen de mogelijkheden voor een mix van zon en wind. 
 
Hoewel dit niet meetelt in het bod zetten we daarnaast maximaal in op kleinschalig zon op daken. In 
totaal gaat het om een extra opwek van 0,18 PJ (0,05 TWh). Samen met wat al gerealiseerd is (0,07 
PJ), leidt dit tot een opwek van kleinschalig zon op daken van 0,25 PJ in 2030.  
 
Warmte 
Wij komen met betrekking tot warmte tot een bod van 12.000 woningequivalenten. Deze worden 
voor 2030 aangesloten op een warmtenet om deze aardgasvrij te maken door:  
a. Uitbreiding van bestaande en nieuwe warmtenetten in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, 
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.  
b. Realisatie van Startmotor projecten met behulp van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije 
Huurwoningen.  
c. Realisatie van 2 proeftuinen Aardgasvrije Wijken in Sliedrecht (toegekend) en Zwijndrecht 
(aanvraag proeftuinronde 2020). 
 
Wij hebben daarnaast de ambitie om verder te gaan dan het bovenstaande bod en willen voor 2030 
in totaal 25.000 woningequivalenten aansluiten op een warmtenet om deze aardgasvrij te maken. 
Het tempo waarin wij deze ambitie kunnen realiseren wordt bepaald door de economische 
haalbaarheid.  
 
Wij kiezen de volgende voorkeursvolgorde waarin wij warmtebronnen toepassen:  

1. Direct bruikbare warmte, zoals restwarmte en geothermie. Door deze warmtebronnen 
optimaal te benutten, voorkomen we onnodige elektrificatie en beperken we het extra 
ruimtebeslag voor opwekking van elektriciteit. 
 

2. Met warmtepompen op te waarderen warmte, zoals warmte uit aquathermie, laagwaardige 
restwarmte of retourwarmte van een warmtenet. 
 

3. Onze minste voorkeur gaat uit naar de toepassing van te maken warmte. Hiervan is 
bijvoorbeeld sprake bij het gebruik van hernieuwbare gassen zoals groene waterstof en 
groen gas, waarbij het de verwachting is dat deze na 2030 grootschalig zijn toe te passen in 
specifieke situaties  

 
Afwegingskader (sheet 15 t/m 20) 
Ron heeft vervolgens het afwegingskader toegelicht dat bestaat uit vier thema's die vanuit het 
Nationaal Programma RES zijn aangedragen: 

a. Kwantiteit 
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b. Ruimtegebruik  
c. Systeemefficiëntie 
d. Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak 

 
Afwegingskader: Kwantiteit 
Bij het bepalen van het bod van onze regio aan de Rijksoverheid is ons vertrekpunt dat we een eerlijk 
en realistisch deel van de landelijke opgave op ons willen nemen. De Rijksoverheid legt geen 
doelstellingen per regio op, maar legt de opgave bij de 30 energieregio's om samen tot een totaal 
van 35 TWh in 2030 te komen. Met oog hierop hebben wij voor onszelf een indicatieve opgave 
bepaald op basis van drie ijkpunten ten opzichte van het totaal van  
Nederland. 
 
Op basis van deze ijkpunten komen wij tot de onderstaande indicatieve opgaven:  
o Op basis van ijkpunt inwoners: 2 PJ (0,6 TWh))  
o Op basis van ijkpunt landoppervlakte: 0,6 PJ (0,2 TWh)  
o Op basis van ijkpunt elektriciteitsverbruik: 1,6 PJ (0,4 TWh)  
 
Afwegingskader: Ruimtegebruik 
We kiezen voor een balans tussen opwek uit wind en zon die recht doet aan de natuur, ruimte en 
landschap. Centraal staat dat we aansluiten bij de kenmerken en identiteit van een gebied.  
 
We hanteren een volgorde voor zon:  

a) Daken en gevels van gebouwen 
b) Onbenutte terreinen in bebouwd gebied 
c) Functiecombinaties in landelijk gebied  
d) Natuur en landbouw.  

 
Daarnaast hanteren we in de zoekgebieden een voorkeur voor grootschalige clustering van wind en 
zon. 
 
Afwegingskader: Energiesysteem efficiëntie 
We hechten verder veel waarde aan een zo gunstig mogelijke verhouding tussen maatschappelijke 
kosten en baten.  
 
We maken met betrekking hiertoe onderscheid tussen:   
Netimpact: We houden rekening met de benodigde investeringen van Stedin door o.a. het zo goed 
mogelijk benutten van de beschikbare capaciteit en projecten te clusteren.  
 
Projectrendement: Het inzetten van de best beschikbare techniek om een zo hoog mogelijke 
energieopbrengst per geïnvesteerde euro te verkrijgen. Op locaties met lage aansluitkosten en een 
hoog projectrendement zijn er meer mogelijkheden voor financiële participatie. 
 
Sociaal-economische impact: We benutten de kansen die de energietransitie biedt door in te zetten 
op lokale werkgelegenheid, een betaalbare energierekening voor iedereen en het opleiden van lokaal 
personeel. 
 
Afwegingskader: Draagvlak 
We hechten veel waarde aan participatie. We zetten tenminste in op twee vormen van participatie:  
Draagvlak en inspraak: We zien veel meerwaarde in het actief laten participeren van bewoners bij 
gebiedsstudies. We betrekken omwonenden in de gebiedsstudies naar de mogelijkheden en 
randvoorwaarden.  
Financieel: We streven naar minimaal 50% lokaal eigendom conform Klimaatakkoord.  
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Ron licht vier vormen van lokaal eigendom toe: Mede eigenaarschap, Financiële deelneming, een 
Omgevingsfonds en een Omwonendenregeling (sheet 20). 
 
Vervolgstappen (sheet 21 t/m 24) 
De concept RES wordt in oktober 2020 ingediend bij het NP RES. Vervolgens werken wij het komende 
jaar toe naar de RES 1.0 die in juli 2021 wordt ingediend. Om nieuwe ontwikkelingen en technieken 
ook in de toekomst nog mee te kunnen nemen zal de RES vervolgens iedere 2 jaar worden 
geactualiseerd. 
 
Vervolgstappen (1) 
Als onderdeel van de opstelling van de RES 1.0 voeren we onze participatieaanpak uit. We maken 
onderscheid tussen de generieke activiteiten voor de gehele regio en specifiek voor de gebieden 
Kijfhoek, A15 en A16. We besteden expliciet aandacht aan de mogelijkheden voor lokaal eigendom.  
We voeren voor Kijfhoek, A15 en A16 gebiedsstudies uit die antwoord geven op de vraag wat een 
bepaalde energiemix betekent voor deze gebieden.  
 
We zullen de warmtetransitie verder uitwerken in de Regionale Structuur Warmte (toewijzing van 
bronnen en benodigde infrastructuur) en de Transitievisie Warmte (tijdpad waarop wijken van 
aardgas af gaan). Wij regisseren door kaders te stellen en ruimte te geven aan partijen.  
 
Vervolgstappen (2) 
Voor de uitvoering van de RES vertalen we deze door in een Programma Energie met onder meer 
aandacht voor zon op daken (zowel klein- als grootschalig) en zon in restruimten.  
 
Omgevingsvisie: De gemeenten, provincie en waterschappen besteden in hun omgevingsvisies 
aandacht aan de ontwikkellijnen, bod, ambities en beleidskaders van de RES. 
 
Een aantal gemeenten heeft al een concept-ontwerp omgevingsvisie. In deze gemeenten zal de RES 
worden geïntegreerd bij de eerstvolgende herziening van de omgevingsvisie. In een aantal andere 
gemeenten lopen het opstellen van het concept-RES en de ontwerp omgevingsvisie parallel aan 
elkaar en wordt de RES indien mogelijk meegenomen in de eerste ontwerp omgevingsvisie. Verder 
wordt in een aantal gemeenten en de beide waterschappen in de tweede helft van 2020 een 
ontwerp omgevingsvisie opgesteld. De provincie heeft een omgevingsvisie, en zal de RES meenemen 
in de eerstvolgende jaarlijkse herziening.  
 
Via de gespreksagenda met het Rijk werken we met het Rijk toe naar een integrale afweging en 
aansluiting op de nationale programma's voor energie-infrastructuur.  
  
Proces concept RES 
De concept-RES moeten wij op 1 oktober 2020 bij het Nationaal Programma RES indienen.  
De concept-RES moet op basis van de nationale kaders tenminste worden vastgesteld door de 
dagelijks besturen van de verantwoordelijke overheidspartijen (provincie, waterschappen en 
gemeenten).  
 
Ten behoeve van de zorgvuldigheid in dit proces en om recht te doen aan de positie van onze 
volksvertegenwoordigers, is er in onze regio voor gekozen om de partners van het energieakkoord 
Drechtsteden en de lokale volksvertegenwoordigers ook nadrukkelijk te betrekken. 
 
Hiertoe worden op 17 en 18 juni nog consultatiebijeenkomsten belegd én vindt in september 
behandeling in de gemeenteraden plaats. 
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Gestelde vragen en antwoorden 
Hieronder vindt u een overzicht van vragen die tijdens de drie informatiebijeenkomsten zijn gesteld 
en beantwoord. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende thema's: 

 Proces en aanpak 

 Energiebesparing en mobiliteit 

 Elektriciteit 

 Warmte 
 

Proces en aanpak 
Hoe wordt de RES in de Omgevingsvisie verwerkt? Op de Omgevingsvisie kan tot 25 juni 
gereageerd worden, de RES wordt in de zomerperiode verwerkt. Dat klinkt niet logisch. 
Gemeenten hebben een verschillende timing voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Waar 
mogelijk wordt de RES al meegenomen. Anders gebeurt dit bij de eerstvolgende herziening van de 
Omgevingsvisie. 
 
Jacqueline van Dongen noemt als voorbeeld dat in Zwijndrecht de Omgevingsvisie de inspraak ingaat 
nog zonder RES, wel op basis van reeds vastgesteld beleid. De Omgevingsvisie is een levend 
document waarbij de RES in Zwijndrecht later ingevoegd wordt. Daarbij houdt de raad inspraak. 
 
Ik mis in de presentatie de financiën. Zijn die wel duidelijk op 17 en 18 juni?  
Een voorbeeld: Een grotere elektriciteitsvraag kan tot gevolg hebben dat Stedin investeringen moet 
doen. Stedin legt die kosten door naar aangeslotenen. Daarom is het bijvoorbeeld slim om 
grootschalige opwek te combineren door zonneweides en windmolens bij elkaar te plaatsen, zodat er 
minder nieuwe kabels (investeringen) nodig zijn. Dit soort financiële kosten zijn op 17 en 18 juni 
echter nog niet in beeld.  
 
Hoe gaat de participatie er de komende jaren uitzien voor Kijfhoek en A15/16?  
In de concept RES zijn zoekgebieden opgenomen, maar nog geen locaties. De grootste focus voor 
verdieping en participatie ligt nu op deze drie zoekgebieden. Voor de verschillende zoekgebieden zal 
een participatieaanpak worden opgesteld. De participatie zal hierbij in etappes gaan. Eerste vraag 
voor het komende jaar is om te kijken waar en onder welke voorwaarden draagvlak is voor 
grootschalige opwek. 
 
De gemeente heeft het voortouw bij de uitvoering van de participatie binnen het eigen grondgebied. 
De gemeenteraad is in de participatietrajecten een belangrijke schakel en partner om te komen tot 
de RES 1.0. De rol van de raad is ook het gesprek aangaan met inwoners. 
 
Er moet een politiek bestuurlijke afweging gemaakt worden. Is het de bedoeling dat de concept 
RES in september vastgesteld wordt? Wordt het concept op eenzelfde manier voorgelegd aan de 
raden? Reageren de raden op basis van zienswijzen? Behoefte aan een gerichte vraag aan de raad 
en een eenduidige manier van behandelen. 
We staan voor een zorgvuldig proces met de volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en 
waterschappen. Het vaststellen van de RES is een taak van de gemeenten, de provincie en de beide 
waterschappen. Het NP RES stelt het niet verplicht de concept RES door raden vast te stellen of voor 
te leggen. Wij kiezen er echter wel voor om deze aan de raden voor te leggen. 
 
Tussen de concept RES en de RES 1.0 zit een participatieproces. Wij vragen de raden  hierin een 
schakel te zijn en te reflecteren: geef aan wat u verstandig vindt, waar u moeite mee heeft of 
waarover u verdeeld bent en wat u daarvoor mee wilt geven. Dat kan als eerste bij de consultaties op 
17 en 18 juni. Vaststellen van de concept RES doen de colleges. 
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In september vindt behandeling plaats in de raden. De behandelwijze is waarschijnlijk iets tussen een 
zienswijze geven en wensen en bedenkingen. Daarover vindt afstemming plaats met alle griffiers via 
de griffierskring. De gemeenteraden wordt niet gevraagd om de concept RES vast te stellen.  
 
Om het bestuurlijk proces in goede banen te leiden is er ook nauw overleg met de lokale ambtenaren 
om behandeling in de colleges op eenzelfde manier te doen. En in dezelfde week, vanwege 
openbaarheid van stukken. Overal wordt hetzelfde document voorgelegd. Ook bij de waterschappen 
en de provincie. 
 
Wat verwacht u van ons bij consultatie? Klopt het dat nog geen stukken zijn verzonden? 
Volgende week kunt u de presentatie van de gehouden informatiebijeenkomst tegemoet zien en een 
verslag op basis van de vragen die op de 3 avonden zijn gesteld. 
 
Tijdens de 2 consultatiebijeenkomsten zal in kleinere groepen het gesprek plaatsvinden. Graag horen 
we dan van u wat u (op basis van de presentatie en ontvangen informatie) goed vindt aan onze 
concept RES, wat u graag wilt aanvullen of aanpassen en waarover u nog uw bedenkingen heeft.  
De bijeenkomsten vinden niet fysiek plaats, maar wederom via MS Teams. De uitnodiging en 
mogelijkheid tot aanmelden kunt u binnenkort tegemoet zien. 
 
Is er aandacht voor het vroegtijdig samenwerken met de buurregio's als Gorinchem en 
Molenlanden bij traject zoeklocatie langs de A15?  
De contacten met Gorinchem en Molenlanden zijn er reeds. Zo wordt momenteel ambtelijk verkend 
of de participatie en de verdiepende studies mogelijk gezamenlijk opgepakt kunnen worden, om te 
voorkomen dat mensen die wonen in de grensgebieden met meerdere participatietrajecten en 
studies te maken krijgen. 
 
Is het benutten van ruimte en netbestendigheid in kaart gebracht t.o.v. andere opgaven zoals 
woningambities, beschikbaarheid van grond en ambities tot uitbreiding van A15 en A16?  
Ons bod bestaat uit zon op dak en zon op restruimten. Daarnaast kiezen we ervoor om ook de 
zoekgebieden aan u voor te leggen. In de periode tussen de concept RES en de RES 1.0 verkennen en 
verdiepen we of we in die gebieden ook mogelijkheden zien voor grootschalige opwek en of we 
daarmee ons bod eventueel kunnen ophogen (onze ambitie). Dat hangt volledig af van de uitkomsten 
van de verdiepende studies en de participatietrajecten. In de verdiepende studie zal ook nader naar 
de netbestendigheid en ambities op andere beleidsvelden worden gekeken. 
 
Stel dat het Rijk het onvoldoende vindt, de optelsom van alle RES-sen, wat dan? 
De rijksoverheid heeft het aan regio's gelaten een bod te doen. Wanneer de optelsom onvoldoende 
blijkt, zal het de regio's in eerste instantie vragen om hier zelf uit te komen.  
 
Op basis van de reeds ingediende RES-sen is overigens al gekomen tot de benodigde 35 TWH (tot 
2030). Dat betekent echter niet dat wij niets meer hoeven te doen. Andere regio's hebben wel een 
bod ingediend dat misschien minder nuchter en realistisch is dan ons bod. De kans bestaat dat hun 
uiteindelijke bod kleiner wordt en/of dat er bij de realisatie toch plannen sneuvelen. Mede hierom 
heeft het Rijk ook opgeroepen om over te programmeren. Van de totale opgave neemt onze regio ca 
1% voor haar rekening. Het bod vanuit de waterschappen is vooral gericht op aquathermie. 
 

Energiebesparing & Mobiliteit 
Ik mis ambitie op energiebesparing. Valt dat buiten de RES? En hoe zit het met mobiliteit in de 
RES? Waarom geen woord over isoleren? 
De Drechtsteden hebben in 2017 als pilotregio reeds een Energiestrategie opgesteld. In deze 
strategie die ook door de 7 gemeenteraden is vastgesteld zijn 5 ontwikkellijnen opgenomen:  

1. Gefaseerd los van aardgas 
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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 

 
Deze Energiestrategie geldt nog steeds als basis voor onze aanpak en wij zetten in de huidige 
uitvoering dan ook nadrukkelijk in op energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen (alle energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken). 
 
De concept RES betreft vanwege het bod dat wij moeten doen vooral een verdieping op het 
onderdeel duurzame opwek. Hierdoor komt de inzet op energiebesparing in de concept RES minder 
nadrukkelijk naar voren. Wanneer we de RES 1.0 omzetten naar een programma Energie, komen alle 
5 de ontwikkellijnen hierin weer onverminderd terug.  
 

Elektriciteit 
We hebben nu een zeer betrouwbaar elektriciteitsnet en ik wil weten hoe de back up in de 
elektriciteitsvoorziening is geregeld. Ook bij inzet van zon en wind (minder betrouwbaar). Mist de 
leveringsgarantie die met name belangrijk is voor industrie en bedrijfsleven. 
De impact op het net in de Drechtsteden zoals in de concept-RES is te overzien. Nu is de 
leveringszekerheid bijna 100%. Met inzet van wind en zon wordt de uitdaging van levering wel iets 
complexer. Lokale keuzes gaan echter niet ten koste van leveringszekerheid, aangezien het 
energiesysteem op een hoger schaalniveau dan de Drechtsteden is ingericht. Wel kunnen lokale 
keuzen leiden tot minder optimale energiesystemen.   
 
Waar hebben we het precies over als we spreken over het bod van 0,66 PJ en de ambitie naar 1,5 
PJ vooral uit zon en wind? En als zoveel mogelijk geclusterd moet worden, welke frictie levert dat 
op? 
Van het bod van 0,66 PJ moet het grootste deel (0,27 PJ) nog gerealiseerd worden via zon op dak 
(veelal van bedrijven). Ook moet 0,11 PJ nog gerealiseerd worden op restruimten zoals langs wegen 
en op vuilnisbelten. We hanteren een voorkeursvolgorde waarbij we de minste bruikbare delen eerst 
benutten en de natuur als laatste optie. 
 
De ambitie van 0,84 PJ is in te vullen met 13 windmolens (240 meter) of 252 ha extra zonneweides 
(of een combinatie hiervan). We hebben nu een globale verkenning. Technisch gezien is het mogelijk. 
Grote vraag is of we het willen en waar. En of er draagvlak voor is.  
 
Zijn alternatieven als kernfusie en thorium opgenomen? En zo niet, waarom niet?  
De RES wordt na 2021 iedere 2 jaar geactualiseerd. We gaan nu uit van het gebruik van 
zonnepanelen en windmolens om energie mee op te wekken. Als de ontwikkelingen snel gaan, 
kunnen we de strategie bijstellen. Met een doeljaar van 2030 is het onwaarschijnlijk dat deze 
alternatieven dan reeds gerealiseerd zijn, daarnaast is lokaal draagvlak hiervoor ook onduidelijk.  
 
Als geplaatste windmolens in de toekomst zijn afgeschreven en er blijkt bijvoorbeeld inmiddels dat er 
in Nederland een thoriumcentrale is gebouwd, dan zou dit aanleiding kunnen zijn om de 
afgeschreven windmolens te verwijderen en geen nieuwe molens meer toe te staan (omdat er reeds 
op een andere manier in de energieopwekking wordt voorzien). 
 
Hebben we niet een enorme behoefte aan allerlei vormen van accu's nodig? Het elektriciteitsnet is 
te zwak om alles te bedienen.  
De opslag van energie is onderdeel van energiesysteem efficiency, wat we oppakken met de 
netbeheerder Stedin. Sommige vraagstukken zijn ook nationale opgaven, waarbij bijvoorbeeld ook 
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TenneT aan de lat staat. Opslag van energie in accu’s is over het algemeen wel erg duur, vandaar dat 
ook naar andere oplossingen wordt gekeken. 
 
N.a.v. de slide verdeling RES gebied en verschillende getallen o.b.v. inwoners, oppervlakte, etc. 
Aan welk aantal moeten wij voldoen in PJ?  
De Rijksoverheid legt geen doelstellingen per regio op, maar legt de opgave bij de 30 energieregio's 
om samen tot een totaal van 35 TWh te komen. Hoe dit over de regio's wordt verdeeld bepalen de 
regio's zelf door het bod dat zij indienen.  
 
Wij hebben voor onze regio met drie indicatieve opgaven op basis van landoppervlakte, inwoners en 
energieverbruik gevoel proberen te krijgen bij wat ons een realistisch en eerlijk bod is. Mede op basis 
van de indicatieve opgave en technische mogelijkheden stellen wij een bod van 0,66 PJ voor en een 
aanvullende te verkennen ambitie van 0,84 PJ. 
 
Daarnaast is discussie gevoerd over zichtlijnen bij molens Kinderdijk en plaatsen van windmolens. 
Graag duiding daarvan. 
De zichtlijnen vanuit Kinderdijk worden meegenomen en benoemd in de concept RES en worden 
meegenomen in de verdere verdieping en uitwerking richting de RES 1.0. 
 
Wat wordt verstaan onder zon op restruimten?  
Restruimten zijn bijvoorbeeld voormalige stortplaatsen, braakliggende terreinen bermen en 
bouwvlakken op boerenerven. 
 
Het netwerk wordt uitgelegd op max vermogen. Klopt dat?  
Het energienetwerk is historisch opgebouwd in het voorzien van een maximale vermogensvraag. 
Groei van steden maakt dat nieuwe capaciteit wordt aangelegd voor afname, die capaciteit kan ook 
gebruikt kan worden voor teruglevering.  
 
Wat is de status van de ambitie, bedoeling om de ambitie voor 2030 te realiseren? 
Wat betreft status bod in relatie tot ambitie. Ons bod is 0,66 PJ. Daarnaast willen we richting e RES 
1.0 onderzoeken dit bod op basis van de verdiepende studies in de zoekgebied kunnen verhogen. Dit 
kan volgend jaar tot een besluit leiden om het bod te verhogen. 
 
Is er wel een keuze in de vorm van opwekken (windmolen of zon)? Stedin zal moeten investeren, 
dus we zijn gebonden aan de plaats waar bijvoorbeeld windmolens kunnen komen.  
Stedin verwacht geen capaciteitsprobleem om de afname te kunnen dekken. Wel is er vaker wind 
dan zon (factor 3). Dat vraagt om slim combineren en clusteren, alleen kiezen voor zon betekent 3x 
meer infrastructuur dan bij een keuze voor alleen wind. Er hoeft niet alleen gekozen te worden voor 
locaties bij bestaande infra, wel is het verstandig om bestaande infrastructuur zo mogelijk te 
benutten om sneller aan te sluiten en grote investeringen te voorkomen. Lukt dat niet, houdt dan 
rekening me een lange realisatietijd. 
 
Wordt er nu alleen gekeken naar zon en wind of ook naar andere mogelijkheden? Hoe zorgen we 
dat de opslag van bronnen en de vraag goed op elkaar aansluiten? 
Voor warmte is er een reeks van bronnen. Met betrekking tot elektriciteit zal dit zich toespitsen op 
zon en wind. Energiebesparing is ingecalculeerd in het Klimaatakkoord en speelt geen rol in het bod 
van de RES. Energieopslag is nog geen onderwerp in de concept RES maar wordt wel meegenomen 
naar de RES 1.0.  
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Waarom bij Kijfhoek alleen zon? Kijfhoek zou qua ruimte technisch wel geschikt zijn voor 
windmolens, maar dat zou nog nader bekeken worden.  
Voortschrijdend inzicht leert dat windmolens daar toch niet zijn in te passen. Het plaatsen van een 
grote windmolen zou pas rendabel zijn, maar dat kan niet vanwege de veiligheid (nabijheid 
spoorrangeerterrein). 
 
Is onze netcapaciteit voldoende en zo niet wanneer wordt dit aangepast? Voor een succesvolle 
transitie is smart grid van groot belang, als we vooral op zon en wind inzetten. Zijn onze netten nu 
daarop toegerust? Of moeten we wachten totdat Stedin klaar is met het moderniseren van het 
net? 
Het net in onze regio heeft nog veel capaciteit voor teruglevering. Inzet op zon en wind leidt dus niet 
direct tot knelpunten. Een grotere elektriciteitsvraag kan op termijn tot gevolg hebben dat Stedin 
investeringen moet doen. Stedin legt die kosten door naar aangeslotenen. Daarom is het 
bijvoorbeeld slim om grootschalige opwek te combineren door zonneweides en windmolens bij 
elkaar te plaatsen, zodat er minder nieuwe kabels nodig zijn. Bij de verdiepende studies wordt de 
impact op het net nadrukkelijk meegenomen en worden eventuele knelpunten inclusief financiële 
consequenties in beeld gebracht. 
 
De opslag van energie is onderdeel van energiesysteem efficiency, wat we oppakken met de 
netbeheerder Stedin. Sommige vraagstukken zijn ook nationale opgaven, waarbij bijvoorbeeld ook 
TenneT aan de lat staat. Opslag van energie in accu’s is over het algemeen wel erg duur, vandaar dat 
ook naar andere oplossingen wordt gekeken. 
 
Het huidige bod is een optelling van het regionaal potentieel. Is hier een plattegrond van? Hoeveel 
er waar wordt ingevuld?  
Een plattegrond zit bij de presentatie. Wat betreft de ambitie, die is alleen globaal weergegeven. 
 
Welk afwegingskader is gebruikt bij ons bod van 0,66 PJ? Is het niet voor de hand liggend om in 
dichtbevolkt gebied inwoneraantallen te hanteren? De ruimte t.o.v. bebouwing levert in ons 
gebied met woningbouwambities al snel beperkingen op. Wat is de status van de genoemde 
ambitie? Hoe wordt dit opgenomen in het concept? Of wordt dit niet opgenomen? 
De Rijksoverheid heeft niet opgelegd welk deel van de opgave de regio voor haar rekening moet 
nemen. We stellen voor om als regio Drechtsteden een eerlijk deel voor onze rekening nemen. Om 
gevoel te krijgen bij wat een eerlijk deel is hebben we gewerkt met indicatieve opgaven op basis van 
inwoners, landoppervlak en elektriciteitsverbruik.  
 
De status van de ambitie is dat we gaan onderzoeken of we het bod van 0,66 PJ kunnen vergroten. 
Dit kan volgend jaar bij de RES 1.0 leiden tot een uiteindelijk bod van 1,5 PJ, maar bijvoorbeeld ook 
tot een bod van 0,8 PJ óf 2,0 PJ. Noot: we zijn wel de kleinste energie regio van NL. 
 

Warmte 
Waarom ontbreekt waterstof in het bod? Daarnaast zijn er veel bedrijven die investeren in 
waterstof. Is dat alleen bedoeld voor de industrie? Hoe zit het met de beschikbaarheid van 
waterstof? 
Waterstof is een energiedrager en geen energiebron. De energie voor het maken van waterstof moet 
eerst worden opgewekt en de omzetting van waterstof gaat gepaard met rendementsverlies. Groene 
waterstof is nog niet op grote schaal beschikbaar en zal eerst ingezet worden voor de industrie, 
daarna naar verkeer en als laatste wellicht naar woningen. In de Drechtsteden is een warmtenet 
kansrijk met nu restwarmte, aquathermie en geothermie als bron. Waterstof zou in de toekomst als 
een warmtebron (pieklast en eventueel ook basislast) voor het warmtenet ingezet kunnen worden. 
Het is een bron voor een collectief net. 
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Zijn de warmtebronnen die we nu gebruiken CO2 neutraal? 
In Dordrecht heeft het warmtenet restwarmte van HVC als bron, (voor de helft CO2-vrij). De ambitie 
is om dit in de toekomst te vervangen door een mix van duurzame bronnen (bijv. door gebruik van 
waterstof). In de andere gemeenten is de inzet van geothermie en aquathermie voorzien. In de 
concept RES worden de bronnen per gemeente inzichtelijk gemaakt. 
 
Blijft de infrastructuur van gasnetten intact voor latere toepassingen zoals bijvoorbeeld waterstof? 
Wanneer een woonwijk volledig aardgasvrij is, zal de infra voor gas zoveel mogelijk weggehaald 
worden op een natuurlijk moment. Het is economisch niet rendabel een gasnet dat niet in gebruik is 
te laten liggen. Infrastructuur die nog in gebruik is, kan mogelijk ook worden ingezet voor duurzame 
gassen zoals waterstof (second life). Dit is echter nog volop in onderzoek op het ogenblik, en wordt 
niet voor 2030 als gangbaar alternatief verwacht.    
 
Zijn de bronnen ten behoeve van het warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht (aquathermie) nog 
onzeker, omdat hier nog pilots mee gedaan moeten worden?  
Voor het warmtenet dat in Volgerlanden Oost wordt aangelegd is aquathermie de voorziene 
warmtebron. Bij uitbreiding/toepassing van het warmtenet in andere delen van de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht is op dit moment een bronnenmix voorzien van restwarmte en aquathermie.  
 
Gaan we restafval importeren om aan de warmtevraag te kunnen voldoen via restwarmte? 
Nee, het warmtenet Dordrecht wordt gevoed door 1 van de 3 verbrandingsovens, en er zijn in onze 
regio meerdere en voldoende andere warmtebronnen die we kunnen benutten om in de vraag te 
voorzien. Uiteindelijk gaan we toe naar een circulaire economie, maar hierbij verwachten wij geen 
tekort aan beschikbare warmte. 
 
Hoe zit koelen van gebouwen in de RES?  
In de Transitievisie Warmte 2.0 (TVW 2.0) komt een verdieping op koelen. Ook in de Regionale 
Structuur Warmte die wij ten behoeve van de RES 1.0 opstellen is hier aandacht voor. Hierbij is 
vooral aandacht voor koeling bij kantoren en in nieuwbouw.  
 
De warmteproductie van datacenters is met 90% gedaald. Mogen we ervan uit gaan dat die lijn 
doorzet?  
De warmteproductie van datacenters neemt mogelijk af en bovendien moet de warmte vanuit data 
centers vanwege de lagere temperaturen die dat oplevert worden opgewaardeerd om hier woningen 
mee te kunnen verwarmen. Dit is echter vooral een uitdaging voor andere regio's in Nederland. Wij 
hebben in onze regio het geluk dat wij voldoende andere warmtebronnen tot onze beschikking 
hebben. Hierdoor is deze ontwikkeling bij datacenters voor ons minder relevant. 
 
Kan er meer worden verteld over de inzet van aquathermie, zoals welk type water wordt gebruikt? 
Aquathermie is een verzamelnaam voor een techniek waarbij warmtepompen hun warmte halen uit 
water. Denk aan warmtekoude opslag (WKO), warmte uit riolering (riothermie) en warmte uit 
oppervlaktewater. Deze technieken geven betere resultaten dan warmtepompen met lucht en zijn 
goed toepasbaar voor collectieve voorzieningen. Bij geothermie wordt warmte diep uit de aarde 
gehaald. 
 
Het Rijk wil een aantal kleine biomassacentrales bouwen. Komt biomassa voor in de concept RES? 
Waarom is niet voor biomassa als bron gekozen? 
Nee, we zijn zeer terughoudend met de toepassing van biomassa. Dit vanwege de vele 
warmtebronnen die reeds in onze regio aanwezig zijn. Deze bronnen maken dat wij naar huidige 
inzichten geen biomassacentrale nodig hebben om in de warmtevraag te voorzien. Bovendien staat 
te maken warmte bij ons het laagst in de prioriteit (dit heeft de minste voorkeur). 
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Biomassa is de laatste optie in de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen in deze regio. 
Eerst benutten we direct bruikbare warmtebronnen, als 2e de op te waarderen warmtebronnen en 
als 3e te maken warmte waaronder biomassa.  
 
Wordt er een koppeling gemaakt met het aantrekken van nieuwe bedrijven die warmte kunnen 
leveren? 
Nee. Er wordt niet specifiek gekeken om dat soort bedrijven aan te trekken. In onze regio is er geen 
tekort aan warmte dus ook geen specifiek doel om dergelijke bedrijven aan te trekken. 
In de kaart over warmte staat bij Hardinxveld-Giessendam twee keer aquathermie met 
verschillende coderingen. Klopt dit? 
Dit klopt. Het plaatje geeft aan welke warmtebron wordt voorzien voor een eventueel warmtenet in 
Hardinxveld-Giessendam. Voor die gemeente is zowel de basisbron als de alternatieve bron 
aquathermie. Belangrijk is wel om op te merken dat toepassing van een warmtenet op basis van het 
onderzoeksbeeld (Transitievisie Warmte 1.0) minder kansrijk lijkt.  
 
Wordt er ook ruimte ingebouwd in de plannen voor innovaties zoals de opslag van zonne- of 
windenergie zodat er meer mogelijk is zonder de belasting van het elektriciteitsnet sterk te 
vergroten? Bijv. de CESAR waar nu al proeven mee gedaan worden in een nieuwe woonwijk in 
Brabant.  (Centralized Electricity Storage And Recovery-systeem (CESAR). Het overschot aan groene 
elektriciteit wordt als warmte opgeslagen in een vat vol basalt. Op het moment dat daar behoefte 
aan is, kan deze warmte weer worden afgegeven. (Uit: De Ingenieur van vandaag.) 
Innovaties worden zeker meegenomen. In nieuwe woonwijken willen we de bron al direct 
meenemen. De infrastructuur is medebepalend, slim inrichten aan de basis is daarom aan te bevelen. 
Oplossingen als CESAR zijn interessant. We blijven echter ook kijken naar andere oplossingen voor 
slim gebruik. Opslag van energie is duur dus eerst kijken hoe dit uitpakt, en wie het oppakt.  
 

Sluiting 
Op 17 en 18 juni vinden de consultatiebijeenkomsten plaats. Vervolgens zal de concept RES in de 
week van 6 juli 2020 in de dagelijkse besturen worden behandeld. De concept RES zal na 
besluitvorming in de lokale colleges aan de gemeenteraden worden toegestuurd ten behoeve van de 
behandeling. Zie onderstaande schema voor een overzicht van de planning: 
 

Datum Reg./Lok. Onderwerp 
17 juni 2020 of 
18 juni 2020 
 

Regionaal 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 Lokaal Besluitvorming in dagelijks besturen (provincie, waterschappen en gemeenten) 
Verzenden persbericht en openbaarmaking concept RES Drechtsteden. 
 

September 2020 Lokaal Behandeling in gemeenteraden (waarschijnlijk met enige uitloop in oktober i.v.m. 
planning gemeenteraden). 
 

Oktober 2020 Regionaal Aanlevering concept RES (waarschijnlijk met enige uitloop in oktober i.v.m. planning 
gemeenteraden). 

 
Jacqueline dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, interesse en vragen en ziet alle 
aanwezigen graag bij de consultatiebijeenkomsten. U kunt een uitnodiging voor de 
consultatiebijeenkomsten spoedig tegemoet zien. 
 
 
Nagekomen vragen en opmerkingen kunt u altijd stellen via uw griffie, uw wethouder of 
energie@drechtsteden.nl  
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