
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO 
  

  

Van Mark den Boer, commissiegriffier 

Aan Commissie Fysieke Leefomgeving  

Datum 17 december 2020 

Betreft Participatiegesprekken RES 1.0 en Transitievisie Warmte 
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Geachte commissie, 
 
Op dit moment wordt druk gewerkt aan het opstellen van de Transitievisie 

Warmte 2021 (TVW) en de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES). Beide 
trajecten kennen naast een inhoudelijke uitwerking in de komende maanden ook 
een intensief participatieproces. 
 
Voor de RES 1.0 geldt dat deze uiterlijk op 1 juli 2021 moet worden aangeboden 
aan het nationaal programma RES. Voor de TVW geldt dat deze uiterlijk in 2021 
moet worden vastgesteld. Vanwege de wederzijdse inhoudelijke 

afhankelijkheden tussen de beide documenten, hebben de gemeenten er echter 
voor gekozen om deze documenten parallel op en vast te stellen. 
 
Participatie 
 

 De eerste participatieronde is reeds gestart en loopt nog tot 18 
december. Deze participatieronde bestaat uit een enquête en 

locatieverdieping over restruimten én een drietal meedenkavonden over 
de zoekgebieden (14, 15 en 17 december). 

 De tweede participatieronde start op 25 januari en eindigt op 13 

februari. 
 De derde participatieronde start in maart. 

 

Raadsleden kunnen net als inwoners in de bovenstaande ronden participeren. 
Naast deze mogelijkheid wil het bestuurlijk overleg RES één regionale en drie 
lokale sessies met de gemeenteraden beleggen om met hen in gesprek te gaan 
over de RES 1.0 en de TVW. 
 
Voorstel 
 

Voor Dordrecht stel ik voor dit via de commissie Fysiek te laten lopen, als volgt: 
 

1. Regionale gezamenlijke werksessie voor gemeenteraden over de 
Transitievisie Warmte (Ongeveer 1 uur nodig). 
> Er wordt gedacht aan 20 of 21 januari. 

2. Lokaal gesprek als onderdeel van de 2e participatieronde RES 1.0 
(Ongeveer 1,5 a 2 uur nodig).  

> Op de agenda van de commissie Fysiek van 9 februari. 
3. Lokaal gesprek als onderdeel van de 3e participatieronde RES 1.0 

(Ongeveer 1,5 a 2 uur nodig in de week van 22 maart).  
> Die week geen reguliere commissie, dus een aparte sessie van de 
commissie Fysiek op 24 of 25 maart. 

4. Lokaal gesprek over de Transitievisie Warmte 2021 (Ongeveer 1 uur 

nodig). 
> Op de agenda van commissie Fysiek op 30 maart. 

 
Meer info: https://denkmee.drechtstedenenergie.nl  

https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/

