UITNODIGING
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN CONCEPT REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES)
28 mei, 2 en 4 juni 2020
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een van de drie informatiebijeenkomsten over de
concept-RES. Tijdens deze informatiebijeenkomsten informeren we u over de inhoud en is er
gelegenheid om vragen te stellen.
Vanwege de nog geldende coronamaatregelen, vinden de bijeenkomsten online plaats via MS
Teams. Om deel te nemen aan de bijeenkomsten dient u vooraf MS Teams te installeren op uw
computer (https://teams.microsoft.com). Nadat u zich heeft opgegeven voor een van de drie data,
ontvangt u van ons één dag voor aanvang per mail een link naar de meeting.
Data en tijdstippen
Donderdag 28 mei
Dinsdag 2 juni
Donderdag 4 juni

20.00 uur – 21.30 uur
20.00 uur – 21.30 uur
20.00 uur – 21.30 uur

Wie zijn uitgenodigd?
De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor de volksvertegenwoordigers van de zeven
Drechtstedengemeenten, de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland en de provincie ZuidHolland. Daarnaast nodigen wij de leden van de Programmaraad van het Energieakkoord
Drechtsteden uit.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar energie@drechtsteden.nl. Vermeld u daarbij
duidelijk de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen én met welk e-mailadres u wilt
deelnemen aan de sessie in MS Teams. Zo weet u zeker dat u juist bent aangemeld en op tijd de link
naar de meeting ontvangt. Aanmelden kan tot en met dinsdag 26 mei.
Toezenden stukken
Aanvankelijk was toegezegd om vooraf de presentatie mee te sturen met deze uitnodiging. In het
Bestuurlijk Overleg RES van 15 mei jl. is echter geconstateerd dat een losse presentatie toesturen,
zonder de noodzakelijke context, tot verwarring kan leiden. Door het BO RES is met oog hierop
besloten u na de informatiebijeenkomsten de presentatie van de concept-RES toe te sturen.
Toewerken naar 1 oktober 2020
De informatiebijeenkomsten maken onderdeel uit van het proces op basis waarvan wij op 1 oktober
2020 tot aanbieding van de concept Regionale Energiestrategie (RES) over willen gaan. Voor een
actueel overzicht van dit proces, verwijs ik u graag naar de bijlage.

Informatie vooraf
Via de onderstaande link komt u bij verschillende korte informatieve films die uitleg geven over de
Regionale Energiestrategie. De filmpjes zijn in opdracht van het Nationaal Programma RES gemaakt
en kunnen u alvast van wat achtergrondinformatie voorzien.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk
Vragen
Ik verzoek u om eventuele vragen met betrekking tot deze uitnodiging te richten aan
energie@drechtsteden.nl.
We zien uit naar uw bijdrage
We realiseren ons terdege dat de energietransitie en de RES van grote invloed zijn op ons gebied. We
hopen daarom velen van u te verwelkomen tijdens de bijeenkomsten. Uw inbreng op het proces en
de inhoud van de concept-RES, is van groot belang om met elkaar te komen tot een gedragen,
definitieve versie.

Namens het Bestuurlijk Overleg RES,
Jacqueline van Dongen
Regionaal Portefeuillehouder Energietransitie

