
                                                                         
 

NOTITIE 

Aan:     Commissie Fysieke Leefomgeving 

Van:     Mark den Boer, commissiegriffier 

Datum:    19 januari 2021 

Onderwerp: Voorbereiding besluitvorming RES 1.0 en Transitievisie Warmte 

 

 

Voor 1 juli 2021 zal de raad worden gevraagd de RES 1.0 en de Transitievisie Warmte 2021 (TVW) 

vast te stellen. Daar waar de concept RES vorig jaar nog vooral over getallen ging (het bod van de 

regio aan het Rijk), moet de raad komend voorjaar concrete keuzes gaan maken over waar we 

bijvoorbeeld windmolens en zonneweides gaan bouwen. Daarbij is het maatschappelijk draagvlak 

enorm belangrijk. Voor u als volksvertegenwoordigers ligt er een schone taak om dat te wegen. U 

zult later worden aangesproken op de besluiten die u dit voorjaar gaat nemen.  

Besluitvorming over de RES 1.0 en de TVW vraagt van u als volksvertegenwoordigers een gedegen 

voorbereiding. Daarom wil ik u in deze fase alvast een aantal zaken meegeven. 

 

 Participatie 

De komende maanden zijn er een aantal gesprekken waarin de commissie/raad door de RES-regio 

Drechtsteden wordt gevraagd mee te denken: 

 20 en 25 januari: Regionale gezamenlijke werksessie gemeenteraden over de TVW 2021 

 9 februari: Lokaal gesprek met commissie Fysiek als onderdeel van de 2e participatieronde 
RES 1.0  

 24 maart: Lokaal gesprek met commissie Fysiek als onderdeel van de 3e participatieronde 
RES 1.0  

 30 maart: Lokaal gesprek met commissie Fysiek over de TVW 2021  
 

Daarnaast zijn er diverse participatiebijeenkomsten voor inwoners en organisaties. Daar kunt u als 

toehoorder aan deelnemen. Overigens zal in de RES 1.0 de opbrengst van het hele participatietraject 

ook worden opgenomen.  

JANUARI FEBRUARI MAART 

25 januari:  
Participatieavond zoekgebied 
Kijfhoek (2e ronde) 
Geïnteresseerde inwoners en 
belangengroepen 
 
26 januari:  
Participatieavond zoekgebied A16 
(2e ronde) 
Geïnteresseerde inwoners en 
belangengroepen 
 
28 januari:  
Participatieavond zoekgebied A15 
(2e ronde) 
Geïnteresseerde inwoners en 
belangengroepen 

1 februari:  
Participatieavond Natuur- en 
milieu organisaties 
Natuur- en milieu organisaties 
 
 
2 februari:  
Participatieavond Grondeigenaren  
Grondeigenaren en direct 
omwonenden 
 
4 februari:  
Participatieavond (Potentiële) 
initiatiefnemers 
Initiatiefnemers (commercieel en 
maatschappelijk) 

8 maart: 
Participatieavond zoekgebied 
Kijfhoek (3e ronde) 
Geïnteresseerde inwoners en 
belangengroepen 
 
9 maart: 
Participatieavond zoekgebied A16 
(3e ronde) 
Geïnteresseerde inwoners en 
belangengroepen 
 
11 maart: 
Participatieavond zoekgebied A15 
(3e ronde) 
Geïnteresseerde inwoners en 
belangengroepen 



                                                                         
 
Meer informatie over alle bijeenkomsten vindt u op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/dordrecht   

In december heeft al een eerste participatieronde plaatsgevonden via online bijeenkomsten en een 

online enquête over de overstap naar aardgasvrij wonen. De opbrengst vindt u op bovengenoemde 

website. 

 

 Regionale- en provinciale afstemming 

Dordrecht is niet de enige gemeente in de RES-regio Drechtsteden. Alle raden in de regio zullen 

dezelfde RES 1.0 voorgelegd krijgen. Ook Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de 

Waterschappen krijgen een energiestrategie voorgelegd. In Zuid-Holland zijn maar liefst zeven RES-

regio's. Het is voor zowel raden als Provinciale Staten als de AB's van Waterschappen een grote 

uitdaging om enigszins eenduidigheid in de keuzes te krijgen en zo invloed te hebben en houden op 

de energiestrategieën.    

Een tip die ik veel hoor een lees is het op politiek partijniveau afstemming zoeken tussen raden, 

Staten en de waterschappen.  

Wellicht is het ook nog een idee om komend voorjaar vanuit de griffies van de Drechtsteden een 

sessie te organiseren waar tussen raden kan worden afgestemd over eventuele amendementen op 

de RES 1.0 Drechtsteden. Als u daar behoefte aan heeft dan hoor ik dat graag. Dan kunnen we 

regionaal de mogelijkheden verkennen.  

 

 Informatie 

Er is op internet ontzettend veel informatie te vinden die u helpt uw rol als raads- of commissielid in 

het RES-dossier in te vullen. Een aantal suggesties/aanbevelingen vanuit mijn kant: 

 Video: Regionale Energiestrategieën en de rol van de raad: https://youtu.be/87mNtirqV2Y  

 Leeromgeving voor participatie bij duurzaam opwekken: 

www.energieparticipatie.nl/volksvertegenwoordiger  

 Democratische energietransitie: https://lokale-

democratie.nl/cms/view/57979843/democratisering-in-de-energietransitie  
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