
 

UITNODIGING  
RAADSAVONDEN DUURZAME OPWEK ENERGIE MET ZON EN WIND 
23, 24 en 25 maart 2021  
 
 
Geachte raadsleden,   
 
Graag nodig ik u uit voor de raadsavonden over de duurzame opwek van energie met zon en wind. 
 

Aanleiding 
In oktober 2020 hebben we de concept-Regionale Energiestrategie (RES) aangeboden aan het Rijk. Het 
eerste beeld uit de concept-RES is nog behoorlijk abstract. Het moet nog tot leven komen. We werken 
de conceptversie daarom nu verder uit naar een definitieve versie: de RES 1.0.  
 
Op basis van de concept-RES willen we maximaal inzetten op energiebesparing en op zon op dak. We 
inventariseren ook waar we energie kunnen opwekken met zon in restruimten om zo aan ons bod van 
0,66 PJ te komen. Daarnaast onderzoeken we onze ambitie van 0,84 PJ met het grootschalig 
opwekken met zon en wind in de zoekgebieden bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15.  
 

Participatieronde 3 - Zon & Wind  
Een belangrijk onderdeel van de nadere uitwerking is het gesprek met onze samenleving. Al een aantal 
maanden organiseren we op meerdere manieren participatie om met onze inwoners en ondernemers 
vast te stellen óf, en zo ja onder welke randvoorwaarden en criteria de (grootschalige) opwekking van 
duurzame energie mogelijk is. Dit doen we in de derde participatieronde voor drie verschillende 
onderwerpen met betrekking tot de RES 1.0:  
- Plaatsing van zonnepanelen in restruimtes (enquête) 
- Grootschalige opwek van energie met zonnepanelen en windmolens in zoekgebieden (avonden) 
- Klimaatverandering en het energiesysteem (enquête) 
 
In de Drechtsteden streven we naar een RES 1.0 waarbij de lusten en de lasten eerlijk worden 
verdeeld. Het is dus voor ons zaak om, op basis van een gedegen analyse, tot keuzes te komen waar 
inwoners over hebben kunnen meedenken en waar begrip en support is. In vervolg op de RES 1.0 zal 
nog verdere uitwerking, locatie specifieke participatie en gemeentelijke besluitvorming plaatsvinden. 
 

Raadsavonden Zon & Wind  
De derde participatieronde loopt van 8 maart t/m 27 maart. Tijdens deze participatieronde gaan wij, 
net als tijdens de tweede participatieronde, ook graag met u als gemeenteraadslid in gesprek. De 
raadsavonden waarop wij met u in gesprek willen gaan, vinden voor de verschillende gemeenten op 
drie momenten plaats via MSTeams: 
  
• Dinsdag 23 maart – 20.00 tot 22.00 - Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht 

Link naar Teams meeting raadsleden 23 maart 2021  
 
• Woensdag 24 maart – 20.00 tot 22.00 - Alblasserdam, Dordrecht en Papendrecht 

Link naar Teams meeting raadsleden 24 maart 2021  
 
• Donderdag 25 maart  – 20.00 tot 22.00 - Sliedrecht en Zwijndrecht 

Link naar Teams meeting raadsleden 25 maart 2021 
 

  

https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee/surveys/9010
https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee/surveys/9303
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlMGMxNTEtNzdjZC00ZDZhLThiNjMtNGFlZjBjNTg1MmY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215f996bf-aad1-451c-8d17-9b95d025eafc%22%2c%22Oid%22%3a%2264897856-93b2-4bbf-982b-3143e2525b2e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY1MjRiOGMtYmM0Yi00NTdjLTg1NDctNDczNTE1MTM5M2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215f996bf-aad1-451c-8d17-9b95d025eafc%22%2c%22Oid%22%3a%2264897856-93b2-4bbf-982b-3143e2525b2e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRhODg2OTEtNjNlZC00MmIzLTgwODAtY2U3MDI0YTRkYzUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215f996bf-aad1-451c-8d17-9b95d025eafc%22%2c%22Oid%22%3a%2264897856-93b2-4bbf-982b-3143e2525b2e%22%7d


 

Programma voor deze avonden 

De raadsavonden bestaan uit een plenair deel, gevolgd door een deelsessie voor iedere gemeente. 
Tijdens de avond delen wij de resultaten uit de tweede participatieronde met u en gaan wij graag met 
u in gesprek over voorgelegde keuzes en criteria met betrekking tot duurzame opwek van energie. 
 
Waar we in de vorige participatieronde nog met u spraken over fictieve discussiebeelden, gaan we in 
deze ronde met u in gesprek over realistische uitwerkingsgebieden en aan te houden 
onderzoeksgebieden die uiteindelijk een plek in de RES 1.0 kunnen krijgen. Deze week zijn we dit 
gesprek ook met onze inwoners aangegaan.  
 

Help ons met uw input 
Uw betrokkenheid en input zijn zeer waardevol om tot een gedegen en gedragen RES 1.0 te komen.  
We hopen u dan ook te zien op 23, 24 of 25 maart!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Joey Reedijk  
Programmamanager Energietransitie Drechtsteden 


