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Aanleiding: Wereldwijde en landelijke afspraken

Verdere opwarming van de aarde tegengaan

• Klimaatakkoord Parijs (2015)

• Nationaal Klimaatakkoord (medio 2019)

• CO2 uitstoot met 49% verminderen (2030)

• Verdeling in 30 energieregio’s

• Drechtsteden is één energieregio



Wat is een regionale Energiestrategie?

Energieregio’s geven samen invulling aan afspraken klimaatakkoord 

• Tenminste 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energieopwekking op land (2030)

• Substantiële bijdrage van iedere regio gevraagd (bod)

• Verzoek om waar mogelijk over te programmeren

• Gebouwen voorzien van duurzame warmte en schone elektriciteit (2050)

• Gemeenten hebben regierol in lokale warmtetransitie

• Transitievisie Warmte 

• 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen (2030) (voorwaarde woonlastenneutraal)



Belangrijke elementen

• Energiesysteem efficiëntie

• Aanpassing elektriciteitsnet (slim en efficiënt)

• Ruimtegebruik

• Ruimtelijke vertaling (zoekgebieden en locaties)

• Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak 

• Ruimtelijke, financiële en sociale invloed 

• Kwantiteit

• Energiemix (hoeveel & welke bronnen)

Wat is een regionale Energiestrategie?



• Eerlijk en realistisch deel van de landelijke opgave

• Op basis van ijkpunt inwoners: 2 PJ

• Op basis van ijkpunt landoppervlakte: 0,6 PJ

• Op basis van ijkpunt elektriciteitsverbruik 1,5 PJ

Afwegingskader: Kwantiteit



26
(240 meter)

48
(150 meter)

430 ha 
(860 voetbalvelden)

Uitgaande van indicatieve doelstelling van 1,5 PJ



• Opwek die recht doet aan natuur, ruimte en landschap

• Voorkeur clusteren van wind en zon

• Volgorde zon:

• Daken en gevels van gebouwen

• Onbenutte terreinen in bebouwd gebied

• Functiecombinaties in landelijk gebied

• Natuur en landbouw

Afwegingskader: Ruimtegebruik



• Netimpact

• Optimaal benutten van beschikbare capaciteit

• Waar mogelijk clusteren van projecten

• Projectrendement

• Inzet best beschikbare techniek voor zo hoog mogelijke energieopbrengst

• Sociale impact

• Werkgelegenheid

• Betaalbare energierekening voor iedereen

Afwegingskader: Energiesysteem efficiëntie 



• Inzet op twee vormen van participatie:

• Draagvlak en inspraak

• Financieel 

• (streven naar minimaal 50% lokaal eigendom)

Afwegingskader: Draagvlak



Vervolgstappen



Proces concept RES
Wanneer Wat Wie

28 mei 2020
2 juni 2020
4 juni 2020

Informatiebijeenkomsten Partners Energieakkoord en volksvertegenwoordigers

17 juni 2020
18 juni 2020

Consultatiebijeenkomsten Partners energieakkoord en volksvertegenwoordigers

6 – 10 juli 2020 Besluitvorming Dagelijks besturen 
(provincie, waterschappen en gemeenten) 

September 2020 Behandeling concept RES Gemeenteraden

1 oktober 2020 Aanlevering concept-RES  bij Nationaal Programma RES




