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Spelregels digitale bijeenkomst
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✓ Ga lekker zitten en neem wat drinken bij de hand

✓ Zet de camera aan, de microfoon staat op mute

✓ Zorg dat de laptop-camera goed op je gezicht is gericht

✓We gebruiken de chatfunctie in Teams alléén voor vragen

✓We werken met Menti-meter om ieder z’n inbreng mogelijk te maken 
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Welkom 
door programma manager Joey Reedijk
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Nuchtere en realistische aanpak Drechtsteden
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Opbouw bod en ambitie (elektriciteit)
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Vragen over het energiesysteem

Mentimeter vragen
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Het programma voor vanavond
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Plenaire bijeenkomst van 20.00 - 20.20 uur
1. Welkom + aftrap Regieteam Drechtsteden
2. Terugkoppeling resultaten restruimten

Vervolg in deelgroepen per zoekgebied 20.20 –21.10 uur:
3. Participatie zoekgebieden

a) Resultaten ronde 2

b) Keuzes en criteria gebieden

Plenaire vervolg 21.15-21.30

4. Afsluiting



22 oktober 2020

Ronde 3
UITWERKEN & OPLEVEREN

8 t/m 26 maart 

“Keuzes voor locaties + 
criteria toetsen:  
- restruimtes 

- uitwerkingsgebieden”

Ronde 2
TOETSEN & INPASSEN

25 jan. t/m 14 feb. 

“Schetsen en scenario’s 
toetsen en vertalen naar 

criteria o.b.v. de lokale kennis”

Ronde 1 
LUISTEREN & VORMGEVEN

1 t/m 18 december

“Een open gesprek voeren en 
ophalen lokale kennis”

Communicatie & Participatieplan

Toetsing met de opdrachtgever

Houden van de participatie

Voorbereiding door Royal HaskoningDHV
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Terugkoppeling resultaten restruimten: soorten
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◼ 1e ronde: wat vindt u van zon in restruimten?

◼ 1351 reacties op de enquête

◼ 6 inhoudelijke vragen

◼ Belangrijkste vraag:

Vraag 2 Antwoord (meerdere antwoorden mogelijk) %

Zo
n

n
e

p
an

e
le

n
 i

n
 r

e
st

ru
im

te
s 

m
o

ge
n

 b
ij Industriegebieden 75,5

Bedrijfsterreinen 71,5

(voormalige) stortplaatsen 59,6

Autowegen en spoor 51,6

Scholen 36,9

Woningen 29,7

Landbouwpercelen 11,1

Fiets- en wandelpaden 9,6

Open water 7,1

Natuurgebieden 2,6
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◼ 2e ronde: ideeën voor locaties.

Terugkoppeling resultaten restruimten: kansen
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Terugkoppeling resultaten restruimten: beschrijving
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◼ Concept versie:

◼ Restruimte voor zon is een gebied waar:

1. de toevoeging van zonne-energie de bestaande functie 
en waarde niet significant belemmert of waarde 
toevoegt.

2. de toevoeging van zonne-energie inpasbaar is in en 
ondergeschikt is aan het bestaande landschap, of het 
bestaande landschap versterkt.

◼ Proces:

◼ Altijd participatie

1. 

2. 
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3e ronde: denkmee.drechtsteden-platform
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Terugkoppeling resultaten restruimten: criteria
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◼ 3e ronde: bent u het eens met zon, al dan niet onder voorwaarden, in deze situatie?

◼ Alle situaties buiten Drechtsteden
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Bespreken keuzes en criteria zoekgebieden

◼ Agenda:

a) Resultaten ronde 2

b) Keuzes en criteria gebieden

c) Discussie en meningsvorming

◼ Duur groepsgesprek ca 50 minuten

◼ U wordt zo vanzelf ingedeeld in groepen per gemeente
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Gesprekken per 

zoekgebied

Kijfhoek

A15

A16
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Welkom terug
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Ronde 3
UITWERKEN & OPLEVEREN

8 t/m 26 maart 

“Keuzes maken voor locaties 
restruimtes en criteria voor 

zoekgebieden”

Ronde 2
TOETSEN & INPASSEN

25 jan. t/m 14 feb. 

“Schetsen en scenario’s 
toetsen en vertalen naar 

criteria o.b.v. de lokale kennis”

Ronde 1 
LUISTEREN & VORMGEVEN

1 t/m 18 december

“Een open gesprek voeren en 
ophalen lokale kennis”

Participatie

Toetsing met de opdrachtgever

Houden van de participatie

Voorbereiding door Royal HaskoningDHV
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Wat vindt u van de manier waarop we de participatie 
georganiseerd hebben?

Mentimeter vragen
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“Bedankt voor 
jullie inbreng en 
hulp in deze fase 

van de 
energietransitie


