
Zienswijze Concept RES
Bijlage 5 voorstel zienswijze:

Brief Bestuurlijk Overleg BO RES



algemeen

5. Helder onderbouwing
cijfers en aannames

4. Duidelijk onderscheid
Bod & Ambitie

9. Impact en benodigde inzet
electriciteitsnet in beeld.

10. Warmtebronnen/opties
buiten HVC-warmtenet 
in beeld. 



participatie

2. Inzet burgerparticipatie, 
lokale toon, lokale inzet

1. Volledig en tijdig 
betrekken raad

14. Bij herijking RES zienswijze 
bij kunnen sturen



proces

6. Consequenties bij onvoldoende
bod t.a.v. landelijke opgave in beeld.

12. Meer en transparanter
afstemmen buurregio’s

11. RES ook dienstbaar 
aan overige opgaven 
duurzaamheid

13. Duidelijke tijdlijn en 
mijlpalen gekoppeld aan
gevraagde lokale inzet.

3. Definities & 
spelregels 
opnemen.



zoekgebied

7. Rol en verantwoordelijkheid
lokale overheid in 
zoekgebieden duiden. 

12. Meer en transparanter
afstemmen buurregio’s

8. Benutten restruimte



ZIENSWIJZE

De raad verzoekt:



1. 
In het vervolg van de totstandkoming van de RES 1.0 

volledig betrokken te worden. De raad had in een eerder 
stadium actiever betrokken willen worden bij de 

totstandkoming van de Concept RES, zowel op inhoud als 
op proces. Nu heeft de raad in zeer korte tijd veel nieuwe, 
complexe informatie moeten verwerken en eigen maken. 



2. 
Bij de totstandkoming van de RES 1.0 uitdrukkelijk in 

te zetten op burgerparticipatie . Participatie moet 
méér en beter, met lokale toon en lokale inzet met 
een positieve en opbouwende insteek die ten goede 

aan de betrokkenheid van de burger en het 
bedrijfsleven en daarmee de realisatie van de RES. 



3. 
Zorg te dragen voor een begrippenlijst en heldere 

definities. Dit ten behoeve van leesbaarheid en 
interpreteerbaarheid. De raad heeft behoefte aan 

definiëring van begrippen en duidelijke spelregels  voor 
het opstellen van de RES 1.0. Ten aanzien van de spelregels 

verzoekt de raad ook de mogelijkheid duurzame 
[weersonafhankelijke] energiebronnen naast zon- en 

windenergie onderdeel te maken van de RES



4.  
In de RES 1.0 duidelijk onderscheid te maken 
tussen bod en ambitie. De raad is van mening 

dat de focus vooral gericht moet zijn op het 
realiseren van het bod. 



5.
Een heldere praktische en theoretische onderbouwing te 
geven van de totstandkoming van het cijfer van 0,66 PJ, 
zowel in getal - in relatie tot de landelijke opgave - als in 

realiseerbaarheid. 
Duidelijk moet worden op welke onderliggende aannames 
het bod berust en in hoeverre het bod voldoende getoetst

is aan het klimaatakkoord van Parijs

Tekstsuggestie: Klimaatwet ipv klimaatakkoord Parijs



6. 
Inzichtelijk te maken wat de eventuele 

consequenties, zowel positief als negatief, zijn 
mocht het bod onvoldoende blijken t.a.v. de 

landelijke opgave. 



7. 
Duidelijk te maken wat de rol en verantwoordelijkheid is 
van de individuele gemeenten en welke spelregels precies 
gelden bij de verkenning in de drie 'globale zoekgebieden' 

zoals deze in de Concept RES zijn opgenomen. Tevens 
duidelijk te maken wat het resultaat en de daar aan 
gekoppelde consequenties zijn van de verkenning in 

genoemde 'globale zoekgebieden' . 

Noot: reeds in de RES opgenomen op initiatief van Hardinxveld-Giessendam is de zin: 
In de betreffende gemeenten is op dit moment geen draagvlak voor

het realiseren van nieuwe windturbines. [pag 21] 



8.
Voor wat betreft de zoekgebieden in te zetten 
op het volledig benutten van de restruimten
langs A15, Betuwelijn en Merwede-Lingelijn.

Tekstsuggestie: waar mogelijk ipv volledig



9.
Een vertaling te geven van de analyse van de impact op 

het energienet naar individuele gemeenten zodat helder 
is waar het net wel en niet voorbereid is op de impact van 
de RES. De haalbaarheid onderzoeken door onder andere 
een kosten-baten analyse uit te voeren. Op deze manier 

wordt tijdig helder wat nodig is aan bijvoorbeeld 
investeringen om voldoende netcapaciteit te creëren.

Noot: deze rol is reeds belegd bij Stedin



10. 
Om, naast het perspectief dat volgt uit het grootschalig 

warmtenet van HVC, inzichtelijk te maken op welke wijze 
oplossingen [beproefde technieken] voor overige 

gebieden/gemeenten beschikbaar zijn, inclusief tijdpad. De raad 
vindt het van belang dat zorgvuldig getoetst wordt in hoeverre 
warmtebronnen duurzaam zijn, dan wel binnen afzienbare tijd 
duurzaam te maken zijn om te voldoen aan de afspraken in het 

klimaatakkoord van Parijs.

Advies: is dit weg te laten uit de zienswijze en mee te geven als input voor de Transitie Visie Warmte. 

Deze heeft precies als doel dit punt uit te werken en is zo ook opgepakt door de gemeente Hardinxveld-
Giessendam. 

Tekstsuggestie: klimaatwet ipv klimaatakkoord Parijs



11.
Zorg te dragen dat de RES bijdraagt aan 

gerelateerde ruimtelijke, milieu- en sociaal 
maatschappelijke opgaven zoals op het gebied van 

biodiversiteit, lucht- water- en 
bodemverontreiniging, circulaire economie, 
woningbouw en maatschappelijk vastgoed, 

bereikbaarheid, etc..



12. 
Meer en transparanter af te stemmen met de 

buurregio's, met daarin een rol voor de individuele 
gemeenten.



13. 
Een scherpe tijdlijn met alle stappen tussen de 
mijlpalen, evenals inzicht in wat het vraagt van 

de individuele gemeente aan capaciteit, 
ureninzet en budget.



14. 
Mogelijkheden open te laten om bij herijking 
van de RES de zienswijze te kunnen bijsturen.

Tekstsuggestie: tweejaarlijkse herziening

Procesvraag: wenselijk zienswijze plek te geven in toekomstig beslistraject RES?


