
 
 
 

 

 gemeente  

Hardinxveld-Giessendam 
 
 

 Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Postbus 175 

3370 AD Hardinxveld-Giessendam 

t. 14 0184 

e. info@hardinxveld-giessendam.nl 

i. www.hardinxveld-giessendam.nl 

  
het Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden 
.... 
   

 

Onderwerp Ons kenmerk Uw brief Datum 

Zienswijze vastgestelde  
Concept RES Drechtsteden 

 
 

17 september 2020 
   
   

  

Geachte leden van het Bestuurlijk Overleg RES Drechtsteden, 

 
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft de Concept Regionale Energiestrategie 

Drechtsteden (Concept RES) besproken en heeft naar aanleiding daarvan een zienswijze 

vastgesteld. 

De zienswijze heeft de vorm van verzoeken die de raad mee wil geven aan het Nationaal Programma 

RES bij aanbieding van de Concept RES op 1 oktober 2020. De raad wil hiermee richting RES 1.0 

borgen dat, ondanks grote tijdsdruk en complexiteit, zorgvuldig gehandeld blijft worden, dat de juiste, 

verifieerbare toetsingscriteria gehanteerd worden (klimaatakkoord Parijs) en dat raad en inwoners 

volledig betrokken worden in het proces. De raad vindt dat de mate waarin de raad zelf en met name 

inwoners tot nu toe betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de RES onvoldoende. 

Waar nodig of gewenst heeft de raad verzoeken nader toegelicht. 

 
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, 

[CU] 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 [FPh] uitdrukkelijk in te zetten op [CDA, CU] 

burgerparticipatie. Participatie moet méér en beter, met lokale toon en lokale inzet [CU] 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 [CU].  

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 [PvdA, SGP].  

4.  [CU] In de RES 1.0 duidelijk onderscheid te maken tussen bod en ambitie. [SGP, FPh] De raad is 

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

Met opmerkingen [MT1]: Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan de participatiestrategie RES. Dit is een 
regionale taak. Uitvoering is in samenwerking met de 
individuele gemeenten, en lokale toon en inzet. Hierbij 
is een gespecialiseerd bureau (SIR) betrokken. 
Praktisch betekent dit dat vanaf september 2020 tal van 
activiteiten worden gestart die gericht zijn op participatie 
met burgers rondom de RES. De participatie is niet 
enkel gericht op (het peilen en/of vergroten van) 
draagvlak [T@B, SGP] maar juist ook op het bieden van 
de mogelijkheid inwoners, maar ook bedrijven en 
organisaties concreet invloed te hebben op de RES 1.0.  
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5. Een heldere [FPh] 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. 

[FPh] Duidelijk moet worden op welke onderliggende aannames het bod berust en in hoeverre het 

bod voldoende getoetst is aan het klimaatakkoord van 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 [FPh] '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'.  

8. Voor wat betreft de zoekgebieden in te zetten op het volledig benutten van de restruimten langs 

A15, Betuwelijn en Merwede-Lingelijn. 

9. Een vertaling te geven van de analyse van [CDA] 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. [CU] 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. 

10. Om, naast het perspectief dat volgt uit het grootschalig warmtenet van HVC, inzichtelijk te maken 

op welke wijze oplossingen [beproefde technieken - CDA] voor overige gebieden/gemeenten 

beschikbaar zijn, inclusief tijdpad. [FPh, PvdA] 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. 

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, [SGP] 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. [CU] Mogelijkheden open te laten om bij herijking van de RES de zienswijze te kunnen bijsturen. 

 
Wij vragen u het bovenstaande ter harte te nemen en te delen met het Nationaal Programma RES bij 

de aanbieding van de Concept RES op 1 oktober 2020.  

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop 

Met opmerkingen [MT2]: De concept RES is reeds 
door het Landelijk Programma RES ter informatie 
bekeken. De terugkoppeling was heel positief, met 
name over de realiteitszin en omvang van het bod. 

Met opmerkingen [MT3]: Belangrijk is dat de RES een 
strategie is die voor de realisatie ervan grotendeels 
afhankelijk van de, nog op- en vast te stellen, 
omgevingsvisie. Hierin heeft de raad een belangrijke 
rol. 

Met opmerkingen [MT4]: De globale zoekgebieden 
worden via onderzoek (waar ook participatie onderdeel 
van is) vertaald naar locaties waar mogelijkheden voor 
zon- en windenergie zijn. Dan komen we in een 
volgende fase waarin besloten moet worden óf 
daadwerkelijk tot realisatie overgegaan wordt: hierin 
speelt de raad een cruciale rol.  

Met opmerkingen [MT5]: 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.  

Met opmerkingen [MT6]: De RES is in onze regio 
gekoppeld aan het Regionale Energieakkoord dat 
bestaat uit 5 focusgebieden. Hierin is al behoorlijk wat 
samenhang gebracht in de verschillende opgaven die 
wij als gemeenten hebben. Denk ook aan 
energiebesparen, mobiliteit, etc. 


