
 
Amendement “RES = Onbetaalbaar = Onhaalbaar” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 17 september 2020, 

Constaterende dat:  

 Duitsland geeft een bonus aan wie een aardgasaansluiting neemt omdat het de schoonste 
fossiele brandstof is. Wie in Nederland aardgas stookt wordt als vervuiler gezien en daarom 
moeten alle acht miljoen woningen aardgasvrij. 

 Nederland is verantwoordelijk voor slechts 0,35% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot en dit 
kabinet zorgt voor minder opwarming van de aarde van slechts 0,00007 graden in 2030. Hiervoor 
moet onze betrouwbare aardgasvoorziening (netwerken en leveringen), de beste ter wereld, 
plaatsmaken voor onbetrouwbare, peperdure warmtepompen, geothermie, warmtenetten die 
slechts voor maximaal 50% duurzaam zijn, etc.. 

 Bestuurders proberen ons wijs te maken dat het “haalbaar en betaalbaar” zou zijn en de kosten 
van de verduurzaming van je woning zou je direct terugverdienen met een fors lagere 
energierekening. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat die verduurzaming voor vrijwel 
niemand rendabel is, zo’n € 30.000 tot € 60.000 tot een ton per woning en tientallen jaren duurt 
voordat die kosten zijn terugverdiend.  

 Netwerkbedrijven, AVI’s en Milieu Defensie lobbyen in Den Haag om de energietarieven sterk te 
verhogen om snel hun investeringen terug te verdienen en de zondaren te straffen. Ecorys stelt 
dat tegen 2030 het aantal huishoudens dat de energierekening nauwelijks of niet meer kan 
betalen zal verdubbelen naar 1,5 miljoen. 

 STEDIN 3,3 à 4,5 miljoen euro van ons vraagt om te investeren in de energietransitie hetgeen de 
gemeente een onevenwichtige vermogenspositie kan kosten. De 7.313 STEDIN klanten hier 
moeten dus een bedrag per klant tussen de € 451 en € 615 ophoesten. De energietransitie van 
deze 7.313 woningen kost tussen de 219 en 438 miljoen euro. Voor de privé eigenaren, kost dit 
tussen de 158  en 318 miljoen euro wat nauwelijks terugverdiend kan worden. 

Overwegende dat: 

 Het economischer en efficiënter is om het gasnetwerk te behouden en geleidelijk van aardgas 
naar waterstofgas om te schakelen. Om stroom grootschalig van Noordzee windparken en  
veengrond zonneweiden te produceren en via het landelijk elektriciteitnetwerk te distribueren 
waar tevens waterstofgas van gemaakt kan worden. Om stroom uit zonnepanelen op daken te 
produceren. Hierdoor zullen onze inwoners een fijn huis hebben, een betaalbare energierekening 
en een gezonde bankrekening. 

Verzoekt het college:  

De volgende zienswijze aan het bestuurlijk overleg RES Drechtsteden namens de Raad van 
Hardinxveld-Giessendam aan te reiken: “de Raad zich niet kan vinden in de Concept-RES 
Drechtsteden en verzoekt deze zienswijze mee te laten zenden naar het Nationaal Programma RES”.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

Was getekend, Fractie PHILIPPO, Robert Philippo 


