
 

 

Motie “Behoud ons karakteristieke landschap” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 24 juni 2021 betreffende de 
behandeling van het raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES) Drechtsteden 1.0: 

Constaterende dat:  

 Draagvlak onder onze inwoners voor de RES Drechtsteden van het allergrootste belang is, en we de 
inwoners nodig hebben voor de energietransitie; 

 Dat voorgesteld wordt om twee gebieden voor grootschalige opwekking van zonne-energie in onze gemeente 
verder uit te gaan werken (A15-Parallelweg en Betuweroute); 

 Er in de toekomst mogelijk verder onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden en wenselijkheid van 
energieopwek door (een) windmolen(s) bij het onderzoeksgebied Avelingen;  
 

Overwegende dat: 

 Er in een dichtbevolkte regio uiterst zorgvuldig omgegaan moet worden met de beschikbare ruimte; 

 De uitdagingen die voorliggen complex en veelomvattend zijn en een grote impact hebben; 

 De gemeente voornamelijk een faciliterende rol vervult ten opzichte van particuliere initiatieven van 
perceeleigenaren; 

 De gemeenteraad als bevoegd orgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen een kaderstellende rol heeft;  

 Een zonneveld met, zoals voorgesteld, een maximale diepte van 250 meter een forse ruimtelijke impact 
heeft in het verder nog ongerepte agrarische landschap ten noorden van de Betuweroute; 

 De RES 1.0 niet de bedoeling kan hebben dat rendabele agrarische gronden (zoals ten noorden van de 
Giessendamse Tiendweg) worden opgegeven voor duurzame energieopwekking;  

 De cultuur-historische waarden en landschapsstructuren (zoals de Giessendamse Tiendweg met de 
bijbehorende Tiendwegse Molen) niet hun waarde mogen verliezen; 

 Er in de raad geen meerderheid is voor energieopwekking door middel van windmolens in de Avelingen. 

Verzoekt het college:  

Voor het lokale uitwerkingsprogramma van de RES 1.0 de volgende kaders mee te nemen: 

 Bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie de focus te leggen op de opwek van energie op 
grootschalige daken en in restruimten; 

 In afwachting van het onderzoek inpassing tracé Boezemkanaal niet tot realisatie over te gaan van 
grootschalige zonnevelden in dat gebied; 

 Bij het eventueleuitwerkingsgebied voor grootschalige zonne-energie ten noorden van de Betuweroute op 
Hardinxveld-Giessendams grondgebied een harde grens bij de Giessendamse Tiendweg te trekken met het oog 
op behoud van het karakteristieke (agrarische) landschap; 

 Geen energie te steken in verder onderzoek naar de haalbaarheid van energieopwek door wind in de Avelingen 
en deze ontwikkeling in de buurregio Alblasserwaard blijvend kritisch volgen.   

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Is getekend, 
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