
 

 
 
 

Dit verslag is geen letterlijke weergave of herhaling van alle presentaties. Het verslag biedt de belangrijkste punten van de avond. 

 
Verslag 1

e
 meedenkbijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard 

 
Dinsdagavond 10 december kwamen inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, 
volksvertegenwoordigers en andere betrokkenen voor het eerst samen om een startschot te geven 
voor het proces om te komen tot een concept-RES voor de RES-regio Hoeksche Waard. Nederland is 
verdeeld in 30 regio’s en alle RES-regio’s moeten op 1 juni 2020 een concept-RES indienen bij het Rijk, 
die beschrijft hoe de regio gaat voorzien in duurzame elektriciteit en warmte voor inwoners en 
bedrijven. 

 
Informeren en participeren  
Tijdens de avond werden de betrokkenen voornamelijk 
geïnformeerd over wat de RES inhoudt, welke aanpak de 
stuurgroep van de regio Hoeksche Waard heeft gekozen 
voor het proces, welke informatie er al ligt en wat er 
uiteindelijk ingediend moet worden bij het Rijk. In de 
stuurgroep zitten vertegenwoordigers van gemeente 
Hoeksche Waard; provincie Zuid-Holland, Waterschap 
Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin. Het doel van deze 
samenwerking is te komen tot een maatschappelijk 
gedragen en bestuurlijk vastgestelde RES. 
 
Naast het informeren is ook het gesprek aangegaan over hoe 
de betrokkenen denken over grootschalige duurzame 
energie opwek. De RES is uiteindelijk van iedereen en 
daarom is brede participatie met veel partijen erg belangrijk. 
In de 1e startbijeenkomst zijn de aanwezigen meegenomen 
in het proces dat de komende maanden doorlopen wordt. 
We staan aan het begin van het RES-proces en nog veel moet 
worden onderzocht.  

 
Tijdens de volgende 2 meedenkbijeenkomsten is dit anders. Dan voeren wij met elkaar het gesprek 
aan de hand van onder andere de resultaten van de schetsbijeenkomsten. Ook gaan wij dan meer 
inhoudelijk met elkaar in gesprek over de mogelijke scenario’s en wat deze scenario’s met zich 
meebrengen.   
 
Vertrekpunten RES 
De aanwezigen hebben tijdens de bijeenkomst aangegeven de energietransitie gezamenlijk aan te 
willen pakken. Verder  willen zij graag meewerken aan de RES en hierover niet alleen geïnformeerd 
worden, maar ook willen zij inspraak hebben. Ook zijn er op dit moment nog veel vragen. Deze 
betrokkenheid biedt vertrouwen in het RES-proces. 
 



 
 
Daarnaast zijn er al verschillende kaders vastgesteld de afgelopen jaren, zoals in de Energievisie 
Hoeksche Waard 2016-2020 met het Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie 2016-2020, 
Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard energieneutraal 2040 en de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. 
De uitgangspunten in deze stukken zijn een belangrijke basis voor het RES-proces.  
 
Hoogtepunten meedenkbijeenkomst 
De vraag aan de regio is om op een gedragen bod te komen voor 
het opwekken van duurzame energie. Aangezien dit vraagt om 
ruimte worden ook andere belangen geraakt: het is een integraal 
vraagstuk. In het RES-proces kijken we daarom breder en gaan we 
op zoek naar koppelkansen. We kijken of de energietransitie kan 
helpen oplossingen te bieden voor andere vraagstukken in de 
regio.  
 
De vraag hoeveel TWh uur regio Hoeksche Waard moet opwekken, 
is op verschillende manieren te beantwoorden. Men kan kijken 
naar de ruimte in de regio in vergelijking met de andere regio’s, 
het verbruik in vergelijking tot de andere regio’s of hoeveel 
inwoners er in de regio wonen. Hier komen verschillende 
hoeveelheden uit, dus er is geen eenduidig antwoord op de vraag 
te geven. Daarom gaan wij samen kijken wat wij als regio kunnen 
en willen.  
 
In de komende maanden vinden er schetssessies plaats voor professionals om locaties te zoeken voor 
wind- en zonneparken en andere alternatieve energiebronnen. Het is erg belangrijk dat deze locaties 
zo gekozen worden dat er een goede balans is tussen de verschillende belangen (ruimtelijke 
inpassing, draagvlak en laagste maatschappelijke kosten). Daarnaast is het streven dat eventuele 
projecten voor grootschalige opwek van energie voor minimaal 50% lokaal eigendom komen.  
 
Tijdens het RES-proces kijken wij naar de potentie van de regio en wat de wensen vanuit de regio zijn. 
In het RES-proces kijken we met een open blik naar de verschillende gebiedsopgaven en de 



energietransitie. De kans bestaat dat huidig beleid een belemmering vormt voor de wensen uit de 
regio. We laten ons op voorhand daardoor niet tegenhouden. Mocht blijken dat het nodig is om het 
gesprek aan te gaan over belemmerend beleid, dan doen we dat. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over het vervolg van de RES in Hoeksche Waard? U kunt zich nu al aanmelden voor 
de volgende 2 meedenkbijeenkomsten op dinsdag 21 januari en dinsdag 24 maart, via 
reshw@gemeentehw.nl. Meer informatie over de locatie, het tijdstip en de inhoud van het 
programma volgen later.  
 
Daarnaast kunt u ook meer informatie vinden op: www.gemeentehw.nl/res. Indien u nog vragen 
heeft, kunt u ook altijd mailen naar bovenstaande mailadres.  
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