LEESWIJZER ACHTERGRONDINFORMATIE REGIONALE ENERGIESTRATEGIE
(RES) HOEKSCHE WAARD
In de Hoeksche Waard is afgelopen jaren met verschillende partijen, inwoners en ondernemers
gewerkt aan het landschap, de energietransitie en hoe deze thema’s kunnen samenkomen.
De RES Hoeksche Waard bouwt voort op deze inzichten. De belangrijkste documenten zijn:
‘Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020’ met bijbehorend ‘Regionaal Uitvoeringsprogramma
Energievisie 2016-2020’
In de energievisie is de ambitie vastgelegd om in 2040 100% energieneutraal te zijn. In de visie is
uitgelegd wat dat betekent en in het bijbehorende uitvoeringsprogramma staat beschreven hoe de
Hoeksche Waard dat wil realiseren. De Energievisie en bijbehorende Regionaal
Uitvoeringsprogramma zijn door de 5 voormalige gemeenteraden vastgesteld in 2016.
‘Ruimtelijke analyse Hoeksche Waard energieneutraal 2040’
De Ruimtelijke analyse is in 2018 tot stand gekomen middels 3 werkateliers met o.a. inwoners,
maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. In deze analyse is in beeld gebracht wat de impact is
van de opgave om energieneutraal te worden in 2040. Met behulp van verschillende scenario’s is
onderzocht hoe duurzame energie zou kunnen worden ingepast in het landschap en op wat voor
manieren kansrijke koppelingen kunnen worden gemaakt met andere opgaven in het gebied. In het
najaar van 2018 is deze ter kennisgeving aangeboden aan de 5 voormalige college en
gemeenteraden.
‘Omgevingsvisie Hoeksche Waard’
De Omgevingsvisie is een uitnodigend kader voor inwoners, ondernemers, investeerders,
maatschappelijke organisaties en anderen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de
Hoeksche Waard. De visie gaat overal allerlei belangrijke thema’s, van landbouw tot economie en van
vitale dorpen tot duurzaam en energieneutraal. DE omgevingsvisie vormt het ruimtelijke kader voor
de RES Hoeksche Waard. Alle informatie over deze visie is te vinden via de website
https://waardmakers.nl/
‘Nationaal Programma RES’
Landelijk worden alle 30 RES-regio’s ondersteund met middelen en informatie vanuit een Nationaal
Programma RES. Alle informatie vanuit NPRES is te vinden via de website https://www.regionaleenergiestrategie.nl/home/default.aspx
‘Startdocument Regionale Energiestrategie Regio Hoeksche Waard’
In het startdocument staat opgeschreven hoe er in de RES Hoeksche Waard gewerkt wordt en op wat
voor manier samen met inwoners, ondernemers en overige partijen tot resultaat (zgn. concept-bod)
gekomen gaat worden. Het startdocument is vastgesteld door de Stuurgroep (gemeente, provincie
en waterschap).

