
Datum; 25 juni 2020
Onderwerp: Zienswijze op de voorlopige concept RES

Geacht college van B en W,

De door u toegestuurde Voorlopige Concept RES Midden-Holland (versie 0.5) en Addendum zijn 
behandeld in de raad van 15 juli 2020. De raad heeft op 26 mei kennisgenomen van deze stukken en 
heeft 15 juli besloten de volgende zienswijze in te dienen:

1) De gemeenteraad van Krimpenerwaard is van mening dat voldoende tijd en aandacht nodig is 
voor procesparticipatie door inwoners en bedrijven. Voorlichting en de mogelijkheden om mee te 
denken over oplossingsrichtingen en zoeklocaties, zijn cruciaal. Zonder dit zal de RES mislukken.

2) De gemeenteraad van Krimpenerwaard acht het tevens nodig dat er aandacht komt voor 
ondersteuning van projectparticipatie zodat inwoners en bedrijven kunnen deelnemen aan het 
realiseren van energieopwekking. Ook voor inwoners met een laag inkomen. Mede-
eigenaarschap zal zeker ook bijdragen aan draagvlak. De lasten van de energie-opwekkers en de 
opbrengsten hiervan komen dan immers zoveel mogelijk bij dezelfde inwoners. In dat kader is het 
nodig dat er een goed beeld gegeven kan worden voor het vraagstuk van de lokale opslag van 
(zonne- en wind)energie.

3) Gevraagd wordt om een nadere uitwerking van de kosten: zowel voor de totale kosten van de 
denkrichtingen als – met name! - wat dit voor de inwoner/ondernemer betekent of kan betekenen.

4) De gemeenteraad van Krimpenerwaard onderstreept de noodzaak om in te zetten op 
energiebesparing. Onderstreept ook dat ingezet moet worden op “zon op (stal)dak” opdat 
voorkomen wordt dat zonnepanelen op (weide)grond moeten worden geplaatst.

5) Deze voorlopige conceptversie van de RES focust vooral op de benodigde halvering van het 
huidige elektriciteitsgebruik. Voor een aantal strategische onderdelen is het noodzakelijk dat er nu 
reeds verder weg wordt gedacht; dit is nodig om te zorgen dat de conclusies en besluiten van nu 
toekomstbestendig zijn. 

a) Zo werkt Stedin nog aan de masterplannen van 2050. Zij heeft hiervoor duidelijkheid nodig 
van gekozen oplossingsrichtingen. Die toekomstplannen bieden echter op hun beurt ook 
duidelijkheid over de mogelijkheden om bijvoorbeeld sterk in te zetten op zon op (stal)daken. 

b) Over waterstof wordt in de conceptversie van de RES bewust niet gesproken omdat dit voor 
2030 niet als haalbaar alternatief voor energieopslag wordt gezien. De gemeenteraad van 
Krimpenerwaard hecht er aan dat de ontwikkeling en de mogelijke kansen en consequenties 
van waterstof ook al wel in deze periode tot 2030 worden opgepakt.

c) Ook voor kernenergie geldt dat dit nu niet wordt meegenomen, omdat voor 2030 hiervan geen 
feitelijke bijdrage aan de energietransitie kan worden verwacht. Dit is wel te begrijpen, maar 
de gemeenteraad van Krimpenerwaard acht het noodzakelijk dat er nu reeds wordt begonnen 
met strategisch nadenken over en onderzoek naar (on)wenselijkheid van kernenergie (in de 
verschillende soorten die er zijn).



6) De gemeenteraad van Krimpenerwaard stelt vast dat de elektriciteitsvraag die zal gaan 
voortkomen uit de Transitievisie Warmte (TVW), tot op heden niet in de RES is opgenomen. Toch 
zou dit voor de oplossingen veel uit kunnen maken. Ook voor de projectparticipatie kan dit van 
grote invloed zijn. Bij het vaststellen van een regionale energiestrategie gericht op 2030 en 2050 
(RES -1.0) is het daarom noodzakelijk beide transities integraal in beeld te hebben. 

7) Grootschalige inzet op biomassa acht de gemeenteraad van Krimpenerwaard als niet duurzaam 
en uit dat oogpunt daarom niet aan de orde. Vergisting van aanwezige afvalstoffen zoals rioolslib 
en mest kan wel een goede oplossing zijn die wellicht nadere uitwerking en toepassing verdient. 
Naar verwachting zal dit vooral voor lokaal gebruik zijn.

8) De gemeenteraad van Krimpenerwaard hecht sterk aan het behoud van het cultuur historische 
landschap van de Krimpenerwaard. Het inrichten van een grootschalig “energielandschap 
Krimpenerwaard” ziet de raad daarom als zeer onwenselijk.

N.b. deze punten zijn niet gesorteerd op volgorde van belangrijkheid.
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