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Duurzaam, energieneutraal en klimaat-bestendig: 

hoe groot is de ambitie? 
De visie van HoekscheWaardDuurzaam op dit onderwerp in de 

omgevingswet 
 

HoekscheWaardDuurzaam waardeert het streven van het Waardmakers-proces 

om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de totstandkoming van de 

omgevingswet. Tegelijk met het Waardmakers-proces start het proces van de 

Regionale Energie Strategie (RES) voor de Hoeksche Waard. 

Beide processen hebben een duidelijke overlap, waarbij de RES speciaal is 

bedoeld om de energietransitie voor de Hoeksche Waard vorm te geven. Daarbij 

wordt ook meegenomen het antwoord op de vraag of de Hoeksche Waard 

energie importeert uit andere RES gebieden dan wel dat er vanuit Rijk en 

Provincie voor dit gebied een extra taakstelling komt om de landelijke 

klimaatdoelen te realiseren. 
 

Als HoekscheWaardDuurzaam voelen wij ons nauw betrokken bij de 

ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie. Met collega-coöperaties in het 

land, OM het groenste energiebedrijf van Nederland, Energie Samen (een fusie 

van o.a. ODE, Rescoop en ECODE) en Urgenda werken we op dit moment een 

aantal plannen uit die we willen inbrengen in het RES-proces. Hierin zullen  

ontwikkelingen als geothermie, groene energiedragers en nieuwe elektrische 

oplossingen als buurtaccu’s en reversibel gebruik van accu’s uit elektrische 

auto’s zeker een rol spelen. Het is voor ons echter te vroeg om nu al met 

concrete plannen te komen. 
 

Als HoekscheWaardDuurzaam begrijpen wij dat iedereen uitziet naar 

antwoorden op de vraag hoe de komende energietransitie wordt ingevuld. 

Tijdens het Waardmakers-proces hebben wij met meerdere werkgroepen 

deelgenomen aan de discussies. Het is voor ons belangrijk te ervaren wat er 
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onder de inwoners van de Hoeksche Waard leeft. Zoals gezegd komt dit proces 

voor ons te vroeg om heel concreet in te gaan op onze plannen voor de 

energietransitie. Wij zullen in het komende jaar onze visie vorm geven bij de 

ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie. 
 

Het is duidelijk dat er nog een lange en ingewikkelde weg te gaan is. Wanneer 

wij in de nota “Hoeksche Waard Energieneutraal 2040 - Ruimtelijke Analyse” 

lezen dat daarin 382 hectare zonnepanelen op de daken als doelstelling is 

geformuleerd, waarvan op dit moment ca. 15 hectare is ingevuld, dan realiseren 

wij ons nog maar aan het begin te staan.  
 

Als HoekscheWaardDuurzaam gaan wij gedreven verder met het aandragen van 

oplossingen. Wij kiezen ervoor om onze plannen in de loop van het komende 

jaar in te brengen bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie. 
 

Wij hopen op begrip voor deze keuze en wij wensen alle betrokkenen veel 

succes bij het afronden van het Waardmakers-proces. 
 

Namens HoekscheWaardDuurzaam, 

 

Daan den Ouden, voorzitter.  
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