RES update
Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard

De Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving
regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn er 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de
regio Hoeksche Waard. Elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie in de Regionale
Energiestrategie (hierna: RES). Namens de Stuurgroep RES Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente Hoeksche Waard,
provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin brengen wij u graag op de hoogte van het
vervolgproces om te komen tot een voorlopige concept-RES voor de Hoeksche Waard.
De doelstellingen

een besloten schetsbijeenkomst met maatschappelijke

Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar doelstellingen

organisaties op 18 december 2019 waar men onder andere

bepaald:

werkte aan scenario’s/denkrichtingen. Tijdens de tweede

• vóór 2030 49% CO2-emissiereductie* vergeleken

meedenkbijeenkomst op 21 januari 2020 was er ruimte

met 1990;

voor een actieve inbreng van de aanwezigen. Daarna volgde

• vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie

een tweede schetsbijeenkomst op 20 februari 2020. Uit

vergeleken met 1990.

de reacties vanuit alle eerdere bijeenkomsten bleek dat

* Emissiereductie = Het verminderen van de uitstoot van stoffen die een

er behoefte is om het RES-traject los te koppelen van het

(mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben.

traject en de ambitie om in 2040 een energieneutrale

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard in de

Hoeksche Waard te zijn. Dat betekent dat de ambitie om in

Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 de doelstelling

2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te zijn verder

opgenomen om in 2040 een energieneutrale Hoeksche

wordt uitgewerkt in het Programmaplan Duurzaamheid

Waard te zijn.

van de gemeente. Verderop in deze RES Update meer
daarover. Op 3 maart 2020 vond een werksessie plaats met

Wat ging vooraf

HoekscheWaardDuurzaam over de cijfers. Deze werd op 12

Dinsdagavond 10 december 2019 was de startbijeenkomst

maart 2020 gevolgd door een extra derde schetsbijeenkomst

over de RES. Deze eerste bijeenkomst was er vooral op

met betrokken maatschappelijke organisaties.

gericht om aanwezigen en geïnteresseerden te informeren
over het proces en de inhoud van de RES. Hierna volgde

Derde en laatste meedenkbijeenkomst geannuleerd
Door de coronacrisis werd de derde meedenkbijeenkomst
van 24 maart helaas geannuleerd. Het was de bedoeling om

Kijk voor meer informatie op

dan te komen tot een concept-RES, het concept-bod, voor de

www.gemeentehw.nl/res

Hoeksche Waard. Door de coronacrisis lukt het helaas niet
om in de verschillende RES regio’s de concept-RES voldoende

Bekijk hier een filmpje met meer

af te stemmen met de gemeenteraad en

informatie over de RES.

de inwoners.

Vervolg

In verband met de coronacrisis is vanuit het Nationaal

Ontrafeling proces voor concept-RES en proces voor een

Programma RES (hierna: NPRES) een nieuwe planning

energieneutrale Hoeksche Waard

vastgesteld. Het volgende tijdschema is nu het uitgangspunt:

In de periode van de tweede meedenkbijeenkomst tot

op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de RES hun

aan 12 maart 2020, de extra derde schetsbijeenkomst,

voorlopige concept-RES in bij NPRES;

zijn de maatschappelijke partijen en ambtelijke projectgroep

het planbureau voor de leefomgeving (hierna: PBL) gaat

RES regio Hoeksche Waard meerdere keren bij elkaar

dan vervolgens aan de slag met een tussentijdse

geweest. Belangrijke aspecten die naar voren kwamen bij de

•
•

•

kwalitatieve analyse;

schetsbijeenkomsten en bij de tussentijdse evaluatie waren,

het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde

dat het bij de voorlopige concept-RES (eerste voorlopige

concept-RES wordt verruimd van 1 juni 2020 tot

bod) voornamelijk gaat om het volgende:

1 oktober 2020;
•

•
•

op 1 oktober 2020 start PBL met een kwantitatieve en

Welk aandeel kan de RES regio Hoeksche Waard in 2030

kwalitatieve analyse die op 1 februari 2021 beschikbaar

leveren aan de in het Klimaatakkoord vastgestelde

komt;

doelstelling? Namelijk om met alle regio’s grootschalig op

het toepassen van een eventuele verdeelsystematiek -

land 35TWh duurzame energie uit zon en wind op te wekken

indien nodig - verschuift ook naar 1 februari 2021;

(naast een inventarisatie en beschrijving van de Regionale

de planning voor het opleveren van de door

Structuur Warmte)?

volksvertegenwoordigers (gemeenteraad, Provinciale
Staten en Verenigde Vergadering) vastgestelde RES
1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Dit terwijl de ambitie Hoeksche Waard energieneutraal
een allesomvattende doelstelling heeft om de Hoeksche
Waard in 2040 energieneutraal te laten zijn.

Door deze nieuwe planning, kan een derde meedenkbijeenkomst mogelijk alsnog doorgaan. Wij denken daarbij

Na alles op een rij te hebben gezet heeft de Stuurgroep RES

aan juni, begin juli of eind augustus 2020. Eventueel zal

het volgende besluit genomen.

de bijeenkomst in een online-vorm plaatsvinden. Dat is
afhankelijk van de situatie rondom de coronacrisis op dat

Het proces voor de concept-RES wordt losgekoppeld van

moment. Tijdens de derde meedenkbijeenkomst bespreken

het proces om te komen tot een energieneutrale Hoeksche

wij graag met u de voorlopige concept-RES en de route

Waard in 2040. Dat heeft ons in staat gesteld om ons voor de

naar de concept-RES en de RES 1.0. Wel levert de voorzitter

concept-RES te focussen op de vereisten voor 2030. Maar

van de RES regio Hoeksche Waard op 1 juni 2020 een

ook om voor het bereiken van de doelstelling Hoeksche

voorlopige versie van de concept-RES in bij NPRES. De

Waard energieneutraal in 2040 de brede participatie te

voorlopige concept-RES is tot stand gekomen in overleg

organiseren. Participatie die recht doet aan het belang van

met de maatschappelijke organisaties. In het onderstaande

alle betrokken partijen: de gemeenteraad, betrokken

leest u over dit proces.

maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.

Opstellen voorlopige concept-RES vanuit doelstelling

Momenteel zijn en worden voor de verschillende

energieneutraal in 2040 lastig

beleidsambities vanuit het Hoofdlijnenakkoord

Dat het lastig is de voorlopige concept-RES op te stellen

programmaplannen opgesteld. De ambitie voor een

vanuit de doelstelling een energieneutrale Hoeksche Waard

energieneutrale Hoeksche Waard in 2040 wordt opgenomen

te hebben in 2040 is gebleken uit de 2

en verder uitgewerkt in het Programmaplan Duurzaamheid.

meedenkbijeenkomsten en
de eerste 2 schetsbijeenkomsten. Het gaat dan met name

Voorlopige concept-RES

om het tempo en de participatie. Daarmee werd naar onze

De opdracht vanuit het Rijk om voor 1 juni 2020 een

mening onvoldoende recht gedaan aan het belang om

voorlopige concept-RES in te dienen bij het NPRES blijft in

in samenspraak te komen tot gedragen voorstellen en

stand. Met de maatschappelijke organisaties, die aanwezig

maatregelen. Daarbij komt dat de verantwoordelijkheid voor

waren bij de schetsbijeenkomsten, is daarom gekeken naar

de RES ligt bij de gemeente, het waterschap en de provincie.

een acceptabel, realistisch en haalbaar eerste bod. Daarbij is

Maar de ambitie Hoeksche Waard energieneutraal 2040 is

er ook gekeken naar de bandbreedte in grootschalige opwek

een doelstelling die door gemeente Hoeksche Waard is

van duurzame energie die opgenomen kan worden in de

bepaald.

concept-RES. De bandbreedte is het deel aan grootschalige
opwek, dat wij als regio Hoeksche Waard acceptabel

Vervolg

vinden. Ook gezien vanuit het landschap en het wel ‘in

Ook is er met de maatschappelijke organisaties gesproken

beweging blijven’ in de richting van energieneutraal.

over de ambitie van een energieneutrale Hoeksche Waard in
2040. Hierover blijven wij met u in gesprek zodat we dezelfde

De regionale bijdrage

uitgangspunten hebben. Dit laatste in het kader van het

Tijdens het proces om te komen tot een concept RES-bod

Programmaplan Duurzaamheid, waar een energieneutrale

merkten wij, dat er bij de inwoners, ondernemers en

Hoeksche Waard in 2040 een plek in krijgt.

maatschappelijke organisaties op dit moment geen
draagvlak is om aanvullende locaties voor grootschalige

Wij houden u de komende periode op de hoogte

wind- en zonneparken in het concept RES-bod op te

van alle processen en verwachten eind mei 2020 de

nemen. Als Hoeksche Waard hebben we al een aantal

voorlopige concept-RES openbaar te kunnen maken.

windparken ontwikkeld en is nog een aantal windparken in

Ook bedanken wij iedereen voor de aanwezigheid en

aanbouw dan wel in procedure. De wens is dan ook om nu

inbreng bij de meedenkbijeenkomsten. Als laatste

eerst alle 5 windparken te ontwikkelen en draaiende te

wensen wij u en uw naasten veel gezondheid toe in

hebben en in te zetten op grootschalige opwek door

deze bijzondere tijd.

realisatie van zon op (bedrijfs-)daken.
Heeft u nog vragen?
Tijdschema concept-RES

Stuur deze dan naar reshw@gemeentehw.nl.

Naar verwachting is de voorlopige concept-RES eind mei

Alle informatie over de RES Hoeksche Waard is te vinden op

2020 gereed. In de periode tussen 1 juni en 1 oktober 2020

www.gemeentehw.nl/res

(wanneer we de concept-RES moeten indienen bij het
NPRES) kunnen wij dit samen met u en alle betrokkenen

Met vriendelijke groet,

verder verdiepen en specificeren. Op 1 oktober leveren wij

Namens de Stuurgroep RES regio Hoeksche Waard,

dan de bestuurlijk (college burgemeester en wethouders,
GS en college dijkgraaf en heemraden) vastgestelde

Drs. P.J. (Piet) van Leenen

concept-RES in. Deze is dan ook afgestemd met de

Wethouder gemeente Hoeksche Waard

betrokken maatschappelijke organisaties, ondernemers en

Voorzitter stuurgroep RES regio Hoeksche Waard

inwoners. Daarnaast worden vóór 1 oktober wensen en
bedenkingen aan gemeenteraad, Provinciale Staten en
Verenigde Vergadering gevraagd en deze worden
meegenomen in de concept-RES of definitieve RES 1.0.

