Overzicht aangenomen moties concept-RES Midden-Holland
Motie

Dictum

Afzender

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
1.Communicatie en
participatie

Draagt het college op:

Bodegraven, Krimpenerwaard, Gouda, Zuidplas
(ander dictum), Waddinxveen (ander dictum)

Het regionale plan van aanpak voor de communicatie en participatie, ter voorbereiding van de
RES M-H 1.0, zo spoedig mogelijk ter consultatie voor te leggen aan de raden, voorafgaand aan
vaststelling door de stuurgroep.
Voor het communicatieplan geeft de raad de volgende accenten mee:
- toegankelijke informatievoorziening, ook voor laaggeletterden en anderstaligen;
- aandacht voor het maatschappelijk belang van de energietransitie;
- aandacht voor de individuele voordelen (bijv. financieel);
- beschrijft goede voorbeelden.
Het plan van aanpak participatie door inwoners geeft onder meer duidelijkheid over:
- de kaders: wat ligt reeds vast, waarover kunnen inwoners input leveren;
- de wijze waarop zal worden omgegaan met de input van inwoners;
- de wijze van terugkoppeling aan inwoners die participeren.
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LOKAAL EIGENAARSCHAP EN BETAALBAARHEID
2. Onderzoek zodat
iedereen mee kan
doen

Vraagt het college:
- zich in de stuurgroep en daarbuiten in te spannen voor (een onderzoek en lobby naar)
maatregelen om:
- het voor mensen – ook die met een laag inkomen - mogelijk te maken om
mee te doen met het lokaal eigenaarschap van energieprojecten (
bijvoorbeeld via woningbouwcorporaties en/ of via speciale
subsidieregelingen);
- energiearmoede te voorkomen.

Gouda, Zuidplas (ander dictum)

Vraagt het college:
- zich in de stuurgroep in te blijven zetten voor het opstellen van een lokaal
beleidskader ‘Lokaal eigendom van hernieuwbare opwek op land’ in alle vijf de
gemeenten van de RES regio Midden-Holland waarmee het streven naar 50% lokaal
eigenaarschap op korte termijn al zoveel mogelijk benaderd kan worden;
- voor 1 juli 2021 een lokaal beleidskader op te stellen waarin het streven naar 50%
lokaal eigendom en opbrengstparticipatie als voorwaarde voor planologische
medewerking wordt vastgelegd.

Bodegraven, Krimpenerwaard, Gouda ,
Waddinxveen (ander dictum)

4. Lokaal
beleidskader voor
stimuleren Lokaal
eigendom van
energie-opwekking

Draagt het college op:
Bij de uitwerking van het concept naar het RES 1.0 en hierop volgende
realisatie van projecten voor opwekking van hernieuwbare energie het lokaal eigendom te
stimuleren en dit in een lokaal beleidskader vast te leggen.

Zuidplas

5. Uitwerking
financiële
haalbaarheid

Verzoekt het college:
- zich in de Stuurgroep en daarbuiten in te blijven zetten voor een nadere uitwerking
van de kosten en de financiële haalbaarheid van de energietransitie voor alle inwoners
– ongeacht hun financiële situatie- en maatschappelijke en private partijen; er is meer
grip nodig om energiearmoede te voorkomen.
- de vereiste duidelijkheid over kosten en financiële haalbaarheid te bieden (i.e. op een
zodanig tijdstip dat deze betrokken wordt/is bij de totstandkoming van de RES 1.0;
- initiatief te nemen om het meedoen voor inwoners ook financieel aantrekkelijk te
maken – bijvoorbeeld door het creëren van duurzaamheidsleningen voor inwoners of
lokale groene coöperaties waarin bewoners kunnen participeren en/of ook het creëren

Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard (ander
dictum)

3. Versterken
lokaal
eigenaarschap
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van investeringsmogelijkheden voor kleine beleggers.
RUIMTE
6.Regionale
benadering

Verzoekt het college:
- de zoekgebieden voor de realisatie van de benodigde hernieuwbare energie conform
het voorliggende aanbod van de regio vanuit een regionale denkrichting uit te werken
naar potentiële locaties of gebieden ongeacht de gemeentelijke begrenzing
- voor de regionale uitwerking van het aanbod met betrekking tot de productie van
hernieuwbare energie een stappenplan of ladder te ontwikkelen waarin het
afwegingsproces met afwegings- en selectiecriteria alsmede de belemmeringen in de
locatiekeuze gestructureerd en voor iedere locatie gelijkwaardig worden afgewogen
- gaande naar het res 1.0 dat 21 juni moet zijn afgerond, via de onder 2 bedoelde
structurele aanpak een overzicht te creëren van de potentiële locaties voor de
productie van hernieuwbare energie en de hiermee te realiseren totale productie

Waddinxveen

7. RES ruimtelijke
kaders

Verzoekt het college:
- zich in de stuurgroep en daarbuiten in te blijven zetten voor de richting die de raad in de
zienswijze heeft verwoord, te weten:
1. optimale mix van zon- en windenergie in verband met de balans van vraag en
aanbod en om te voorkomen dat eenzijdig toepassen van zin tot onnodig
gebruik van waardevolle grond leidt
2. zon en wind toepassen op logische plekken (daken, langs infrastructuur, op
optisch vervuilde plekken
- zich bij het zoeken van locaties voor zon en wind zicht in de stuurgroep en daarbuiten
in te blijven zetten voor het behoud van het waardevolle cultuurhistorisch landschap in
de regio

Waddinxveen

8. Zuinig op het
groene hart

Vraagt het college om:
- Zich tijdens verdere gesprekken inzake de RES Midden-Holland sterk te maken voor
het behoud van de landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente;
- Binnen de huidige denkrichtingen het accent te verleggen naar zonnepanelen op
daken, geluidsschermen en boven of langs infrastructuur en parkeerplaatsen;
- Voor wat betreft de RES aan te dringen op het betrekken van andere energiedragers
of -technieken die met geringere landschappelijke impact bij kunnen dragen aan een
reductie van het energieverbruik c.q. de emissies, zoals hybride warmtepompen of

Bodegraven-Reeuwijk
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-

LNG; Bovenregionale samenwerking te zoeken voor de mogelijkheden van innovatieve
energie waaronder kernenergie als aanvulling op en/of alternatief voor de RES;

9. Voorwaarden
zonneweides

Vraagt het college:
- Om binnen de RES-regio te pleiten voor de ontwikkeling van een eenduidig en
duidelijk vergunningsbeleid voor zonneweides waarin waarborgen zijn opgenomen
voor landschappelijke kwaliteit, voor het tegengaan van CO2-uitstoot en bodemdaling
en voor het bevorderen van biodiversiteit.

Gouda

10.Behoud
weidegrond

Verzoekt het college
- Zich in de Stuurgroep en daarbuiten in te blijven zetten voor het behoud van het
cultuurhistorisch landschap van de regio in het algemeen en de Krimpenerwaard in het
bijzonder;
- Zich vooral hard te maken voor ‘zon op (stal) dak’ en;
- Het plaatsen van zonnepanelen op (weide)grond -als optie in de escalatielader- te
voorkomen;
- Grondeigenaren te (blijven) betrekken in het overleg, ook waar het gaat om het
onderzoek naar creatief grondgebruik;

Krimpenerwaard

11.
Voorhangprocedure
wind en zon op land

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
in het kader van de te maken protocolafspraken m.b.t het omgevingsbeleid te komen met
voorstellen voor een eenvoudige procedure, waarbij voorgenomen ontheffingen, wijzigingen
en afwijzingen met betrekking tot de locaties voor opwekking van wind- en zonne-energie op
land door Gedeputeerde Staten vooraf gemeld worden aan Provinciale Staten c.q. de
commissie Bereikbaarheid en Energie, opdat Provinciale Staten (of de commissie) desgewenst
selectief een ontheffing, wijziging of afwijzing kunnen agenderen voordat deze definitief
wordt.

Zuid-Holland

12. inzicht
individuele
opwekmogelijkheden gemeenten

Verzoekt het college:
Inzichtelijk te maken (in de RES 1.0) wat elke gemeente zelf kan bijdragen (lees: opwekken) aan
de regionale opgave.

Zuidplas

13.
Leveringszekerheid

Verzoekt het college om de stuurgroep RES te verzoeken:
- Bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen voortdurend een brede afweging te

Zuidplas
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van gekozen
energiemix
-

-

maken naar een goede energiemix die breder is dan alleen weersafhankelijke-energie
om de leveringszekerheid zo goed als mogelijk te borgen.
In de RES 1.0 inzichtelijk maken wat er voor nodig is om de leveringszekerheid van
energie in de regio Midden-Holland te borgen en welke maatschappelijke kosten
hiermee gepaard gaan.
Bij het NP RES te benadrukken dat ook niet-weersafhankelijke opwekmogelijkheden
opgenomen moeten worden in de RES.

ONDERZOEK/INNOVATIE
14. Mogelijke rol
alternatieve
technieken en
innovaties

Verzoekt het college:
- Monitor doorlopend de mogelijke rol en opschaalbaarheid van andere dan de bewezen
technieken voor de opwek en opslag van elektriciteit, zoals de toepassing van
waterkracht en waterstof, ten behoeve van de herijking van de RES.

Krimpenerwaard

15.Hoge urgentie
voor onderzoek

Verzoekt het college:
- Zich in de Stuurgroep en daarbuiten in te blijven zetten voor het ‘hoger op de politieke
agenda krijgen’ van onderzoek en innovatie, omdat zonder slimme technologieën de
energie- en warmtedoelstellingen niet gehaald zullen kunnen worden én niet voldaan
zal kunnen worden aan toekomstige energie/warmte behoeften;
- Zich in te spannen voor het vanuit de regio mede vormgeven van die
onderzoeksagenda, gegeven het belang dat de regio heeft bij zo snel mogelijk na 2030
opwek of import van duurzame elektriciteit, aanvullend op windmolens en PV-panelen
(denk o.a. aan Thoriumcentrales);
- Zich daarbij niet te laten beperken door politieke voor- of afkeuren voor bepaalde
technologieën maar met een open blik alle mogelijkheden te onderzoeken;
- De raden op de hoogte te houden van de onderzoeksuitkomsten en de kansen en
mogelijkheden die deze bieden voor inwoners om hun bijdrage te leveren.

Gouda, Krimpenerwaard (ander dictum)

16.Regionale
onderzoeksagenda

Verzoekt de stuurgroep:
- Tot een concrete regionale onderzoeksagenda te komen;
- In het proces naar RES 1.0 ruimte te creëren voor de raden om input te leveren op een
concept van deze regionale onderzoeksagenda
- De regio als lokaal proeftuingebied voor een landelijk onderzoeksprogramma aan te
melden en het bedrijfsleven in de regio bij de uitvoering van pilots etc te betrekken.

Krimpenerwaard, Waddinxveen (ander dictum)

overzicht aangenomen moties concept-RES Midden-Holland

5

17. Inzet voor
nieuwe
technologieën met
uitsluiting van
kerncentrales

Verzoekt het college:
- Zich in de Stuurgroep en daarbuiten in te blijven zetten voor het ‘hoger op de politieke
agenda krijgen’ van onderzoek en innovatie, omdat zonder slimme technologieën de
energie- en warmtedoelstellingen niet gehaald zullen kunnen worden én niet voldaan
zal kunnen worden aan de toekomstige energie/warmte behoeften
- De raden op de hoogte te houden van de resultaten van de inzet in de stuurgroep en
specifiek over de kansen en mogelijkheden die dit biedt voor inwoners om hun
bijdrage te leveren.

Gouda

Verzoekt het college:
- Afstemming met de RES-regio’s zoals hierboven genoemd te faciliteren.

Krimpenerwaard

19. Oprichten
Regionaal Energie
Fonds (REF) na
aangenomen motie
revolving fund

Verzoekt de colleges van de regio Midden-Holland:
- Te bezien of de inrichting van een fonds, zoals voorgesteld, mogelijk is en hierover de
raad zo spoedig mogelijk te informeren;
- Zo mogelijk uitvoering te geven aan het voorstel een Regionaal Energie Fonds op te
richten, waarop inwoners en bedrijven uit de regio Midden-Holland een beroep
kunnen doen, teneinde kansrijke initiatieven voor het opwekken van schone energie
en het verminderen van energiegebruik mogelijk te maken en daardoor mede bij te
dragen aan het behalen van de gestelde opgave zoals opgesteld in de Regionale
Energiestrategie;
- roept de wethouder(s) op om een voorstel te doen voor het oprichten van een
Regionaal Energie Fonds;

Krimpenerwaard

20. Financiële
voordelen
energietransitie

Verzoekt het college:
- In de RES 1.0 op te nemen dat de regio mede afhankelijk is van het beleid op
Rijksniveau voor de bewustwording en het faciliteren van financiële voordelen voor
energiebesparing en aanleg van zon op daken.

Krimpenerwaard

BOVENREGIONAAL
18. Afstemming
met andere
RES-regio’s
FINANCIËN
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BESPAREN EN ISOLEREN
21. Proactieve
regisserende rol

Verzoekt het college:
- om een proactieve regisserende houding aan te nemen ten aanzien van het
bevorderen van particuliere isolering en energiebesparing;
- particulieren, ondernemers en bedrijven te benaderen en als regisseur een
samenwerking op te zetten om wijken collectief en sneller te isoleren;

Krimpenerwaard

22. Bevorderen van
particuliere
energiebesparing

Dringt er bij het college op aan
- Om een proactieve houding aan te nemen ten aanzien van het bevorderen van het
isoleren van particuliere woningen;
- Particulieren, ondernemers en bedrijven te faciliteren in samenwerkingsvormen om
isolatie collectief aan te pakken.

Zuidplas

23. Leesbaar en
transparant
document

Verzoekt het college:
- Maak van de RES een aantrekkelijk en leesbaar document, waarin de systematiek en
de berekeningen transparant en herleidbaar zijn.

Krimpenerwaard

24. RES duidelijk en
haalbaar proces

Verzoekt het college:
- de stuurgroep te vragen een procesplanning op te stellen met betrekking tot de
periode oktober 2020 tot en met de besluitvorming in juni 2021
- in deze planning de tussentijdse momenten op te nemen waarop de raden betrokken
worden en input kunnen leveren

Waddinxveen

PROCES
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