


De ambitie ligt op 0,32 TWh. Gekozen is om niet over te programmeren. Indien locaties om welke reden dan ook 
wegvallen richting 2030, kunnen automatisch problemen ontstaan bij het behalen van de benodigde TWh. 

1. ENERGIE OPGAVE

De plannen voor warmte staan nog aan het begin en er is geen heldere ambitie gesteld. Er zijn wel potentiële warmtebronnen 
vastgesteld. Landelijk is de ambitie om 1,5 miljoen woningen te verduurzamen in 2030. Een evenredig deel hiervan zou voor de 
Alblasserwaard de minimale doelstelling moeten zijn. De aanpak van de warmtetransitie wordt vooral naar voren geschoven met 
de warmtetransitievisie. 

De ambitie op besparing is met 20% in 2030 een goede start, maar de ambitie moet nog hoger liggen. De NMZH vindt dat er 
sterk ingezet moet worden op besparing met concrete uitvoeringsplannen. Voor elke Joule die wordt bespaard hoeft er drie 
Joule minder opgewekt te worden.

Er is deels onderzoek gedaan naar welke daken hiervoor geschikt zijn. Een deel in het maatschappelijk vastgoed moet nog 
onderzocht worden. Daarnaast wordt verwacht dat er 67 ha oppervlakte op bedrijfsdaken geschikt is voor zonnepanelen. 
Kleinschalig zon op dak bij particuliere woningen wordt niet genoemd. Dit moet beter uitgewerkt worden in de RES 2.0. De 
NMZH vindt dat zon op verharding maximaal moet worden benut.

1.4 Zon op verharding

1.1 Ambitie elektriciteit

1.2 Ambitie warmte

1.3 Besparing

2. ZORGVULDIG RUIMTEGEBRUIK
2.1 Zonneladder

De zonneladder wordt genoemd en gebruikt.

2.2 Windladder

De windladder wordt niet genoemd, maar alle zoekgebieden voldoen wel aan een aantal belangrijke voorwaarden van de 
windladder. De NMZH vindt dat de windladder expliciet in het beleid moet worden opgenomen.

2.3 Natuur & landschap

Hoewel gestreefd wordt om natuur en landschap te ontzien, is dit nog niet goed geregeld in de RES 1.0. In de 
RES 1.0 is Avelingen als windzoekgebied opgenomen. Dit ligt in de NNN. De NMZH is van mening dat NNN en 
Natura2000-gebieden moeten worden ontzien.

2.4 Concentratiegebieden

Windturbines worden geconcentreerd bij infrastructuur gepland.

3. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

3.1 Lokaal eigendom

Een bijlage van de RES 1.0 bevat een advies hoe het proces rondom het verankeren van lokaal eigendom kan worden 
ingericht. Er is nog niet definitief besloten. De NMZH vindt dat dit beter moet worden uitgewerkt en gekozen moet 
worden voor minimaal 50% lokaal eigendom.

3.2 Procesparticipatie

Er is een begin gemaakt door op verschillende manieren inwoners te laten meepraten. Dit wordt vooral individueel per gemeente
gedaan en er zijn naar schatting 10.000 mensen bereikt, waarvan een groot deel 50+ en hoger opgeleid. Voor de toekomstige 
participatie is nog geen duidelijk plan. Het wordt voortgezet, maar dit gaat vooral per gemeente en niet gezamenlijk. De NMZH
pleit voor een regionaal participatieplan, dus een goede afstemming tussen de twee gemeenten.

3.3 Maatschappelijke kosten en baten

Deze zijn zowel gericht op netcapaciteit als op windenergie voor de lange termijn. 

3.4 Borging in beleid

Bijlage 6.5 bevat een handreiking voor de verankering van de RES-doelen in gemeentelijk en provinciaal omgevingsbeleid


