
KANSENTAFEL

Krimpenerwaard
 7 december 2020  +30 inwoners

Begin december organiseerde RES Midden-Holland een kansentafel in Krimpenerwaard. De dertig 

deelnemende bewoners uit Krimpenerwaard mochten met bouwstenen op een fictieve kaart plekken 

aangeven die volgens hen geschikt zijn als locatie voor het opwekken van duurzame energie. Onder 

leiding van ‘tafelhoofden’ werd er via de online tool Miro nagedacht en gepraat over de kansen 

van duurzame energie en locaties binnen de gemeente die geschikt kunnen zijn voor het opwekken 

daarvan. Dit leverde waardevolle gesprekken op, voor de bewoners én de gemeente.

Prioriteit bouwstenen 
De deelnemers gaven tijdens de werksessie de volgende voorkeur aan 
over de bouwstenen uit de concept-RES:

Wind + Zon langs 
snelwegen

Zon op dak
(gebouwen en bedrijven)

Zon en wind in 
stadsranden/boerenerf 

• De mogelijkheden langs 
N-wegen (N10) zijn het 
onderzoeken waard.

• Combineren met het 
reduceren van geluids-
overlast van wegen.

• Plaats zonnepanelen op 
reeds onaantrekkelijke 
plekken langs de 
stadsranden zoals op en 
naast bedrijventerreinen. 

• Onderzoek de mogelijk-
heden in combinatie met 
waterdrainage en 
vernatting. Tevens een 
lagere prioriteit vanwege 
de aan wezigheid van 
waardevolle natuur 
rondom het water.

• Bestaande daken en gevels 
hebben veel oppervlakte, 
geschikt om zonnepanelen 
op te installeren. 

• De mogelijkheden voor de 
inzet van innovatieve 
middelen; bijvoorbeeld een 
powernest.

• Het benutten van de kassen.



Belangrijkste opmerkingen van deelnemers
• Gebruik stukken land die boeren niet meer (kunnen) gebruiken, 

om daar de bouwstenen te plaatsen. 
• De transitie naar het gebruik van duurzame energie is noodzakelijk. 

Een deel van het daarvoor bestemde geld moet ingezet worden 
voor het behoud en de bescherming van de natuur. 

• Verschaf meer informatie over de financiële mogelijkheden en 
betaalbaarheid in de RES.

• Wanneer windmolens en zonnepanelen lokaal eigendom zijn, willen 
meer bewoners meedoen. Tegelijkertijd moeten mensen met een 
laag inkomen geholpen worden bij de financiering van duurzame 
maatregelen voor energie. Zo kan iedereen profiteren en wordt 
iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen energie-opwek.  

• Een aantal mensen is tegen grote windmolens omdat zij vinden dat 
het landschap hiervan ten koste gaat. Idee: plaats kleine windmolens 
op boerenbedrijven.

• Deelnemers vroegen waarom er niet werd nagedacht over kernenergie.

Specifieke locaties die genoemd zijn
• Bestaande industrie en kassengebieden g bedrijventerrein bij 

Haastrecht, of de kassen.
• Wind langs water g langs de Lek.
• Wind en zon langs infrastructuur g langs provinciale wegen zoals 

de N207.

Weetjes
Vraag aan groep: Geef je de voorkeur aan het clusteren van zonnevelden 
of liever aan spreiding ervan?
Antwoord: Cluster zonnevelden zoveel mogelijk, maar plaats ook 
zonnepanelen op plekken waar ze geen overlast geven. Kijk ook naar 
nieuwe businessmodellen: doorzichtige zonnecellen die bijvoorbeeld 
boven landbouwgrond of boven glastuinbouw geplaatst kunnen worden. 
Deze zijn te produceren tegen lagere kosten. 

Deelnemers mochten 
tijdens de sessie via een 
digitale kaart plekken 
aanwijzen die zij (het meest) 
geschikt vinden voor het 
plaatsen van windmolens en 
zonnepanelen. Met iconen 
gaven ze ook aan welke 
meerwaarde die plekken 
kunnen hebben.
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