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De aftrap van de reeks lokale kansentafels voor RES Midden-Holland vond plaats 
in Waddinxveen. De deelnemende bewoners mochten middels bouwstenen op een 
fictieve kaart aangeven welke plekken volgens hen geschikt zijn als locatie voor het 
opwekken van duurzame energie. De deelnemers stelden veel vragen, waarbij ze niet 
bang waren om ook tegengeluid te laten horen. Dat leverde waardevolle gesprekken 
en inzichten op. De voorkeur van de deelnemers voor locaties van het opwekken van 
duurzame energie ging uit naar bedrijfsdaken en plekken langs infrastructuur. 

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

• Mag geen hinder voor 
bewoners geven.

• Als uitbreiding van hun 
verdienmodel. 

• In combinatie met nieuwe 
natuur en recreatie.

• De ruimtelijke kwaliteit is 
al minimaal.

• Bedrijven moeten zoveel 
mogelijk in hun eigen 
energievraag voorzien.

Zon en wind langs 
infrastructuur

Kleinschalige zon  
en/of wind
(bij agrariërs die de wens en 
behoefte hebben)

Zon op 
bedrijventerreinen
(inclusief glastuinbouw)



Belangrijkste opmerkingen van deelnemers
• Plaats zonnepanelen in landbouwgebieden, een mogelijkheid die 

ook steeds meer boeren aantrekt. 
• Plaats zonnepanelen in recreatiegebieden. Al geven bewoners 

aan dat er in de gemeente weinig recreatiemogelijkheden zijn. 
Dat biedt kansen: ontwikkel zonnevelden / windmolenparken en 
recreatiegebieden in één.

• Er zijn veel jaren ’80-woningen in Waddinxveen. De dakpannen 
van deze huizen zijn binnenkort aan vervanging toe. Dat biedt 
mogelijkheden om te combineren met het installeren van 
zonnepanelen.

• Windmolens zijn een doorn in het oog. Plaats ze niet in of rondom 
de bebouwde kom, maar langs de snelweg. Daar geven ze 
tegelijkertijd ook het minste overlast.

• Plaats ook liever geen zonnepanelen in de bebouwde kom, behalve 
op hele grote daken.

• Betrek wijkteams bij de RES. Zij kunnen bewoners makkelijk 
bereiken en informeren, wat bijdraagt aan de participatie.

• Deelnemers vroegen om de mogelijkheden voor kernenergie te 
bekijken en het plaatsen van zonnepanelen en windmolens buiten 
de regio.

Specifieke locaties die genoemd zijn
• Vervang de oude kassen langs de Bentwoudlaan voor recreatie-

gebied en combineer het met de aanleg van zonneweide. 
• Integreer zonnepanelen in de nieuwe geluidswal bij de wijk Triangel. 
• Plaats windmolens langs de snelweg bij Doelwijk.

Weetjes
Aan deze kansentafel deden jongeren én ouderen mee. De jongeren 
stonden meer open voor mogelijkheden. De ouderengroep was vooral 
tegen aanpassingen in het landschap.

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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