
 

 

 

Verslag Online Participatie Evenement 

Participatie, testbeelden en RES 1.0  

 

De afgelopen maanden heeft RES Midden-Holland met bewoners, 

ondernemers en bestuurders uit de regio Midden-Holland gesproken over 

mogelijke locaties voor de opwek van wind- en zonne-energie. Er werden 

kansentafels gehouden en enquêtes uitgezet. Om meer uitleg te geven 

over de tweede enquête en over het programma van de RES zelf, werd op 

donderdag 11 februari 2021 een Online Participatie Evenement 

gehouden. Zo’n 200 bewoners en ondernemers namen deel aan deze 

informatieavond.  

 

Voorprogramma – Wat is de RES?  

Wie nog niet bekend was met de RES kreeg in het voorprogramma meer uitleg. 

Joost Rompa van RES Midden-Holland vertelde waarom er een RES wordt 

opgesteld, hoever het daarmee staat en wat er nog moet gebeuren.  

 

De Regionale Energiestrategie (RES) gaat over de overstap naar duurzame 

energie. In het Verdrag van Parijs en het Klimaatakkoord is afgesproken dat 

Nederland in 2030 de CO2-uitstoot heeft gehalveerd. In dertig RES-regio’s in 

Nederland wordt daarom gekeken naar plaatsen waar het best duurzame energie 

kan worden opgewekt. Zo ook in de regio Midden-Holland. Deze regio bestaat uit 

de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en 

Zuidplas.  

 

In 2020 heeft de regio Midden-Holland al een concept-RES opgesteld. Nu 

probeert de regio te ontdekken op welke plekken bewoners wel of juist geen 

zonnepanelen en windmolens willen hebben. De komende tijd zullen ook 

volksvertegenwoordigers, waterschappen en colleges van burgermeester en 

wethouders hierover hun mening geven. Uiteindelijk moet op 1 juli 2021 de 

definitieve RES klaar zijn. Die zal daarna elke twee jaar worden bijgesteld. 

 

Inmiddels heeft RES Midden-Holland vier testbeelden ontwikkeld. Deze 

testbeelden geven aan waar en hoe duurzame energie kan worden opgewekt in 

de regio. Er kan bijvoorbeeld zonne-energie worden opgewekt op 

bedrijventerreinen of langs snelwegen. De mening die bewoners over deze 

testbeelden en locaties hebben, is belangrijk. Hun mening wordt meegenomen in 

het politieke besluit voor de uiteindelijke locaties, benadrukte Joost Rompa.  

 

Een digitaal welkom  

Henk Buis, presentator van de avond, opende het hoofdprogramma door iedereen 

een bijzonder hartelijk welkom te heten. Hij benadrukte dat hij blij is met zo’n 

grote opkomst, want dat laat zien dat jullie erg betrokken zijn bij de regionale 

aanpak van duurzame energie. Via een Mentimeter vroeg hij deelnemers om aan 

te geven in welke gemeente zij wonen. 

https://resmiddenholland.nl/inwoners-midden-holland-zien-volop-kansen-voor-duurzame-energie/
https://resmiddenholland.nl/inwoners-denken-graag-mee-over-de-res-uitkomsten-eerste-enquetes/
https://resmiddenholland.nl/wp-content/uploads/2021/01/Concept-RES-Midden-Holland.pdf


 

 

 

 

*Mentimeter: veel mensen uit Gouda en Krimpenerwaard, ook andere gemeenten 

vertegenwoordigd. De meesten als bewoners, ook ondernemers en politiek.  

 

Van concept-RES naar RES 1.0  

Laura de Bonth is stedenbouwkundige en ze betrekt inwoners uit de regio bij het 

proces van energietransitie. Die participatie gebeurt met vragenrondes en 

enquêtes aan bewoners en ondernemers. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe 

belangrijk zij duurzame energie vinden. En welke manier van opwek de voorkeur 

heeft: windmolens of zonnepanelen. Tijdens de kansentafels gaven bewoners nog 

een keer hun mening. Al die input is meegenomen bij het maken van vier 

testbeelden.  

 

Maar hoe kom je nou tot een testbeeld? Daarvoor is gekeken naar de uitkomsten 

van voorgaande participatie, maar ook kwaliteiten van het landschap, restricties 

en toekomstige plannen. Restricties of belemmeringen voor wind- en zonne-

energie komen voort vanuit bijvoorbeeld natuurgebieden, veiligheid en 

cultuurhistorie. Daaruit kwamen per testbeeld een aantal zoekgebieden naar 

voren. Zoekgebieden zijn plaatsen waar mogelijk duurzame energie kan worden 

opgewekt. Laura benadrukte dat bewoners niet hoeven te kiezen voor één 

testbeeld. Ze zijn alleen gemaakt om de verschillende manieren van energie-

opwek te laten zien. Wel kunnen bewoners aangeven welke onderdelen van de 

testbeelden zij goed vinden, of juist niet.  

 

Hoe zien de testbeelden eruit?  

Laura de Bonth gaf uitleg over de testbeelden. Daarna konden deelnemers hun 

voorkeur uitspreken via de Mentimeter. Daaruit kwam naar voren dat de 

deelnemers enthousiast zijn over testbeeld 1, 2 en 3. Over testbeeld 4 zijn de 

deelnemers het minst enthousiast.  

 



 

 

 

 
*De 4 testbeelden 

 

 

Testbeeld 1: Energieke bedrijventerreinen 

 

Testbeeld 1 gaat over het koppelen van duurzame energie aan 

bedrijventerreinen. In dit beeld worden zonnepanelen gelegd op grote 

bedrijfsdaken, boven parkeerplaatsen en in waterbassins van kassen. Ook 

kunnen er windmolens op bedrijventerreinen staan. Het voordeel van 

bedrijventerreinen is dat de netwerkaansluitingen er vaak al zijn. Op de kaart zijn 

zoekgebieden aangegeven. Dit zijn de plaatsen waar mogelijk duurzame energie 

kan worden opgewekt. Zoekgebieden wil zeggen dat we nog moeten onderzoeken 

of er zon en/of wind zou kunnen komen. Bij dat onderzoek worden de inwoners 

uiteraard betrokken. Zo zullen een aantal zoekgebieden gebruikt worden maar 

ook nog een aantal afvallen. 

 



 

 

 

*kaart zoekgebieden energieke bedrijventerreinen 

 

Testbeeld 2: Energiewegen 

 

Testbeeld 2 gaat over het koppelen van duurzame energie aan wegen. In dit 

beeld worden zonnepanelen of windmolens dicht bij elkaar langs snelwegen en 

provinciale wegen geplaatst. Het voordeel hiervan is dat het weinig impact heeft 

op het landschap en er makkelijk aangesloten kan worden op het bestaande 

energienetwerk. Op de kaart zijn mogelijke zoekgebieden aangegeven 



 

 

 

*kaart zoekgebieden energiewegen 

 

Testbeeld 3: Energieke boeren en burgers 

 

Testbeeld 3 heeft een andere insteek. Bewoners en bedrijven nemen in dit 

testbeeld zelf het initiatief om duurzame energie op te wekken: met lokale 

initiatieven en coöperaties. Dat betekent dat er verspreid over de regio allerlei 

kleine projecten zijn: windmolens of zonnepanelen op boerenerven of langs 

dorpsranden. De opwek is wel kleiner dan bij grootschalige projecten. Op de 

kaart zijn mogelijke zoekgebieden aangegeven. 



 

 

 

*kaart zoekgebieden energie boeren en burgers 

 

Testbeeld 4: Energieparken 

 

Testbeeld 4 gaat over het koppelen van duurzame energie aan 

landschapsgebieden waar bodemdaling is. In deze gebieden is landbouw steeds 

moeilijker, maar de grond kan nog wel gebruikt worden voor waterberging en 

natuurontwikkeling of andere vormen van landbouw. Dat kan gecombineerd 

worden met het opwekken van zonne-energie. Het gaat dan om een klein deel 

van de aangegeven gebieden. Een nadeel is dat de gebieden ver van de 

bestaande netwerken liggen. Onze regio ligt in het Groene Hart, waardoor er 

goede samenwerking tussen alle partijen nodig is om zonnepanelen in het 

landschap te plaatsen. Op de kaart zijn zoekgebieden aangegeven. 



 

 

 

*kaart zoekgebieden energieparken 

 

Efficiënte energiesystemen en de RES 

De volgende spreker was Eelco de Vink van netbeheerder Stedin. Hij vertelde dat 

het energiesysteem verandert namelijk door de komst van duurzame energie. 

Stedin moet het netwerk aanpassen om de opgewekte energie te kunnen 

vervoeren. Ze berekenen hoeveel nieuwe energiestations er moeten komen, 

hoeveel ruimte daarvoor nodig is en hoelang het duurt voor de aanpassingen zijn 

gedaan.  

 

Eelco legde uit dat er ook opslag nodig is. Want als duurzame energie wordt 

opgewekt, is die niet altijd meteen nodig voor gebruik. Ook is het handig om een 

reserve te hebben voor als het niet waait en de zon niet schijnt. Die opslag staat 

het liefst zo dicht mogelijk bij de plaats waar de energie verbruikt wordt. Voor het 

opslaan moeten windmolens en zonnepanelen moeten worden aangesloten op 

een laag-, midden- of hoogspanningsstation. Kleine projecten worden 

aangesloten op kleinere stations, grootschalige projecten op grote stations. In de 

testbeelden komen zowel kleinschalige als grootschalige projecten voor.  

 

Met behulp van de Mentimeter werd aan de aanwezigen gevraagd of zij een 

efficiënt energiesysteem belangrijk vonden. Voor de meeste mensen telt dit 

zwaar mee in de keuze voor een testbeeld.  



 

 

 

 

*uitslag Mentimeter 

 

Zonne-energie op bedrijfsdaken in Midden-Holland 

Teun Bokhoven en Jan Bouwens waren aanwezig namens het 

Duurzaamheidsplatform van het bedrijfsleven in Midden-Holland. Dat is een 

samenwerkingsverband van bewoners, ondernemers en energiecoöperaties. Teun 

en Jan vertelden meer over zonne-energie op bedrijfsdaken, want dat is een 

belangrijk onderdeel in de testbeelden van de RES. De panelen nemen weinig 

ruimte in, zijn makkelijk te plaatsen en het energienetwerk om ze op aan te 

sluiten is ook al aanwezig. Daarom is het belangrijk dat ook bedrijven actief 

meedenken over oplossingen voor duurzame energie.  

 

Energiecoöperaties waar burgers bij aangesloten zijn kunnen op zoek naar 

beschikbare bedrijfsdaken. Burgers hebben er belang bij om te zoeken naar een 

locatie in de buurt voor het opwekken van energie. En coöperaties kunnen 

makkelijker investeren en krijgen subsidies van de overheid. Dat geeft dus een 

win-winsituatie. Meer informatie over het Duurzaamheidsplatform is te vinden op 

https://dpgouda.nl/  

 

Met behulp van de Mentimeter werd aan de deelnemers gevraagd of zij het 

belangrijk vinden dat inwoners en ondernemers zelf meedoen met energie 

opwekken.  

https://dpgouda.nl/


 

 

 

 

*uitslag Mentimeter 

 

Natuurwaarden en landschapswaarden in de RES 

Alex Ouwehand sprak namens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland over hun 

rol bij de RES. Natuur- en landschapswaarden moeten hun plaats vinden in de 

RES, omdat het Groene Hart een kwetsbaar gebied is. De federatie werkt daarom 

samen met de RES aan de zorgvuldige inpassing van wind- en zonne-energie in 

het landschap, de natuur en de leefomgeving.  

 

Alex gaf aan dat de meeste mensen in de regio het belangrijk vinden om te 

zorgen voor een beter klimaat. Duurzame energie hoort daarbij, maar ze zijn niet 

erg enthousiast over windmolens in het landschap. Er moet daarom een goede 

balans zijn tussen wind en zon. Verder is belangrijk om ook de meerwaarde voor 

natuur en landschap mee te nemen bij het ontwikkelen van energieparken. Want 

als zon en wind goed worden ingepast in het landschap, verbetert de ruimtelijke 

kwaliteit.  

 

Via de Mentimeter werd de deelnemers gevraagd hoe belangrijk zij natuurbehoud 

vinden in de keuze van een testbeeld.  

 

*uitslag Mentimeter 

 



 

 

 

Afsluiting en vragen  

Na afloop van het evenement, waarin Henk Buis alle aanwezigen hartelijk 

bedankte voor hun bijdrage en vragen, konden de aanwezigen vragen stellen aan 

de sprekers. Op de website vindt u alle vragen en antwoorden die tijdens het 

Online Participatie Evenement gesteld zijn.  

 

Hoe nu verder? 

De komende tijd blijft de RES doorontwikkelen. Op 18 februari 2021 is met 

volksvertegenwoordigers gesproken over de testbeelden zoals die nu ontwikkeld 

zijn. Ook de uitslag van de tweede enquête zal worden meegenomen. Dit leidt 

samen tot de voorkeursvariant van de RES 1.0.  

 

De RES 1.0 zal in maart en april besproken worden door de regionale 

stuurgroepen. Daarna wordt de RES voorgelegd aan colleges van burgemeester 

en wethouders en de waterschappen. Wanneer zij akkoord zijn, gaat de RES in 

mei en juni naar gemeenteraden, provinciale staten en de algemeen besturen van 

waterschappen. Op 1 juli 2021 zal de definitieve RES worden vastgesteld.  

  


