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Mijnheer de Voorzitter, 
 
De opdracht aan de  gemeentes in Nederland is dat men in 2030 minimaal 49% CO2 ten opzichte van 
1990 dient te verlagen. 
Deze opdracht dient door de gemeentes regionaal en lokaal aan te worden gepakt.  
Handvaten werden er niet gegeven, eerst moesten de gemeentes er zelf proberen uit te komen. 
In de regio ging dit in een gezamenlijke aanpak van de 5 gemeentes, Waddinxveen, Gouda, 
Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas en Krimpenerwaard. 
Dit resulteerde in een Regionale Energie Strategie Midden Holland, men bracht lokaal ideeën aan en 
die werden in de regio besproken en men debatteerde of het zou bijdragen aan de gezamenlijke 
opdracht. 
Gesteund door de ambtenaren, gemeenteraden en colleges is men aan de vooravond van het 
gezamenlijk in te leveren van Concept RES 1. 
 
Voorzitter, 
Een concept waar de gehele raad toch nog iets bij wilde voegen, ook door WeWa. 
Laten we er niet makkelijk van uit mag gaan dat iets niet kan of niet wil. Maar als er echt in een 
gemeente niet aan de eigen opdracht kan voldaan, zullen we solidair zijn en dit in de overige 
gemeentes evenredig onder te brengen. Daar zou WeWa dan wel graag compensatie tegenover zien 
staan. Hoe? Dat is later in te vullen. 
Zo voorkom je dat één gemeente alles op zijn terrein krijgt. 
 
Ook kan men niet uitgaan van 1 soort winning in de vorm van wind of zon, nee juist meerdere 
verschillende vormen dient men voor ogen te houden. 
Windenergie zou volgens WeWa goed langs de hoofdinfrastructuur ingevuld kunnen worden zoals 
de A12, A20 en de N11. Zonnepanelen zouden misschien wel langs meerdere soorten infrastructuur 
aan te leggen zijn. Bijvoorbeeld langs de nieuw aan te leggen weg die door het Bentwoud gaat, in de 
vorm van een geluidswal of wat men ook maar kan bedenken. 
Maar natuurlijk ook zonnepanelen op daken van woningen, industrie- en gemeentelijke gebouwen 
ook denkend bijvoorbeeld aan de fietsenstallingen bij de stations.  
 
Voorzitter, 
Vooral met dank aan de ambtenaren, college en raad van de 5 gemeentes is WeWa zeer verheugd 
met dit concept, iedereen wil het mooiste voor zijn of haar gemeente maar er moet ook hier water 
bij de wijn gedaan worden. 
Voorzitter tot slot wil WeWa alle betrokkene bedanken voor dit gezamenlijk behaalde doel; het RES 
Concept1 en wenst ieder een goede en plezierige verdere samenwerking in het voor ogen gestelde 
klimaatakkoord 2050. 
 
 
 


