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Regionale energie strategie       
 
Dank u wel voorzitter, 

 

Voorzitter, 

Vanavond zitten we in de vooravond van het Concept Regionale Energie Strategieën. 

Wat WeWa betreft een akkoord, een mooi dossier die als basis dient voor RES 1.0, die ingediend 

moet worden voor 21 juni 2021. 

Een dossier die zeker nog verdere aandacht vergt en tot aan 2030 toe die iedere keer bijgeschaafd 

moet worden gehaald met nieuwe ideeën en alles wat er zich in de toekomst afgaat spelen. 

Het mooie aan dit dossier is de samenwerking van al de partijen van Waddinxveen, dat als éénheid 

dit project tot nu belopen heeft. 

Voor dit project heeft zelfs Waddinxveen tot net voor het einde van het Concept RES de touwtrekker 

van dit traject geleverd. 

 

Voorzitter, 

 

WeWa wil de ambtelijke ondersteuning van zowel Waddinxveen als de andere vier gemeenten 

bedanken voor hun inbreng. 

Maar vooral verdient de stuurgroep hierin apart benoemd te worden, dank jullie wel voor tijd en 

energie die jullie hierin hebben gestoken 

WeWa vindt dat het nu hoogste tijd dat gemeentes zelf ook meer hun input gaan geven voor hun 

eigen gemeente. 

Want wat goed werkt in de ene gemeente behoefd niet altijd te werken in een buurgemeente. 

De basis is regionaal bekend en dient voor al de 5 gemeentes die hieraan hebben meegewerkt. 

 

Voorzitter, 

Er zijn moties opgesteld over deze concept RES, niet alleen in Waddinxveen maar ook in de 

buurgemeenten. 

De zes Waddinxveense politieke partijen hebben nu ook de moties onderverdeeld en elke partij een 

motie onder de loep neemt om kritisch te bekijken of hij ook voor de gemeente doeltreffend is. 

Het zal u niet verbazen dat WeWa heeft gekozen om de motie Communicatie en Participatie op zich 

te nemen en ons is gegund om hierover onze visie te geven. 
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Dit heeft voor ons wel wat punten opgeleverd die voor de gemeente Waddinxveen wenselijk zijn. 

Wij vinden dat de communicatie en participatie met de basis van de stuurgroep als uitgangspunt, op 

korte termijn uit gevoerd dient te worden, met als doel dit voor onze inwoners helder te krijgen. 

Zij zijn namelijk de mensen waar we dit speciaal voor doen. 

 

Voorzitter, 

 

Nogmaals wil ik iedereen die aan dit Concept hebben meegewerkt hartelijk danken voor de 

samenwerking van dit dossier. 

 

Dank u wel. 

 
 
 


