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Geachte raadsleden, 

 
Inleiding 
Door de fractie van de EVA is bijgevoegde reactie gegeven op de concept-RES waarbij de fractie EVA 
ervoor kiest ervoor om deze opmerkingen niet onder de noemer van wensen en bedenkingen aan de 
concept RES toe te willen voegen. Dit omdat de punten vooral lokaal van aard zijn (zoals 
communicatie en participatie) of omdat het punten zijn die verder strekken dan onze regio (zoals de 
keuze om kernenergie en waterstof niet te betrekken in deze RES). In de reactie gaat de fractie in op 
een aantal onderwerpen die ook zeker onze aandacht hebben. De uitspraak dat de energietransitie 
niet van de overheid is maar van iedereen en dat je niet voor of tegen kan zijn onderschrijven wij dan 
ook volledig.  
 
Kernboodschap 
De genoemde aandachtspunten willen we gezamenlijk met u als raad en met onze inwoners zeker 
aanpakken.  
 
Toelichting  
Puntsgewijs geven we hier onze reactie op het stuk vanuit de fractie EVA: 

1. Communicatie en Participatie 
Met u zijn wij van mening dat al onze inwoners betrokken moeten zijn bij dit grote onderwerp 
wat ons alle de komende jaren gaat raken. De grote moeilijkheid daarbij is dat we onze 
inwoners nauwelijks kunnen bereiken via de geëigende kanalen. 
Dit is een algemeen erkend “probleem”, we zijn inmiddels in gesprek met de Erasmus 
Universiteit om een onderzoek op te starten om te kunnen bepalen op welke manier we onze 
inwoners het meest effectief kunnen benaderen.  
De vragen die u stelt leven zeker ook bij ons. De traditionele bewonersavonden worden 
bezocht door een beperkt aantal mensen, een persoonlijke brief zoals de actie om spullen te 
kunnen aanschaffen bij de woonwijzerwinkel kent eveneens een lage respons terwijl er voor 
slechts een bedrag van € 10,-- voor € 100,-- waarde kan worden verkregen aan 
energiebesparende maatregelen in het eigen woonhuis.  
Ook de inzet van de WoonWijzerWagen kent een lage respons. De actie om een infrarood 
scan van de woningen te laten maken heeft daarentegen wel een goede respons laten zien. 
De grote vraag blijft hoe we met onze inwoners in dialoog komen. 
In het kader van de warmtevisie worden op wijkniveau de mensen uitgenodigd om te 
participeren. Dit traject gaat lopen vanaf begin volgend jaar. Zeker ook de kritische geluiden 
en het verminderde draagvlak krijgen hierbij zeker aandacht. 
 



Inzet van de lokale kennis is zeker waardevol, graag komen we met deze inwoners in gesprek 
om naast het ECA ook van hun kennis en ervaring gebruik te maken. Wij zullen een open 
uitnodiging in de Schakel  plaatsen om onze inwoners uit te nodigen. Hierbij moeten we wel 
waken voor de traditionele inzet als een klankbordgroep of een adviesgroep, het gaat om 
daadwerkelijke inzet van expertise als zelfstandige meewerkende partij met eigen 
verantwoordelijkheden. Bedacht moet wel worden welke verantwoordelijkheden waar horen. 
Als raad bent u de gekozen vertegenwoordigers van onze inwoners. Als we onze inwoners 
een nadrukkelijke rol geven zal aan de voorkant duidelijk moeten zijn dat de uiteindelijke 
besluitvorming, uiteraard met weging van de inbreng van onze inwoners, plaats vindt binnen 
uw raad.  
 

2. Warmtevisie & participatie 
In de warmtevisie wordt een voorstel gedaan voor de transitie in de verschillende wijken. In 
vervolg op deze warmtevisie komen de wijkplannen aan bod waarbij op wijkniveau de 
gesprekken aangegaan moeten worden. Ook hierbij blijft de uitdaging hoe we onze inwoners 
kunnen activeren. 
 

3. Positionering Albrandswaard 
In de RES wordt nadrukkelijk de draagkracht van het landschap benoemd. In dat kader is 
binnen de drie gemeenten een zgn. kansenkaart ontwikkeld waarbij de diverse gebieden 
worden geschetst met de (on)mogelijkheden die de gebieden kennen. Voor onze gemeente is 
duidelijk dat de inzet op grootschalige zonneweiden maar zeer beperkt tot de mogelijkheden 
behoort. Deze kansenkaart is wat ons betreft het kader voor de mogelijkheden die we in 
regionaal verband kunnen aanbieden. Hiermee reageren we pro-actief in plaats van reactief. 
 

4. Albrandswaard schrijft mee, maar zegt nee 
In de afgelopen tijd is het beeld ontstaan dat wij volgend zijn. In de in ontwikkeling zijnde 
uitvoeringsagenda rond de energietransitie wordt nadrukkelijk onze lijn kenbaar gemaakt naar 
invulling van deze opgave. Dat dit een complex traject wordt waarbij ook de nodige middelen 
beschikbaar zullen moeten komen mag duidelijk zijn. De inzet op geothermie wordt zeker 
positief benaderd, met de aantekening dat de ontwikkeling niet ten koste mag gaan van ons 
groene karakter. Dit stelt eisen aan de inpassing van een mogelijke winningslocatie waarbij 
ook zeker de mogelijkheid is om deze winningslocatie in het industriegebied langs de 
Vondelingenweg te positioneren om daarmee gebruik te maken van de potentie onder het 
Albrandswaardse grondgebied.   
 
In de uitvoeringsagenda die we u in november dit jaar inclusief de financiële gevolgen zullen 
aanbieden, geven we duidelijk aan wat we wel kunnen en wat niet zodat ook in regionaal 
verband duidelijk is waar we voor staan. 
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Consequenties 
Inzet op de bovengenoemde punten zal een beslag leggen op de beperkte middelen en zal ook een 
verschuiving in verantwoordelijkheden met zich brengen. 
 
Vervolg 
Met de klankbordgroep  willen we graag de benoemde punten verder bespreken om zo te komen tot 
een optimale betrokkenheid van alle partijen. 
 
BIJLAGE 
Reactie fractie EVA 
 

Met vriendelijke groet, 
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