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Waarde bestuurders, 
Hierbij bieden wij u op uw verzoek ons advies Regionale energiestrategieën en het Groene 
Hart. Advies over de gewenste samenhang en ruimtelijke kwaliteit in de RES 1.0 
aan. Dit advies is mede tot stand gekomen door overleg met alle RES-coördinatoren en 
diverse inhoudelijke experts. Zoals afgesproken in het memo van 14 mei 2020 betreft het 
advies de periode tot 2030 en gaat het om de samenhang op het schaalniveau van het 
Groene Hart en afstemming van ruimtelijke perspectieven tussen de regio’s. Na dit advies 
gaan wij verder met een ontwerponderzoek en zullen wij adviseren op de termijn tot 2050. 

 
Wij geven u met dit advies een analyse van de situatie en een vijftal aanbevelingen. Die 
betreffen de samenhang op schaal van het Groene Hart, de verscheidenheid van 
deelgebieden binnen het Groene Hart, de relatie tot andere grote opgaven, de koppeling 
aan het energienetwerk en de keuzes die op weg naar RES 1.0 te maken zijn. Dit wordt 
ondersteund door een kaartbijlage die helpt om een aantal ontwikkelingen in samenhang te 
bezien en nader op elkaar af te stemmen.  
 
Uit ons overleg met RES-coördinatoren en bestuurders is gebleken dat het huidige RES-
proces de vraag niet beantwoordt wie de samenhang binnen het Groene Hart overziet en 
bewaakt. Daarom geven wij naast ons inhoudelijk advies ook een advies omtrent het nu te 
volgen proces. Onze analyse en aanbevelingen bieden aldus een noodzakelijke aanvulling op 
het huidige RES-proces. Waar het RES-proces vooral van onderop heeft gewerkt, om 
draagvlak en mede-eigenaarschap te creëren, hebben wij vooral vanuit het hogere 
schaalniveau geredeneerd. Wij zien beide benaderingen als complementair.  

 
Desgewenst bespreken wij graag onze bevindingen met u. Wij zijn zeer gemotiveerd deze 
ook te delen met de RES-regio’s. Wij hebben vastgesteld dat de RES-regio’s open staan voor 
en nieuwsgierig zijn naar ons advies. Wij hopen dan ook, dat u dit zo spoedig mogelijk verder 
wilt geleiden. 
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