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 Betreft: Eindrapportage voorverkenning Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) 

 
 
Geachte raadsleden, 

Wij hebben met de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Albrandswaard, Nissewaard, Brielle, 

Hellevoetsluis en Westvoorne, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid Holland, het Waterschap 

Hollandse Delta en het Rijk samengewerkt in de projectgroep voorverkenning Energie op Rijksvastgoed 

(OER).  

 

Proces voorverkenning OER 

De projectgroep heeft de kansen voor het grootschalig opwekken van zonne-energie langs de 

Rijkswegen A15 en A38, vanaf de Tweede Maasvlakte tot aan tunnel De Noord, in kaart gebracht. Vanuit 

Ridderkerk was de inzet onder andere gericht op het realiseren van het geluidsscherm op grond van 

Rijkswaterstaat, omdat uit onderzoek blijkt dat deze locatie goede kansen biedt voor energie-opwekking 

met zonnepanelen op het geluidsscherm. Daarnaast voorkomen we hiermee de bomenkap ten behoeve 

van het geluidsscherm in het Oosterpark en het negatieve effect daarvan op het fourageergebied van de 

vleermuizen. 

 

Uw raad is meerdere keren via een raadsinformatiebrief geïnformeerd (d.d. 4 juni 2021, 9 juli 2021 en 24 

december 2021) over het traject van de voorverkenning OER.  

 

Uitkomst voorverkenning OER 

In de bijlage vindt u de ‘eindrapportage voorverkenning OER’. Uit de voorverkenning blijkt dat er een 

relevante omvang aan zoeklocaties is. Er lijkt voldoende ‘technische’ potentie om verder te gaan naar de 

verkenningsfase.  

 

De verschillende locatietypes zijn:  

 zon in bermen; 

 zon in open landschappen; 

 zon in knooppunten; 

 zon op geluidsschermen; 

 zon op overkappingen.  



 

Ieder locatietype heeft echter wel zijn uitdagingen, waardoor er nog een aantal percelen af zullen vallen. 

Ook is de businesscase van veel locaties nog niet uitgewerkt en deze is naar verwachting dun: de 

financiële haalbaarheid behoeft nadere analyse.  

 

Op dit moment is de netaansluiting (nog) geen knelpunt, maar het is echter wel mogelijk dat er alsnog 

tekorten komen aan netcapaciteit, als er in de omgeving projecten worden aangesloten.  

 

Locatie gronden tussen A38 en (Sportpark) Reijerpark 

Voor Ridderkerk is in ieder geval belangrijk te benoemen dat de gronden van het Rijk tussen de A38 en 

(Sportpark) Reijerpark als verder te verkennen locatie wordt gezien, omdat het Rijk hier ongeveer 21 

hectare in bezit heeft. Het locatietype is "zon in open landschap". Het zoekgebied bij de A38 is erg groot, 

waardoor er een gunstige businesscase te verwachten is. Er zijn wel wat aandachtspunten. Op deze 

locatie gaat het om een open landschap, dat onderdeel is van de Groene Kraag rondom Ridderkerk. Ook 

is de ruimtelijke impact van een dergelijk zonnelandschap groot. Vanuit het landschapsbeleid van de 

provincie wordt dit als minder wenselijk gezien. Met het Rijk en de provincie willen we een gezamenlijke 

ontwerpopgave hiervoor oppakken. Dit ook vanwege de bestuurlijke wens van de gemeente om in dit 

gebied sport en recreatie te realiseren. 

 

Bij deze locatie kan er eventueel ook voor worden gekozen om alleen de strook langs de A38 te 

ontwikkelen en de grotere percelen landbouwgrond niet mee te nemen. De inzet vanuit de gemeente is er 

op gericht om wel het grotere geheel op te pakken. Dit zal in de voorbereiding voor de verkenning 

aangegeven worden. 

 

Locatie geluidsscherm Oosterpark 

In de eindrapportage is het volgende opgenomen: "Gemeente Ridderkerk heeft de wens om een nieuw 

(bovenwettelijk) geluidsscherm te ontwikkelen op Rijksgrond (ter hoogte van het Oosterpark), hierover 

lopen gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS). Indien dit geluidsscherm gerealiseerd zal worden, geeft dit 

kansen om er zonnecellen in te integreren." 

 

Onlangs is er weer bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat geweest, waaruit is gebleken dat zij nog 

steeds geen scherm willen (laten) realiseren op Rijksgrond langs de A15 bij het Oosterpark. De eerder 

door Rijkswaterstaat gegeven argumentatie (zie RIB d.d. 2 oktober 2020) is nog steeds van toepassing.  

 

Motie 2020-97 Zonnepanelen Oosterpark 

Uw raad heeft een motie (2020-97) aangenomen waarin wordt verzocht om onderzoek te doen naar het 

realiseren van zonnepanelen op het scherm in het Oosterpark. U bent door middel van een 

raadsinformatiebrief d.d. 2 juli 2021 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van deze motie. 

Naar aanleiding van het laatste bestuurlijke overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat het scherm niet 

op Rijksgrond kan worden gerealiseerd. Het realiseren van zonnepanelen op het scherm in het 

Oosterpark levert een negatieve businesscase op (zie RIB van 2 juli 2021). Er is daarom geen noodzaak 

meer voor het beschikbaar houden van het budget voor het realiseren van zonnepanelen op het 

Oosterpark-scherm. Dit investeringsbudget zal (na aftrek van gemaakte kosten voor onder andere 

onderzoek en capaciteit) dan ook worden afgeraamd. De financiële consequenties hiervan worden in de 

2e tussenrapportage 2022 verwerkt. 

 

Vervolg 

De verkenningsfase zal de nodige capaciteit vragen voor het uitzoeken en voorbereiden van locaties. 

Voor de gezamenlijk ontwerpopgave voor de gronden bij de A38 zal meer en diverse inzet nodig zijn 

vanuit de ambtelijke organisatie. Bestuurlijk zal de portefeuillehouder ook deelnemen aan de stuurgroep 

voor de verkenning. De gemeente zou ook graag de regie houden op de ontwikkeling van de gronden bij 

de A38.  
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  Koningsplein 1 
  Postbus 271 
  2980 AG Ridderkerk 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen hiermee de motie 

2020-97 “Zonnepanelen Oosterpark” als afgedaan. 

  

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

  

 

 

 

 

  

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- Eindrapportage voorverkenning OER 


