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 Betreft: Start Verkenning Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) tracé A15/A38 

 
 
Geachte raadsleden, 

Met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) stelt de Rijksoverheid eigen gronden ter 

beschikking aan projectontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten. Het OER-traject 

A15/A38 is gericht op duurzame opwekking van zonne-energie op en langs de tracés van de A15 – van 

de Tweede Maasvlakte tot aan de tunnel onder de Noord bij Ridderkerk – en de A38. 

 

Vorig voorjaar is de voorverkenningsfase afgerond. Hierover bent u geïnformeerd via de RIB van 8 juli 

2022. In de voorverkenning is op hoofdlijnen een scan gemaakt van mogelijke locaties voor de opwek 

van zonne-energie binnen een zone van 250 meter vanaf de A15 en de A38. Daarbij is er gekeken naar 

Rijksgronden, gronden van lokale overheden en gebieden waarbij er gronden van meerdere partijen 

samenvallen.  

 

Uit de voorverkenning bleek dat er voldoende ‘technische’ potentie was om verder te gaan naar de 

verkenningsfase. 

 

Fasen in het OER proces 

Het OER proces bestaat uit verschillende fasen (zie afbeelding hieronder). Voor het tracé A15/A38 wordt 

de Verkenningsfase opgestart. Na elke fase is er een go/no-go moment waarop specifiek wordt besloten 

of er verder wordt gegaan met de volgende fase. 
 

 



 

 

Intentieverklaring 

Met het ondertekenen van een intentieverklaring bevestigden de betrokken partijen (Rijkswaterstaat, de 

gemeenten Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en Hendrik-Ido-Ambacht en de provincie 

Zuid-Holland) dat zij zich gezamenlijk inzetten om onderzoek te doen naar de fysieke, maatschappelijke, 

technische, bestuurlijke en financiële mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie van de 

zoeklocaties langs de A15-A38.  

 

Proces Verkenning OER 

In de verkenningsfase die nu start zal de locatiekeuze, inpassing, type en omvang van de opwek verder 

worden uitgewerkt. In totaal is er ongeveer 90 hectare aan gronden als kansrijk aangemerkt. Deze 

gronden kunt u vinden op de kaart in bijlage 1. 

 

De locaties zijn grofweg in te delen in vier typen, namelijk: knooppunten, bermen, open landschap en 

‘specials’, zoals geluidsschermen en overkappingen. Iedere locatietype heeft echter wel zijn uitdagingen, 

waardoor er mogelijk een aantal percelen af zullen vallen. De focus ligt hierbij op de ruimtelijke inpassing, 

de (financiële) haalbaarheid en het draagvlak bij de omgeving.  

 

Vervolg 

In de verkenning verwachten we dat de volgende producten worden opgeleverd: 

 Ruimtelijke visie zon A15/A38 

o Scenario’s voor benutting van de percelen 

o Schetsmatige uitwerking van verschillende landschapstypen  

 Inventarisatie mogelijkheden netaansluiting 

 Verfijnde kaart van geschikte percelen 

 Participatieplan 

o Stakeholderanalyse 

o Communicatieplan 

o Kennisgeving participatie 

 Businesscase berekening 

 (Technische) klanteisen inventarisatie 

 Notitie mogelijkheden van innovaties 

 Samenvattende eindrapportage 

 

De portefeuillehouder neemt deel aan de Stuurgroep, waarin Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam en 

de provincie Zuid Holland zijn vertegenwoordigd.  

 

Naar verwachting zal de Verkenning eind 2023 worden afgerond. Op dat moment is er ook een go/no go 

moment om verder te gaan naar een eventuele volgende fase. Rond dat moment willen wij u uitnodigen 

voor een informatie-bijeenkomst over dit onderwerp.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
 
 

 

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

- Overzichtskaart 


