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Betreft: Terugkoppeling opbrengst bijeenkomst Regionale Energie Strategie 

Geachte raadsleden, 

Tijdens de bijeenkomst van 12 februari 2019 bent u geïnfonneerd over de volgende stap in het proces 
van de Regionale Energie Strategie. Aan de hand van een drietal toekomstbeelden (perspectieven) heeft 
u aangegeven welke elementen daaruit u het meeste aanspreken voor Ridderkerk. Deze elementen 
worden door ons meegenomen in het regionale bestuurlijke overleg. In deze brief delen wij met u de 
opbrengst van de bijeenkomst. 

Wij kijken terug op een zeer positieve bijeenkomst. Het 'dossier' Regionale Energie Strategie is best 
ingewikkeld wat betreft de inhoud en is ook technisch van aard. De impact van de maatregelen is groot 
en het besluitvonningsproces, met 22 andere gemeenten is complex. Dit heeft u er niet van weerhouden 
om vooral het gesprek te voeren, de informatie te onderzoeken en met elkaar de perspectieven te 
verkennen. 

Opbrengst van de bijeenkomst 
De elementen die we hieronder noemen geven de rode draad van uw inbreng tijdens de bijeenkomst 
weer. Wat de gemeente Ridderkerk betreft komen deze terug in het samengestelde perspectief. 

Betaalbaarheid 
Het perspectief moet inzetten op een energietransitie die voor iedereen betaalbaar is. Voor de gemeente 
Ridderkerk is het van groot belang dat iedereen mee kan doen. Mede gelet op het grote aandeel 
huurwoningen die in bezit zijn van de woningbouwcorporatie. Energiearmoede moet bij welke keuze dan 
ook worden voorkomen. 

Draagvlak 
Ook draagvlak voor de transitie moet in het perspectief als uitgangspunt meegenomen worden, dit gaat 
deels over betaalbaarheid, participatie, maar ook over het informeren, faciliteren van initiatieven van 
burgers en bedrijven. Het alleen volledig van bovenaf opleggen van de transitie zal niet werken, dit zal 
leiden tot weerstand. Bovendien kunnen dan kansen worden gemist op het gebied van innovatie en 
nieuwe werkgelegenheid. 
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Warmte 
Wij beseffen vanuit de Regionale Energie Strategie dat er in onze regio een overschot aan restwarmte en 
een tekort aan elektriciteit is. Met dit gegeven voelen wij het als opdracht om hier vol op in te zetten in de 
vorm van een "grootschalige" warmtenet. Hierin heeft de gemeente een leidende en faciliterende rol. Dit 
sluit overigens "kleinschalige" lokale warmtenetten niet uit. 

Opwek/bronnen 
Ridderkerk ligt voor het grootste gedeelte binnen een grondwaterwingebied. Dit betekent dat er geen 
grondboringen mogen plaatsvinden waardoor geothermie geen reële optie is. Wij zetten in op 
zonnepanelen op woningen gelijktijdig met besparing en isolatie. Ook kleine initiatieven zijn welkom zoals 
energie uit asfalt en getijdenenergie. 

Ruimtelijke inrichting 
Een kwalitatief goede buitenruimte is belangrijk voor onze inwoners. Uitgangspunt is een beperkte impact 
van de transitie op deze kwaliteit. Behouden van onze groene randen waarbij geen plaats is voor extra 
windmolens. Inzet op dubbel gebruik van gronden bij geluidschermen. Terughoudend zijn met de aanleg 
van zonneweiden. 

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
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