
Commissiebijeenkomst 20 mei 2020

Gemeente Ridderkerk



Concept Regionale Energie Strategie
Regio Rotterdam - Den Haag
Naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening in de regio Rotterdam Den Haag in 2050



1. Status en functie Concept RES

2. Tijdlijn – planning

3. Inhoud op hoofdlijnen + vervolgstappen

Wat kunt u vanavond verwachten?



Status en functie:

• Eerste uitwerking van Energieperspectief 2050

• Contouren van de RES 1.0 – deels ingevuld

• Bedoeld om breed input op te halen t.a.v. de koers

Inhoud:

• Warmte, Elektriciteit, Brandstoffen + systeem

• Voorlopige Regionale inzet

• Realistische ambitie, mét keuzeruimte

• Stevig onderbouwd o.b.v. intensief traject

Concept RES



2. Tijdlijn



• Parijs-akkoord 2015

• Regeerakkoord 2017 + IBP

• Klimaatakkoord 2019 & start RES

Klimaatakkoord: 

RES =
Gebouwde omgeving +

Elektriciteit



feb 2018 – okt 2019
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Drie uitvoeringslijnen:
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2. Elektriciteit
3. Brandstoffen

Basis 

document

Uitgangs 

punten

3 

perspectieven C
o

n
su

lt
a

ti
e

Plan van aanpak 

RESC
o

n
su

lt
a

ti
e

W
en

se
n

 e
n

 b
ed

en
ki

n
ge

n

Tijdlijn RES

nov 2019 - okt 2020 okt 2020 - jul 2021

B
es

lu
it

vo
rm

in
g 

ra
d

en

LOKALE KRACHT



Wensen en bedenkingen Ridderkerk

• 20 mei Commissiebijeenkomst toelichting concept RES

• 24 juni sluitingsdatum in te vullen format door de fracties

• 3 september commissievergadering o.b.v. ingevulde formats

• 10 september laatste check opgehaalde wensen en bedenkingen naar fractievoorzitters

• 29 september behandeling in college 

• 30 september reactie van ‘onze’ wensen en bedenkingen aan Bestuurlijke stuurgroep 



Wensen en bedenkingen regio

• 1 oktober 2020 via colleges

• Verzenden naar NPRES (aangehecht bij Concept RES)

• Verwerking in proces of document RES 1.0

• Nota van beantwoording via Bestuurlijke stuurgroep  - tussen december  2020 

& feb 2021



Vragen / reacties



3. Inhoud op hoofdlijnen + vervolgstappen



Uitvoeringslijn Warmte



Regionale context

Figuur 6 uit Concept Energiestrategie Regio Rotterdam Den Haag - deel A



• Ideale uitgangspositie om warmte uit te 

wisselen, zowel binnen de regio als met 

aangrenzende regio’s. 

• Veel kansen om het warmte-aanbod te 

benutten

• Veel ervaring met warmtenetten (zie 

figuur). 

De warmte-regio van Nederland

Figuur 2 uit Concept Energiestrategie Regio Rotterdam Den Haag - deel B



Energieperspectief als uitgangspunt

Figuur bladzijde 28 uit Energieperspectief 2050



We werken toe naar Regionale structuurwarmte, bronnenstrategie en inzicht in randvoorwaarden, via twee sporen: 

- Lange termijn samenwerking

- Gericht op succesvolle transitie in de wijken

- Raakvlakken Warmtevisie en (boven) 

regionale kansen

- Versterken kennispositie gemeenten

Input voor keuzes in de Warmtevisie

- Vraag

- Aanbod

- Infrastructuur

- Randvoorwaarden 

Resultaat en aanpak

Figuur 5 uit Concept Energiestrategie Regio Rotterdam Den Haag - deel A



Vragen / reacties



Uitvoeringslijn Elektriciteit



Concept RES – Inhoud / Elektriciteit



Ruimtelijke verbindingen – Energieperspectief 2050



• Koppeling landschap en opwek o.b.v. kwaliteit en 

draagkracht: Verhaallijnen*

• Geïdentificeerde kansen realisatie opwek (niet 

gewogen plekken): kansrijke gebieden

• Zoekgebieden: Clustering voor uitwerking RES 1.0

* Ontwerpprincipes vanuit het Energieperspectief, gekoppeld aan de 
kaart in ontwerpsessies januari/februari 2020

Verhaallijnen (1/2)



Verhaallijnen met kansrijke gebieden 

op kaart

• Stedelijk gebied

• Wateren en waterwegen

• Glastuinbouw

• Open landschap

• Bedrijventerrein

• Infrastructuur

• Recreatief Energielandschap

• Natuurgebied

• Stadsranden

• Overig

Verhaallijnen (2/2)

Per verhaallijn is aangegeven welke potentie aan opwek wordt gezien, én wat dat betekent wanneer deze potentie (hypothetisch) ingevuld zou worden met ofwel inpassing van 

zonnepanelen, ofwel van windturbines. Dit is input voor verdere uitwerking in gebiedsgerichte processen in zoekgebieden.



Zeven zoekgebieden

• Clustering van verhaallijnen in zoekgebieden, t.b.v. 

gebiedsgerichte processen

• Geografisch en activerend: uitwerking en maatwerk 

mogelijk

• Uitwerking (richting RES 1.0): 

nadere duiding potentie, met keuzeruimte in locaties, 

technieken, exacte grenzen



Inzet RES en zoekgebieden

• Versterken (ruimtelijke) samenhang en kwaliteit bij energieopwekking

• Voorbereiding t.b.v. (lokaal) energiebeleid

• Enthousiasmeren en activeren actoren in een zoekgebied

• Verzilveren realisatiekansen (grootschalige) elektriciteitsopwekking



Vragen / reacties



Uitvoeringslijn Duurzame 
Brandstoffen



Twee documenten

Achtergrondnotitie Concept-RES



Positie kiezen: waterstof en groengas 

Nu Tot 2030 2030-2050 (in volgorde van belang)
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De productie van groengas in de regio is 

beperkt. Groengas wordt bijgemengd in 

transportbrandstoffen en het aardgasnetwerk.

Transitiebrandstof voor huidige 

aardgasgebruik. In transport, piekketels; 

bij glastuinbouw en bij warmtenetten.

Grondstof voor de industrie (koolstofbron).

Bijgemengd in het aardgasnet ter 

verduurzaming van het aardgasgebruik in 

de gebouwde omgeving

Brandstof voor zwaar transport, waar LNG het 

enige alternatief is (vrachtverkeer, zeevaart en 

binnenvaart).

Energieproductie i.c.m. CCS/CCU voor 

negatieve CO2-emissies.
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De productie van grijze waterstof in de regio 

bedraagt jaarlijks 400 kton. Het dient 

voornamelijk als grondstof bij olieraffinage.

Verduurzamen huidige waterstofvraag 

industrie.

Grondstof en proceswarmte voor de industrie.

Tot 2030 is er zeer weinig klimaatneutrale 

waterstof beschikbaar. Inzetten in pilots 

voor de lange termijn.

Piekproductie en flexibiliteit elektriciteit.

Brandstof voor zwaar transport (vrachtverkeer, 

zeevaart en binnenvaart).

Piekproductie collectieve warmte.

Bepaalde delen van de gebouwde omgeving 

waarvoor elektriciteit en collectieve warmte 

geen uitkomst bieden



Inzet van de regio 

• Het zijn marktpartijen die projecten ontwikkelen. 

• De overheden (gemeente, provincie en RES-regio) kunnen deze initiatieven versterken.

RES Regio 

• Visie opstellen

• Betrokkenheid bij bovenregionale overleggen, om link te leggen tussen het bovenregionale speelveld en gemeentelijke 

initiatieven.

Gemeenten

• In warmte transitievisie aangeven voor welke buurten warmtenetten of all-electric verwarmen geen oplossing kan bieden, 

maar duurzame brandstoffen op de lange-termijn wel. 

• Aan de hand van deze transitievisies gaan wij in regioverband verder werken aan een slimme realisatie van het 

energiesysteem. 

Positie kiezen: waterstof en groengas 



Vragen / reacties



Betekenis voor Ridderkerk



Duurzame Elektriciteit (1/2)

Drie relevante zoekgebieden voor Ridderkerk

Betekenis voor Ridderkerk

Zoekgebied 1

Zon op dak grootschalig
en zon op parkeerplaatsen :       35 GWh

Zoekgebied 5

Zon en wind langs A15 infrastructuur



Duurzame Warmte (2/2)

• Koppeling RES aan Warmtevisie Ridderkerk

Vraag (lokaal) naar warmte koppelen aan het aanbod (o.a. regionaal) en het organiseren van de benodigde 

infrastructuur.

Opgave Ridderkerk = aansluiting circa 4.200 woningen (2030) op warmtenet van restwarmte, geothermie of 

aquathermie.

• Restwarmte

Aansluiten bij project warmte transportsysteem Zuid Holland. Gasunie heeft opdracht van EZK om te inventariseren kansen          

transportsysteem provinciale schaal. 

• Geothermie 

Gemeente faciliterende rol i.h.k.v. de opsporingsvergunning Engie. Gemeente verkenning mogelijkheden.

Betekenis voor Ridderkerk



Vragen / reacties


