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Programma themasessie 

• Welkomstwoord wethouder van Os

• De Klimaatvisie en het Uitvoeringsprogramma Ridderkerk

• Toelichting per thema: 

• Wat is de inzet geweest?

• Wat doen we in 2023? 

• Vragen en het gesprek



• Hoeveel woningen in Ridderkerk hebben nu al een geregistreerd energielabel A? 

• Is dat meer of minder dan 30%? 

• Hoeveel kantoren voldoen nog niet aan de wettelijke verplichting energielabel C? 

• Zijn dat er meer of minder dan 100? 

• Hoeveel woningen hebben nu al zonnepanelen? 

• Is dat meer of minder dan 20%? 

• Hoeveel % van de totale potentie van alle geschikte daken benutten we voor zonne-energie? 

• Is dat meer of minder 10%? 

Hoe staan we ervoor? 



Een visie en uitvoeringsprogramma voor Ridderkerk 

• Aanpak van de opgave voor 7 thema’s rondom energietransitie, 

circulariteit en klimaatadaptie

• Onze inzet voor regionale en (inter)nationale doelstellingen

• Uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar met als stip op de 

horizon 2050 

• Beschikbaar gesteld budget voor uitvoering van de plannen

Hoofddoelstelling:

Een CO2- neutrale en circulaire                                                   

samenleving in 2050 

Klimaatvisie Ridderkerk



De doelen uit de Klimaatvisie Ridderkerk 

Energietransitie Klimaatadaptatie Circulaire transitie Duurzame mobiliteit 

- In 2050 is de energievraag 

voor de gebouwde omgeving 

met 30% gedaald

- In 2030 zijn er geen woningen 

meer met energielabel E,F en 

G

- In 2050 heeft onze 

woningvoorraad gemiddeld 

een energielabel B met als 

minimum label C

- In 2030 is 40% van de 

geschikte daken benut voor 

zonne-opwek

- In 2030 is 20% van de 

gebouwde omgeving 

aardgasvrij

- Klimaatadaptief bouwen als 

integraal onderdeel

- We werken aan een 

waterrobuuste en 

klimaatbestendige omgeving 

- We stellen waterveiligheid 

centraal bij ruimtelijke 

ontwikkelingen

- We brengen in beeld hoe we 

omgaan met wateroverlast, 

droogte en hittestress > lokaal 

hitteplan in 2022

- In 2030 gebruiken we 40% 

minder primaire grondstoffen 

- In 2023 zijn uitvragen in de 

gebouwde omgeving, waar 

mogelijk, circulair 

- In 2023 is 10% van de inkoop 

circulair 

- In 2050 is de gemeente 

circulair en afvalloos

- Het verkleinen van 

voedselverspilling, max 10 kg 

per hh in 2050

- Het verkleinen van de milieu-

impact van voedsel > 

voedselpatroonen

verduurzamen

- In 2026 is de CO2 uitstoot van 

mobiliteit met 30% gedaald 

- In 2026 is de interne en woon-

werkgerelateerde mobiliteit 

van de gemeente CO2 

neutraal

- Voor 2025 is er een dekkend 

net van elektrische 

oplaadpalen

- Deelmobiliteit vergroten



• Duurzame bedrijventerreinen 
• Energiecoaches 
• Inductie kookworkshops
• Warmtecamera’s 
• E, F en G label aanpak 
• Kantoren label C actie
• Duurzaam Wonen Beurs 
• Subsidie maatschappelijke org. & mkb
• Trainingen duurzaam bouwen 
• Natuurwaarden onderzoek Bolnes
• Warmtescans Slikkerveer + Wijkactie Bolnes
• Zakelijk energieloket
• Opwek Duurzame Energie op Rijksvastgoed
• Stimuleringslening Duurzaamheid

Terugblik energietransitie
Energiebesparing, opwek van energie, opslag, warmte





Terugblik energietransitie
Energiebesparing

Sinds eind 2020 energiebesparingsacties met landelijke subsidies

1. Regeling Reductie Energiegebruik voor huiseigenaren (najaar 2020 – december 2021)

Algemeen Resultaat 

Aantal bereikte 

koopwoningen 

8159

% bereikte koopwoningen 

van totaal

77%

CO2 reductie (in kg) 1.100.000

Afgenomen producten Resultaat 

WoonWijzerBoxen 1857

Standaardboxen 825

Groene bon 1981

Afname diensten Resultaat 

Energiecoach thuis 379

Energiecoach in wijk (incl

box)

2700

Woningopnames 67

Afname diensten Resultaat 

Offerte aanvragen WWW 179

Warmtebeeldcamera 44 

Rapport waterzijdig 

inregelen VvE’s

207 woningen



Terugblik energietransitie
Energiebesparing

Sinds eind 2020 energiebesparingsacties met landelijke subsidies

2. Regeling Reductie Energiegebruik voor woningen (april 2021 – december 2022)

Algemeen Resultaat 

Aantal bereikte woningen 6640

Aantal bereikte 

huurwoningen

5956

% van bereikte 

huurwoningen van totaal

64,45%

CO2 reductie (in kg) 282.000

Afgenomen producten Resultaat 

Woonwijzerbox 993

Standaardbox 2793

Groene Bon 1784

Energiedisplay 58

Afname diensten Resultaat 

Energiecoach thuis 335

Adviesgesprekken

WWWagen

64

Deelnemers 

bewonersavonden

75

Afname diensten Resultaat 

Afname warmtescans 525

Deelnemers Slimme 

buur website

20

Energiedisplays via wbw

Slikerveer en Bolnes

43



Terugblik energietransitie
Energiebesparing

3 . SPUK verlaging energiearmoede (aug 2022 – dec 2024 )

Uitvoering gaat starten: 

• Isolatiesubsidie voor doe-het-zelvers 

• Maatwerkadvies dijkwoningen 

• Ondersteuning ISDE subsidie aanvraag 

4. Lokale Aanpak Isolatie (zomer 2023 - dec 2026 )

Uitvoering loopt: 

• Energiecoach plus

• Actie warmhoud dekens 

• CV-optimalisatie 

• Isolatie subsidie doe-het-zelver (wordt nu opgezet) 



Potentie zonne-energie op daken
Let op: gaat uit van potentie op geschikte daken! 

Aandeel woningen met zonnepanelen  
• 13,6 % van de woningen in Ridderkerk hebben zonnepanelen 
• Ter vergelijking: 11,6% in Zuid-Holland en landelijk 18,8% 

20192,5% 20216,6% 203040%

Terugblik energietransitie
Opwek van zonne-energie 



Ambitieuze en realistische bijdrage aan de landelijke opwek 
opgave van 35 TWh (2030)

Regionaal

• 8 a 9 % > 2,8 tot 3,2 TWh op land

Lokaal

• Circa 0,07 TWh

• Langs infrastructuur: locatie A38

• Kleine & grote daken met zonnepanelen

• Regionale ambities t.a.v. wind realistisch? 

Terugblik energietransitie
Opwek van duurzame energie



Betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte

• Warmtevisie Ridderkerk: dec 2020

• Planvorming gaat onverminderd door (Bolnes)

• Regionaal warmtenet niet zomaar voor handen

• Aandachtspunt: elektriciteitsnet > opslagmogelijkheden en slimmer 
gebruik? 

• Nieuwbouw: all ellectric of collectieve voorziening? 

Twee hoofdscenario’s:

13

Vooruitblik energietransitie
Warmtetransitie



In 2022: 

• Strategie Klimaatadaptatie

• Klimaatatlas met stresstesten

• Klimaatadaptief bouwen 

• Aanvraag impulsgelden

• Lokaal hitteplan 

• Onderzoek naar kwetsbaarheid van hitte

• Aandacht voor vergroenen van eigen leefomgeving

• Waterlessen 

In 2023 en verder: 

• Werken vanuit ecologie

• Borgen Klimaatadaptatie in Beleid en Projecten

• Convenant Klimaatadaptatie: Leidraad 2.0 en Schijf van vijf

• Impulsaanvraag 2023

• Inwerking eerste lokaal Hitteplan

• Hitteanalyse (onderzoek)

• Operatie Steenbreek (NK Tegelwippen) 

Klimaatadaptatie



In 2022: 

• Campagne Omarm je voedsel

• Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

• Nulmeting en grondstoffen analyse

• Kookworkshops 

• Duurzaam eten voor de horeca

• Trainingen duurzaam bouwen

In 2023 en verder:

• Implementatie MVI actieplan

• Duurzaam en circulair bouwen 

• Ronde tafels circulair bouwen

• Lokale kaart duurzame initiatieven: duurzaamheidsnetwerk om ons 

heen

• Aansluiten bij landelijke initiatieven, zoals verspillingsvrije week 
(voedsel)

Circulaire samenleving 

https://zuidhollandbereikbaar.nl/


Vooruitblik duurzame mobiliteit 

Zes pijlers: 

• Fietsgebruik- en infrastructuur

• Interne transportmiddelen gemeentelijke organisatie

• Woon- werkgerelateerde mobiliteit 

• Werkgeversaanpak 

• Dekkend net oplaadpalen 

• Vergroten aanbod deelmobiliteit 



Communicatie
Eén van de ondersteunende thema’s 



Communicatie



Doelen

1. Inwoners bewust maken door een leuke en aansprekende 

campagne NK Tegelwippen

2. Inwoners faciliteren door het afvoeren van tegels en activeren op 

vergroenen door aanbieden van subsidie en additioneel tuinbonnen. 

Hoe gaan we dit doen?

Met een mix van middelen waarbij we ons enerzijds op de branding 

richten en anderzijds op de plekken waar mensen komen die bereid zijn 

om aan de slag te gaan in hun tuin: 

• Online en offline advertenties

• Workshops

• Samenwerking met Bloemenjungle, Plantenhal, Gamma etc

• Buurttenten

• Lokale initiatieven

• Tegeltaxi 

Mogelijkheden bekijken voor scholen en bedrijven te betrekken in 

campagne

Communicatie



Vragen?

Zijn er vragen? 


