
   

CONCEPT Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050   1 

 

 
 
 
 

 
Klimaatvisie Ridderkerk 

De route naar 2050 
 

Concept  
 
 

 
 
 
  



 

CONCEPT Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050 2

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord 3 
Leeswijzer 4 

1. Inleiding 5 

2. Opgave Ridderkerk en tijdlijn 7 
2.1 Opgave Ridderkerk 7 
2.2 Tijdlijn 9 

3. Algemene uitgangspunten Klimaatvisie Ridderkerk 10 
3.1 Rolinvulling door de gemeente 11 

4. Klimaatvisie in thema’s 12 
1. Opwekking 14 
2.Besparing 16 
3. Warmte 18 
4.Opslag 20 
5.Mobiliteit 21 
6.Circulaire samenleving 23 
7.Klimaatadaptatie 26 
Communicatie, educatie en financieringsarrangementen 28 

5. Samenvatting 30 

Bijlage: Duurzame ontwikkelingsdoelen VN 32 
 
  



 

CONCEPT Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050 3

Woord vooraf 
 
 
Een mooie, noodzakelijke en complexe uitdaging 
 
We moeten zuinig zijn op onze aarde. Voor onszelf, en voor onze toekomstige generaties. 
Daarom werken we wereldwijd aan een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is 
niet iets vrijblijvends. Het is nodig voor de toekomst van onze planeet. 
 
We moeten leven van de rente van de aarde en niet van de hoofdsom, zoals Herman Wijffels 
dat ooit benoemde. Dat beeld spreekt me zeer aan. Het als een rentmeester omgaan met 
het bezit dat je in beheer is gegeven. En wees voorzichtig met die kwetsbare blauwe bol, 
zoals André Kuipers de aarde zag en dat verwoorde tijdens zijn verblijf in het ruimtestation. 
We hebben er maar één van. 
 
We merken allemaal wel iets van de klimaatverandering, mede het gevolg van hoe wij 
omgaan met fossiele brandstoffen. De zomers worden droger, met hoge temperaturen en 
langdurige natte periodes met extremer weer. Maar ook beginnen we het te merken dat 
grondstoffen uitgeput raken.  
 
Iedereen heeft een taak om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst van onze 
planeet. Ook de gemeente. We zoeken naar oplossingen die het meeste effect hebben,  
betaalbaar zijn voor de samenleving en kunnen rekenen op breed draagvlak. Daarbij 
benutten we de innovatieve kracht en de ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit die in onze 
gemeente volop voorhanden is.  
 
Deze Klimaatvisie laat zien hoe wij samen met onze inwoners en bedrijven willen werken 
aan een gemeente die klaar is voor de toekomst. Het gaat om samenhang in onze aanpak. 
Deze klimaatvisie is daarmee de paraplu waaronder diverse thema’s samengebracht zijn. 
Waar het gaat om de energietransitie, de warmtevisie maar ook waar het betreft het gebruik 
van grondstoffen, de circulaire samenleving. Samenwerking is nodig, want we gaan een 
behoorlijke verandering tegemoet. Het is een mooie, noodzakelijke maar ook complexe 
uitdaging waar we voor staan. Daarom ook hebben we de samenwerking met de Erasmus 
Universiteit gezocht om met hen deze opgave vorm te geven. We kunnen dat niet alleen. 
 
Stap voor stap gaan we aan de slag met verschillende thema’s. We nemen de tijd voor 
veranderingen. In deze visie schetsen we de route naar 2050. Omdat het veel is, is het goed 
nu te beginnen met praktische haalbare stappen zodat iedereen er aan kan beginnen. De 
thema’s toetsen we ook aan de door de Verenigde Naties vastgestelde doelen op het gebied 
van duurzame ontwikkeling. Ook toetsen we onze inzet aan het landelijk klimaatakkoord en 
de Regionale Energie Strategie. Als we nu beginnen kunnen we het op een realistische en 
haalbare manier met elkaar vormgeven. Doet u/doe jij mee? 
 
Marten Japenga, wethouder 
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Leeswijzer 
  
Hoofdstuk 1 is de inleiding op de klimaatvisie. In deze inleiding beschrijven we de aanleiding 
voor deze klimaatvisie vanuit internationaal, nationaal en regionaal perspectief. 
 
In hoofdstuk 2 vertalen we de (inter)nationale en regionale opgave naar de gemeente 
Ridderkerk en geven we een tijdlijn weer.  
 
Hoofdstuk 3 bevat de algemene uitgangspunten voor deze visie en de beschrijving van de 
rollen die we als gemeente aan kunnen nemen in deze opgave.  
 
Hoofdstuk 4 is de kern van de klimaatvisie. In dit hoofdstuk benoemen we de thema’s van de 
klimaatvisie. We geven een korte toelichting op het thema, op de taak die we hebben, hoe 
we het thema op hoofdlijnen aan gaan pakken, welk resultaat we voor ogen hebben en aan 
welke duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN dit thema bijdraagt.  
 
Hoofdstuk 5 geeft in tabelvorm een korte samenvatting van de klimaatvisie inclusief doorkijk 
naar het uitvoeringsprogramma. 
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1. Inleiding 
 
In de afgelopen decennia is het steeds duidelijker geworden dat menselijke activiteiten 
invloed hebben op ons klimaat en zorgen voor een klimaatverandering. Ondanks het feit dat 
het klimaat in het verleden ook schommelingen kende, is de afwijking die nu ontstaan is niet 
meer toe te schrijven aan ‘natuurlijke’ schommelingen. Dit blijkt uit divers en langdurig 
wetenschappelijk onderzoek. We spreken tegenwoordig dan ook van een heuse verstoring 
van het klimaat, mondiaal.  
 
Met dit gegeven als uitgangspunt, is op de klimaatconferentie van 2015 in Parijs 
internationaal de afspraak gemaakt om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5o 
Celsius, in elk geval tot maximaal 2o Celsius.  
 
Duurzame ontwikkelingsdoelen 
Het klimaatbureau van de Verenigde Naties (VN) heeft medio oktober 2018 een rapportage 
uitgebracht waarin de gevolgen van de temperatuurstijging in beeld zijn gebracht. De 
urgentie om wereldwijd maatregelen te treffen, is hierbij nadrukkelijk aangegeven. Iedereen 
heeft hierin een verantwoordelijkheid, van de internationale grootmachten tot onze inwoners. 
De opgave beperkt zich niet tot een enkeling, maar is van belang voor iedereen en zeker 
voor de volgende generaties. Eerder heeft de algemene vergadering van de VN 17 
duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld. Deze gaan over het bereiken van een 
rechtvaardige en duurzame wereld voor iedereen. Deze doelen, voor zover deze de 
duurzaamheid betreffen, zijn in deze klimaatvisie ook benoemd bij de thema’s en voor de 
volledigheid als bijlage opgenomen. 
 
Terugbrengen broeikasgassen 
Om de doelstelling uit het akkoord van Parijs te kunnen halen, is ingezet op het beperken 
van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel is een reductie van 49% in 2030 en een 
reductie van 95% in 2050 ten opzichte van de uitstoot in 1990. In 2050 zijn we dan nagenoeg 
CO2 neutraal.  
 
Naast het meest besproken broeikasgas CO2, hebben we ook te maken met het 
terugdringen van andere broeikasgassen, zoals methaan, distikstofoxide en gefluoreerde 
broeikasgassen. Met name methaan en distikstofoxide komen voort uit de (intensieve) 
veehouderij. De uitstoot van deze gassen houdt direct verband met onze (mondiale) 
voedingsgewoonten. In de afgelopen jaren is door maatregelen in de sector de uitstoot 
verminderd. Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is het beleidskader 
rond de aanpak van stikstofdepositie ongeldig verklaard. De rijksoverheid heeft inmiddels 
een aantal maatregelen genomen, op basis van het advies van de commissie Remkes. Het 
betreft de verlaging van de maximum snelheid op het rijkswegennet en de uitkoop van 
veehouderijen. Deze aanpak van het stikstofprobleem zorgt voor vermindering van de 
uitstoot van dit broeikasgas en draagt daarmee bij aan de aanpak van de klimaatopgave. 
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Regionale context 
In regionale context wordt een groot aantal onderwerpen besproken, die ook verband 
houden met deze klimaatvisie. Denk hierbij onder andere aan de samenwerking met de  
MRDH op mobiliteitsgebied. 
 
Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen is de Regionale 
Energie Strategie (RES) die we gezamenlijk met 23 gemeenten in de 
regio Rotterdam Den Haag opstellen. In deze RES wordt het 
energielandschap van 2050 vormgegeven, die de basis vormt voor de 
uiteindelijke route die ook de afzonderlijke gemeenten gaan nemen. De 
uitkomst van de RES 1.0, die ook gaat dienen als regionale bijdrage aan 
het nationale Klimaatakkoord, leggen we naar verwachting medio april 
2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.  
 

  
Figuur 1: Opgave in breder perspectief 
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2. Opgave Ridderkerk en tijdlijn 
 
2.1 Opgave Ridderkerk 
Deze klimaatvisie geeft onze lokale inzet weer om aan alle regionale, landelijke en 
internationale doelstellingen te voldoen. De klimaatvisie is de opvolger van het Milieu- en 
Duurzaamheidsprogramma 2016-2020.  
 
Om onze bijdrage te leveren aan de afspraken die (inter)nationaal en regionaal zijn gemaakt, 
zijn in deze klimaatvisie concrete doelstellingen opgenomen. Onze doelstellingen richten zich 
op concrete fysieke maatregelen, bijvoorbeeld isolatie, alternatieve warmtebronnen, 
warmtenet en opwekken van energie. Daarnaast richten we ons op bewustwording en 
gedragsbeïnvloeding van inwoners en ondernemers. Het gaat immers om een 
gedragsverandering, waarbij we ook onze manier van leven aanpassen aan de 
veranderende omstandigheden.  
 
Lange termijn en urgentie 
We hebben de afgelopen jaren laten zien dat we stappen zetten in het verantwoord omgaan 
met het milieu en de duurzame inrichting van onze leefomgeving. Of het nu gaat om het 
inzetten van beleid zoals het actieplan luchtkwaliteit en het actieplan geluid, of het 
hergebruiken van materialen uit de openbare ruimte indien het kan (oude stenen bij een 
nieuwe inrichting van de straat). We zetten in op natuurontwikkeling, we nemen maatregelen 
op het gebied van klimaatadaptatie (herinrichting openbare ruimte om wateroverlast te 
voorkomen of biodiversiteit terug te krijgen) en we verduurzamen onze eigen gemeentelijke 
panden. We verwijzen actief naar een onafhankelijk energieloket, de WoonWijzerWinkel, 
waar onze inwoners persoonlijk advies kunnen krijgen om hun huizen transitiegereed te 
maken. 
  
Al deze stappen dragen bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze 
doelstellingen ronden we niet in één of twee raadsperiodes af. Het is een voortdurend proces 
waarbij op gezette tijden ook een herijking plaatsvindt op basis van voortschrijdend inzicht en  
met de kennis van dat moment. De tijdhorizon loopt gelijk met de doelen die het Rijk heeft 
gesteld voor de jaren 2030 en 2050. We praten dus over een transitieperiode van decennia 
met de urgentie om nu stappen te zetten.  
 
Onderzoek gedragsbeïnvloeding 
Om de gedragscomponent helder in beeld te krijgen, is in samenwerking met de Erasmus 
Universiteit een vijfjarig onderzoeksprogramma vorm gegeven. Bij dit programma worden 
een aantal manieren van gedragsbeïnvloeding onderzocht en uitgeprobeerd in periodes van 
zes maanden. Met de uitkomsten van dit halfjaarlijkse deelonderzoek kunnen we onze eigen 
manier van het bereiken en activeren van de samenleving vorm geven. Dit nog niet eerder 
uitgevoerde onderzoek, voeren we gezamenlijk met onze twee buurgemeenten 
Albrandswaard en Barendrecht uit.  
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Als gemeente hebben wij ook zelf de verantwoordelijkheid om onze eigen CO2-footprint 
kleiner te maken. Denk aan elektrische dienstauto’s, stimuleren van OV-gebruik voor het 
woon-werkverkeer, duurzame inkoop en verduurzaming van onze eigen gebouwen. In het 
kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we het voortouw in de 
uitvoering en realisatie van de onderdelen waar we zelf op kunnen sturen. 
 
 
 
 
 



 

CONCEPT Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050 8

 
 
Energie 
In de onderstaande figuren (bron: Over Morgen), wordt de (verwachte) vraag naar energie 
en de verdeling naar soorten energie, weergegeven voor de jaren 2015 en 2050. Hierbij is 
uitgegaan van de transitie naar duurzame energiebronnen en de inzet op de reductie van de 
CO2-uitstoot. Om de verschillende energiesoorten te kunnen vergelijken, zijn de diverse 
soorten energie (gas, elektra en warmte) omgerekend naar hun energetische waarde, 
uitgedrukt in Terra Joule (zie tabel).  

 
Als we kijken naar het totale energieverbruik zien we een daling van 3600 TJ in het jaar 2015 
naar 2750TJ in het jaar 2050. Het is ook duidelijk dat het gebruik van elektra fors toeneemt 
en gas fors kleiner wordt. 
 
 

 
Figuur 2: energievraag en verdeling 2015    Figuur 3: energievraag en verdeling 2050 

 
Als we kijken naar het verwachte elektriciteitsgebruik in 2050, hebben we het over circa 
400.000.000 kWh. Als we dit gebruik zelf lokaal willen opwekken, vraagt dit de plaatsing van 
ongeveer zeventien windmolens of ongeveer driehonderd ha aan zonnepanelen. De 
conclusie is gerechtvaardigd dat deze opwek niet binnen onze gemeentegrenzen 
gerealiseerd kan worden. Daarom zullen we moeten samenwerken met partners en andere 
delen van ons land. 
 
De toenemende vraag naar elektriciteit en warmte wordt veroorzaakt door het uitfaseren van 
verwarmen met aardgas en elektriciteit uit fossiele brandstoffen. In de prognose voor 2050 
wordt al uitgegaan van 30% besparing op het energieverbruik door zowel onze eigen 
organisatie, als ook door onze samenleving. De besparing wordt vooral bereikt door het 
beter isoleren van woningen en bedrijfspanden. 
 
  

Energieinhoud TeraJoule
1000 m3 aardgas 0,035
1000 kWh elektra 0,0036
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2.2 Tijdlijn 
 
De stip op de horizon is een nagenoeg CO2 neutrale gemeente in 2050. Daarmee geven we 
invulling aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen én leveren we een bijdrage 
aan het realiseren van de circulaire samenleving.  
In onderstaande tijdlijn “De route naar 2050” zijn de doelstellingen weergegeven.  
 
 
 

 
Figuur 4: Tijdlijn 'de route naar 2050' 

Afkortingen:  KWD staat voor de kantoor- winkel en dienstensector;  
VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof 
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3. Algemene uitgangspunten Klimaatvisie Ridderkerk   
 
Bij de aanpak van deze klimaatvisie formuleren wij voor ons de belangrijkste algemene 
uitgangspunten. 
 
1. De gekozen oplossingen om de doelstellingen te behalen dragen bij aan een 

gelijkwaardige en/of gezondere leefomgeving, achteruitgang is niet acceptabel.  
De keuzes die we maken hebben een toegevoegde waarde op onze leefomgeving. 
Uiteindelijk is het doel een prettige leefomgeving waar het goed is vertoeven. 
 

2. We passen de duurzame ontwikkelingsdoelen, zoals geformuleerd door de VN, toe 
op ons handelen. 
De thema’s in deze klimaatvisie dragen bij aan de door de VN geformuleerde doelen. 
 

3. Wij geven het goede voorbeeld. 
Waar we als gemeente mogelijkheden hebben, bijvoorbeeld in verduurzaming van 
gebouwen en eigen vervoer, geven we het goede voorbeeld.  
 

4. Maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak zijn essentieel om de opgave te 
realiseren. 
De hele klimaatopgave staat of valt met betrokkenheid en draagvlak. In dat kader is 
samenwerking met de samenleving van essentieel belang. Hierbij neemt de gemeente 
een faciliterende en ondersteunende rol aan waarbij de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor energiebesparing en alternatieve warmtevoorziening bij de inwoners en bedrijven 
blijft.  
 

5. De inspanning van de samenleving staat in relatie tot de omvang van de beperking 
van de uitstoot broeikasgassen (‘de vervuiler betaalt’). 
De inspanning die gevraagd wordt aan de samenleving heeft een directe relatie met het 
effect dat deze inspanning heeft op de uiteindelijke reductie van broeikasgas. 
 

6. We streven naar acceptabele maatschappelijke kosten en baten in combinatie met 
maximale reductie van broeikasgassen, zowel voor inwoners als alle andere 
partijen met daarbij focus op bewezen oplossingen. 
Uitgangspunt is het toepassen van bewezen technieken om zo optimaal mogelijk, maar 
ook economisch verantwoord de uitstoot te beperken.  
 

7. We staan open voor alle technieken en innovaties. 
Op de route naar 2050 komen onderweg nieuwe technieken en innovaties beschikbaar. 
We staan open voor deze innovaties en nieuwe  
technieken, mits de innovatie een beproefde technische status heeft. 

 

De klimaatvisie geeft onze lokale inzet weer. Als gemeente 
streven we ernaar dat alle betrokken partijen samenwerken 
om de doelstellingen in deze klimaatvisie te behalen. De rol 
die we daarbij als gemeente innemen, kan verschillen. Deze 
rollen beschrijven we in de volgende paragraaf.  
 
 

Figuur 5: betrokken partijen 
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3.1 Rolinvulling door de gemeente 
 
We onderscheiden vijf rollen voor de gemeente, om deze klimaatvisie uit te voeren.  
 
Regulerende gemeente 
De gemeente bereikt haar doelen door het inzetten van wetgeving en handhaving op de 
naleving ervan. Als eigenaar nemen we zelf verantwoordelijkheid voor de uitvoering. 
 
Regisserende gemeente 
De regisserende gemeente richt zich op samenwerking met maatschappelijke partners en 
stuurt binnen de democratisch vastgestelde kaders. 
 
Faciliterende gemeente 
De faciliterende gemeente neemt een volgende, ondersteunende rol aan om belemmeringen 
zoveel als mogelijk weg te nemen. 
 
Stimulerende gemeente 
De stimulerende gemeente richt zich met name op het aanjagen van initiatieven vanuit de 
samenleving.  Dit aan eenieder die daar om vraagt. Het kan gaan om het beschikbaar te 
stellen van informatie, stimulerende bijdragen in de vorm van subsidies of het beschikbaar 
stellen van menskracht. Uiteraard ook samen met partners en organisaties. 
 
Aan de markt laten 
De ontwikkelingen vinden plaats bij partijen ‘in de markt ‘ zonder bemoeienis of bijdrage 
vanuit de gemeente. 
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4. Klimaatvisie in thema’s 
 
In de klimaatvisie onderscheiden we zeven thema’s met elk een eigen uitwerking. Alle 
thema’s dragen bij aan de opgave om CO2-uitstoot te reduceren. De onderwerpen 
communicatie, educatie en financieringsarrangementen zijn ondersteunend aan de zeven 
thema’s.  
 
 

 
Klimaatvisie Ridderkerk 
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Communicatie, educatie en financieringsarrangementen 

Figuur 6: Klimaatvisie in thema's 

 
De thema’s staan ook in verband met andere ontwikkelingen en opgaven in de gemeente 
Ridderkerk. Deze ontwikkelingen en opgaven zijn in de figuur hieronder weergegeven.  
 

Figuur 7: overzicht speelveld ontwikkelingen en opgaven Ridderkerk 
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De relevante beleidsdocumenten die gekoppeld zijn aan deze klimaatvisie zijn hieronder 
opgesomd: 
 

 Actieplan Geluid 2019-2023 
 Actieplan Luchtkwaliteit 2018-2022 
 Geluidbelastingkaarten 2017-2022 
 Beleidsuitgangspunten Bomen en zonnepanelen gemeente Ridderkerk (2016)  
 Beleidsplan van Afval naar grondstoffen (2019) 
 Mobiliteitsplan Ridderkerk (2020) 
 Groenvisie Ridderkerk (2020) 
 Ruimtelijke verkenning (2020) 
 Ruimtelijke verkenning zonne-energie infrastructuur en buitengebied Ridderkerk 

(2020) 
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1. Opwekking  
 

 
Doelstellingen Rol gemeente 
De Regionale Energie Strategie (RES) is leidend voor initiatieven die 
we gaan nemen. Daaronder vallen onder andere de inzet op het 
ontwikkelen van alternatieve energiebronnen voor elektriciteit (zon, 
wind) en warmte (geothermie, restwarmte). 

Regulerend 

Waar economisch en constructief haalbaar, zijn in 2021 de daken 
van ons eigen vastgoed voorzien van zonne- (en waar mogelijk 
warmte-) panelen. 

Regisserend 

We faciliteren onze inwoners in het optimaal gebruik maken van hun 
mogelijkheden om op daken en mogelijk gevels eigen energie op te 
wekken. 

Faciliterend 

Onze bedrijven worden gefaciliteerd en gestimuleerd om hun daken 
te voorzien van grootschalige energie opwekking. 

Faciliterend en Aan 
de markt laten 
 

Op basis van de ruimtelijke verkenning wordt een kansenkaart 
ontwikkeld om relatief grootschalige zonneweiden mogelijk te 
maken. Hierin stimuleren we ontwikkelingen maar laten de realisatie 
aan de markt waarbij lokale participatie een nadrukkelijk onderdeel 
is. 

Faciliterend en Aan 
de markt laten 
 
 

Naast de door de provincie Zuid-Holland ruimtelijk mogelijk 
gemaakte locaties voor drie windmolens, is er in Ridderkerk geen 
ruimte voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van 
grootschalige windenergie. 

Regisserend 

 
Beschrijving  
In 2018 werd ca. 3,5 % van onze lokale behoefte aan energie lokaal opgewekt zoals 
aangegeven wordt in de monitor www.waarstaatjegemeente.nl. In de afgelopen jaren zijn op 
diverse particuliere panden en op onze eigen panden diverse systemen aangebracht. Op 10 
% van de woningen zijn zonnepanelen aanwezig (cijfers 2019).  
 
Taak 
Op 1 januari 2050 is de volledige energiebehoefte van onze gemeente nagenoeg CO2-
neutraal, conform het landelijke Klimaatakkoord. Om aan deze opgave te voldoen is 
maximale inzet op lokale opwek naast regionale en landelijke inzet noodzakelijk. De focus 
ligt daarbij met name op elektriciteit. Warmte is voldoende beschikbaar in de regio o.a. door 
de restwarmte uit de haven en mogelijkheden voor geothermie in de regio.  
 
Elektriciteit komen we regionaal fors tekort. In dat kader faciliteren we dat geschikte en 
beschikbare daken, zowel van bedrijven als van particulieren optimaal worden ingezet en 
maken we zonneweides waar dit ruimtelijk acceptabel is, mogelijk. We leven in een 
dichtbevolkt gebied met een schaarste aan ruimte. Op iedere hectare ligt heel vaak ook een 
claim voor natuur, recreatie, economie en / of landbouw. 
 
Hoe gaan we dit doen? 
We verwijzen actief door naar de WoonWijzerWinkel en zoeken mogelijke aansluiting bij de 
Energieke Regio en we helpen met diverse beschikbare financiële arrangementen. De 
nieuwe financiële arrangementen, voornamelijk vanuit de markt, in de vorm van leningen of 
subsidies, worden naast de bestaande gemeentelijke arrangementen ontwikkeld. De insteek 
is, dat de aanvrager voor alle mogelijkheden terecht kan bij één loket. 
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Op basis van de kansenkaart kunnen initiatiefnemers relatief snel tot realisatie van 
zonneparken komen. Dit onder de dan geldende randvoorwaarden zowel vanuit de 
kansenkaart als vanuit de Omgevingsvisie. Hierbij is samenwerking met lokale partijen zoals 
coöperatie ‘de Groene Stroom’ wenselijk. 
 
Resultaat 
Het streven is dat in 2050 alle beschikbare en geschikte dakoppervlakken en alle, ruimtelijk 
acceptabele, vrije ruimte is voorzien van energie producerende installaties. Dit zowel voor 
eigen gebruik als voor voeding aan het algemene net.  

 
Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen 
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2.Besparing  
 
 
Doelstellingen Rol gemeente 
In 2030 zijn er geen woningen meer met een energielabel E, F en G. Regulerend en 

Faciliterend 
In 2050 heeft onze woningvoorraad gemiddeld een energielabel B 
met als minimum label C. 

Regulerend en 
Stimulerend 

Vóór 1-1-2023 voldoet al het commercieel vastgoed tenminste aan 
energielabel C 

Regulerend 

Vóór 1-1-2030 voldoet al het commercieel vastgoed tenminste aan 
energielabel A 

Regulerend 

Er wordt intensief ingezet op bewustwording en gedragsverandering 
bij onze inwoners, bedrijven en instellingen. 

Regisserend 

De vastgoedportefeuille van de gemeente wordt verduurzaamd naar 
het economisch en maatschappelijk meest verantwoorde 
energielabel. 

Regulerend 
 

 
Beschrijving  
Het grootste gedeelte van onze huidige woningvoorraad is voor 1960 gebouwd. Het 
besparingspotentieel is daardoor vanuit technisch oogpunt aanzienlijk doordat deze 
woningen over het algemeen minder goed geïsoleerd zijn. Concreet hebben 16.213 
woningen een energielabel lager dan energielabel B op een totaal woningbestand van 
21.140 woningen. Een groot gedeelte hiervan betreft bezit van Wooncompas. 
Verdeling: 

- 2.683 woningen met energielabel A; 

- 2.244 woningen met energielabel B; 

- 7.505 woningen met energielabel C; 

- 4.714 woningen een energielabel D; 

- 2.304 woningen hebben een energielabel E;  

- 972 woningen hebben een energielabel F. 

- 718 woningen hebben een energielabel G. 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van RVO (2019) via de website 
www.waarstaatjegemeente.nl . 
 
Taak  
Om aan de doelstelling te voldoen is het taak om 30% te besparen op het huidige 
energieverbruik per woning. De taak bestaat uit twee delen: de inzet van technische 
middelen om de woningen te isoleren en inzet op gedragsverandering om het gebruik bij 
technisch optimale woningen te gaan verminderen.  
 
Voor kantoren en bedrijfspanden sluiten we aan op landelijke regelgeving. 
 
  



 

CONCEPT Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050 17

Hoe gaan we dit doen? 
We zetten op de korte termijn in op woningverbetering bij de woningen met energielabel G, E 
en F. Deze woningen moeten overgaan naar een energielabel B. Dit is een technisch relatief 
eenvoudig te behalen label. Regelmatig zal dit ook vragen om een grondige aanpak van de 
woning. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven dat we hiervoor een specifiek plan 
van aanpak zullen schrijven. 
 
De WoonWijzerWinkel (www.woonwijzerwinkel.nl) kan in de besparing een belangrijke rol 
spelen. Inmiddels beschikken zij over gespecialiseerde kennis over de te nemen stappen, 
die vaak in fases plaatsvinden. Vanuit economisch oogpunt is de aanpak naar label B 
realistisch, gezien de forse besparing op energielasten. De woonlasten zullen daarmee gelijk 
blijven. Zoals al eerder beschreven, zijn financiële arrangementen van groot belang. Wij 
dagen de markt uit om met deze financiële arrangementen te komen voor een soepele 
transitie. In het onderdeel ‘communicatie, educatie en financieringsarrangementen’ gaan we 
hierop in.  
 
Naast deze technische aanpak wordt ingezet op een omslag in denken en doen bij onze 
inwoners. Met name de mentaliteit is van groot belang om een omslag te bereiken. We willen 
bewoners stimuleren om actief energie te besparen. Dit kan o.a. worden gefaciliteerd via de 
WoonWijzerWinkel die gerichte collectieve inkoopacties houdt voor aankoop van LED-
verlichting, zonnepanelen, isolatiemateriaal et cetera. Daarnaast zetten we in op een 
meerjarig communicatie- en educatie programma en gedragscampagnes gericht op 
specifieke doelgroepen. Voor bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt met partners 
samengewerkt, zoals het adviesplatform Energieke Regio (www.energiekeregio.nl)  en de 
Duurzaamheidskring. 
 
Ingezet wordt op een één loket functie, ingevuld door de WoonWijzerWinkel, waarbij onze 
inwoners terecht kunnen voor alle vragen, tips en mogelijkheden voor subsidie. Voor onze 
bedrijven wordt deze loketfunctie ingevuld door de Energieke Regio. Ook de financiële 
arrangementen krijgen een plaats bij de loketten. 
 
Resultaat 
In 2050 is onze woningvoorraad dusdanig vernieuwd dat er sprake is van een gemiddelde 
voorraad aan woningen met een label B en zijn er geen woningen meer met een 
energielabel lager dan C. De kantoren, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed voldoen 
aan de wettelijke norm. 
 
Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen  
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3. Warmte  
 
 
Doelstellingen Rol gemeente 
Aan de hand van de Warmtevisie worden de wijkplannen in de 
jaren 2021-2030 verder ontwikkeld en uitgevoerd. 

Regisserend 

Op 1 januari 2030 is 20% van de bebouwde omgeving 
aardgasvrij. 

Regisserend 

Op 1 januari 2050 is de gebouwde omgeving voorzien van een 
fossiel-vrije warmtebron. Dit doel is conform het nationaal 
Klimaatakkoord. 

Regulerend en 
Regisserend 

 
Beschrijving  
In de huidige gebouwde omgeving wordt grotendeels gebruik gemaakt van gasgestookte 
verwarmingsinstallaties. Deze manier van verwarmen zal in de komende jaren beperkt 
worden. In 2050 is onze gebouwde omgeving voorzien van een alternatief voor het huidige 
gebruik van aardgas. Rond dit thema spelen drie oplossingsrichtingen, te weten: 
1. Warmtenetten. 
2. Volledig elektrisch. 
3. Hernieuwbaar groen gas. 

De Warmtevisie (2020) geeft per wijk inzicht welk alternatief voor aardgas het meest geschikt 
is. Met als zwaarwegend criterium dat dit alternatief ook de laagst maatschappelijke kosten 
met zich meebrengt. In de Warmtevisie komen we met een planning voor de afkoppeling van 
het aardgas. De indeling is als volgt: de startwijken die vóór 2030 aardgasvrij worden, de 
wijken die tussen 2030 en 2040 aardgasvrij worden en de wijken die na 2040 aardgasvrij 
worden.  Pas in het wijkplan wordt een besluit genomen over de uiteindelijke infrastructuur.  
De uitkomsten vanuit de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie wijzen op een 
grote beschikbaarheid van warmte uit diverse bronnen, nu en in de toekomst. 
 
Taak  
In de Warmtevisie maken we per wijk inzichtelijk welk alternatief voor aardgas het meest 
kansrijk is. Het uitgangspunt is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige 
energievoorziening. Daarnaast geeft de Warmtevisie aan welke wijken kansrijk zijn om te 
gaan starten vóór 2030.  
 
De Warmtevisie wordt iedere vijf jaar aangepast aan de dan geldende situatie, zoals 
vanwege voortschrijdend inzicht en eventuele bruikbare technische innovaties.  
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Hoe gaan we dit doen? 
In de Warmtevisie worden de mogelijke alternatieven voor aardgas in beeld gebracht. 
Vervolgens besluit de gemeenteraad in het wijkplan over de alternatieve energie 
infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, 
netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten, inwoners en andere belanghebbende partijen 
investeringsbeslissingen nemen. 
 
Resultaat 
In de Warmtevisie staat de indeling van kansrijke wijken voor 2030. Voor deze wijken worden 
de wijkplannen ontwikkeld en uiteindelijk ter besluitvorming aangeboden aan de 
gemeenteraad. Implementatie van deze plannen hebben een tijdhorizon van 6 tot 10 jaar na 
vaststelling van het wijkplan. 
 
Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen  

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

CONCEPT Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050 20

4.Opslag  
 
 
Doelstellingen Rol gemeente 
We streven er naar om uiterlijk 1 januari 2029 in de ruimtelijke 
plannen (het Omgevingsplan) de kaders op te nemen voor lokale 
opslag van elektriciteit gebaseerd op innovatieve oplossingen met 
aandacht voor de veiligheidsaspecten. 

Regulerend en 
Regisserend 

De warmteopslag van een regionaal warmtenet wordt regionaal 
vormgegeven en gerealiseerd. 

Aan de markt laten 

 
Beschrijving  
Het huidige elektriciteitsnetwerk kent nauwelijks mogelijkheden om de disbalans tussen 
productie en gebruik van elektriciteit uit zon en wind te kunnen opslaan. Momenteel wordt er 
volop onderzoek gedaan naar inventieve en innovatieve oplossingen waarbij wij als 
gemeente aansluiten. We nemen hierin nadrukkelijk niet het initiatief; dit is aan de 
netbeheerder.  
 
Voor onze inwoners kan het economisch interessant zijn om op wijk/ straat/ woningniveau te 
bekijken wat de mogelijkheden zijn om zelf of in collectief verband energie op te slaan, voor 
later gebruik. Het op termijn afschaffen van de zgn. salderingsregeling (de verrekening van 
opbrengst met gebruik) kan hierbij een impuls geven. Overigens is deze regeling recentelijk 
verlengd tot 2023 met een afbouw tot 2031. Ook komt er een teruglever-subsidie, die 
bezitters van zonnepanelen blijvend financieel zal ondersteunen. De precieze vorm wordt 
uitgewerkt door het ministerie van EZK. 
 
Taak  
Opslag van energie om de disbalans tussen productie en gebruik op te lossen. 
 
Hoe gaan we dit doen? 
Door in onze ruimtelijke plannen en later het omgevingsplan rekening te houden met deze 
toekomstige vraag bieden we onze inwoners ruimte om hiermee aan de slag te gaan. In de 
Omgevingsvisie kunnen voor de opslag van energie kaders worden gesteld. De 
Veiligheidsregio wordt betrokken bij het uitwerken van deze kaders. 
 
Resultaat 
Opslag van energie wordt gefaciliteerd om initiatieven vanuit de markt/inwoners mogelijk te 
maken. 
 
Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen  
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5.Mobiliteit  
 
 
Doelstellingen Rol gemeente 
We streven ernaar dat de auto’s van de BAR-organisatie en de 
woon-werk gerelateerde mobiliteit van de BAR-organisatie inclusief 
het wagenpark (afvalwagens) van de NV Afvalbeheer BAR, in 2025 
elektrisch, dus CO2 neutraal zijn. 

Regulerend 

Het gebruik van fiets wordt gestimuleerd. Stimulerend 
Er is in 2025 een dekkend net van elektrische oplaadpalen ten 
behoeve van de diverse modaliteiten in het vervoer, gebaseerd op 
de laadvisie met een pro-actieve aanpak. 

Regisserend en 
Stimulerend 

In de haven wordt uiterlijk in 2025 groene walstroom aangeboden. Regisserend 
 
Beschrijving  
Mobiliteit draagt voor een groot gedeelte bij aan de mondiale, landelijke en ook lokale 
uitstoot van CO2. Om deze uitstoot terug te dringen is (inter)nationale wetgeving 
noodzakelijk. Het verduurzamen van het particuliere wagenpark, fiets en openbaar vervoer 
vergt een fors aantal jaren. Met name het verduurzamen van het particuliere wagenpark 
heeft een versnelling gekregen door fiscale maatregelen. We hebben als gemeente de 
mogelijkheid om alternatieven aan te bieden zoals bijvoorbeeld de elektrische deelscooters. 
 
Binnen de MRDH-regio is een actieplan opgesteld om te komen tot 30% CO2-reductie in 
2025. Hierbij wordt inzet gevraagd van de gemeenten. Door middel van het Mobiliteitsplan 
Ridderkerk wordt binnen de mogelijkheden van het lokale beleid invulling gegeven aan deze 
regionale doelstelling. In het kader van de beperking van de uitstoot, wordt ook het plan voor 
walstroom in de haven opgepakt. 
 
Taak  
Op 1 januari 2026 is de CO2 uitstoot van mobiliteit in de regio met 30% gedaald ten opzichte 
van 1 juli 2016. In het Mobiliteitsplan Ridderkerk is als ambitie opgenomen het niet-
noodzakelijk autoverkeer te verminderen. De fietser en de voetganger krijgen veel meer 
kwalitatief hoogwaardige ruimte. De aanleg en verbetering van fietspaden en voetpaden 
worden ingepast in de mobiliteitsstructuur. We bevorderen hiermee een gezonde 
leefomgeving en duurzame mobiliteit. Tevens zetten we in op de realisatie van Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer met snelle en betrouwbare verbindingen als volwaardig alternatief voor 
het regionaal autoverkeer. In het Mobiliteitsplan is ook opgenomen om de inzet van 
deelmobiliteit (bijvoorbeeld deelauto’s) bij het realiseren van mobiliteitshubs te onderzoeken. 
Daarnaast wordt de markt gestimuleerd ook vormen van deelmobiliteit in Ridderkerk toe te 
passen (zoveel mogelijk in regionaal verband).  
 
Om de aanschaf van elektrische voertuigen te stimuleren zetten we in op een dekkend net 
van oplaadpunten door de gehele gemeente ten behoeve van de diverse modaliteiten (fiets, 
scooter, auto). We werken dit onderdeel uit in een laadvisie, zoals opgenomen in het 
Mobiliteitsplan. 
 
Voor onze eigen organisatie (interne transportmiddelen, zakelijke ritten en het woon-
werkverkeer) ligt de opgave om bij de reguliere vervanging van transportmiddelen een 
nadrukkelijke voorkeur te geven aan CO2-neutrale transportmiddelen, mits dit economisch 
verantwoord blijft. Van onze medewerkers in de BAR-organisatie vragen we om vaker met 
het OV of met de fiets te komen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om 
gebruik van e-bikes/ e-scooters te stimuleren als alternatief voor autogebruik bij woon-
werkverkeer en dienstreizen.  
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Hoe gaan we dit doen? 
Om te komen tot de omslag in mobiliteit wordt zowel op lokaal als op regionaal niveau 
(MRDH) ingezet op versnelling. In samenwerking met de Verkeersonderneming worden via 
het platform Samen Bereikbaar diverse bedrijven gestimuleerd om slim en duurzaam reizen 
en vervoeren te promoten. Bedrijven worden daarbij geholpen met het aanbieden van 
diverse regelingen voor het stimuleren van fiets en OV-gebruik.  
 
Resultaat 
Medio 2025 is invulling gegeven aan de genoemde visiepunten, zoals opgenomen in het 
Mobiliteitsplan. Een nadere invulling volgt in het uitvoeringsprogramma . 
 
Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen  
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6.Circulaire samenleving  
 
 
Doelstellingen Rol gemeente 
In 2021 is een plan ‘Circulaire Samenleving’ voor Ridderkerk ter 
besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 

Regulerend 

In 2050 is onze lokale samenleving volledig circulair ingericht. Regisserend en 
Stimulerend 
 

We zetten ons in de voedselverspilling te beperken. We streven naar 
een reductie van voedselverspilling op 1 januari 2050 van 10 kg 
voedsel per jaar per huishouden.   

Faciliterend en 
Stimulerend 
 

We stimuleren het gebruik van lokale producten. Stimulerend 
We stimuleren voedingspatronen te doorbreken en gebruiken daarbij 
de uitgangspunten van het voedingscentrum. 

Faciliterend en 
Stimulerend 
 

   
Beschrijving  
Naast de energietransitie, is het ook noodzakelijk om de transitie van een lineaire naar een 
circulaire samenleving te maken. De beperkte grondstoffen worden beter benut en daardoor 
ook behouden. Hoewel bij het concept circulaire samenleving vaak wordt gedacht aan de 
laatste fase, het verwerken van afval, begint circulariteit al bij het onttrekken van 
grondstoffen aan de aarde. Dit betreft zowel de productie van goederen als ook onze 
voedselproductie. Met name de vleesproductie doet een groot beroep op onze grondstoffen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als we ons bewust worden van de waarde en herkomst van onze materialen kunnen we hier 
ook een circulaire score aan toekennen of kunnen we deze gegevens vastleggen in een 
grondstoffenpaspoort. Op deze manier weten we waar onze producten, gebouwen en 
voedsel  uit bestaan. Denk hierbij aan het gebruik van staal in de bouw waarbij na de 
levensduur van het gebouw het staal weer kan worden hergebruikt. Ook het toepassen van 
duurzamere alternatieven, zoals hout in plaats van staal, is onderdeel van de circulaire 

Figuur 8: circulaire samenleving 
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economie. Belangrijk is dat het ‘downgraden’ van grondstoffen (dit is het gebruik van 
een hoogwaardig product voor de toepassing met een lagere waarde) wordt vermeden.  
 
Naast deze inzet op het hergebruiken van grondstoffen, is ook de beperking van verspilling 
van grondstoffen van groot belang. In onze samenleving wordt een aanzienlijk percentage 
aan voedsel verspild. Het gaat om ongeveer 30% van alle voedsel dat niet wordt opgegeten. 
Dit is omgerekend een getal van ongeveer 41 kilo per huishouden per jaar (het 
Voedingscentrum www.voedselcentrum.nl).  
Dit voedsel verdwijnt in het composteringscircuit of in het restafval. Door deze 
voedselverspilling te beperken, wordt de uitstoot van CO2 op diverse fronten - van productie 
tot vervoer – beperkt.  
 
De huidige kas- en akkerbouw zal in de komende jaren een grote verandering ondergaan. 
Naast het gebruik van (rest) CO2 in de teelt, wordt binnen de kasteelt fors ingezet op 
energiezuinige assimilatie verlichting. De sector vernieuwt vanuit eigen intrinsieke drijfveren. 
De akkerbouw ontwikkelt zich in de komende jaren naar meer biologisch gerichte landbouw 
waarbij bestrijdingsmiddelen steeds verder worden teruggedrongen. Hierdoor neemt de 
biodiversiteit toe. Ook de inzet op wijziging van voedingspatronen en het gebruik van lokale 
producten, leveren een bijdrage aan het beperken van onze CO2 voetafdruk.  
 
Taak  
Onze taak wordt het inzetten op een volledig circulaire samenleving en in dat kader ook het 
beperken van voedselverspilling, voor zover wij daar invloed op hebben.  
 
Hoe gaan we dit doen? 
Door het opstellen van een plan ‘Circulaire Samenleving’ geven we richting aan de transitie 
naar een lokale circulaire samenleving . Zo is er onder andere de wettelijke verplichting dat 
de overheid in 2023 100% circulair uitvraagt bij bouwprojecten. Als gemeente hebben wij 
waar mogelijk een circulair inkoopbeleid doorgevoerd.  
 
Ook wordt in het vastgestelde afvalplan (2019) ingezet op de beperking van het huishoudelijk 
afval. In de transitie naar een circulaire samenleving kan de DCMR namens ons al 
(wettelijke) acties uitvoeren om bij te dragen aan de doelstellingen. In de vergunningen wordt 
bijvoorbeeld aandacht besteed aan de preventie van reststromen en waar mogelijk het 
sluiten van kringlopen. Op deze manier krijgen we ook de bedrijven in onze gemeente mee. 
Door middel van gerichte communicatie naar zowel inwoners, bedrijven en instellingen wordt 
ingezet op een verandering van gedrag. Inzetten van (natuur- en milieu)educatie op zowel 
basisscholen als in het voortgezet onderwijs is gewenst. 
Versterking en ondersteuning van lokale producenten is een speerpunt, waarbij ons eigen 
circulaire inkoopbeleid een rol kan spelen. 
 
 
Resultaat 
In 2021 wordt het plan circulaire samenleving ter besluitvorming aangeboden aan de 
gemeenteraad en wordt na besluitvorming uitvoering gegeven aan dit plan. Op het gebied 
van de afvalverwerking is door vaststelling van het afvalbeleidsplan ingezet op beperking van 
de stroom restafval tot 100 kg in 2020 en 30 kilo in 2025. Daarnaast ook op een effectieve  
scheiding van deze stroom. Daarnaast is het streven om in 2050 de verspilling van voedsel 
te reduceren naar 10 kg per persoon, in samenwerking met onze samenleving. Fairtrade 
maakt onderdeel uit van dit thema. 
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Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen  
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7.Klimaatadaptatie  
 
 
Doelstellingen Rol gemeente 
In 2021 is de klimaatadaptatiestrategie ter besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is opgenomen dat we 
vanaf 2021 waterrobuust en klimaatbestendig handelen en in 2050 
waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. 

Regulerend 
 

 
Beschrijving  
Als gevolg van de klimaatverandering, ontstaan veranderingen in ons weerpatroon. Zo stijgt 
de gemiddelde temperatuur met als gevolg zachtere winters en hetere zomers. We krijgen te 
maken met een: 

- Stijging van de zeespiegel. 

- Stijging van de temperatuur. 

- Toename van het aantal extreme regenbuien en de heftigheid van de regenbuien. 

- Toename van het aantal langdurige droge periodes en de ernst van de droogte. 

Met het Waterschap Hollandse Delta, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de 
Provincie Zuid-Holland zorgen we voor een waterveilige omgeving. Ons watersysteem wordt 
robuust. Daarbij hoort dat een bepaalde mate van risico-acceptatie wordt benoemd.  
De klimaatverandering heeft ook zijn weerslag op de biodiversiteit. Plagen, ziektes en het 
verdwijnen van soorten, verstoren de balans in onze leefomgeving. Klimaatverandering heeft 
niet alleen effect op onze fysieke omgeving. Ook het optreden van hittestress en de invloed 
op de gezondheid van bijvoorbeeld kwetsbare groepen, is onderdeel van klimaatadaptatie. 
Het vasthouden van regenwater als buffer voor toenemende droge periodes, is van groot 
belang. 
   
Taak  
Het doel van een klimaatadaptatiestrategie is het verkleinen van de kans op een calamiteit. 
We willen dus beter voorbereid zijn op de veranderingen van het klimaat. Naast de 
bedreigingen die voortkomen uit klimaatverandering, is het belangrijk om ook de kansen te 
benutten die bijdragen aan een duurzame en leefbare omgeving. Ook de effecten van 
klimaatverandering op de biodiversiteit en onze gezondheid zijn onderwerpen die continu 
aandacht vragen.  
Samenwerking met onze partners, bewoners en ondernemers is van groot belang. Niet 
alleen stimuleert samenwerken om tot nieuwe oplossingen te komen, ook worden de 
verantwoordelijkheden, kosten en baten verdeeld.  
 
Door de fysieke leefomgeving klimaatrobuust in te richten kan de kans op schade worden 
verkleind. Vanuit het Nationaal Deltaplan, en daarin de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 
is de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust handelt 
en onze maatschappij in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht is. 
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Hoe gaan we dit doen? 
Om een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting te realiseren hebben we de 
kwetsbaarheden in beeld gebracht, voeren we risicodialogen met stakeholders, partners, 
bewoners en ondernemers en stellen we een strategie op. Op basis van een 
uitvoeringsagenda benutten we zoveel mogelijk meekoppelkansen bij werkzaamheden in de 
buitenruimte. Deze kansen benutten we in onze beheer, (her-) inrichtingsopgaven en 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van de Crezeepolder. Ook koppeling met 
projecten uit de Groenvisie biedt kansen. 
 
De klimaatscenario’s zijn leidend bij de klimaatadaptatie (mitigatie) en zullen regelmatig 
worden bijgesteld. Stresstesten geven inzicht in de actuele risico’s en kwetsbaarheden. Zo 
nodig zullen we tijdig onze strategie en uitvoeringsagenda’s aanpassen op wat uit onderzoek 
naar voren komt en uit voortschrijdend inzicht blijkt.     
 
Met ‘operatie steenbreek’ vergroten we de bewustwording bij onze bewoners.  Het 
vergroenen van tuinen draagt bij aan een klimaatbestendige leefomgeving.  
 
De provincie Zuid-Holland wil vooroplopen op het gebied van klimaatadaptief bouwen. Ook 
wij zetten ons in voor klimaatadaptief bouwen, waar natuurinclusief bouwen integraal 
onderdeel van uit maakt. Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen is door onze gemeente al 
ondertekend evenals door diverse partijen, zoals bouwbedrijven, overige gemeenten, de 
provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars.  
Vanuit het convenant wordt gezamenlijk opgetrokken om de Zuid-Hollandse Delta zo 
adaptief mogelijk te maken. Het convenant stimuleert partijen om klimaatadaptief te bouwen 
en biedt daarvoor allerlei ondersteuning aan. 
 
Resultaat 
Een klimaatadaptiestrategie die ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden 
in 2021. Op basis van deze strategie werken we voortdurend aan een klimaatbestendig en 
waterrobuust Ridderkerk in 2050. Tegelijkertijd borgen we de strategie in de Omgevingsvisie 
en de omgevingsplannen.  
 
Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen  
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Communicatie, educatie en financieringsarrangementen  
 

 
Doelstellingen Rol gemeente 
Vanaf 2021 loopt een vijfjarig onderzoeksprogramma naar 
gedragsbeïnvloeding. Dit geeft inzicht in hoe we zo effectief mogelijk 
onze communicatie en interventies kunnen inzetten om het 
gewenste gedrag op het gebied van energie en klimaat te verkrijgen. 

Regisserend en 
Stimulerend 
 

Het programma rond Natuur- en Milieueducatie wordt waar mogelijk 
geïntensiveerd en breed aangeboden aan de maatschappij. 

Stimulerend 

 
Beschrijving  
In de gehele opzet van de klimaatvisie is de rode draad een zo effectief mogelijke 
communicatie. Samenhang in woord (context waarbinnen de boodschap wordt gebracht) en 
beeld (projectstijl) helpen daarbij. Hierbij is van belang dat niet alleen wordt ingezet op het 
zenden van de boodschap, maar dat er vooral ook aandacht is voor het in beweging brengen 
van de samenleving.  
 
Naast de communicatie zijn educatie en gedragsinterventies belangrijke pijlers om de 
gewenste gedragsverandering voor alle onderwerpen te bewerkstelligen.  
 
Ook van belang is de betaalbaarheid van alle maatregelen om te komen tot de vereiste CO2-
reductie. Hierbij is het van belang dat er inzicht komt in de verschillende mogelijkheden die 
partijen hebben om maatregelen te financieren. Zo is er een aantal gemeentelijke 
financieringsmogelijkheden, een aantal mogelijkheden via de SVN maar ook op landelijk 
niveau zijn er, al dan niet, commerciële mogelijkheden. 
 
Taak  
Het doel van Communicatie, Educatie en Financieringsarrangementen is het inzichtelijk 
maken van de grote opgave waar we voor staan voor elk niveau in de samenleving.  
Samenwerking met alle partijen is hierbij van groot belang. Ingezet wordt op een heldere, 
herkenbare en eenduidige communicatie over duurzaamheid vanuit de gemeente richting 
onze samenleving. Hierbij geeft het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar 
gedragsbeïnvloeding ons inzicht in de meest effectieve manier om onze samenleving te 
bereiken. 
 
Voor de inzet van de Natuur- en Milieueducatie wordt het bestaande programma waar 
mogelijk verder geïntensiveerd en wordt ondersteuning geboden aan onderwijsinstellingen. 
  
De diverse financiële mogelijkheden worden in kaart gebracht.  
 
Hoe gaan we dit doen? 
Om onze communicatie zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen inzetten is inzicht 
noodzakelijk in de beweegredenen die eenieder heeft om (niet) in actie te komen. In het 
eerder genoemde onderzoeksprogramma vanuit de Erasmus Universiteit worden deze 
beweegredenen helder en kan hierop worden ingespeeld. Per half jaar worden de effecten 
teruggekoppeld en adviezen gegeven hoe de inzichten zo effectief mogelijk kunnen worden 
ingezet.  
 
De acties rond de huidige Natuur- en Milieueducatie worden waar mogelijk verder uitgebreid.  
 
Om te komen tot een goed overzicht van de financieringsmogelijkheden, is inzet van een 
aantal financieel deskundigen nodig. Deze vinden we in de eigen organisatie maar zeker ook 
in de (semi) markt. Het samenbrengen van vraag en aanbod is hierbij belangrijk. 
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Resultaat 
De resultaten van de inzet op communicatie en educatie vertalen zich naar een merkbare 
gedragsverandering in de maatschappij op de diverse duurzaamheidsonderwerpen.  
 
Bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen  
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5. Samenvatting  
 
In onderstaande tabel zijn de thema’s en de doelstellingen van deze klimaatvisie samengevat.  
 
 
Thema Doelstellingen 

 
Opwekking 
 

De Regionale Energie Strategie (RES) is leidend voor initiatieven 
die we gaan nemen. Daaronder vallen onder andere de inzet op 
het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen voor elektriciteit 
(zon, wind) en warmte (geothermie, restwarmte). 
Waar economisch en constructief haalbaar zijn in 2021 de daken 
van ons eigen vastgoed voorzien van zonne- (en waar mogelijk 
warmte-) panelen. 
We faciliteren onze inwoners in het optimaal gebruik maken van 
hun mogelijkheden om op daken en mogelijk gevels eigen 
energie op te wekken. 
Onze bedrijven worden gefaciliteerd en gestimuleerd om hun 
daken te voorzien van grootschalige energie opwekking. 
Op basis van de ruimtelijke verkenning wordt een kansenkaart 
ontwikkeld om relatief grootschalige zonneweiden mogelijk te 
maken. Hierin stimuleren we ontwikkelingen maar laten de 
realisatie aan de markt waarbij lokale participatie een nadrukkelijk 
onderdeel is. 
Naast de door de provincie Zuid-Holland ruimtelijk mogelijk 
gemaakte locaties voor drie windmolens, is er in Ridderkerk geen 
ruimte voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van 
grootschalige windenergie. 

Besparing 

In 2030 zijn er geen woningen meer met een energielabel E, F en 
G. 
In 2050 heeft onze woningvoorraad gemiddeld een energielabel B 
met als minimum label C. 
Vóór 1-1-2023 voldoet al het commercieel vastgoed tenminste 
aan energielabel C. 
Vóór 1-1-2030 voldoet al het commercieel vastgoed tenminste 
aan energielabel A. 
Er wordt intensief ingezet op bewustwording en 
gedragsverandering bij onze inwoners, bedrijven en instellingen.  
De vastgoedportefeuille van de gemeente wordt verduurzaamd 
naar het economisch en maatschappelijk meest verantwoorde 
energielabel. 

Warmte 

 

Aan de hand van de Warmtevisie worden de wijkplannen in de 
jaren 2021-2030 verder ontwikkeld en uitgevoerd. 
Op 1 januari 2050 is, conform het klimaatakkoord, de gebouwde 
omgeving voorzien van een fossiel-vrije warmtebron. 
Op 1 januari 2030 is 20% van de bebouwde omgeving 
aardgasvrij. 

Opslag 

We streven er naar om uiterlijk 1 januari 2029 in de ruimtelijke 
plannen (het Omgevingsplan) de kaders op te nemen voor lokale 
opslag van elektriciteit gebaseerd op innovatieve oplossingen met 
aandacht voor de veiligheidsaspecten. 
De warmteopslag van een regionaal warmtenet wordt regionaal 
vormgegeven en gerealiseerd. 
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Mobiliteit 

We streven ernaar dat de auto’s van de BAR-organisatie en de 
woon-werk gerelateerde mobiliteit van de BAR-organisatie 
inclusief het wagenpark (afvalwagens) van de NV Afvalbeheer 
BAR, in 2025 elektrisch, dus CO2 neutraal zijn. 
Het gebruik van fiets wordt gestimuleerd. 
Er is in 2025 een dekkend net van elektrische oplaadpalen ten 
behoeve van de diverse modaliteiten in het vervoer, gebaseerd 
op de laadvisie met een pro-actieve aanpak. 
In de haven wordt uiterlijk in 2025 groene walstroom aangeboden. 

Circulaire samenleving 

In 2021 is een plan ‘Circulaire Samenleving’ voor Ridderkerk ter 
besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 
In 2050 is onze lokale samenleving volledig circulair ingericht. 
We zetten ons in de voedselverspilling te beperken. We streven 
naar een reductie van voedselverspilling op 1 januari 2050 van 10 
kg voedsel per jaar per huishouden. 
We stimuleren het gebruik van lokale producten. 
We stimuleren voedingspatronen te doorbreken en gebruiken 
daarbij de uitgangspunten van het voedingscentrum. 

Klimaatadaptatie 
In 2021 is de klimaatadaptatiestrategie ter besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is opgenomen dat we 
vanaf 2021 waterrobuust en klimaatbestendig handelen en in 
2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. 

Communicatie, educatie 
en 
financieringsinstrumenten 

Vanaf 2021 loopt een vijfjarig onderzoeksprogramma naar 
gedragsbeïnvloeding. Dit geeft inzicht in hoe we zo effectief 
mogelijk onze communicatie en interventies kunnen inzetten om 
het gewenste gedrag op het gebied van energie en klimaat te 
verkrijgen. 
 
Het programma rond Natuur- en Milieueducatie wordt waar 
mogelijk geïntensiveerd en breed aangeboden aan de 
maatschappij. 

 
 
In het uitvoeringsprogramma, dat met de definitieve versie van deze klimaatvisie aan de raad 
zal worden aangeboden, werken we de doelstellingen uit deze klimaatvisie verder uit in 
strategie, actie en tijdplanning. Ook de benodigde financiële middelen en dekking brengen 
we daarbij in beeld.  
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Bijlage: Duurzame ontwikkelingsdoelen VN 
 

De VN heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen benoemd. Deze zijn gekoppeld aan de 
thema’s. Op die manier laten we zien aan welk ontwikkelingsdoel de thema’s bijdragen. Van 
de zeventien doelen is een aantal van toepassing op deze visie. In onderstaande tabel zijn 
de zeventien doelen weergegeven met daarbij een korte beschrijving van de relatie die 
bestaat met deze Klimaatvisie. 
 
Ontwikkelingsdoel  Relatie met klimaatvisie 

 
   Zorg voor het voorkomen van energiearmoede. 

 
 
 
 

Door voedselverspilling te reduceren wordt bijgedragen aan de 
doelstelling. 

 
 
 

Klimaatadaptie en beperking van voedselverspilling draag bij aan een 
goede gezondheid en het gevoel van welbevinden. Met name de 
beperking van warmtestress geeft een bewezen verbetering op de 
gezondheid. 

 
 
   Niet van toepassing op de klimaatvisie 
 
 
 
 
   Niet van toepassing op de klimaatvisie 
 
 
 
 
   Niet van toepassing op de klimaatvisie 
 
 
 
 
   Zowel opwekking als besparing dragen bij aan dit doel 
 
 
 
 

Bij uitvoering van de klimaatvisie is nadrukkelijk aandacht voor 
economische groei. Weliswaar op andere terreinen dan de huidige 
economie, maar de uitvoering van de klimaatvisie  genereert (ook 
lokaal) nieuw werk. 
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Door het inzetten op de opgave ontstaat een impuls in innovatie en 
andersoortige infrastructuur zoals digitalisering en plaats 
onafhankelijk werken. 

 
 

Bij de energietransitie wordt nadrukkelijk gestuurd op het voorkomen 
en beperken van ongelijkheid in de maatschappij. Er mag geen 
energie-armoede ontstaan. 

 
 

Onze gemeente ontwikkelt zich in de komende jaren naar een 
duurzame gemeente, niet alleen op technisch gebied maar ook in de 
samenleving. 

 
 

 
Door in te zetten op een circulaire samenleving ontstaat een 
verantwoorde keten van productie, consumptie en hergebruik en 
biedt dit kansen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt. 

 
 

Vrijwel alle onderwerpen hebben direct invloed op het tegengaan van 
de klimaatverandering. 

 
 
 
 
   Niet van toepassing op de klimaatvisie 
 
 
 
 

Zorg voor biodiversiteit en een gezonde leefomgeving is met name bij 
klimaatadaptatie aan de orde. 

 
 
 
   Niet van toepassing op de klimaatvisie 
 
 
 
 

Wellicht één van de belangrijkste doelstellingen, we zullen partners 
moeten zijn in de gehele opgave samen met een ieder uit onze 
samenleving. 

 
 

 


