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1| VOORWOORD

ALBLASSERWAARD -
 VIJFHEERENLANDEN
Giessenlanden
Gorinchem
Leerdam
Molenwaard
Zederik

DRECHTSTEDEN
Alblasserdam
Dordrecht
Hardinxveld-Giessendam
Hendrik-Ido-Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht 
Zwijndrecht 

GOEREE-OVERFLAKKEE
Goeree-Overflakkee

HOEKSCHE WAARD
Binnenmaas 
Cromstrijen
Korendijk 
Oud-Beijerland
Strijen

HOLLAND RIJNLAND
Alphen aan den Rijn
Hillegom
Kaag en Braassem
Katwijk
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Teylingen
Voorschoten
Zoeterwoude

MIDDEN-HOLLAND
Alphen aan den Rijn 
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Krimpenerwaard
Waddinxveen
Zuidplas

ROTTERDAM 
DEN HAAG
Albrandswaard
Barendrecht
Brielle
Capelle aan den Ijssel
Delft
Den Haag
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Lansingerland
Leidschendam-Voorburg
Maassluis
Midden-Delfland
Nissewaard
Pijnacker-Nootdorp
Ridderkerk
Rijswijk
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Wassenaar
Westland
Westvoorne
Zoetermeer

In de provincie Zuid-Holland wordt in 7 regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) ontwikkeld. Deze rapportage toont 
een overzicht van de stand van zaken in de zomer 2018. Wat zijn de kwantitatieve bevindingen per regio? En op welke 
wijze structureren de regio’s het proces? De onderverdeling van gemeentes van de provincie Zuid-Holland in zeven 
regio’s is hieronder weergegeven. Alphen aan den Rijn participeert zowel in Holland Rijnland als in Midden-Holland.



5

2| INLEIDING

In het nationaal Klimaatakkoord wordt de regionale energiestrategie beschouwd als een belangrijke bouwsteen 
voor de ruimtelijke plannen van gemeenten, provincies en Rijk (gemeentelijke/provinciale/nationale omgevingsvisies 
en bijbehorende plannen), met name t.a.v. de sectoren elektriciteit en gebouwde omgeving, voor wat betreft 
warmtebronnen en regionale energie infrastructuur. Het doel van de regionale energiestrategie is de zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing en uitvoering van duurzame energieopwekking (waaronder warmte) en de daartoe benodigde 
infrastructuur. Regionale energiestrategieën (of daarmee vergelijkbare plannen) kwamen tot dusver niet tot stand binnen 
het kader van het aanstaande Klimaatakkoord. Het ligt echter voor de hand dat de bestaande plannen de basis vormen 
voor de formele regionale energiestrategie die in de naaste toekomst moeten worden opgeleverd. Daarom, en omdat 
de ruimtelijke impact van de energiestrategieën voor de provincie een belangrijke graadmeter is voor het te voeren 
ruimtelijk beleid van de toekomst, is onderzocht op welke manier de ruimtelijke impact van de maatregelen is bepaald en 
welke uitgangspunten men hanteerde bij de ruimtelijke inpassing.

In de periode 2016-2018 zijn en worden in Zuid-Holland regionale energiestrategieën opgesteld. Het opstellen 
hiervan past binnen de strategie “Ruimte voor de Transitie” uit de Energieagenda Watt Anders 2016-2020-2050. Met 
cofinanciering van de provincie Zuid-Holland zijn en worden ruimtelijke ontwerpateliers gefaciliteerd als onderdeel van 
deze regionale energiestrategieën. Een aantal van deze strategieën is opgesteld in het kader van het pilot programma 
voor Regionale energiestrategieën van de VNG (regio’s Midden-Holland en Drechtsteden). Andere zijn of worden op eigen 
initiatief van regio’s opgesteld (Holland Rijnland, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH).

Na twee jaar en in aanloop naar de nieuwe collegeperiode (de tijdshorizon van de meeste ambities in Watt Anders 
loopt tot 2020) is er behoefte aan inzicht in wat deze ateliers en strategieën hebben opgeleverd, hoe de regionale 
transitieopgaven, ambities en uitvoering van deze ambities zich hebben ontwikkeld, hoe deze zich verhouden tot 
provinciale ambities, strategie en beleid (energieagenda) en hoe ze kunnen worden gezien in het licht van het nieuwe 
Klimaat en Energieakkoord waaraan door Rijk, provincies en gemeenten wordt gewerkt. 

Met het vaststellen van de partiële herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit Windenergie in december 2017 is 
invulling gegeven aan de huidige opgave om in Zuid-Holland 735,5 MW aan windenergie planologisch mogelijk te maken. 
De actualisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit 2018 geeft verduidelijking van provinciale regels voor zonnevelden en 
neemt stelling over energieneutraliteit van nieuwbouw. De provincie kondigt in de actualisering een maatschappelijk 
gesprek duurzame energie aan dat de provincie samen met de regio’s en gemeenten vorm wil geven. 

Tegelijkertijd is de provincie bezig met de ontwikkeling van het omgevingsbeleid. Daarvoor wordt een traject ingezet 
om te komen tot input voor een volgende stap in het (ruimtelijke) beleid voor de energietransitie. Doel is om 
verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van Provinciale Staten, de collegevorming en het nieuwe college te voeden 
met handelingsopties die uiteindelijk hun beslag kunnen krijgen in het omgevingsbeleid van de provincie.

De provincie kan letterlijk ruimte voor transitie creëren via bijvoorbeeld haar eigen provinciale verordening en ruimtelijk 
beleid. Daarnaast kan zij een procesrol nemen om regio’s te ondersteunen en plannen onderling te harmoniseren. Om 
die handelingsopties scherp te zien is inzicht nodig in:

• Gehanteerde ruimtelijke principes in de verschillende regio’s 

• Gehanteerde rekenprincipes in de verschillende regio’s 

• Gehanteerde proces- en governanceprincipes in de verschillende regio’s 

• Synthese op provinciaal niveau van mate van doelbereik, effect van de gehanteerde ruimtelijke principes, 
uitdagingen en bottlenecks in beleid en governance 

• Gesignaleerde (methodische) knel- en schuurpunten bij het opstellen van de ruimtelijke visies 

• Wijze waarop en mate waarin in de diverse regio’s de regionale energiestrategie heeft geleid tot een verdere 
operationalisering van de ambities (in mijlpalen, actieplannen, afspraken, uitvoeringsagenda, et cetera)

ACHTERGROND

INPUT VOOR MAATSCHAPPELIJK GESPREK EN INTERN DEBAT
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Als basis voor het maatschappelijk gesprek en voor de informatievoorziening aan provinciale staten en college van GS is 
een analyse uitgevoerd van de energiestrategieën zoals die in de zeven regio’s in ontwikkeling zijn. 
Per regio zijn de resultaten overzichtelijk samengevat in een standaardformat; deze zeven ‘factsheets’ zijn bij elkaar 
gebracht in hoofdstuk 5. We beginnen echter in hoofdstuk 2 met de opvallende observaties en betekenisvolle conclusies 
uit de analyse, waarna de regio’s op een rij worden gezet in hoofdstuk 3 om de bovenregionale aspecten in beeld te 
brengen.

De analyse is in de periode april tot en met juni 2018 uitgevoerd door Bureau AS I-Search, in nauwe samenwerking 
met Generation.Energy. AS I-Search (Anne Marieke Schwencke in samenwerking met Ruud Schuurs) was in 2017 ook 
verantwoordelijk voor de monitoring van de Deal Pilot Regionale Energie Strategieën in opdracht van de VNG. De 
onderzoeksaanpak is in grote lijnen gebaseerd op de benadering die daarbij is gebruikt. Generation.Energy biedt 
expertise op het gebied van Ruimte en Energie en is voortgekomen uit Posad, het bureau dat in diverse regio’s en 
ook op landelijk niveau nauw betrokken is bij de analyse van kwantitatieve en ruimtelijke aspecten van (duurzame) 
energiestrategieën. 

De eerdergenoemde vragen die input leveren voor het maatschappelijk debat waren leidend in het onderzoek. Het 
bronmateriaal bestond uit de meest actuele proces- en plandocumenten (peildatum juni 2018) die uit de regio’s 
beschikbaar waren, beschikbaar gesteld via de provincie Zuid-Holland, aangevuld met uitgebreide interviews met de 
regionale project- of programmamanager. Waar dienstbaar is aanvullend online onderzoek gedaan.
De regio’s Drechtsteden en Midden-Holland waren betrokken in de pilot regionale energiestrategie (van VNG et al.) in 
2017. AS I-Search beschikte over veel aanvullende informatie uit die periode. In iedere regio is daarnaast uitgebreid 
gesproken met de project- of programmaleider die (ambtelijk) verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de 
energiestrategie. De bronnen zijn per regio vermeld in de betreffende factsheets (hoofdstuk 5).

Dataverzameling en -interpretatie eindigde in juni 2018, wat derhalve als peilmoment voor deze analyse moet worden 
beschouwd. Plannen die betrekking hebben op regionale processen na juni 2018 zijn alleen meegenomen voor zover ze 
een status hebben die uitvoering min of meer verzekeren; ambtelijke voornemens voldoen niet aan dat criterium.

De resultaten van de analyse werden samengevat in gestructureerde en onderling vergelijkbare regionale factsheets 
(hoofdstuk 5). Deze factsheets zijn vervolgens naast elkaar gelegd om te onderzoeken in hoeverre de aanpak in de 
regio’s leidt tot resultaten die onderling vergelijkbaar en optelbaar zijn.

LEESWIJZER

PROCESVERANTWOORDING
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De uitkomsten van de analyse beschouwend moeten we allereerst concluderen dat een aantal leidende vragen (zie 
hoofdstuk 1, paragraaf ‘Input voor maatschappelijk gesprek en intern debat’) zich niet laat beantwoorden op basis van 
voorliggende resultaten. Het bronmateriaal c.q. de resultaten in de verschillende regio’s zijn (nog) niet concreet genoeg 
om eenduidige conclusies te trekken. Enerzijds met betrekking tot de verhouding tussen de regionale ambities, opgaven 
en aanpak en anderzijds de provinciale ambitie en verantwoordelijkheden.

De voortgang van het strategievormingsproces verschilt per regio. Drechtsteden en Midden-Holland zijn relatief ver (zij 
het met uitkomsten die in status nogal verschillen), mede omdat zij in 2016/’17 konden deelnemen aan de landelijke pilot 
Regionale Energie Strategieën van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Holland Rijnland is ook gevorderd, vooral omdat men het 
proces wist aan te haken op de pilot voor een Omgevingsvisie die in 2014 startte. 
Anderzijds heeft Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nog geen begin gemaakt met een regionale energiestrategie en was de 
regio Rotterdam Den Haag in juni 2018 nog in de voorbereidende fase. Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben 
verkennende stappen gezet. 

In alle gevallen geldt dat de strategievorming niet is afgerond. Diverse regio’s geven aan dat een opleveren van een goed 
uitgewerkte en bestuurlijk verankerde strategie voor een opgave met zo’n lange termijn en zo’n grote complexiteit veel 
tijd kost. De strategie kan alleen stapsgewijs ontwikkeld worden in een min of meer cyclisch proces. Per stap wordt daarin 
het draagvlak verder uitgebouwd, worden nieuwe stakeholders betrokken en nieuwe projecten gedefinieerd.

ALGEMEEN

WERK IN UITVOERING

3| VERGELIJKING EN ANALYSE

Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

Drechtsteden

Goeree-Overflakkee

Hoeksche Waard

Holland Rijnland

Midden-Holland

Rotterdam Den Haag

Verkenning Strategievorming Besluitvorming Samenwerkings-
overeenkomst

Uitvoeringsagenda

In uitvoering

Convenant

Energieakkoord

H2-convenant H2-convenant

Samenw.agenda

Nog niet gestart

Uitv.progr. ‘16/’20Energievisie ’16/’20

Figuur 1. Voortgang per regio
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De ambitie1 en daaraan gekoppelde doelstellingen die uit de regionale strategieprocessen spreken, zijn in grote lijnen 
gelijk. Elke regio streeft – met enkele verschillen in formulering - naar energieneutraliteit2  van de eigen regio, meestal 
in 2050. Hoeksche Waard mikt op 2040, Goeree-Overflakkee kan door de realisatie van windparken in het kader van 
de Visie Ruimte en Mobiliteit al in 2020 energieneutraal zijn en streeft naar omzetting van het overschot aan duurzame 
energie dat daarna ontstaat in waterstof. De keuze voor energieneutraliteit is mede ingegeven door de opdracht van de 
VNG-pilot, waarin de focus op energie lag (en niet op klimaat).  

Een regionale energiestrategie dekt een groot aantal aspecten die het energieverbruik van de regio bepalen, verdeeld 
over elektriciteit, warmte en mobiliteit (motorbrandstoffen). Daarnaast wordt een deel van de doelstellingen bereikt 
door energiebesparing. Deze aspecten vormen samen de scope van de strategie. Op hoofdlijnen zijn de regio’s 
vergelijkbaar in de gekozen scope, maar er zijn ook (relatief kleine) verschillen. Zo wordt het brandstofverbruik dat is 
gerelateerd aan transitverkeer (dus niet met oorsprong in de regio) soms wel, maar vaker niet meegenomen. 

tabel 1: De ambitie per regio

 1,2 Zie voor uitleg de begrippenlijst in de bijlage

AMBITIES EN SCOPE

REGIO AMBITIE

Alblasserwaard- 
Vijfheerenlanden

Geen gemeenschappelijke ambitie geformuleerd.

Drechtsteden Energieneutraal in 2050. Energieneutraliteit van de gebouwde 
omgeving in 2035. 

Goeree-Overflakkee Energieneutraal in 2020. Energieleverend in 2030

Hoeksche Waard Energieneutraal in 2040

Holland Rijnland Energieneutraal in 2050; 80% uit duurzame bronnen in de eigen 
regio

Midden-Holland Klimaat- en energieneutrale en ‘bijna’ fossielvrije regio in 2050. 

Rotterdam Den Haag Een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening in 2050

De verschillen tussen de Zuid-Hollandse regio’s zijn groot, zowel in fysieke (oppervlakte, landschap, infrastructuur, 
et cetera) als sociaaleconomische zin (mate van verstedelijking, samenwerkingsstructuren, economische activiteiten, 
et cetera). Dit heeft onmiskenbaar zijn weerslag op de aanpak van de strategievorming en het bereikte eindresultaat 
(peildatum juni 2018). Het spectrum loopt van Goeree-Overflakkee (49 duizend inwoners, landelijk, kleine kernen) tot 
Rotterdam Den Haag (ruim 2,3 miljoen inwoners, veel industrie, sterk verstedelijkt). Het is niet moeilijk voor te stellen dat 
de complexiteit van de opgave voor de laatste vele malen groter is. 

De gekozen procesaanpak wordt in de regio’s voornamelijk bepaald door de bestuurlijke context. Het is niet 
verwonderlijk dat een goed ontwikkelde bestuurlijke samenwerking bevorderlijk is voor de strategievorming. 
Drechtsteden, met de Drechtraad en een stevig gemeenschappelijk ambtelijk apparaat, is hiervan een goed voorbeeld, 
net als Holland Rijnland. In de regio Rotterdam Den Haag heeft men er voor gekozen de strategievorming grotendeels 
buiten het bestaande samenwerkingsverband (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, MRDH) te houden en nadrukkelijk 
als aanvullend op het bestaande beleid van deelnemende partijen en MRDH te positioneren. Bestuurlijke herindeling 
(Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) heeft een vertragende werking op het ontwikkelen van een 
gezamenlijke strategie.

In de regio’s Drechtsteden en Midden-Holland is het proces goeddeels bepaald door het format dat in het kader van de 
landelijke pilot Regionale Energie Strategieën werd aangereikt door de dealpartners. Andere regio’s kozen een eigen 
aanpak. Holland-Rijnland benutte het proces van de regionale omgevingsvisie als startpunt, Hoeksche Waard startte een 
verkenning naar de ruimtelijke impact van de energietransitie op verzoek van de stuurgroep van het Gebiedsprogramma 
Hoeksche Waard, waarin provincie en gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Hoewel er nog geen eenduidigheid is over de inhoud en het format van een energiestrategie, kan er wel globaal een 
aantal fasen worden onderscheiden in de aanpak van de regio’s, op basis waarvan de voortgang in de regio’s in beeld 
kan worden gebracht (figuur 1). In de regionale factsheets (hoofdstuk 5) is het gevolgde proces per regio in meer detail 
in beeld gebracht.

VERSCHILLEN IN AANPAK (PROCES) EN RESULTAAT
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 3,4 Zie voor uitleg de begrippenlijst in de bijlage

A-V

G-O

H R

M-H

RDH

D

HW

Figuur 2. Door de regio’s gehanteerde tijdlijnen met daarin de voornaamste mijlpalen. In elke regio 
is gewerkt met toekomstscenario’s3, soms meerdere. Voor de vergelijking is steeds één scenario als 
referentie genomen. (zie factsheets)

2019 2050

Regio energie
neutraal

Inzicht in energie 
opgave

20502017
Eindjaar energiemix  

referentie meting

Vrijwel CO2 neutrale 
energievoorziening

Energiemix 
referentie meting 

20402018

“Regio energie
neutraal”

Zichtjaar referentie 
scenario

Start referentie 
scenario

20302017

2020

Zichtjaar 
scenario’s

Start referentie 
scenario

“Regio wil 
energieneutraal zijn”

“Regio wil 
energieleverend zijn”

Zichtjaar referentie 
scenario

“Tussendoel 
duurzame opwek”

20502016

2025
“Regio energie

neutraal”

Start referentie 
scenario

Zichtjaar referentie 
scenario

20502017 2025 2040

“Regio energie
neutraal”

Start referentie 
scenario

Tussenstap 1
 referentie scenario

Tussenstap 2
 referentie scenario

2025 2035 20502017

“Regio energie
neutraal”

“Gebouwde omgeving
energie neutraal”

Zichtjaar referentie 
scenario

“Energielabels woningaan-
bod gemiddelde B”

Start referentie 
scenario

A-V

G-O
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M-H

RDH

D
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%opwek besparing

Energievraag in 2014/2015
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Figuur 3. Energiegebruik in petajoules per regio in 2014 of 2015

Figuur 4. Besparing per regio, afgezet tegen het verwachte energiegebruik in het zichtjaar (zie 
factsheets)

De volgende stap is het bepalen van het effect van groei en besparing tijdens de planperiode. Verschillen treden op 
in de wijze waarop de groei in energievraag7  is meegenomen: sommige regio’s nemen de voorspelde toename van 
energiegebruik door (onder meer) bevolkingsgroei wel mee, anderen nemen het huidige gebruik als uitgangspunt en 
lichten de voorgestelde besparing dan ook toe vanuit huidige gebruiksgegevens. Het meenemen van autonome groei 
kan een regio voor een 10 tot 15% grotere opgave stellen, zie de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland.
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De eerste stap in elke regionale strategie is het definiëren van de feitelijke opgave4. Hiermee wordt vastgesteld wat het 
betekent om in een bepaald jaar (doorgaans 2050, soms eerder) energieneutraal te moeten zijn. Hoeveel energie moet 
er dan duurzaam worden opgewekt? Welk deel daarvan bestaat uit warmte, welk deel uit elektriciteit? 

Om te beginnen is door de regio’s het huidige bruto energieverbruik5  in kaart gebracht. Daarvoor worden de data 
van de Klimaatmonitor6  gebruikt. Bruto energieverbruik is de optelsom van het eindverbruik, dus verbruikte warmte, 
elektriciteit en motorbrandstoffen. In figuur 3 is duidelijk te zien dat het huidig verbruik van de regio’s en daarmee de 
omvang van de opgave sterk uiteenloopt.

OPGAVE

 5,6,7 Zie voor uitleg de begrippenlijst in de bijlage
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Besparingsdoelen worden doorgaans als het ware ‘ingeboekt’ als een autonome trend, zonder duidelijke specificatie van 
de lokale of regionale inspanning. Als bron wordt in een aantal gevallen het PBL-rapport ‘Naar een schone economie 
in 2050’ genoemd, met daarin verwachte besparingspercentages voor gebouwde omgeving (alle woningen gemiddeld 
A-label, Ledverlichting, besparing witgoed), industrie (1% per jaar tot 2050), landbouw (1,7% per jaar tot 2050 door nieuwe 
teeltechnieken, luchtbehandeling, Ledverlichting) en mobiliteit (alle personenauto’s elektrisch in 2050). Figuur 4 zet de 
regionale besparingsdoelen op een rij. Dit wordt in mindering gebracht op de totale opgave in het eindjaar en leidt aldus 
tot de verwachte energievraag die moet worden verduurzaamd.
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De ambitie wordt verder gestuurd door de mogelijkheden die de regio heeft om elektriciteit en warmte op duurzame 
wijze te produceren op eigen grondgebied. Deze ‘opwekpotentie’ kan op verschillende manieren worden benaderd:  

• Men kan alle mogelijke productie binnen bepaalde technische en/of ruimtelijke randvoorwaarden inventariseren, 
wat leidt tot een theoretische ‘maximale’ opwekpotentie8. De regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland hebben 
zich bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame opwekking in de eigen regio niet laten leiden door de 
eigen behoefte in 2050, maar door de technische/ruimtelijke mogelijkheden.  

• Het alternatief is dat men alleen onderzoekt in hoeverre de eigen behoefte binnen die randvoorwaarden kan 
worden gerealiseerd op eigen grondgebied. De andere regio’s hebben hiervoor het verwachte gebruik in 2050 als 
uitgangspunt genomen. 

Voordeel van het berekenen van een theoretische ‘maximale’ opwekpotentie is dat het inzicht geeft in de mogelijkheden 
van de regio om, geredeneerd vanuit de beschikbare ruimte, in zijn eigen energie te voorzien dan wel om tekorten in 
andere regio’s aan te vullen. Daarbij moet echter nadrukkelijk worden vermeld dat ook de ‘maximale’ opwekpotentie 
geen onafhankelijke grootheid is. De hoogte hangt af van de technische en ruimtelijke randvoorwaarden die bij de 
berekening zijn gehanteerd.

Vijf van de zeven regio’s hebben een strategie c.q. verkenning opgeleverd waarin de opgave is vertaald in een 
referentiescenario9 voor duurzame productie. In onderstaand overzicht wordt duidelijk dat dat alleen in de Hoeksche 
Waard en Goeree-Overflakkee leidt een netto overproductie van duurzame energie. In de andere regio’s resteert een 
netto behoefte aan duurzame energie. Dat kan meerdere oorzaken hebben:

• Men kiest bewust voor het openlaten van een deel van de opgave, met het oog op de te verwachten innovaties en 
ontwikkeling. 

• Men ziet binnen de gehanteerde technische en ruimtelijke randvoorwaarden onvoldoende mogelijkheden de 
opgave te verwezenlijken. De beleidskaders moeten worden aangepast om dit alsnog mogelijk te maken. 

• In de meeste regio’s is er sprake van een overschot aan potentiële duurzame elektriciteitsproductie en schieten de 
mogelijkheden voor duurzame warmteproductie te kort. Dit leidt tot een netto tekort. 

De regionale verschillen in kenmerken, ambitie en ruimtelijke mogelijkheden worden ook geïllustreerd in de volgende 
figuren (figuur 5 en 6).

Figuur 5. De opwek per Inwoner (in GJ) per regio en de opwek per km2 (in TJ) per regio. Er is duidelijk te 
zien dat er verschillen zijn per regio. 
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Ook in de wijze waarop het proces dat tot een energiestrategie moet leiden is georganiseerd, verschillen de regio’s 
sterk. In alle regio’s is het primair een overheidsaangelegenheid, waarin doorgaans de samenwerkende gemeenten het 
voortouw nemen en provincie en waterschap(pen) in het proces betrekken. In sommige regio’s ligt het initiatief echter bij 
het regionaal samenwerkingsverband.
In de meeste regio’s ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij een stuurgroep waarin de portefeuillehouders van 
betrokken overheden (doorgaans portefeuille ‘duurzaamheid’) zijn vertegenwoordigd. Zij geven opdracht aan een 
ambtelijk projectteam, geleid door een project- of programmaleider. 

De provincie Zuid-Holland is in alle regio’s vanaf het begin van het proces betrokken geweest. Zie navolgende tabel voor 
een overzicht.

GOVERNANCEPRINCIPES EN BETROKKEN PARTIJEN

REGIO BETROKKENHEID PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

Levert capaciteit voor inventarisatie van het huidige energieverbruik

Drechtsteden Lid van programmaraad (stuurgroep)

Goeree-Overflakkee Medeopdrachtgever ruimtelijke studie naar effecten energie- 
transitie

Hoeksche Waard Lid stuurgroep Gebiedsprogramma, medeopdrachtgever Hoeksche 
Waard Energieneutraal 2040

Holland Rijnland Lid van de stuurgroep

Midden-Holland Lid van de stuurgroep

Rotterdam Den Haag Lid bestuurlijk netwerk energie RDH

Tabel 2: De betrokkenheid van de provincie Zuid-Holland per regio

Externe stakeholders zijn op verschillende manieren aangehaakt. Soms door formele vertegenwoordiging in de 
stuurgroep (Midden-Holland) of programmaraad (Drechtsteden), soms informeel in een klankbordrol (Rotterdam Den 
Haag). In een aantal gevallen worden stakeholders alleen uitgenodigd als deelnemer aan workshops en ruimte- en 
energieateliers (Hoeksche Waard), of pas in de vertaling naar concrete projecten. 

De aard en mate van betrokkenheid van een specifieke stakeholder kan ook verschillen per fase. 
Ze zijn bijvoorbeeld actief betrokken bij de verkenning, strategievorming en uitvoering van concrete projecten maar geen 
formele partij in een vaste samenwerkingsstructuur. In Holland Rijnland is ervoor gekozen om de samenwerking alleen 
bestuurlijk te verankeren (gemeenten, waterschap) en worden stakeholders in de uitvoeringsfase in projecten betrokken. 
Zo is netwerkbeheerder Liander wel actief betrokken in het proces van Holland Rijnland, maar geen partij in het daaruit 
voortvloeiende energieakkoord. 
In Midden-Holland en de Drechtsteden is veel aandacht uitgegaan naar een actieve en brede betrokkenheid van het 
bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de samenleving. Dit heeft geleid tot samenwerkingsovereenkomsten met 
vertegenwoordigers van de waterschappen, woningcorporaties, netbeheerder(s), bedrijfsleven en samenleving. 
In de andere regio’s zijn ze nog niet zover om tot concrete afspraken te kunnen komen. In alle regio’s zijn in ieder geval 
de waterschappen, netbeheerders en woningcorporaties betrokken in de verkennings- en strategievormingsfase. 
Het bedrijfsleven, natuur en milieuorganisaties, coöperaties en bewonersorganisaties zijn in wisselende mate 
vertegenwoordigd.
 In de regionale factsheets (zie hoofdstuk 5) is de governancestructuur van de verschillende strategievormingsprocessen 
gevisualiseerd.
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TYPE ORGANISATIE BETROKKENHEID/ROL

Gemeenten Alle regio’s (alle fasen)

Bestuurlijk samenwerkingsverband 
(GR)

Alle regio’s

Provincie Alle regio’s (alleen verkenning, strategievorming),

Rijk Goeree-Overflakkee (verkenning), ambtelijk bij 
Drechtsteden, Holland Rijnland, Midden-Holland

Waterschappen Alle regio’s (alle fasen)

Netbeheerders Alle regio’s (verschilt per regio, meestal alle fasen)
In Holland Rijnland geen partij Energieakkoord. 

Omgevingsdienst Verschilt per regio. Coördinatie en trekker van 
regionale strategie (Midden-Holland)

Woningcorporaties Vertegenwoordigd in stuurgroep/ programmaraad 
(Drechtsteden, Midden-Holland)

Bedrijfsleven Vertegenwoordigd in stuurgroep/ programmaraad 
(Drechtsteden, Midden-Holland)
Rest: verkenning (ateliers) of niet betrokken

Energiecoöperaties Vertegenwoordigd in stuurgroep/ programmaraad 
(Drechtsteden, Midden-Holland)
Rest: alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Projectontwikkelaars/ 
energiebedrijven

Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Grondeigenaren Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Natuur- en milieuorganisaties Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Bewoners- en huurdersverenigingen Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Financiële sector (banken, 
investeerders)

Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Tabel 3: De betrokkenheid van verschillende organisaties
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Alleen in Drechtsteden en Holland Rijnland is de regionale energiestrategie bestuurlijk en politiek verankerd middels 
besluitvorming in de daartoe bevoegde organen. Desondanks hebben de producten van de regionale processen tot 
dusver in geen enkele regio een bindende status. De meeste regio’s geven aan die status ook niet na te streven en 
de uitkomsten als ‘richtinggevend’, ‘ter inspiratie’ of als ‘basis voor verder onderzoek’ te hebben voorgelegd aan de 
deelnemende partijen. In onderstaande tabel een overzicht van de status van de producten die tot dusver opgeleverd 
zijn.

STATUS

REGIO STATUS VOORLIGGENDE RESULTAAT (JUNI 2018)

Alblasserwaard- 
Vijfheerenlanden

Er is nog geen sprake van een formeel bekrachtigd proces, 
inhoudelijk of bestuurlijk, dat leidt naar een RES voor de regio.

Drechtsteden RES is een richtinggevend instrument, geen juridisch bindend 
instrument. Vastgesteld door gemeenteraden en Drechtraad. 
Aanvullende samenwerkingsovereenkomst betrokken 
partijen heeft status van bestuurlijke intentieovereenkomst; 
gemeenteraden zijn geïnformeerd. De samenwerkingsagenda is als 
dynamisch werkdocument bij de overeenkomst gevoegd.

Goeree-Overflakkee Het eindrapport ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ is ter 
kennisgeving aan college en gemeenteraad aangeboden en is niet 
bestuurlijk vastgesteld. 

Hoeksche Waard Het referentiescenario is verkenning van mogelijkheden. De 
studie is ter kennisgeving aangeboden aan de 5 colleges en 
gemeenteraden; er vindt geen besluitvorming over plaats.

Holland Rijnland Het Energieakkoord is richtinggevend en is feitelijk een 
intentieovereenkomst c.q. inspanningsverplichting. Het heeft geen 
juridisch bindende werking. Het is als zodanig vastgesteld door alle 
besturen en in veel gevallen ook de gemeenteraden.  
Uitvoeringsprogramma omvat plannen van aanpak voor de zes 
uitvoeringslijnen, begroting 2017/2018 en begrote capaciteit van 
de partners.

Midden-Holland De verkenning Energietransitie Midden-Holland (2017), het 
Convenant en samenwerkingsagenda (2018) vormen uitdrukkelijk 
geen strategie. Ze bieden denkrichtingen of mogelijke 
oplossingsrichtingen voor het beleid van deelnemende partijen. 

Rotterdam Den Haag De regio streeft naar een RES per eind 2018. Over besluitvorming 
m.b.t. RES is nog niets bekend.

In alle regioplannen is aandacht besteed aan de ruimtelijke dimensie van de energietransitie. Dit is een belangrijke, 
niet te onderschatten innovatie in het denken over de verduurzaming van de energievoorziening. Waar voorheen 
(voor 2013) het thema energie vooral technisch werd benaderd (in kiloton CO2-reductie, MW of MWh) is in deze 
nieuwe generatie plannen expliciet gekeken naar de mogelijkheden van het landschap voor inpassingen van duurzame 
energieproductie en de impact op het landschap en de ruimteordening. 

De regio’s hebben de ruimtelijke analyse op verschillende manieren ingevuld. 
In Midden-Holland en Holland Rijnland is bijvoorbeeld eerst een theoretisch “maximale” opwekpotentie bepaald. 
Uitgaande van de mogelijkheden van het landschap en een aantal “harde” technische restricties zoals afstand 
tot bebouwing, natuur, milieu en veiligheidseisen is onderzocht hoeveel duurzame energie (wind, zon, biomassa) 
theoretisch ingepast zou kunnen worden.  In Goeree-Overflakkee vormde het bestaande gebiedsprofiel met 
landschappelijke kwaliteiten en ruimtelijke kenmerken de basis voor de analyse. 

In alle regio’s is gewerkt met ruimte-ateliers, waarin vaak met een groot aantal regionale stakeholders is bekeken op 
welke locaties realisatie van duurzame energie denkbaar zou kunnen zijn. De opbrengst is neergeslagen in een scenario 
(Midden-Holland), gebiedsvoorbeelden (Holland Rijnland) of een toekomstperspectief (Drechtsteden). In Hoeksche 
Waard en Goeree-Overflakkee zijn ruimtelijke verbeeldingen gemaakt. Alle regio’s benadrukken dat deze scenario’s, 
gebiedsvoorbeelden of toekomstperspectief dienen als inspiratie, denkrichting en expliciet geen blauwdrukken of 
eindbeelden zijn.   

RUIMTELIJKE ANALYSES EN ONTWERPPRINCIPES

Tabel 4: De status van de documenten per regio.
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Tabel 5: De benadering van de ruimtelijke verkenning per regio

De ruimtelijke analyses zijn in eerste instantie gebruikt om zicht te geven op de haalbaarheid van de ambitie 
(energieneutraliteit) en om het gesprek daarover in bredere kring dan alleen onder energiespecialisten mogelijk 
te maken. Geen enkele regio heeft vooraf een ruimtelijk toetsingskader geformuleerd ten behoeve van het 
strategievormingsproces. Daar waar de uitgangspunten en/of randvoorwaarden voor ruimtelijke inpassing wel expliciet 
zijn gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van de ruimte- en energieateliers, betreft het de bestaande ‘harde’ regels t.a.v. 
veiligheid, geluid, et cetera. De ‘zachtere’ ruimtelijke principes (landschappelijke kwaliteit e.d.) zijn nergens expliciet 
gehanteerd. 

Geen van de regio’s heeft ruimtelijke ontwerpprincipes geformuleerd in de uiteindelijke regionale energiestrategie (op 
basis van de analyse).  Aangegeven wordt dat dit in het vervolgtraject nader wordt uitgewerkt.

REGIO BENADERING RUIMTELIJKE VERKENNING

Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

Niet van toepassing; proces niet gestart.

Drechtsteden Ruimtelijke ontwerpprincipes in de verkenning zijn niet expliciet 
gemaakt. Dit wordt in het vervolgtraject nader uitgewerkt. 
Windenergie in kaart verkenning voornamelijk langs infrastructuur 
(de vaarwegen) ingetekend.

Goeree-Overflakkee Studie ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ gebaseerd 
op gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee. Hierin worden 
landschappelijke kwaliteiten en ruimtelijke kenmerken beschreven. 
In de scenario’s worden ruimtelijke/landschappelijke effecten 
hooguit summier aangestipt

Hoeksche Waard Gebiedsprofiel Hoeksche Waard als uitgangspunt en kader 
genomen; hierin liggen landschappelijke kwaliteiten vast.
Inrichtingsgerelateerde principes in de BVR-studie zijn o.a.:
• Geen verdringing voedselteelt op vruchtbare akkergronden.
• Inzet biomassa in kleinschalige units op agrarische erven;
• Gft-vergisting verdiept in het landschap, in groenzones;
• Windenergie is ruimte-efficiënt en past bij de HW.
• Zon primair op daken; 75 ha zonneweiden (5-15 ha per park); 

Holland Rijnland Voor wind, zonne-energie, geothermie en biomassa is bepaald 
welke maximale opwekking mogelijk is binnen de daarvoor 
beschikbare ruimte. Hierbij is alleen rekening gehouden met de 
‘harde’ ruimtelijke restricties.  
Geen ruimtelijke ontwerpprincipes vastgesteld; worden ook nog 
niet expliciet gemaakt in de gebiedsvoorbeelden

Midden-Holland In de ontwerpateliers is een ruimtelijk kader meegegeven; 
ontwikkelings-ruimte alleen begrensd door regelgeving t.a.v. 
veiligheid, natuur- en milieu (voor wind) en Rijksbeschermd stads- 
of dorpsgezicht (voor zonnedaken).  Geen specifieke ruimtelijke 
beperkingen aan inpassing zonneweides.
Geen ruimtelijk afwegingskader ontwikkeld. 
Geen zicht op conflicterende ruimteclaims. 

Rotterdam Den Haag Voor de ruimtelijk-energetische analyse (nog uit te voeren) zijn de 
huidige kaders en regels het vertrekpunt.
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Zoals gezegd zal de regionale energiestrategie in het nationaal Klimaatakkoord dat eind 2018 wordt verwacht, een plek 
krijgen als belangrijke bouwsteen voor de afstemming van plannen van gemeenten, provincie, Rijk en derden. Tot dusver 
kwamen dergelijke plannen niet tot stand binnen een vaststaand kader of op basis van een vooraf gedefinieerd format.  
Voor de gezochte afstemming is het echter noodzakelijk dat regionale strategieën onderling op essentiële punten 
vergelijkbaar en optelbaar zijn.  Op basis van voorgaande analyse moeten we concluderen dat de regionale plannen tot 
dusver niet goed vergelijkbaar zijn en ook niet in alle opzichten goed optelbaar. Daar is een aantal oorzaken voor aan te 
geven.

De focus van de regionale energiestrategie ligt in alle regio’s vrijwel exclusief bij de verduurzaming van de eigen 
energiehuishouding. Behoeften van aanpalende regio’s zijn nauwelijks bekend en niet meegenomen in de eigen 
planvorming. Maar de resultaten laten zien dat geen enkele regio eenvoudig kan voorzien in de eigen behoefte aan 
duurzame warmte én elektriciteit. Het ligt dan ook voor de hand dat regio’s voor delen van hun energievraag de blik 
over de grenzen van de eigen regio richten. Om de omvang van deze bovenregionale opgave te kunnen inschatten is het 
wenselijk dat regio’s vergelijkbare uitgangspunten en rekenmethodes hanteren. Dat is echter maar ten dele het geval. 

Een aantal in het oog springende aspecten die dit beïnvloeden zijn de volgende: 

• De grondslagen voor het bepalen van de potentiële duurzame opwekking lopen uiteen. Holland Rijnland en Midden-
Holland bepaalden een theoretische maximale opwekpotentie binnen bepaalde randvoorwaarden, andere regio’s 
onderzochten alleen de mogelijkheden om de behoefte aan duurzame energie in eigen regio op te wekken. 

• De basis voor de geprojecteerde besparingseffecten lopen uiteen en zijn veelal niet duidelijk. 

• De principes op grond waarvan keuzes worden gemaakt voor de wijze waarop wordt voorzien in de toekomstige 
warmtevraag (restwarmte, geothermie, elektrificatie, et cetera) lopen uiteen.

4| BOVENREGIONAAL PERSPECTIEF
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Het doel van de regionale energiestrategie is het 
verduurzamen van de energievoorziening. Daarvoor is 
in iedere regio de opgave berekend door het verwachte 
toekomstige verbruik (in het eindjaar, doorgaans 2050, 
soms eerder) te verminderen met de verwachte effecten 
van besparing. Warmte en elektriciteit vormen samen de 
hoofdmoot van die opgave; motorbrandstoffen worden niet 
getoond in de kaart, omdat de vervanging naar duurzame 
alternatieven niet is uitgewerkt. In de regionale benadering 
is vervolgens verkennend onderzocht in hoeverre de regio 
zelf kan voorzien in de behoefte aan duurzame energie. 
De resultaten zijn per regio voor warmte en elektriciteit 
samengevat in bijgaande kaart. 

In de kaart is voor elke regio aangegeven hoe het verwachte 
verbruik in het zichtjaar (2050, 2040 of 2030) is, zowel voor als 
na verwachte besparingseffecten. De kolom ernaast toont de 
regionale opwek volgens het gekozen referentiescenario***. 
In de derde kolom wordt zichtbaar gemaakt wat het tekort of 
overschot aan warmte of elektriciteit is.  
Het is belangrijk bij het lezen van de kaart rekening te houden 
met het volgende:

• Voor Rotterdam Den Haag en Alblasserwaard zijn de 
betreffende gegevens nog niet bekend.

• Het betreft alleen warmte en elektriciteit, andere 
energiedragers zijn buiten beschouwing gelaten vanwege 
ontbrekende data.

• De besparingseffecten zijn niet door alle regio’s 
uitgesplitst naar warmte en elektriciteit; in die gevallen 
is het besparingspercentage evenredig over beide 
energiedragers verdeeld.

• Holland Rijnland en Midden-Holland hebben maximaal 
mogelijke opwek berekend; andere regio’s hebben alleen 
de eigen energiebehoefte als uitgangspunt genomen. 

Uit de kaart komt het volgende beeld naar voren:

• In de vijf regio’s, individueel en gezamenlijk, lijkt een 
substantieel warmtetekort te resteren na realisatie van de 
referentiescenario’s. Hierbij moet worden aangetekend 
dat, op basis van voorlopige informatie, aangenomen 
mag worden dat juist de regio Rotterdam Den Haag een 
significant restwarmtepotentie heeft, die de tekorten in 
andere regio’s zou kunnen afdekken. Vrijwel geen enkele 
regio heeft voor invulling van de eigen energiebehoefte 
naar opties buiten de eigen regio gekeken. Hier ligt een 
opgave om warmtevraag en –aanbod bovenregionaal op 
elkaar af te stemmen. 

• De gezamenlijke elektriciteitsbehoefte kan in 
theorie worden gedekt door de gezamenlijke 
opwekmogelijkheden, gegeven het significante potentiele 
overschot van met name Holland Rijnland. Het is echter 
onzeker in hoeverre deze productie gerealiseerd kan 
worden; Holland Rijnland heeft een theoretisch maximale 
opwek berekend waarbij de bestaande kaders voor 
ruimtelijke inpassing deels terzijde zijn gelegd.

KAART 1 - GEBRUIK EN OPWEKKING VAN ENERGIE

Energievraag voor en na besparen en opwek van referentie scenario 
andere weergave
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* Er is geen uitgesplitste besparingswaarde bekend, vandaar dat het gebruik 2050 zonder besparing is genomen.

*** Voor Holland Rijnland wordt bij de opwek de waarde van het theoretisch maximum weergegeven, omdat het referentiescenario ook 
waarden van buiten de regio gebruikt

** nb = na besparing; de waarde na besparing kan (vooral voor elektriciteit) soms hoger uitvallen dan de waarde voor 
besparing, als gevolg van een  shift naar elektriciteit. 
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Zoals beschreven heeft het strategievormingsproces in 
vijf van de zeven regio’s inmiddels geleid tot een resultaat 
dat als verkenning of basis voor verdere planvorming en 
samenwerking is gepresenteerd. In de resultaten is steeds 
sprake van een scenario dat als centraal punt voor verdere 
uitwerking wordt beschouwd. Hieraan wordt in verschillende 
termen gerefereerd: toekomstperspectief, verkenning 
energietransitie, referentiescenario. In deze studie refereren 
we aan deze scenario’s met de term referentiescenario, omdat 
deze uitkomsten veelal als referentiekader worden gebruikt. 

In kaart 2 worden de kaartbeelden van de referentiescenario’s 
samengebracht. Daarin ontbreken dus de regio’s Rotterdam 
Den Haag en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, omdat daar 
het proces nog niet zover is gevorderd dat er scenario’s 
beschikbaar zijn. 

We onderstrepen nogmaals dat de gepresenteerde 
kaartbeelden niet de status van definitieve plannen, 
blauwdrukken of strategieën hebben, maar alleen als 
richtinggevend en/of verkennend mogen worden beschouwd.

Regio’s hebben immers verschillende ruimtelijke 
uitgangspunten en methoden gebruikt om tot scenario’s te 
komen. Per regio is daarom kort aangegeven binnen welk 
kader van principes de vertaling van het referentiescenario 
naar het ruimtelijke beeld is gemaakt (en of er een kader 
is). Die factoren zijn ontleend aan de energiemix voor het 
‘zichtjaar’ van het referentiescenario (beoogd eindjaar, 
doorgaans 2050, soms eerder). 

De legenda’s van de kaarten worden verder toegelicht in de 
factsheets in hoofdstuk 5.

KAART 2 - RUIMTELIJKE BEELDEN REFERENTIESCENARIO’S
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HOLLAND RIJNLAND
Zichtjaar referentiescenario: 2050
Ruimtelijk beeld op basis van
 ‘gebiedsvoorbeelden’.
Geen expliciete ontwerpprincipes.
Accent op elektriciteit (85% van totale
behoefte), waarvan ruim 50% uit zonneparken.

MIDDEN-HOLLAND
Zichtjaar referentiescenario: 2040 (maar 
gebruik 2050)
Ontwerp binnen ‘harde’ ruimtelijke kaders.
Accent elektriciteit op zonneparken (ca 50%) 
en wind (ca 40%)
Warmte voor ca. 50% uit zon thermisch 

DRECHTSTEDEN
Zichtjaar referentiescenario: 2050
Geen expliciete ontwerpprincipes. 
Elektriciteit uit wind (ca 35%), PV-dak (ca 35%) 
en zonneparken (ca 25%).
Accent warmte op geothermie
(ca 75% warmteaanbod)

HOEKSCHE WAARD
Zichtjaar referentiescenario: 2040
Globale ruimtelijke ontwerpprincipes benoemd.
Warmte voor ca. 50% uit biovergisting.
Elektriciteit voor ca. 50% uit wind.

GOEREE OVERFLAKKEE
Zichtjaar referentiescenario: 2030
Geen expliciete ontwerpprincipes.
Doel is 100% elektrisch (ca. 75% uit wind).
Overschot benut voor conversie naar 
waterstof.
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De statistieken zijn gebaseerd op de cijfers van CBS uit 2018. Deze zijn gebruikt om een algemene indruk van de regio te 
geven: aantal inwoners, bodemgebruik, samenstellende gemeenten. Deze informatie is onder andere relevant voor de 
ruimte die de regio heeft voor de energietransitie. 

In dit hoofdstuk zijn de regionale factsheets opgenomen waarin per regio in kaart is gebracht welke stappen zijn gezet in 
de ontwikkeling van een regionale energiestrategie (RES). De regio’s zijn Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden, 
Goeree-Overflakkee, Midden-Holland, Holland Rijnland, Hoeksche Waard en Rotterdam Den Haag. Per sheet is gebruikt 
gemaakt van een vaste indeling om de vergelijkbaarheid te vergroten. Desondanks wordt de vergelijkbaarheid enigszins 
beperkt, doordat uitgangspunten, basisjaren en doeljaren per regio variëren. Hieronder staat per onderdeel van de 
factsheets beschreven wat de belangrijkste punten zijn om mee te nemen bij het bekijken van de factsheets. 

In schema en in toelichting worden de volgende onderdelen behandeld:

Energievraag huidig
Niet alle regio’s hanteren hetzelfde basisjaar voor meting van het huidig verbruik. Per regio worden de 
uitgangspunten vermeld. De cijfers zijn gebaseerd op de informatie in de brondocumenten; er zijn hiervoor geen 
nieuwe berekeningen gemaakt.

Energievraag zonder besparing toekomst
Er wordt niet altijd hetzelfde doeljaar gebruikt. Er is omschreven of het proces van de regio uitgaat van een 
veranderd gebruik voor de toekomst (bijvoorbeeld door populatiegroei en/of besparing) of van het huidige 
verbruik.

Besparing toekomst
Hier wordt er omschreven op basis van welke uitgangspunten de hoeveelheid besparing is bepaald. 

Opwekpotentie toekomst
Hier staat de opwekpotentie van het referentiescenario dat in de verkenning wordt gegeven. Bij de regio’s Midden-
Holland en Holland Rijnland is de technisch maximale opwekpotentie berekend, waarbij de technische potentie van 
het gebied is onderzocht. Bij de Hoeksche Waard is de maximale opwekpotentie wel genoemd, al wordt die bepaald 
door te kijken wat er moet worden opgewekt voor energieneutraliteit. In de andere regio’s is er geen technisch 
maximale opwekpotentie bekend. 

Restopgave
In de restopgave uitgegaan van het gebruik in 2050/2040/2030, met daarvan afgehaald de besparing en opwek 
na uitvoering van het referentiescenario.  Op deze manier zien we de restopgave die aanwezig is in de regio, 
wanneer de besparingsopgave en opwekopgave volledig uitgevoerd zouden zijn. De restopgave is van belang voor 
de bovenregionale opgave, waarin regio’s verdere verduurzaming door samenwerking buiten hun eigen grenzen 
moeten regelen.

NB: In sommige gevallen kan het zijn dat de getallen niet optellen als gevolg van afronding.

Dit onderdeel beschrijft op hoofdlijnen welke stappen de regio heeft gevolgd om tot de huidige resultaten te komen. 
Hierin worden de bronnen genoemd die zijn gebruikt voor het onderzoek. De status van de huidige resultaten wordt 
beschreven.

Belangrijk onderdeel van de regionale strategievorming is de vertaling naar de ruimtelijke impact van de scenario’s. Dit 
onderdeel geeft inzicht in de daarbij gehanteerde uitgangspunten.

Voor de vergelijkbaarheid van de regionale strategieën is het relevant te weten welke aspecten wel en niet zijn 
meegenomen. Ook ambitie en (tussentijdse) doelstellingen worden hier beschreven.

2. OPGAVE EN 3. TOELICHTING

1. KENMERKEN REGIO

6. SCOPE

4. PROCES

5.RUIMTELIJKE PRINCIPES

RUIMTELIJKE ANALYSES EN ONTWERPPRINCIPES

5| REGIONALE FACTSHEETS
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De in de regio gevolgde processtappen worden in een tijdlijn gevisualiseerd, waarbij opgeleverde documenten zijn 
vermeld.

De in de regio ontwikkelde governancestructuur wordt hier beschreven en in een schema gevisualiseerd. Daarbij 
wordt aangeven welke partijen betrokken zijn in het proces om tot een RES te komen. 

7. PROCESVERLOOP

8. GOVERNANCE

PILOT REGIO

KENMERKEN

RUIMTELIJKE PRINCIPES

PROCES

PROCES VERLOOP

TOELICHTING
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Figuur 7. Leeswijzer en overzicht van de pagina indeling van de regionale factsheets

De in de regio gevolgde processtappen worden in een tijdlijn gevisualiseerd, waarbij opgeleverde documenten zijn 
vermeld.

De in de regio ontwikkelde governancestructuur wordt hier beschreven en in een schema gevisualiseerd. Daarbij 
wordt aangeven welke partijen betrokken zijn in het proces om tot een RES te komen. 

7. PROCESVERLOOP

8. GOVERNANCE
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OPGAVE
ENERGIEVRAAG EN OPWEKMIX
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ALBLASSERWAARD- 
VIJFHEERENLANDEN

PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2015:
De regio heeft nog niet in beeld wat het huidige gebruik is.

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
De planning ( in de regionale maatschappelijke agenda) geeft aan dat de regio eind 2019 inzicht wil hebben in de energie 
opgave. 

BESPARING 2050: 
De planning ( in de regionale maatschappelijke agenda) geeft aan dat de regio eind 2019 inzicht wil hebben in de energie 
opgave. 

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2040:
Er is geen referentiescenario bekend.

RESTOPGAVE:
Er is geen restopgave bekend.

ENERGIEMIX: 
Er is geen energiemix bekend. 

• ‘Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Regionaal maatschappelijke agenda, Grenzeloos Samenwerken in A5H’; januari 
2018

• ‘Programma en achtergrondinfo Regioconferentie Grenzeloos Samenwerken Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’; nov 
2017

• Uitwerking opgave 15 ‘Transitie naar duurzame energie’ Regionaal Maatschappelijke Agenda Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden (ambtelijke notitie, 2018)

• Gesprek met Jeannette Bijkerk, Amtelijk trekker energietransitieopgave

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

Er is geen sprake van een formeel bekrachtigd proces, inhoudelijk of bestuurlijk, dat leidt naar een RES voor de regio. In 
de loop van najaar 2018 wil men het proces formeel in gang zetten; dit is afhankelijk van de voortgang in de bestuurlijke 
herindeling c.q. de mogelijkheid om daarop met dit proces te anticiperen. 

In de ambtelijke voorbereiding wordt onderstreept dat het noodzakelijk is samen te werken met regionale deelopgaven die 
raakvlakken hebben met de energietransitie opgave. Dit zijn onder andere:
• Werken aan een goede regionale landschapsontwikkeling (opgave 1): energietransitie gaat zichtbare invloed hebben op 

de leefomgeving en de landschapsinrichting en gebruik;
• Ontwikkeling van bedrijventerrein (opgave 10): duurzame ontwikkeling en opwekking energie (zon en wind e.d.);
• Goede toekomst agrarische sector (opgave 6): ontwikkeling coöperaties zon, wind, gebruik agrarische gronden voor 

energieopwekking e.d.; 
• Werken aan betere bereikbaarheid (opgave 12): toekomstgericht, nieuwe ontwikkeling elektrisch vervoer/andere wijze 

van vervoer;
• De regionale Woonagenda.

Vooralsnog wordt in de voorbereiding uitgegaan van regionale energieneutraliteit in 2050. Een gezamenlijke aanpak voor 
de energietransitie zal nog geformuleerd moeten worden. De uitwerking hiervan is niet voorbij het ambtelijk stadium en 
wordt daarom in deze analyse niet verder toegelicht.

2019 2050

Regio energie
neutraal

Inzicht in energie 
opgave

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

SCOPE
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Tijdlijn van het proces in de regio Alblasserwaard

De regio Alblasserwaard  is verwikkeld in een bestuurlijke herindeling. De gemeenten Leerdam, Zederik gaan naar verwachting 
per 1 januari 2019 samen met de gemeente Vianen (Utrecht) de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen. De Tweede 
Kamer heeft in april 2018 ingestemd met het wetsvoorstel, waarin is bepaald dat de nieuwe gemeente in de provincie 
Utrecht komt te liggen. Dit proces heeft begrijpelijkerwijs zijn weerslag op de vorming van een regionale energie-strategie. 
De vijf Zuid-Hollandse gemeenten en de gemeente Vianen hebben weliswaar de ambitie uitgesproken om samen met het 
waterschap Rivierenland en de provincies Zuid-Holland en Utrecht een RES voor Alblasserwaard - Vijfheerenlanden een 
regionale energiestrategie te maken, maar dat is tot op heden niet bestuurlijk bekrachtigd. Ambtelijk streeft men naar een 
besluit in augustus 2018 om het proces dat naar een RES moet leiden te starten. Een belangrijke kwestie daarbij is de vraag 
of het voor een gemeente zinvol is deel te nemen in een RES in een andere provincie.

Anno juni 2018 is er nog geen procesorganisatie ingericht. In september 2018 wordt bestuurlijke instemming met een 
procesvoorstel verwacht, dat vervolgens in de gemeenteraden bekrachtigd moet worden. Er ligt echter op het moment van 
onderzoek niets vast.

Voor de uitvoering van de RES wordt het belang van zowel interbestuurlijke als intermaatschappelijke samenwerking in 
de regio onderkend. Dit betekent enerzijds betrekken van gemeenten, provincies, waterschap en de omgevingsdienst(en) 
en anderzijds partijen als de netbeheerder, energiebedrijven, energiecoöperaties, woningcorporaties, inwoners, scholen 
(installatie, bouw), belangenverenigingen (agrarisch, natuur- en milieufederatie, e.d.), stichting Blauwzaam, (grote) bedrijven, 
project-ontwikkelaars e.a.

PROCESVERLOOP

GOVERNANCE

Alblasserwaard

JUNI 2018

2017 – Over Morgen
Warmteatlas 
Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden

Gemeentelijke 
warmte-

transitieplannen
Gemeentelijke 

Omgevingsvisie/ 
-plannen

Najaar 2018: bestuurlijk 
besluit over verdere 
inrichting RES-traject, 
uitmondend in een RES en 
een regionaal/bestuurlijke 
samenwerkingsagenda

Medio 2018
Inventarisatie data huidig 
gebruik

Met inzet provinciale 
capaciteit 

Medio 2018
Ambtelijk voorstel 
uitwerking transitieopgave

Nationaal format 
Regionale Energie 

Strategie (RES)
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DRECHTSTEDEN
KENMERKEN REGIO

OPGAVE

STATISTIEKEN

ENERGIEVRAAG EN OPWEKMIX

ALBLASSERDAM; DORDRECHT; HARDINXVELD-GIESSENDAM; HENDRIK-IDO-AMBACHT; PAPENDRECHT; SLIEDRECHT; ZWIJNDRECHT

(CBS, 2018)

ENERGIEVRAAG 
2015

VRAAG ZONDER 
BESPARING 2050

BESPARING 2050

OPWEK 
REFERENTIE-
SCENARIO 2050

TEKORT

ENERGIEVRAAG 
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referentiescenario
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Vraag zonder 
besparing
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PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2015:
Energieverbruik en -opwekking wordt uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens in de verkenning zijn opgesplitst 
naar de verschillende categorieën 

Transportbrandstof

hernieuwbaar gas

Biofuel
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Biomassa
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Hoge temperatuur warmte
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’elektriciteit’. Gas voor industrieel gebruik 
en energiegebruik voor lucht - en zeevaart door de inwoners zijn niet meegenomen. In 2015 werd circa 1,3 PJ duurzaam 
opgewekt. 

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
Voor het energiegebruik in 2050 wordt in de verkenning gekeken naar ontwikkelingen volgens WLO2015 scenario’s. Met 
name in het transport gedeelte van de energievraag verandert er veel in de regio Drechtsteden, bijvoorbeeld door toename 
van goederenvervoer over de Betuwelijn. 

BESPARING 2050:
De besparingen voor transportbrandstoffen en die van binnenvaart en agrarische voertuigen zijn gestoeld op schattingen, 
waarbij gebruik is gemaakt van de groeicijfers van WLO2015. De besparingen voor elektriciteitsgebruik van wonen, diensten 
en industrie zijn herleid uit de WLO2015 scenario’s. In de energiebehoefte in 2050 zijn de besparingen verrekend en is 
uitgegaan van het uit-faseren van gas, benzine, diesel en stookolie ten behoeve van warmte en vervoer. De overblijvende 
energievraag bestaat uit een deel warmtevraag, een deel elektriciteitsvraag en een deel duurzame brandstoffen (met 
name voor scheepvaart en vrachtvervoer). Het percentage besparing is de hoeveelheid besparing tov het gebruik zonder 
besparing in 2050.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2050:
Dit is de verwachte opbrengst van het toekomstperspectief in de verkenning (toekomstperspectief Drechtsteden, 2017;BVR). 
Er is voor de regio Drechtsteden geen theoretisch opwekmaximum berekend. Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek 
ten opzichte van het geprojecteerde gebruik zonder besparing 2050. De regio zet stevig in op warmte.

RESTOPGAVE:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en de 
opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van het toekomstperspectief en niet om de 
huidige restopgave.

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit.

• ‘Toekomstperspectief drechtsteden energieneutraal 2050’, 2017;BVR
• ‘Energiestrategie Drechtsteden energieneutraal 2050’,2017;
•  ‘Bijlagen toekomstperspectief 2050’, 2017;
• ‘Samenwerkingsovereenkomst 2018’ (23 februari 2018) 
• Samenwerkingsagenda 2018, dynamische werkdocument (februari 2018)
• Gesprek met Roosmarijn Sweers, projectleider RES pilot

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

De RES Drechtsteden Energieneutraal 2050 is een richtinggevend instrument, geen juridische bindend instrument. Het is 
vastgesteld door alle gemeenteraden en de Drechtraad.  De samenwerkingsovereenkomst is een intentieovereenkomst 
ter bekrachtiging van de samenwerking van partijen. De overeenkomst is bestuurlijk ondertekend, gemeenteraden zijn 
geïnformeerd. De samenwerkingsagenda is als dynamisch werkdocument bij de overeenkomst gevoegd.
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DRECHTSTEDEN
KENMERKEN REGIO

OPGAVE

STATISTIEKEN

ENERGIEVRAAG EN OPWEKMIX

ALBLASSERDAM; DORDRECHT; HARDINXVELD-GIESSENDAM; HENDRIK-IDO-AMBACHT; PAPENDRECHT; SLIEDRECHT; ZWIJNDRECHT

(CBS, 2018)

ENERGIEVRAAG 
2015

VRAAG ZONDER 
BESPARING 2050

BESPARING 2050

OPWEK 
REFERENTIE-
SCENARIO 2050

TEKORT

ENERGIEVRAAG 

BESPARING

Opwek 
referentiescenario

Rest

Vraag zonder 
besparing

0 5 10 15 20 25

8,0 PJ

6,4 PJ

21,8 PJ

7,3 PJ

21,7 PJ

37 %

100%

33 %

30 %

PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2015:
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en energiegebruik voor lucht - en zeevaart door de inwoners zijn niet meegenomen. In 2015 werd circa 1,3 PJ duurzaam 
opgewekt. 

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
Voor het energiegebruik in 2050 wordt in de verkenning gekeken naar ontwikkelingen volgens WLO2015 scenario’s. Met 
name in het transport gedeelte van de energievraag verandert er veel in de regio Drechtsteden, bijvoorbeeld door toename 
van goederenvervoer over de Betuwelijn. 

BESPARING 2050:
De besparingen voor transportbrandstoffen en die van binnenvaart en agrarische voertuigen zijn gestoeld op schattingen, 
waarbij gebruik is gemaakt van de groeicijfers van WLO2015. De besparingen voor elektriciteitsgebruik van wonen, diensten 
en industrie zijn herleid uit de WLO2015 scenario’s. In de energiebehoefte in 2050 zijn de besparingen verrekend en is 
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name voor scheepvaart en vrachtvervoer). Het percentage besparing is de hoeveelheid besparing tov het gebruik zonder 
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OPWEK REFERENTIESCENARIO 2050:
Dit is de verwachte opbrengst van het toekomstperspectief in de verkenning (toekomstperspectief Drechtsteden, 2017;BVR). 
Er is voor de regio Drechtsteden geen theoretisch opwekmaximum berekend. Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek 
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De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en de 
opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van het toekomstperspectief en niet om de 
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ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit.

• ‘Toekomstperspectief drechtsteden energieneutraal 2050’, 2017;BVR
• ‘Energiestrategie Drechtsteden energieneutraal 2050’,2017;
•  ‘Bijlagen toekomstperspectief 2050’, 2017;
• ‘Samenwerkingsovereenkomst 2018’ (23 februari 2018) 
• Samenwerkingsagenda 2018, dynamische werkdocument (februari 2018)
• Gesprek met Roosmarijn Sweers, projectleider RES pilot
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De RES Drechtsteden Energieneutraal 2050 is een richtinggevend instrument, geen juridische bindend instrument. Het is 
vastgesteld door alle gemeenteraden en de Drechtraad.  De samenwerkingsovereenkomst is een intentieovereenkomst 
ter bekrachtiging van de samenwerking van partijen. De overeenkomst is bestuurlijk ondertekend, gemeenteraden zijn 
geïnformeerd. De samenwerkingsagenda is als dynamisch werkdocument bij de overeenkomst gevoegd.
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DrechtstedenJuni 2016
Afsprakenkader

Samenwerkings-
overeenkomst door 
bestuurders, 
30 partijen/partners

Samenwerkingsagenda 
2018, dynamische 
werkdocument

Adaptief 
programmerenJUNI 2018

Start voorbereidingen 
Pilot RES i.k.v. VNG-
project

Energieconferentie

Diverse ruimte- en 
energie-ateliers

Gemeentelijke 
warmte-

transitieplannen
Gemeentelijke 

Omgevingsvisie/ 
-plannen

Augustus 2017
Energiestrategie 
Drechtsteden 
Energieneutraal 2050

Juni 2017
Toekomstperspectief 
Drechtsteden 
Energieneutraal 2050

December 2017
Samenwerkings-
overeenkomst
Drechtsteden 
Energieneutraal 2050

RES vastgesteld door 
gemeenteraden

Nationaal format 
Regionale Energie 

Strategie (RES)

In de verkenningsfase is een toekomstperspectief  
uitgewerkt met een kaartbeeld, waarin potentiële duurzame 
energieopwekking met zonne- en windenergie, warmtevraag 
en -aanbod e.d. is ingetekend. Om tot het toekomstperspectief 
te komen zijn eerst drie extreme scenario’s uitgewerkt die 
hierboven getoond worden. Het bovenste kaartbeeld 
laat het synthese scenario zien dat de basis is voor het 
toekomstperspectief.  Het is niet af te leiden welke ruimtelijke 
ontwerpprincipes daarvoor zijn gehanteerd; deze zijn niet 
expliciet gemaakt. In de kaart is zichtbaar dat windenergie 
voornamelijk langs infrastructuur (de vaarwegen) is getekend. 
Het kaartbeeld is niet bedoeld als blauwdruk.
Aangegeven wordt dat de opgave niet geheel binnen de 
eigen regio gerealiseerd kan worden, gegeven de ruimtelijke 
beperkingen. 
In de RES worden geen specifieke locaties of ruimtelijke 
ontwerpprincipes vastgelegd. Dit wordt in het vervolgtraject 

nader uitgewerkt.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijke kader 
voor duurzame opwekking. Zij werken aan verkenningen van 
de potentie voor wind- en zonne-energie op hun grondgebied.

“De grootste kansen liggen bij warmte. De moeilijkste opgave 
ligt bij het opwekken van voldoende duurzame elektriciteit 
binnen de regio. Met de huidige inzichten en techniek wordt in 
het ruimtelijk referentiescenario van het Toekomstperspectief 
Drechtsteden Energieneutraal aangegeven dat dit op de lange 
termijn de bouw van circa 15 windturbines, 400 ha zonneweides, 
een aantal biovergisters en de nodige waterturbines vergt. 
De Drechtsteden zijn een verstedelijkt gebied. 
Deze opgave is nu niet realistisch en te omvangrijk om als 
regio te organiseren.”
(EnergiestrategieDrechtseden Energieneutraal 2050, p29) 

 

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

De kaart bij het toekomstperspectief waar regio Drechtsteden energieneutraal is. (bron: toekomstperspectief Drechtsteden)

Drechtsteden scenario 1: Gateway 2050, 
drechtsteden als hub voor energie in Zuid 
Nederland. Drechtsteden werkt hier samen 
met de haven van Rotterdam. 

Drechtsteden scenario 3: Island 2050. 
Hier is regio Drechtsteden een volledig 
zelfvoorzienend eiland.

Drechtsteden scenario 2:  Next 
electric. Hier is elektriciteit de enige 
energiedrager.

Tijdlijn van het proces in de regio Drechtsteden

PROCESVERLOOP

SCOPE

De regio Drechtsteden is een van de vijf pilotregio’s van het VNG programma Regionale Energiestrategieën (juni 2016-oktober 
2017). Zes gemeenten , de provincie en twee waterschappen committeerden zich in juni 2016 aan een gezamenlijk regionaal 
strategievormingsproces (Afsprakenkader, juni 2016). Dit heeft geleid tot een richtinggevende Regionale Energiestrategie, 
de Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050, die door alle gemeenteraden wordt gedragen, en een regionale 
samenwerkings-overeenkomst/ Energieakkoord die door alle bestuurders en andere partijen is ondertekend in februari 
2018. De regio werkt verder aan de uitvoering vanuit een breed gedragen dynamische samenwerkings-agenda. Voor de 
korte termijn gaat de meeste aandacht uit naar de warmtetransitie en de gebouwde omgeving. In de Drechtsteden is 
gewerkt met scenario’s om zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van een energieneutrale regio. Dit heeft geleid tot een 
synthesescenario ‘Toekomstperspectief Drecht-steden energieneutraal’, dat is opgebouwd langs negen samenhangende 
bouwstenen. Dit is geen blauwdruk maar levert de ‘draaiknoppen’ om energieneutraal te worden. 

Ambitie is energieneutraal in 2050; een energievoorziening waarin alle energie die wordt gebruikt duurzaam is opgewekt. 
Voor de middellange termijn streeft de regio naar energieneutraliteit van de gebouwde omgeving in 2035. Subdoelen zijn 
gericht op werkgelegenheid, investeringen in de regio en verbetering van de woon- en leefomgeving. De RES focust op de 
energietransitie (niet: klimaat) langs vijf strategische ontwikkellijnen: stoppen met aardgas, stoppen met fossiele brandstoffen, 
inzetten op energiebesparing, duurzame energieopwekking en realisering van de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst. 
In 2018 is waterstof als thema toegevoegd, met oog op kansen voor buffering en opslag van elektriciteit en kansen in het 
havengebied. 
De RES richt zich op de sectoren gebouwde omgeving, industrie en MKB, transport/logistiek en energieopwekking. Voor 
de regio is de transport- en maritieme sector van groot belang. Transito transport is met een verdeelsleutel toegerekend 
aan de regio, maar is volgens de RES niet of nauwelijks te beïnvloeden. De RES koppelt de energieopgave aan sociaal-
maatschappelijke (sub)doelen, zoals werkgelegenheid, leefbaarheid, bereikbaarheid.Nadruk ligt op de regio maar er is ook 
gekeken naar duurzame opwekking buiten de regio, vanwege tekort aan ruimte en beperkte beïnvloedbaarheid.

Het toekomst-perspectief is ontwikkeld op 
basis van een drietal extreme scenario’s 
die met een groot aantal partijen in ateliers 
is doorgenomen. Voor elk scenario zijn 
de mogelijkheden en effecten in beeld 
gebracht en zijn de verbindingen gelegd naar 
andere regionale opgaven. Het synthese- 
of referentiescenario voor 2050 is door-
gerekend op economische consequenties. 
In de Samenwerkingsovereenkomst is 
uitgewerkt hoe partijen en partners samen 
werken en in de periodiek de actualiseren 
Samenwerkingsagenda is dat verder uitgewerkt 
naar inzet en acties van de betrokken partijen. 
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De Drechtsteden zijn een verstedelijkt gebied. 
Deze opgave is nu niet realistisch en te omvangrijk om als 
regio te organiseren.”
(EnergiestrategieDrechtseden Energieneutraal 2050, p29) 

 

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

De kaart bij het toekomstperspectief waar regio Drechtsteden energieneutraal is. (bron: toekomstperspectief Drechtsteden)

Drechtsteden scenario 1: Gateway 2050, 
drechtsteden als hub voor energie in Zuid 
Nederland. Drechtsteden werkt hier samen 
met de haven van Rotterdam. 

Drechtsteden scenario 3: Island 2050. 
Hier is regio Drechtsteden een volledig 
zelfvoorzienend eiland.

Drechtsteden scenario 2:  Next 
electric. Hier is elektriciteit de enige 
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synthesescenario ‘Toekomstperspectief Drecht-steden energieneutraal’, dat is opgebouwd langs negen samenhangende 
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Ambitie is energieneutraal in 2050; een energievoorziening waarin alle energie die wordt gebruikt duurzaam is opgewekt. 
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De regio hecht sterk aan een actieve en brede maatschappelijke betrokkenheid van bedrijfsleven, instellingen en samenleving. 
Ruim 30 partijen hebben zich aan het proces gecommitteerd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 
De meeste partijen zijn overheden of semi-publieke instellingen. De markt is betrokken als partij of als partner. De bewoners 
(samenleving) zijn vertegenwoordigd door een lokaal burgerinitiatief en huurdersraden.
De regio organiseert de ‘netwerk-samenwerking’ van deze partijen onder de vlag van het Netwerk Energieakkoord 
Drechtsteden. De regie voor planvorming en de uitvoering is ondergebracht bij een Programmaraad, waarin alle partijen 
van de samenwerkingsovereenkomst zijn vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur van de programmaraad wordt gevormd 
door het Bestuurlijk E-team dat door een Strategisch E-team en verschillende werkgroepen wordt ondersteund.  

GOVERNANCE

Besluitvorming 
Geen van direct betrokken partijen heeft het mandaat om besluiten namens hun achterban te nemen. Alle partijen werken 
vanuit eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Indien nodig worden aparte overeenkomsten afgesloten om partijen 
te binden aan afspraken (in ieder geval voor Drechtsteden van Aardgas Los). De vertegenwoordigers van de gemeenten 
leggen besluiten voor aan hun gemeenteraden en/of colleges. 
De RES is bekrachtigd door alle gemeenteraden (december 2017-januari 2018). Vervolgens hebben bestuurders zich in de 
Samenwerkingsovereenkomst gecommitteerd aan voortzetting van de samenwerking in regionaal verband. De uitvoeringsplannen 
worden door de individuele gemeenten uitgewerkt, met name in de warmtetransitie- en omgevingsplannen. De regio zorgt 
voor de gezamenlijke visie, samenhang en regie op de warmtetransitie in het gehele gebied. 
De RES voorziet nog niet in een afwegingskader voor prioritering tussen de thema’s. In de praktijk gaat de meeste 
aandacht uit naar de warmtetransitie (van aardgas af) in de gebouwde omgeving. Dit heeft te maken met de urgentie: veel 
aardgasleidingen moeten binnen afzienbare tijd vervangen worden (kritisch pad). Voor de invulling van de wijkaanpak wordt 
gewerkt aan een Transitievisie Warmte met een aparte uitvoeringsorganisatie en financiering. Deze aanpak voorziet in een 
afwegingskader of beslisboom om besluitvorming over de beste opties op wijkniveau te ondersteunen (‘warmteladder’). 
T.a.v. bewonersparticipatie onderzoekt de regio welke mogelijkheden er technisch, financieel en maatschappelijk zijn. Deze 
worden verwerkt in het afwegingskader op basis waarvan per wijk en woning bepaald kan worden wat de meest geschikte 
optie is. Wanneer de opties zijn uitgewerkt gaat men de dialoog aan met bewoners.

Bestaande cultuur
De samenwerking voor de RES sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande bestuurlijke structuren. Drechtsteden kent een sterke 
samenwerkingstraditie en een bijzondere structuur. De bestuurlijke regio (Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, sinds 
2006) pakt een aantal taken regionaal op, besluit op bestuurlijk niveau over voorgesteld regionaal beleid en projecten, stelt 
regionale kaders vast en werkt samen met andere overheden en publieke partijen buiten de Drechtsteden. Bijzonder in deze 
regio is dat het algemeen bestuur (Drechtraad) uit raadsleden van de 7 deelnemende gemeenten bestaat. De Drechtraad 
bepaalt in samenspraak met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners de kaders voor het regionale beleid. Bureau 
Drechtsteden ondersteunt het ambtelijke en bestuurlijke netwerk en organiseert de bestuurlijke besluitvorming in de regio 
op de onderwerpen: economie, ruimte (fysiek) en sociaal. Voor het thema energie heeft de bestuurlijke regio Drechtsteden 
een faciliterende rol, de gemeenten zijn aan zet voor de uitwerking van de omgevingsplannen. 
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PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2015:
Energieverbruik en -opwekking wordt uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens van het document  
‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ zijn opgesplitst naar de verschillende categorieën 
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ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2030:
De autonome vraag van 2030 is in het document ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ is gelijk gesteld aan de vraag in 
2015. Er is dus niet uitgegaan van een verandering in gebruik door bijvoorbeeld bevolkingsgroei.

BESPARING 2030:
Er wordt in ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee niet uitgegaan van één referentiescenario. Voor de besparing is voor 
deze sheet van het scenario ‘collectieve warmte’ uitgegaan.NB: Er staan scenario’s in het rapport waar minder bespaard 
wordt. Deze besparing wordt bereikt door:
alle woningen naar energielabel A+
15% besparing in industrie, land- en tuinbouw minimale besparingsmaatregelen
>45% personenauto’s elektrisch 
Het percentage besparing is de hoeveelheid besparing tov het gebruik zonder besparing in 2030.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2030:
Dit is de verwachte opbrengst van het referentiescenario in de verkenning. Bij alle drie de scenario’s wordt de geplande 
opwek en extra opwek meegenomen, resulterend in 3.28 PJ. Per scenario verschilt dus vooral de mate van besparing. 
Er is voor Goeree-Overflakkee geen maximale opwek bekend. Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek tov het 
geprojecteerde gebruik zonder besparing 2030. 

RESTOPGAVE:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en de 
opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van het scenario ‘collectieve warmte’ en niet 
om de huidige restopgave. Voor Goeree-Overflakkee staat er een negatieve restopgave, wat betekent dat er (elektrische) 
energie geleverd zou kunnen worden.

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst. In deze regio is volledig 
ingezet op de opwek van elektriciteit.

• ‘Eindrapport Economische transformatiemonitor Goeree-Overflakkee’, 2016 ; ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee 
Eindrapportage’,2017; Studio Marco Vermeulen

• ‘Convenant Groene Waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O)’; (2017)
• Gesprek met Erik Roeland, programmamanager Duurzaamheid

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

Het eindrapport ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ is ter kennisgeving aan College en Raad aangeboden en is niet 
bestuurlijk vastgesteld. Het conversiescenario (een van de drie scenario’s) was voor de gemeente en de provincie aanleiding 
opdracht te geven tot ontwikkeling van een waterstofconvenant, waarin samenwerking tussen gemeente Goeree-Overflakkee, 
Rotterdam en een regionale vertegenwoordiging van het bedrijfsleven (met een scala van kennisdragers en andere betrokken 
partijen) voor de productie van ‘groene’ waterstof met behulp van duurzame energie werd geregeld. Goeree-Overflakkee 
beschouwt de verkennende studie ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ als richtinggevend voor een toekomstige RES.
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ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2030:
De autonome vraag van 2030 is in het document ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ is gelijk gesteld aan de vraag in 
2015. Er is dus niet uitgegaan van een verandering in gebruik door bijvoorbeeld bevolkingsgroei.

BESPARING 2030:
Er wordt in ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee niet uitgegaan van één referentiescenario. Voor de besparing is voor 
deze sheet van het scenario ‘collectieve warmte’ uitgegaan.NB: Er staan scenario’s in het rapport waar minder bespaard 
wordt. Deze besparing wordt bereikt door:
alle woningen naar energielabel A+
15% besparing in industrie, land- en tuinbouw minimale besparingsmaatregelen
>45% personenauto’s elektrisch 
Het percentage besparing is de hoeveelheid besparing tov het gebruik zonder besparing in 2030.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2030:
Dit is de verwachte opbrengst van het referentiescenario in de verkenning. Bij alle drie de scenario’s wordt de geplande 
opwek en extra opwek meegenomen, resulterend in 3.28 PJ. Per scenario verschilt dus vooral de mate van besparing. 
Er is voor Goeree-Overflakkee geen maximale opwek bekend. Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek tov het 
geprojecteerde gebruik zonder besparing 2030. 

RESTOPGAVE:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en de 
opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van het scenario ‘collectieve warmte’ en niet 
om de huidige restopgave. Voor Goeree-Overflakkee staat er een negatieve restopgave, wat betekent dat er (elektrische) 
energie geleverd zou kunnen worden.

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst. In deze regio is volledig 
ingezet op de opwek van elektriciteit.

• ‘Eindrapport Economische transformatiemonitor Goeree-Overflakkee’, 2016 ; ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee 
Eindrapportage’,2017; Studio Marco Vermeulen

• ‘Convenant Groene Waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O)’; (2017)
• Gesprek met Erik Roeland, programmamanager Duurzaamheid
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Het eindrapport ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ is ter kennisgeving aan College en Raad aangeboden en is niet 
bestuurlijk vastgesteld. Het conversiescenario (een van de drie scenario’s) was voor de gemeente en de provincie aanleiding 
opdracht te geven tot ontwikkeling van een waterstofconvenant, waarin samenwerking tussen gemeente Goeree-Overflakkee, 
Rotterdam en een regionale vertegenwoordiging van het bedrijfsleven (met een scala van kennisdragers en andere betrokken 
partijen) voor de productie van ‘groene’ waterstof met behulp van duurzame energie werd geregeld. Goeree-Overflakkee 
beschouwt de verkennende studie ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ als richtinggevend voor een toekomstige RES.
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De studie ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ vertrekt 
vanuit het bestaande gebiedsprofiel van Goeree-Overflakkee. 
Daarin worden landschappelijke kwaliteiten en ruimtelijke 
kenmerken beschreven. 

De studie is ingezet als verkenning van de ruimtelijke 
consequenties van de energietransitie. In drie scenario’s zijn 
de ‘hoeken van het speelveld opgezocht’; keuzes worden 
echter niet gemaakt vanwege de vele onzekerheden die er 
nog zijn. Daardoor kon ook de feitelijke ruimtelijke impact 
niet worden bepaald. Er is geen referentiescenario gemaakt, 

de getallen op de vorige pagina komen uit het scenario 
‘collectieve warmte’.

In de drie scenario’s worden ruimtelijke/landschappelijke 
effecten summier aangestipt; de nadruk ligt op technische 
ontwikkelingen en de gevolgen voor (met name) de inpassing 
in de bebouwde kom. Voor scenario 3 (conversie) wordt de 
locatie van een industrieel conversiepark nabij Middelharnis 
uitgewerkt in het kader van het Nationaal Perspectief met 
mogelijke locaties voor conversieparken in Nederland. 
Middelharnis is daarin al genoemd als mogelijke vestigingsplek.

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

De kaart bij het scenario ‘collectieve warmte’, waar de grootste besparing wordt voorgesteld. Hier wordt de transitie 
ingezet vanuit een collectief perspectief.

Scenario All-Electric, een kleinschalige invulling dicht bij de 
burger. 

Scenario Conversie, waar ingezet wordt op innovatieve 
manieren om elektriciteit om te zetten. 

PROCESVERLOOP

SCOPE

De regio Goeree-Overflakkee bestaat uit één gemeente. In 2016 is in samenwerking met provincie en Rijk het initiatief genomen 
om een studie te doen om de ruimtelijke consequenties van verduurzaming van het energiebeleid in beeld te brengen. 

Goeree-Overflakkee heeft met 225 MW een relatief groot aandeel in de windopgave van de provincie Zuid-Holland. Deze 
windparken zijn inmiddels gepland en maken het eiland binnen afzienbare tijd een netto elektriciteitsproducent. Dat gegeven 
is een belangrijk uitgangspunt in de strategische verkenning geweest. De mogelijkheid van energieproductie plaatst de 
energietransitie in een economisch ontwikkelingskader.

Ambitie: energieneutraliteit in 2020 en energieleverend in 2030, vastgelegd in een gemeentelijke visie. Ook is er een convenant  
waarin een onderzoek wordt beschreven over groene waterstof als energiedrager. 
In de scope zijn meegenomen elektriciteit, lage en hoge temperatuurwarmte en mobiliteit (motorbrandstoffen, exclusief 
snelwegen en railverkeer). Gegevens voor de analyse van huidig verbruik zijn ontleend aan de Klimaatmonitor. In de studie 
‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ is de nadruk gelegd op elektriciteit en verwarming, omdat gemeenten daar 
‘makkelijker op sturen dan op transitie in de wereld van vervoer en transport’. Besparing wordt in de studie wel verkend 
(o.b.v. data PBL 2011/2013); in de scenario’s worden verschillende ambities voor besparing gehanteerd.

Goeree-Overflakkee heeft een relatief grote windopgave (225 MW). Daarnaast zijn er drie grootschalige zonneparken 
voorzien en een getijdencentrale. Dat maakt het mogelijk om op relatief korte termijn netto leverancier van duurzaam 
opgewekte elektriciteit te worden. Dit is een belangrijk strategisch uitgangspunt voor het transitiebeleid. De drie scenario’s 
zijn gedefinieerd op individuele (1) versus collectieve maatregelen (2) voor warmtetransitie en de omzetting van overschotten 
in duurzame elektriciteitsopwekking naar groene grondstoffen (3). Het afwegingskader is vooral economisch van karakter.
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De studie ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ vertrekt 
vanuit het bestaande gebiedsprofiel van Goeree-Overflakkee. 
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ingezet vanuit een collectief perspectief.

Scenario All-Electric, een kleinschalige invulling dicht bij de 
burger. 

Scenario Conversie, waar ingezet wordt op innovatieve 
manieren om elektriciteit om te zetten. 

PROCESVERLOOP

SCOPE

De regio Goeree-Overflakkee bestaat uit één gemeente. In 2016 is in samenwerking met provincie en Rijk het initiatief genomen 
om een studie te doen om de ruimtelijke consequenties van verduurzaming van het energiebeleid in beeld te brengen. 

Goeree-Overflakkee heeft met 225 MW een relatief groot aandeel in de windopgave van de provincie Zuid-Holland. Deze 
windparken zijn inmiddels gepland en maken het eiland binnen afzienbare tijd een netto elektriciteitsproducent. Dat gegeven 
is een belangrijk uitgangspunt in de strategische verkenning geweest. De mogelijkheid van energieproductie plaatst de 
energietransitie in een economisch ontwikkelingskader.

Ambitie: energieneutraliteit in 2020 en energieleverend in 2030, vastgelegd in een gemeentelijke visie. Ook is er een convenant  
waarin een onderzoek wordt beschreven over groene waterstof als energiedrager. 
In de scope zijn meegenomen elektriciteit, lage en hoge temperatuurwarmte en mobiliteit (motorbrandstoffen, exclusief 
snelwegen en railverkeer). Gegevens voor de analyse van huidig verbruik zijn ontleend aan de Klimaatmonitor. In de studie 
‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ is de nadruk gelegd op elektriciteit en verwarming, omdat gemeenten daar 
‘makkelijker op sturen dan op transitie in de wereld van vervoer en transport’. Besparing wordt in de studie wel verkend 
(o.b.v. data PBL 2011/2013); in de scenario’s worden verschillende ambities voor besparing gehanteerd.

Goeree-Overflakkee heeft een relatief grote windopgave (225 MW). Daarnaast zijn er drie grootschalige zonneparken 
voorzien en een getijdencentrale. Dat maakt het mogelijk om op relatief korte termijn netto leverancier van duurzaam 
opgewekte elektriciteit te worden. Dit is een belangrijk strategisch uitgangspunt voor het transitiebeleid. De drie scenario’s 
zijn gedefinieerd op individuele (1) versus collectieve maatregelen (2) voor warmtetransitie en de omzetting van overschotten 
in duurzame elektriciteitsopwekking naar groene grondstoffen (3). Het afwegingskader is vooral economisch van karakter.
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Er is geen sprake van een (semi-) permanente governancestructuur voor de totstandkoming van een Regionale Energie-strategie. 
De studie ‘Energieproducerend Goeree-Overflakkee’ was een eenmalig initiatief dat een vervolg krijgt in concrete projecten 
en onderzoeken die tot doel hebben verschillende aspecten van de scenario’s nader uit te werken om tot onderbouwde 
keuzes te kunnen komen.

In december 2017 heeft de gemeente Goeree het ‘Convenant Groene Waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Island 
Goeree-Overflakkee’ gesloten, als uitvloeisel van de energiestudie. Overheidspartijen in het convenant zijn – naast Goeree-
Overflakkee- de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Programmadeelnemers zijn onder meer ECN, TNO, 
TU Delft, H2 Platform, Samenwerkingsverband Smart Water (ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee, onderwijs, 
provincie en gemeente) en VNO-NCW West. Verder is een brede groep bedrijven aangesloten als projectdeelnemer, waaronder 
woningcorporaties, OV-bedrijven en energiebedrijven.

Doel van het H2-convenant is projecten uit te voeren die de verduurzamingsroute op basis van elektrolyse van waterstof te 
verkennen en de nationale uitrol van de waterstofeconomie te versnellen. Meer specifiek wordt gerefereerd aan de opzet 
van een demonstratiefabriek voor groene ammoniakproductie en een demonstratiewijk voor verwarming met waterstof. 
Goeree-Overflakkee heeft in deze de status als proeftuin waar conversie van duurzame elektriciteit naar waterstof zal 
plaatsvinden. Vanuit hier kan zowel plaatselijke levering (mobiliteit, verwarming) als levering buiten de regio middels een 
pijplijn plaatsvinden.

GOVERNANCE

Goeree

Gemeente 
Goeree

CONCRETE PROJECTEN

OVERHEDEN, 
MARKT EN 
KENNISPARTIJEN

Werkgroep
Studie Energieproducerend

Goeree-Overflakkee

Provincie Rijk (IenM)

H2 
CONVENANT

STUDIE

PARTIJEN 
MARKT EN 
SAMENLEVING

Schematische weergave van structuur in Goeree-Overflakkee
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DRECHTSTEDEN
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PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2015:
Energieverbruik en -opwekking is uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens van de Klimaatmonitor 2015 zijn 
opgesplitst naar de verschillende categorieën 

Transportbrandstof

hernieuwbaar gas

Biofuel

Elektriciteit

Biomassa

Warmte

Overig

Kracht en licht

Transport en mobiliteit

Lage temperatuur warmte

Hoge temperatuur warmte

Aardgas

’warmte’, Transportbrandstof

hernieuwbaar gas

Biofuel

Elektriciteit

Biomassa

Warmte

Overig

Kracht en licht

Transport en mobiliteit

Lage temperatuur warmte

Hoge temperatuur warmte

Aardgas

’motorbrandstoffen’ en 

Transportbrandstof

hernieuwbaar gas

Biofuel

Elektriciteit

Biomassa

Warmte

Overig

Kracht en licht

Transport en mobiliteit

Lage temperatuur warmte

Hoge temperatuur warmte

Aardgas

’elektriciteit’. Alle gebruiksfuncties 
zijn bekeken, zowel wonen, industrie/bedrijven als mobiliteit. 

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2040:
Voor het energiegebruik in 2040 is er niet gerekend met een autonome groei van het energieverbruik tot 2040; dit is in 
beginsel gelijkgesteld aan het gebruik van 2015.

BESPARING 2040:
Voor de besparing wordt  in de verkenning ‘Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’ als doel 35% besparing gesteld, 
resulterend in 2.1 PJ, onder andere door renovatie van de  ‘45-’70 woningvoorraad. Het percentage besparing is de 
hoeveelheid besparing tov het gebruik zonder besparing in 2040.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2040:
Dit is de verwachte opbrengst van het referentiescenario in de ruimtelijke verkenning ‘Hoeksche Waard energieneutraal 
2040). Er is geen theoretisch maximale opwek berekend. Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek tov het geprojecteerde 
gebruik zonder besparing 2040. 

RESTOPGAVE:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en de 
opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na het toepassen van het referentiescenario en niet om de 
huidige restopgave. Er staat voor Hoeksche Waard een negatief getal wat betekent dat er energie geleverd zou kunnen 
worden.

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmethodes van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit.

• ‘Energievisie Hoeksche Waard’ 2016-2020 (SOHW e.a., 2016)
• ‘Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie Hoeksche’ waard 2016-2020 (SOHW, 2016)
• ‘Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’; ruimtelijke analyse (BVR,2018)
• Gesprek met Ilse Voogt, Beleidsmedewerker Ruimte en Regionaal Project.

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

Het Referentiescenario is geen blauwdruk, maar stip op de horizon, verkenning van mogelijkheden. Omslag in beleid is 
daarvoor nodig, want veel mag of kan nog niet. De studie is ter kennisgeving aangeboden aan de 5 colleges en raden. Er 
vindt geen besluitvorming over plaats.
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DRECHTSTEDEN
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ENERGIEVRAAG IN 2015:
Energieverbruik en -opwekking is uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens van de Klimaatmonitor 2015 zijn 
opgesplitst naar de verschillende categorieën 
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’elektriciteit’. Alle gebruiksfuncties 
zijn bekeken, zowel wonen, industrie/bedrijven als mobiliteit. 

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2040:
Voor het energiegebruik in 2040 is er niet gerekend met een autonome groei van het energieverbruik tot 2040; dit is in 
beginsel gelijkgesteld aan het gebruik van 2015.

BESPARING 2040:
Voor de besparing wordt  in de verkenning ‘Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’ als doel 35% besparing gesteld, 
resulterend in 2.1 PJ, onder andere door renovatie van de  ‘45-’70 woningvoorraad. Het percentage besparing is de 
hoeveelheid besparing tov het gebruik zonder besparing in 2040.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2040:
Dit is de verwachte opbrengst van het referentiescenario in de ruimtelijke verkenning ‘Hoeksche Waard energieneutraal 
2040). Er is geen theoretisch maximale opwek berekend. Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek tov het geprojecteerde 
gebruik zonder besparing 2040. 

RESTOPGAVE:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en de 
opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na het toepassen van het referentiescenario en niet om de 
huidige restopgave. Er staat voor Hoeksche Waard een negatief getal wat betekent dat er energie geleverd zou kunnen 
worden.

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmethodes van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit.

• ‘Energievisie Hoeksche Waard’ 2016-2020 (SOHW e.a., 2016)
• ‘Regionaal Uitvoeringsprogramma Energievisie Hoeksche’ waard 2016-2020 (SOHW, 2016)
• ‘Hoeksche Waard Energieneutraal 2040’; ruimtelijke analyse (BVR,2018)
• Gesprek met Ilse Voogt, Beleidsmedewerker Ruimte en Regionaal Project.

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

Het Referentiescenario is geen blauwdruk, maar stip op de horizon, verkenning van mogelijkheden. Omslag in beleid is 
daarvoor nodig, want veel mag of kan nog niet. De studie is ter kennisgeving aangeboden aan de 5 colleges en raden. Er 
vindt geen besluitvorming over plaats.
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In nauw overleg met vertegenwoordigers van de provincie 
zijn door bureau BVR drie extreme scenario’s gemaakt 
(Energierand, Dorpsenergie, Productielandschap), die input 
waren voor drie opeenvolgende werkateliers in de periode 
oktober 2017 – januari 2018). In de ateliers is met een brede 
groep met elementen uit die extreme ateliers (stickers 
plakken, dialoog) een voorkeursscenario (referentiescenario) 
gemaakt, dat door BVR verder ruimtelijk is uitgewerkt.
Het gebiedsprofiel van de provincie ZH is als uitgangspunt en 
kader genomen. Hierin liggen landschappelijke kwaliteiten 
vast. Het Kwaliteitsteam HW is ook betrokken geweest bij 
de werkateliers en de ruimtelijke analyse. 
Inrichtingsgerelateerde ‘principes’ die in de studie zijn 
terug te vinden:
• Geen verdringing van voedselteelt op vruchtbare 

akkergronden. 

• Biomassa uit natuurterreinen, inzet in kleinschalige units 
op agrarische erven;

• GFT-vergisting in 5 installaties, verdiept in het landschap, 
in groenzones;

• Windenergie is ruimte-efficiënt en past bij de HW.” 
Opwaardering geplande turbines, beperkt extra turbines 
(langs A29)

• “Zonne-energie is een no regret-maatregel.” Zon primair 
op daken; 75 ha zonneweiden (5-15 ha pst); 

• Benutten gebiedseigen potentie waterkracht (stroming, 
getijden);

• Aansluiten op warmterotonde Zuid-Holland (met name 
noordrand); dit blijkt vrij kansloos.

• Energieopslag d.m.v. waterstofproductie
• “Keuze warmtesysteem bepaalt ruimtebeslag.”

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

De kaart bij het referentiescenario van de regio Hoeksche Waard . (bron: Hoeksche Waard Energieneutraal 2040)

H o e k s c h e  W a a r d  s c e n a r i o  3 : 
Het landschap wordt ingezet als 
energieopwekker. 

Hoeksche Waard scenario 1:de rand 
van het eiland wordt ingezet als 
natuurlandschap waar ook energie 
wordt opgewekt. 

Tijdlijn van het proces in de regio Hoeksche Waard

PROCESVERLOOP

SCOPE

De Hoeksche Waard telt vijf gemeenten die op 1 januari 2019 zullen fuseren tot één gemeente . Dit proces is op het moment 
van deze analyse (juni 2018) bepalend voor de focus in de politieke en bestuurlijke gremia. De gemeenten werken sinds 
2010 samen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), dat zich richt op de 
beleidsterreinen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid.

In 2016 heeft het gezamenlijk college-overleg in de Hoeksche Waard het Dagelijks Bestuur van SOHW opdracht gegeven 
om te komen tot een agenda voor de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Dit heeft in 2017 geleid tot het rapport 
“Samenhang der Dingen, op zoek naar een vliegwiel voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard’. Het rapport beveelt 
onder meer aan ‘Duurzaam energieneutraal en klimaatadaptief’ als een van de prioritaire thema’s te kiezen. 

Met de provincie heeft de regio het Gebieds-programma Hoeksche Waard ontwikkeld (in 2017 vastgesteld door GS en SOHW), 
gericht op versterking van de economische vitaliteit van het gebied en borgen van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit 
doet men door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden. Energie en duurzaamheid 
is een van de centrale thema’s.

De ambitie is in 2016 vastgesteld in de energievisie Hoeksche Waard en richt zich op 100% energieneutraliteit in 2040. De 
gegevens van de Klimaatmonitor 2015 zijn opgesplitst naar de categorieën warmte, motorbrandstoffen en elektriciteit. 
Alle gebruiksfuncties zijn meegenomen: wonen, industrie/bedrijven en mobiliteit. Er zijn vier pijlers: besparen, duurzame 
opwek, duurzame mobiliteit, economie/innovatie/monitoring. De laatste pijler ook om Hoeksche Waard te promoten voor 
vestiging bewoners en bedrijven.

Ambitie beperkt zich tot eigen behoefte. Er is in dit stadium geen rekening gehouden met andere regio’s. Er is wel aangemerkt 
dat een deel van de potentiele opwek in eigen regio onzeker is: huidige verkenning gaat uit van plaatsing additionele windmolens 
en ontwikkeling van geothermie. Als dit (politiek, technisch of economisch) niet mogelijk blijkt, zal een beroep gedaan moeten 
worden op andere regio’s voor elektriciteit en/of warmte. Overigens: door mogelijkheid van een waterstoftankstation en 
een installatie voor waterstofelektrolyse kan de ambitie oplopen naar 115% van het eigen verbruik.
De verwachting is dat andere regio’s (zoals Barendrecht, Rotterdam, Drechtsteden) beroep zullen doen op de Hoeksche 
Waarde, omdat daar gebrek is aan fysieke ruimte. Pas als Hoeksche Waard in kaart heeft gebracht wat de warmtekansen 
(geothermie etc.) zijn in de regio, kan men in beeld brengen hoeveel energieopwekking er nodig is, ofwel hoeveel windturbines 
en hoeveel hectare zonneparken. 

Hoeksche Waard
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benoemen activiteiten
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In nauw overleg met vertegenwoordigers van de provincie 
zijn door bureau BVR drie extreme scenario’s gemaakt 
(Energierand, Dorpsenergie, Productielandschap), die input 
waren voor drie opeenvolgende werkateliers in de periode 
oktober 2017 – januari 2018). In de ateliers is met een brede 
groep met elementen uit die extreme ateliers (stickers 
plakken, dialoog) een voorkeursscenario (referentiescenario) 
gemaakt, dat door BVR verder ruimtelijk is uitgewerkt.
Het gebiedsprofiel van de provincie ZH is als uitgangspunt en 
kader genomen. Hierin liggen landschappelijke kwaliteiten 
vast. Het Kwaliteitsteam HW is ook betrokken geweest bij 
de werkateliers en de ruimtelijke analyse. 
Inrichtingsgerelateerde ‘principes’ die in de studie zijn 
terug te vinden:
• Geen verdringing van voedselteelt op vruchtbare 

akkergronden. 

• Biomassa uit natuurterreinen, inzet in kleinschalige units 
op agrarische erven;

• GFT-vergisting in 5 installaties, verdiept in het landschap, 
in groenzones;

• Windenergie is ruimte-efficiënt en past bij de HW.” 
Opwaardering geplande turbines, beperkt extra turbines 
(langs A29)

• “Zonne-energie is een no regret-maatregel.” Zon primair 
op daken; 75 ha zonneweiden (5-15 ha pst); 

• Benutten gebiedseigen potentie waterkracht (stroming, 
getijden);

• Aansluiten op warmterotonde Zuid-Holland (met name 
noordrand); dit blijkt vrij kansloos.

• Energieopslag d.m.v. waterstofproductie
• “Keuze warmtesysteem bepaalt ruimtebeslag.”

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

De kaart bij het referentiescenario van de regio Hoeksche Waard . (bron: Hoeksche Waard Energieneutraal 2040)

H o e k s c h e  W a a r d  s c e n a r i o  3 : 
Het landschap wordt ingezet als 
energieopwekker. 

Hoeksche Waard scenario 1:de rand 
van het eiland wordt ingezet als 
natuurlandschap waar ook energie 
wordt opgewekt. 

Tijdlijn van het proces in de regio Hoeksche Waard

PROCESVERLOOP

SCOPE

De Hoeksche Waard telt vijf gemeenten die op 1 januari 2019 zullen fuseren tot één gemeente . Dit proces is op het moment 
van deze analyse (juni 2018) bepalend voor de focus in de politieke en bestuurlijke gremia. De gemeenten werken sinds 
2010 samen in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), dat zich richt op de 
beleidsterreinen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid.

In 2016 heeft het gezamenlijk college-overleg in de Hoeksche Waard het Dagelijks Bestuur van SOHW opdracht gegeven 
om te komen tot een agenda voor de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Dit heeft in 2017 geleid tot het rapport 
“Samenhang der Dingen, op zoek naar een vliegwiel voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard’. Het rapport beveelt 
onder meer aan ‘Duurzaam energieneutraal en klimaatadaptief’ als een van de prioritaire thema’s te kiezen. 

Met de provincie heeft de regio het Gebieds-programma Hoeksche Waard ontwikkeld (in 2017 vastgesteld door GS en SOHW), 
gericht op versterking van de economische vitaliteit van het gebied en borgen van de kwaliteit van de leefomgeving. Dit 
doet men door bestaande gebiedsvisies, activiteiten en ontwikkelingen met elkaar te verbinden. Energie en duurzaamheid 
is een van de centrale thema’s.

De ambitie is in 2016 vastgesteld in de energievisie Hoeksche Waard en richt zich op 100% energieneutraliteit in 2040. De 
gegevens van de Klimaatmonitor 2015 zijn opgesplitst naar de categorieën warmte, motorbrandstoffen en elektriciteit. 
Alle gebruiksfuncties zijn meegenomen: wonen, industrie/bedrijven en mobiliteit. Er zijn vier pijlers: besparen, duurzame 
opwek, duurzame mobiliteit, economie/innovatie/monitoring. De laatste pijler ook om Hoeksche Waard te promoten voor 
vestiging bewoners en bedrijven.

Ambitie beperkt zich tot eigen behoefte. Er is in dit stadium geen rekening gehouden met andere regio’s. Er is wel aangemerkt 
dat een deel van de potentiele opwek in eigen regio onzeker is: huidige verkenning gaat uit van plaatsing additionele windmolens 
en ontwikkeling van geothermie. Als dit (politiek, technisch of economisch) niet mogelijk blijkt, zal een beroep gedaan moeten 
worden op andere regio’s voor elektriciteit en/of warmte. Overigens: door mogelijkheid van een waterstoftankstation en 
een installatie voor waterstofelektrolyse kan de ambitie oplopen naar 115% van het eigen verbruik.
De verwachting is dat andere regio’s (zoals Barendrecht, Rotterdam, Drechtsteden) beroep zullen doen op de Hoeksche 
Waarde, omdat daar gebrek is aan fysieke ruimte. Pas als Hoeksche Waard in kaart heeft gebracht wat de warmtekansen 
(geothermie etc.) zijn in de regio, kan men in beeld brengen hoeveel energieopwekking er nodig is, ofwel hoeveel windturbines 
en hoeveel hectare zonneparken. 
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De Energievisie Hoeksche Waard is in 2016 gemaakt in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) 
en is vastgesteld door de 5 colleges en raden. De visie geeft ambitie tot 2040, maar kijkt uitvoeringstechnisch slechts tot 
2020. In 2019 wordt het Uitvoeringsprogramma gemonitord en waar nodig bijgesteld/ aangevuld.  De ruimtelijke analyse 
‘Hoeksche Waard energie-neutraal 2040’ is in opdracht van de Stuurgroep Gebiedsprogramma Hoeksche Waard uitgevoerd. 
In de Stuurgroep zijn gemeenten en provincie vertegenwoordigd. Het SOHW leverde ambtelijke ondersteuning. De opdracht 
was een verkennende studie met aanbevelingen te formuleren. Deze verkenning is vooral een basis voor verder onderzoek. 
Aanvullend onderzoek naar het warmtevraagstuk (o.a. geothermie) is noodzakelijk en cruciaal om de basis voor een strategie 
te kunnen vormen.
De betrokkenheid van de verschillende colleges was wisselend; de gemeentelijke herindeling vergt dit jaar veel aandacht. 

GOVERNANCE

De uitkomst van de ruimtelijke analyse wordt ter kennisgeving aangeboden aan de colleges en raden met het voorstel in te 
stemmen met de uitwerking van de aanbevelingen. Inmiddels is men gestart met de uitwerking, het (laten) opstellen van 
een warmtekansenkaart en warmtetransitieatlas/-strategie.

Een brede groep stakeholders uit alle geledingen (adressenlijst telde meer dan 250 namen) is persoonlijk uitgenodigd voor 
de ateliers. Deelname liep op van 60 personen in het eerste tot ruim 90 personen in laatste atelier. Onder de deelnemers 
bevonden zich vertegenwoordigers van de provincie, bestuurders en raadsleden van de gemeenten en stakeholders als Stedin, 
HWDuurzaam, (agrarische) bedrijven, Kwaliteitsteam Hoeksche Waard, Hoekschewaards Landschap, OZHZ, inwoners, HW 
Wonen, het Kadaster, Stichting Milieu Dichterbij, Greenhome en ASR. De ateliers waren steeds open voor alle stakeholders. 
Ook bestuurders en raadsleden zijn steeds uitgenodigd voor de ateliers; opkomst uit deze hoek was echter vrij beperkt. Alleen 
voor de Energievisie Hoeksche Waard uit 2016 is een uitvoeringsprogramma opgesteld, met per project een opsomming 
van betrokken partijen en benodigd budget. Coördinatie en uitvoering loopt onder auspiciën van SOHW, maar er is geen 
sanctionering of anderszins dwingend commitment gegeven. 

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard 
Energieneutraal 

2040

CONCRETE PROJECTEN

MARKT- EN 
MAATSCHAPPELIJKE 
PARTIJEN

Stuurgroep 
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Regionaal 
Uitvoerings-
programma
2016-2020

Samenwerkingsorgaan 
Hoeksche Waard

5 gemeenten

Programmamanager
Projectleider

Schematische weergave van structuur in Hoeksche Waard
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OPGAVE
ENERGIEVRAAG EN OPWEKMIX

(CBS, 2018)
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PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2014:
Energieverbruik en -opwekking wordt uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens van de Klimaatmonitor zijn 
opgesplitst naar de verschillende categorieën 
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van het gebruik bestaat uit warmte voor de gebouwde omgeving en industrie.

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
Voor het energiegebruik van 2050 als autonome ontwikkeling is er in deze verkenning rekening gehouden met de gegevens 
uit ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’(PBL/ECN 2011). Enerzijds wordt er meegenomen dat het gebruik 
zal dalen door bijvoorbeeld efficientieverbetering van apparatuur, maar anderzijds met stijgend gebruik door bijvoorbeeld 
economische groei of een stijgend aantal inwoners. 

BESPARING 2050:
Op basis van autonome groei en een PBL-indexering scenario (naar een schone economie in 2050: routes verkend) zijn de 
volgende stappen voor besparing bepaald:
Gebouwde omgeving: o.a. alle woningen gemiddeld energielabel A (m.n. isolatie), LED-verlichting, besparing witgoed 
Industrie: 1% per jaar tot 2050
Landbouw 1,7% per jaar tot 2050, Nieuwe teelttechnieken, technische maatregelen luchtbehandeling, LED-verlichting
Mobiliteit: alle personenauto’s elektrisch
Het besparingspercentage is de besparing tov het gebruik zonder besparing in 2050.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2050:
Er is een kaart met een groot aantal ‘gebiedsvoorbeelden’ met elk een bijdrage aan de opwekking. Hierin wordt soms ook 
gebruik gemaakt van bronnen buiten het gebied, wat resulteert in een opwek van 27,1 PJ. Voor de cijfers op deze factsheet 
is daarom niet uitgegaan van de gebiedsvoorbeelden, maar van de theoretisch maximale potentie binnen de regio, wat 
resulteert in 23,8 PJ.
Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek ten opzichte van het geprojecteerde gebruik zonder besparing 2050. 

RESTOPGAVE:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en 
de maximale theoretische opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van de theoretisch 
maximale opwek en niet om de huidige restopgave.

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit. 
De regio zet sterk in op de opwek van elektriciteit door PV op veld en daarnaast wind. 

• ‘Holland Rijnland Energieakkoord 2017-2022, bijlage 3.1 Uitvoeringsprogramma 2017-2018 ;
• ‘Holland Rijnland Energieakkoord 2017-2025 definitief’,2017; 
• ‘Gebiedsstrategie duurzame energie Holland Rijnland’,2016; POSAD
• ‘Uitvoeringsprogramma 2017-2022’ (januari 2018)
• ‘Gebiedstrategie Duurzame Energie Hart van Holland’ (Posad, mei 2016)
• Gesprek met Jeroen Ververs, strategisch adviseur

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

Het Energieakkoord van de regio is een richtinggevend instrument, het bekrachtigt een gedeelde visie en doelstellingen 
en vormt feitelijk een intentieovereenkomst of inspanningsverplichting; het is geen juridisch bindend instrument. Het is 
vastgesteld door alle besturen en in veel gevallen ook de gemeenteraden en wordt breed gedragen.  
In het uitvoeringsprogramma zijn de beoogde activiteiten verder uitgewerkt in plannen van aanpak voor de zes uitvoeringslijnen. 
Hierin is ook een begroting opgenomen met afgesproken inkomsten, ingeschatte uitgaven voor 2017 en 2018 (totaal: 1,2 
miljoen euro) en begrote capaciteit van de partners (totaal: 308 uren per week).  
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ENERGIEVRAAG IN 2014:
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ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
Voor het energiegebruik van 2050 als autonome ontwikkeling is er in deze verkenning rekening gehouden met de gegevens 
uit ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’(PBL/ECN 2011). Enerzijds wordt er meegenomen dat het gebruik 
zal dalen door bijvoorbeeld efficientieverbetering van apparatuur, maar anderzijds met stijgend gebruik door bijvoorbeeld 
economische groei of een stijgend aantal inwoners. 

BESPARING 2050:
Op basis van autonome groei en een PBL-indexering scenario (naar een schone economie in 2050: routes verkend) zijn de 
volgende stappen voor besparing bepaald:
Gebouwde omgeving: o.a. alle woningen gemiddeld energielabel A (m.n. isolatie), LED-verlichting, besparing witgoed 
Industrie: 1% per jaar tot 2050
Landbouw 1,7% per jaar tot 2050, Nieuwe teelttechnieken, technische maatregelen luchtbehandeling, LED-verlichting
Mobiliteit: alle personenauto’s elektrisch
Het besparingspercentage is de besparing tov het gebruik zonder besparing in 2050.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2050:
Er is een kaart met een groot aantal ‘gebiedsvoorbeelden’ met elk een bijdrage aan de opwekking. Hierin wordt soms ook 
gebruik gemaakt van bronnen buiten het gebied, wat resulteert in een opwek van 27,1 PJ. Voor de cijfers op deze factsheet 
is daarom niet uitgegaan van de gebiedsvoorbeelden, maar van de theoretisch maximale potentie binnen de regio, wat 
resulteert in 23,8 PJ.
Het opwekpercentage is het aantal PJ opwek ten opzichte van het geprojecteerde gebruik zonder besparing 2050. 

RESTOPGAVE:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing als uitgangspunt te nemen en hier de besparing en 
de maximale theoretische opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van de theoretisch 
maximale opwek en niet om de huidige restopgave.

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit. 
De regio zet sterk in op de opwek van elektriciteit door PV op veld en daarnaast wind. 

• ‘Holland Rijnland Energieakkoord 2017-2022, bijlage 3.1 Uitvoeringsprogramma 2017-2018 ;
• ‘Holland Rijnland Energieakkoord 2017-2025 definitief’,2017; 
• ‘Gebiedsstrategie duurzame energie Holland Rijnland’,2016; POSAD
• ‘Uitvoeringsprogramma 2017-2022’ (januari 2018)
• ‘Gebiedstrategie Duurzame Energie Hart van Holland’ (Posad, mei 2016)
• Gesprek met Jeroen Ververs, strategisch adviseur
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Het Energieakkoord van de regio is een richtinggevend instrument, het bekrachtigt een gedeelde visie en doelstellingen 
en vormt feitelijk een intentieovereenkomst of inspanningsverplichting; het is geen juridisch bindend instrument. Het is 
vastgesteld door alle besturen en in veel gevallen ook de gemeenteraden en wordt breed gedragen.  
In het uitvoeringsprogramma zijn de beoogde activiteiten verder uitgewerkt in plannen van aanpak voor de zes uitvoeringslijnen. 
Hierin is ook een begroting opgenomen met afgesproken inkomsten, ingeschatte uitgaven voor 2017 en 2018 (totaal: 1,2 
miljoen euro) en begrote capaciteit van de partners (totaal: 308 uren per week).  
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De regio heeft veel aandacht voor de ruimtelijke consequenties 
van de energietransitie. Dit was een specifiek aandachtspunt 
in de pilot van de Omgevingsvisie voor de regio Hart van 
Holland in 2016 en daarna overgenomen door de gehele regio.

Er zijn meerdere werkateliers georganiseerd waarin een 
groot aantal stakeholders via de methode van ontwerpend 
onderzoek heeft meegedacht over de mogelijkheden en 
kansen in de regio. In 2018 is in twee ambtelijke werkateliers 
gewerkt aan een ruimtelijke kaart en in het najaar zijn nieuwe 
werkateliers met stakeholders voorzien. 

Er is een potentie-analyse uitgevoerd. Voor wind, zonne-
energie, geothermie en biomassa is gekeken welke maximale 
opwekking behaald kan worden binnen de ruimte die daarvoor 
beschikbaar is. Hierbij is alleen rekening gehouden met de 
‘harde’ ruimtelijke restricties.   

Met inbreng van stakeholders is een aantal ‘gebiedsvoorbeelden’ 
uitgewerkt, een kaart waarin kansrijke locaties en technologieën 

zijn verwerkt. ‘Dit is geen vastgesteld eindbeeld maar een 
middel om diverse partijen met elkaar in gesprek te brengen’.
Er zijn geen ruimtelijke ontwerpprincipes vastgesteld. Ze 
worden niet expliciet gemaakt in de gebiedsvoorbeelden, al is 
wel zichtbaar dat windlocaties met name langs infrastructuur 
zijn ingetekend. Deze beelden en kaarten zijn bedoeld als 
inspiratie en hebben geen formele status
Het Energieakkoord benadrukt dat de partners “aandacht 
houden voor de impact op de unieke landschappelijke 
kwaliteiten” en ziet ‘de energietransitie als kans voor versterking 
van landschap en imago’.

De regio werkt aan een ruimtelijk toetsingskader en een 
ruimtelijke kaart met potentiële locaties voor het realiseren 
van duurzame zon en windenergie. Voorwaarde is dat ‘deze 
kaart breed maatschappelijk gedragen is en een set van 
toetsingskaders kent waarlangs initiatieven tot realisatie 
getoetst kan worden’ (uitvoeringsprogramma en plan van 
aanpak thema Ruimte en Energie).

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

Tijdlijn van het proces in de regio Holland Rijnland

De gebiedsvoorbeelden (uit de verkenning) op de kaart van de regio, gekleurd naar het thema van de interventie. (bron: 
gebiedsstrategie duurzame energie Holland Rijnland) 

PROCESVERLOOP

SCOPE

De Regio Holland Rijnland ondertekende in september 2017 het Energieakkoord Holland Rijnland. Bestuurders van 14 
gemeenten , de provincie Zuid-Holland, het waterschap en de omgevingsdienst verbinden zich daarmee aan de inspanning 
om de ambities en uitvoeringslijnen voor 2025 te realiseren. De regio heeft veel aandacht voor de ruimtelijke consequenties 
van de energietransitie en staat bekend als koploper in de energietransitie. In januari 2018 is het Energieakkoord verder 
uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 2017-2022. Er wordt gewerkt aan een ruimtelijke kaart en sociaaleconomische en 
ruimtelijke toetsingskaders. 

Het proces startte in 2014 in de subregio Hart van Holland van tien gemeenten, die samen een van negen pilot regio’s vormden 
van het Programma Pilots Omgevingsvisie 2014-2016 van het (toenmalige) ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze 
pilot was ruimte gemaakt voor de energietransitie (als actueel thema) met aandacht voor de vragen hoe de omgevingswaarde 
geborgd kan worden in relatie tot de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking, hoe regionale energiedoelen 
vertaald kunnen worden naar gemeentelijk niveau en hoe de gemeenteraden aangehaakt worden in dit proces. Het onderzoek 
is eind 2016 opgeschaald naar de veertien Holland Rijnland-gemeenten, leidend tot de Gebiedsstrategie Duurzame Energie 
Holland Rijnland (Posad, november 2016). Deze vormde de grondslag voor het Energieakkoord van 2017. 

In de gebiedsstrategie Regio Holland Rijnland is het maximale potentieel bepaald voor de opwekking van hernieuwbare 
bronnen in de regio en zijn een aantal ‘gebiedsvoorbeelden’ uitgewerkt (geen scenario’s). Deze gebiedsvoorbeelden illustreren 
de specifieke kansen voor de regio en zijn bedoeld ter inspiratie. “Het is geen eindbeeld maar een middel om diverse partijen 
met elkaar in gesprek te brengen”. 

De regio wil in 2050 energieneutraal zijn (niet: klimaatneutraal). Dat wil zeggen: het energieverbruik binnen de regio wordt 
volledig gedekt door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen, waarvan minstens 80% uit de eigen regio komt. 
Er wordt buiten de grenzen van de eigen regio gekeken, onder andere naar restwarmte of geothermie uit de nabijheid van 
de regio om de resterende 20% in te vullen. 
De regio volgt een thematische aanpak langs zes uitvoeringslijnen: 1. Energiebesparing, 2. Ruimte en energie, 3. Zon op 
daken, 4. Warmte, 5. Greenports en energietransitie en 6. Duurzame mobiliteit. (Deze zijn in het Energieakkoord geclusterd 
rond de onderdelen: energiebesparing (1), hernieuwbare energie (2,3,4), Innovatie en vernieuwing (5,6) en overkoepelende 
thema’s onderzoek, kennis en ondersteuning). 
De regio werkt bij de uitwerking van het Energieakkoord aan sociaaleconomische kaders voor opwekking van duurzame energie.  
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Het Energieakkoord wordt gedragen door een bestuurlijk samenwerkingsverband, bestaande uit bestuurders van de 14 
gemeenten, de provincie Zuid-Holland, het waterschap, de omgevingsdienst en het dagelijks bestuur van Holland Rijnland. 
De provincie Zuid-Holland is partner in het energieakkoord, is vertegenwoordigd in het portefeuillehouderoverleg (PHO)+ 
Energie en de Stuurgroep. 
De netbeheerder, woningcorporaties, bedrijven, coöperaties en andere publieke en/of private partijen zijn geen formele 
partners in het akkoord maar partners in concrete projecten. Deze partijen zijn betrokken in de strategie- en planvormingsfase 
(o.a. tijdens werkateliers).
De samenwerkingsstructuur sluit aan bij bestaande bestuurlijke structuren van de regio Holland Rijnland. Er was nog geen 
sprake van een sterke samenwerkingstraditie rond het thema energietransitie. Nieuw is het partnerschap met het waterschap 
en de provincie. 

GOVERNANCE

Besluitvorming
Het Energieakkoord met bijbehorend budget is in de zomer 2017 vastgesteld binnen de colleges van alle partners en 
in vele gevallen ook de raden. De Stuurgroep stuurt het programma aan, adviseert de besturen van de partners en legt 
verantwoording af aan het Portefeuillehouderoverleg PHO+ Energie (alle wethouders duurzaamheid en bestuurders andere 
partners). Het mandaat voor besluitvorming ligt bij de besturen van de partners. Besluitvorming bij Holland Rijnland vindt 
plaats in het dagelijkse én algemene bestuur, gezien de zware rol van de regionale organisatie. De regio beheert het budget 
en is gedelegeerd opdrachtgever voor het traject. Een programmateam met een programmacoördinator stuurt trekkers 
aan van de werkgroepen in de zes uitvoeringslijnen.  Daarbinnen vindt de dagelijkse uitvoering plaats door de driehoek 
bestuurlijk opdrachtgever (portefeuillehouder Energie Holland Rijnland), ambtelijk opdrachtgever (secretaris Holland Rijnland) 
en ambtelijk opdrachtnemer (programmacoördinator). Basis hiervoor is het Uitvoeringsprogramma. 

Voor het uitvoeringsprogramma is een voorlopige besluitvormingsstructuur vastgelegd. Deze wordt eind 2018 geëvalueerd. 
Een expliciet afwegingskader voor prioritering tussen de uitvoeringslijnen ontbreekt. Uitgaande van de beschikbare budgetten 
2017-2018 is af te leiden dat de aandacht vrij evenwichtig verdeeld is tussen de uitvoeringslijnen, met een accent op warmte. 
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van warmtevisies/-transitieplannen, omgevingsvisies/ bestemmingsplannen 
en de besluitvorming daarover ligt bij de gemeenten, die tevens bevoegd gezag zijn. Voor de ruimtelijke inpassing van 
duurzame energie is daarnaast de provinciale omgevingsvisie (nu nog VRM) van belang.

Holland Rijnland
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PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2014:
Energieverbruik en -opwekking wordt uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens van de Klimaatmonitor zijn opgesplitst 
naar de verschillende categorieën 
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'elektriciteit'. Het brandstofverbruik gealloceerd 
aan snelwegen (ca. 4,7 PJ) is buiten beschouwing gelaten. Ook het niet-energetisch gebruik van grondstoffen in de industrie 
is niet meegenomen.

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
Voor het energiegebruik in 2050 wordt in de verkenning Energietransitie Midden-Holland gekeken naar de volgende 
ontwikkelingen, met 2014 als referentiejaar; 
• Volumegroei (bijvoorbeeld in het aantal huishoudens)
• Structuurverandering (bijvoorbeeld verschuiving in het gebruik van transportmiddelen)
• Autonome efficiëntieverbetering (bijvoorbeeld kleinere hoeveelheid benzine per autokilometer)

BESPARING 2050: 
Op basis van autonome groei en een PBL-indexering scenario (naar een schone economie in 2050: routes verkend) zijn de 
volgende stappen voor besparing bepaald:
• Gebouwde omgeving: o.a. alle woningen gemiddeld energielabel A (m.n. isolatie), LED-verlichting, besparing witgoed 
• Industrie: 1% per jaar tot 2050
• Landbouw 1,7% per jaar tot 2050, Nieuwe teelttechnieken, technische maatregelen luchtbehandeling, LED-verlichting
• Mobiliteit: personenauto’s elektrisch
Het besparingspercentage is de besparing ten opzichte van het geprojecteerde gebruik in 2050 zonder besparing.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2040:
Dit is de verwachte opbrengst van de in de ateliers opgehaalde projecten die vertaald zijn naar een lange termijn 
scenario (Verkenning). Hier is het jaar 2040 genomen vanwege grote onzekerheid die doorrekenen naar 2050 betekent. 
Voor Midden-Holland is ook de theoretisch  maximale opwekpotentie uitgerekend; deze bedraagt 36,6 PJ. Het 
opwekpercentage is de opwek ten opzichte van het geprojecteerde gebruik in 2050 zonder besparing.

RESTOPGAVE 2040*:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing van 2050 als uitgangspunt te nemen en hier de besparing 
en de opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van het referentiescenario en niet om 
de huidige restopgave. 
* De opwek is bepaald voor 2040, terwijl de energievraag van 2050 geldt, de restopgave kan dus nog verkleind worden 
tussen 2040 en 2050. 

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit.

• ‘Verkenning Energietransitie Midden-Holland’ (mei 2017) ; POSAD
• ‘Bestuursakkoord Groene Hart’ (2016)
• Convenant en samenwerkingsagenda (februari 2018)
• Achterliggend materiaal: Afsprakenkader (juni 2016), Plan van aanpak (december 2016), Verslagen Ateliers 

Energie&Ruimte voor de regionale energiestrategie (januari, februari 2017), werksessie bestuur en beleid (maart 
2017).

• Gesprekken met Ruth Noorduyn, Projectleider RES pilot

BRONNEN

TOELICHTING

De Verkenning Energietransitie Midden-Holland (2017), het Convenant en samenwerkingsagenda (2018) vormen uitdrukkelijk 
geen strategie. Ze bieden denkrichtingen of mogelijke oplossingsrichtingen voor het energiebeleid van de deelnemende 
partijen. Het Convenant (2018) bekrachtigt de regionale samenwerking, ambitie en doelen maar is niet bedoeld om “sturend 
op te treden in de uitvoering en biedt vrijheid voor eigen beslissingsbevoegdheid over de invulling van de transitieopgave”. 
Het is ondertekend door alle besturen (m.u.v. de provincie) en is in een aantal gemeenten vastgesteld in een raadsbesluit. 
Het beoogde Energieakkoord is bedoeld om tot meer bindende afspraken te komen (verwacht eind 2018). 
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ENERGIEVRAAG IN 2014:
Energieverbruik en -opwekking wordt uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens van de Klimaatmonitor zijn opgesplitst 
naar de verschillende categorieën 
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'elektriciteit'. Het brandstofverbruik gealloceerd 
aan snelwegen (ca. 4,7 PJ) is buiten beschouwing gelaten. Ook het niet-energetisch gebruik van grondstoffen in de industrie 
is niet meegenomen.

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
Voor het energiegebruik in 2050 wordt in de verkenning Energietransitie Midden-Holland gekeken naar de volgende 
ontwikkelingen, met 2014 als referentiejaar; 
• Volumegroei (bijvoorbeeld in het aantal huishoudens)
• Structuurverandering (bijvoorbeeld verschuiving in het gebruik van transportmiddelen)
• Autonome efficiëntieverbetering (bijvoorbeeld kleinere hoeveelheid benzine per autokilometer)

BESPARING 2050: 
Op basis van autonome groei en een PBL-indexering scenario (naar een schone economie in 2050: routes verkend) zijn de 
volgende stappen voor besparing bepaald:
• Gebouwde omgeving: o.a. alle woningen gemiddeld energielabel A (m.n. isolatie), LED-verlichting, besparing witgoed 
• Industrie: 1% per jaar tot 2050
• Landbouw 1,7% per jaar tot 2050, Nieuwe teelttechnieken, technische maatregelen luchtbehandeling, LED-verlichting
• Mobiliteit: personenauto’s elektrisch
Het besparingspercentage is de besparing ten opzichte van het geprojecteerde gebruik in 2050 zonder besparing.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2040:
Dit is de verwachte opbrengst van de in de ateliers opgehaalde projecten die vertaald zijn naar een lange termijn 
scenario (Verkenning). Hier is het jaar 2040 genomen vanwege grote onzekerheid die doorrekenen naar 2050 betekent. 
Voor Midden-Holland is ook de theoretisch  maximale opwekpotentie uitgerekend; deze bedraagt 36,6 PJ. Het 
opwekpercentage is de opwek ten opzichte van het geprojecteerde gebruik in 2050 zonder besparing.

RESTOPGAVE 2040*:
De restopgave is berekend door de energievraag zonder besparing van 2050 als uitgangspunt te nemen en hier de besparing 
en de opwek van af te trekken. Het gaat hier dus om de restopgave na toepassing van het referentiescenario en niet om 
de huidige restopgave. 
* De opwek is bepaald voor 2040, terwijl de energievraag van 2050 geldt, de restopgave kan dus nog verkleind worden 
tussen 2040 en 2050. 

ENERGIEMIX: 
De verschillende bronnen en opwekmanieren van het referentiescenario staan hier uitgesplitst in warmte en elektriciteit.

• ‘Verkenning Energietransitie Midden-Holland’ (mei 2017) ; POSAD
• ‘Bestuursakkoord Groene Hart’ (2016)
• Convenant en samenwerkingsagenda (februari 2018)
• Achterliggend materiaal: Afsprakenkader (juni 2016), Plan van aanpak (december 2016), Verslagen Ateliers 

Energie&Ruimte voor de regionale energiestrategie (januari, februari 2017), werksessie bestuur en beleid (maart 
2017).

• Gesprekken met Ruth Noorduyn, Projectleider RES pilot

BRONNEN

TOELICHTING

De Verkenning Energietransitie Midden-Holland (2017), het Convenant en samenwerkingsagenda (2018) vormen uitdrukkelijk 
geen strategie. Ze bieden denkrichtingen of mogelijke oplossingsrichtingen voor het energiebeleid van de deelnemende 
partijen. Het Convenant (2018) bekrachtigt de regionale samenwerking, ambitie en doelen maar is niet bedoeld om “sturend 
op te treden in de uitvoering en biedt vrijheid voor eigen beslissingsbevoegdheid over de invulling van de transitieopgave”. 
Het is ondertekend door alle besturen (m.u.v. de provincie) en is in een aantal gemeenten vastgesteld in een raadsbesluit. 
Het beoogde Energieakkoord is bedoeld om tot meer bindende afspraken te komen (verwacht eind 2018). 
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De ruimtelijke implicaties van de energietransitie zijn expliciet 
meegenomen in het planvormingsproces (pilot).  Er zijn drie 
ruimtelijke ontwerpateliers georganiseerd, twee voor een 
brede doelgroep en één specifiek voor bestuurders. Met deze 
partijen is gezamenlijk verkend wat de mogelijkheden zijn voor 
energieopwekking en – besparing in de regio. Resultaten zijn 
uitgewerkt in de Verkenning Energietransitie Midden-Holland 
(juni 2017) in de vorm van: 

• Een scenario met drie fasen: korte, middellange en lange 
termijn (transitiepad 2025, 2040) 

• Kaartbeelden waarop projecten ruimtelijk zijn ingetekend 
• Een beperkt aantal beeldimpressies (visualisaties)
• Een routekaart

In de ontwerpateliers is een ruimtelijk kader meegegeven, 
waarbij de ontwikkelingsruimte alleen begrensd werd door 
harde technische randvoorwaarden van regelgeving op 
gebied van veiligheid-, natuur- en milieu (voor wind) en 
Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (voor zonnedaken).  
Er zijn geen specifieke ruimtelijke beperkingen gesteld aan 
de inpassing van zonneweides.

Tijdens de ateliers zijn suggesties gedaan, zoals: behoud van 
open landschap en landschapswaarde, ontzien van landelijk 

gebied en van bebouwing diepe polders (waterpeil), opwekking 
dicht bij gemalen, langs bestaande infrastructuur, zonne-
energie eerst op daken (woningen en bedrijventerreinen) 
dan pas op land, ruimte voor bedrijvigheid, benutten van 
waterrijke regio (zon, biomassa), etc. 

De ruimtelijke principes en kaartbeelden fungeren 
als denkrichtingen. Ze zijn niet expliciet vertaald in 
‘ontwerpprincipes’ die zijn vastgelegd in de RES. Er is nog 
geen ruimtelijk afwegingskader ontwikkeld. Er is geen zicht 
op conflicterende ruimteclaims. 

Ruimtelijke ontwerpprincipes zijn tijdens de ateliers ingebracht 
door deelnemers en het ontwerpbureau (Posad), en vervolgens 
verwerkt in de drie fasen van het scenario:

1. Energie wordt lokaal geproduceerd in wijken en buurten 
(maximaal decentraal); korte termijn scenario. 

2. De opwekking van energie wordt zoveel mogelijk aan 
grote (bovengrondse en ondergrondse) infrastructuur 
gekoppeld; middellange termijn scenario.

3. Energieproductie wordt gepland op plekken waar ook 
andere ruimtelijke transities verwacht worden of/ en 
ingezet als reservering van ruimte voor andere functies; 
lange termijn scenario.

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN

Korte termijn; maximaal decentraal,  
“Verkenning Energietransitie Midden-
Holland”

Middellange termijn; Sterk Netwerk, 
Verkenning Energietransitie Midden-
Holland

Tijdlijn van het proces in de regio Midden-Holland

Referentiescenario in beeld, Lange termijn; Integrale planning, uit de Verkenning 
Energietransitie Midden-Holland

PROCESVERLOOP

SCOPE

Midden-Holland is een van de vijf regio’s die in de periode juni 2016 tot oktober 2017 hebben meegedaan aan de Deal Pilot 
Regionale Energiestrategieën, een programma van de koepels VNG, IPO en UvW en drie ministeries (EZ, IenM, BZK). Doel van 
de pilot was het format voor de totstandkoming van een RES te toetsen aan de regionale praktijk en de ruimtelijke implicaties 
van de energietransitie te verkennen. De deelnemende regio’s kregen proces- en kennisondersteuning en namen deel in 
een Community of Practice en lerend netwerk waar ervaringen werden gedeeld.

Zes gemeenten , de provincie en drie waterschappen committeerden zich in dit kader in juni 2016 aan een regionaal 
strategievormingsproces, vastgelegd in een Afsprakenkader. Resultaat van dit proces is de Verkenning Energietransitie 
Midden-Holland (juni 2017) en het Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland met Samenwerkingsagenda dat op 
5 april 2018 door de deelnemende partijen is ondertekend. Hierin is afgesproken dat de partijen verder samenwerken 
aan de realisatie van de ambitie en doelstellingen. Het plan is om eind 2018 een Energieakkoord af te sluiten waarin de 
collectieve doelstellingen vertaald zijn naar doelen per partij. Daarnaast wordt gewerkt aan projectendeals met afspraken 
rond concrete projecten.  

De ambitie is een klimaat- en energieneutrale en ‘bijna’ fossielvrije regio in 2050. Voor de middellange termijn (2025) streeft 
men naar 3,9 PJ energiebesparing en 4,9 PJ duurzame energieopwekking.
De Verkenning (2017), het Convenant en Samenwerkingsagenda (2018) richten zich op energieopwekking en -verbruik van 
de regio (niet op klimaat). In de Samenwerkingsagenda is de opgave opgedeeld in vijf deelopgaven:
• Woningen en bedrijven komende 30 jaar aardgasloos en energiezuiniger;
• Ruimte maken voor benodigde duurzame opwekkers;
• Optimaliseren en flexibiliseren energie-infrastructuren en regelen opslag;
• Verduurzaming van de mobiliteit;
• Verduurzaming bedrijven, waaronder de agrarische sector. 

Men kiest voor een combinatie van een sectorale en thematische indeling, die in grote lijnen aansluit bij de indeling van de 
Tafels van het klimaat- en energieakkoord (Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit, Landbouw & landgebruik). 
De regio heeft weinig industriële grootverbruikers. Het transport dat zijn oorsprong in de regio heeft is meegeteld; doorvoer niet.
Voor de lange termijn is een integrale energieopwekkingspotentie berekend, echter zonder nadere invulling “omdat de 
technische innovaties en maatschappelijke en economische keuzes over 23 tot 33 jaar zeer onzeker zijn”. De projecten en 
processen (beleid, kennis en organisatie) zijn in een Routekaart uitgezet (verkenning 2017). 
In de verkenningsfase is een indicatieve impactanalyse uitgevoerd naar de kansen die de energietransitie biedt voor economische 
ontwikkeling van de regio (werkgelegenheid, arbeidsmarkt, opleidingen, financiële investeringen en financiële voordelen). 
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De ruimtelijke implicaties van de energietransitie zijn expliciet 
meegenomen in het planvormingsproces (pilot).  Er zijn drie 
ruimtelijke ontwerpateliers georganiseerd, twee voor een 
brede doelgroep en één specifiek voor bestuurders. Met deze 
partijen is gezamenlijk verkend wat de mogelijkheden zijn voor 
energieopwekking en – besparing in de regio. Resultaten zijn 
uitgewerkt in de Verkenning Energietransitie Midden-Holland 
(juni 2017) in de vorm van: 

• Een scenario met drie fasen: korte, middellange en lange 
termijn (transitiepad 2025, 2040) 

• Kaartbeelden waarop projecten ruimtelijk zijn ingetekend 
• Een beperkt aantal beeldimpressies (visualisaties)
• Een routekaart

In de ontwerpateliers is een ruimtelijk kader meegegeven, 
waarbij de ontwikkelingsruimte alleen begrensd werd door 
harde technische randvoorwaarden van regelgeving op 
gebied van veiligheid-, natuur- en milieu (voor wind) en 
Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (voor zonnedaken).  
Er zijn geen specifieke ruimtelijke beperkingen gesteld aan 
de inpassing van zonneweides.

Tijdens de ateliers zijn suggesties gedaan, zoals: behoud van 
open landschap en landschapswaarde, ontzien van landelijk 

gebied en van bebouwing diepe polders (waterpeil), opwekking 
dicht bij gemalen, langs bestaande infrastructuur, zonne-
energie eerst op daken (woningen en bedrijventerreinen) 
dan pas op land, ruimte voor bedrijvigheid, benutten van 
waterrijke regio (zon, biomassa), etc. 

De ruimtelijke principes en kaartbeelden fungeren 
als denkrichtingen. Ze zijn niet expliciet vertaald in 
‘ontwerpprincipes’ die zijn vastgelegd in de RES. Er is nog 
geen ruimtelijk afwegingskader ontwikkeld. Er is geen zicht 
op conflicterende ruimteclaims. 

Ruimtelijke ontwerpprincipes zijn tijdens de ateliers ingebracht 
door deelnemers en het ontwerpbureau (Posad), en vervolgens 
verwerkt in de drie fasen van het scenario:

1. Energie wordt lokaal geproduceerd in wijken en buurten 
(maximaal decentraal); korte termijn scenario. 

2. De opwekking van energie wordt zoveel mogelijk aan 
grote (bovengrondse en ondergrondse) infrastructuur 
gekoppeld; middellange termijn scenario.

3. Energieproductie wordt gepland op plekken waar ook 
andere ruimtelijke transities verwacht worden of/ en 
ingezet als reservering van ruimte voor andere functies; 
lange termijn scenario.

RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN
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“Verkenning Energietransitie Midden-
Holland”

Middellange termijn; Sterk Netwerk, 
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Holland
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Referentiescenario in beeld, Lange termijn; Integrale planning, uit de Verkenning 
Energietransitie Midden-Holland

PROCESVERLOOP

SCOPE

Midden-Holland is een van de vijf regio’s die in de periode juni 2016 tot oktober 2017 hebben meegedaan aan de Deal Pilot 
Regionale Energiestrategieën, een programma van de koepels VNG, IPO en UvW en drie ministeries (EZ, IenM, BZK). Doel van 
de pilot was het format voor de totstandkoming van een RES te toetsen aan de regionale praktijk en de ruimtelijke implicaties 
van de energietransitie te verkennen. De deelnemende regio’s kregen proces- en kennisondersteuning en namen deel in 
een Community of Practice en lerend netwerk waar ervaringen werden gedeeld.

Zes gemeenten , de provincie en drie waterschappen committeerden zich in dit kader in juni 2016 aan een regionaal 
strategievormingsproces, vastgelegd in een Afsprakenkader. Resultaat van dit proces is de Verkenning Energietransitie 
Midden-Holland (juni 2017) en het Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland met Samenwerkingsagenda dat op 
5 april 2018 door de deelnemende partijen is ondertekend. Hierin is afgesproken dat de partijen verder samenwerken 
aan de realisatie van de ambitie en doelstellingen. Het plan is om eind 2018 een Energieakkoord af te sluiten waarin de 
collectieve doelstellingen vertaald zijn naar doelen per partij. Daarnaast wordt gewerkt aan projectendeals met afspraken 
rond concrete projecten.  

De ambitie is een klimaat- en energieneutrale en ‘bijna’ fossielvrije regio in 2050. Voor de middellange termijn (2025) streeft 
men naar 3,9 PJ energiebesparing en 4,9 PJ duurzame energieopwekking.
De Verkenning (2017), het Convenant en Samenwerkingsagenda (2018) richten zich op energieopwekking en -verbruik van 
de regio (niet op klimaat). In de Samenwerkingsagenda is de opgave opgedeeld in vijf deelopgaven:
• Woningen en bedrijven komende 30 jaar aardgasloos en energiezuiniger;
• Ruimte maken voor benodigde duurzame opwekkers;
• Optimaliseren en flexibiliseren energie-infrastructuren en regelen opslag;
• Verduurzaming van de mobiliteit;
• Verduurzaming bedrijven, waaronder de agrarische sector. 

Men kiest voor een combinatie van een sectorale en thematische indeling, die in grote lijnen aansluit bij de indeling van de 
Tafels van het klimaat- en energieakkoord (Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit, Landbouw & landgebruik). 
De regio heeft weinig industriële grootverbruikers. Het transport dat zijn oorsprong in de regio heeft is meegeteld; doorvoer niet.
Voor de lange termijn is een integrale energieopwekkingspotentie berekend, echter zonder nadere invulling “omdat de 
technische innovaties en maatschappelijke en economische keuzes over 23 tot 33 jaar zeer onzeker zijn”. De projecten en 
processen (beleid, kennis en organisatie) zijn in een Routekaart uitgezet (verkenning 2017). 
In de verkenningsfase is een indicatieve impactanalyse uitgevoerd naar de kansen die de energietransitie biedt voor economische 
ontwikkeling van de regio (werkgelegenheid, arbeidsmarkt, opleidingen, financiële investeringen en financiële voordelen). 

Midden-Holland

Opgave, scenario’s 
voor energietransitie 

Samenwerkingsafspraken 
deelnemende partijen

Doelen en commitment 
per partij vaststellen

Procesafspraken m.b.t. 
deelname landelijke 
pilot RES 

Diverse ruimte- en 
energieateliers

Juni 2017
Verkenning Energietransitie 
Midden-Holland

Juni 2016
Afsprakenkader pilot RES 
Midden-Holland

April 2018
Convenant Energietransitie 
Midden-Holland

Eind 2018
Energieakkoord Midden-
Holland

Projectendeals Gemeentelijke 
warmte-

transitieplannen
Gemeentelijke 

Omgevingsvisie/ 
-plannen

Nationaal format 
Regionale Energie 

Strategie (RES)

JUNI 2018



56

In juni 2016 hebben bestuurders van zes gemeenten, de provincie en drie waterschappen zich gecommitteerd aan het 
strategievormingsproces i.k.v. het pilot-programma RES. Dit is vastgelegd in het Afsprakenkader Regionale Energie-strategie 
Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland is coördinator c.q. trekker van het regionale proces. Een aantal 
maatschappelijke partijen heeft zich bij de pilot aangesloten en daartoe een intentieverklaring ondertekend tijdens de 
startbijeenkomst in juni 2016. Deze partijen hebben ook in het Convenant van april 2018 en in de samenwerkingsagenda 
aangegeven de samenwerking te willen voortzetten. Deelnemende partijen zijn, naast de publieke partijen, onder meer de 
netbeheerders, bedrijvenplatforms en grote woningcorporaties.

Het proces wordt aangestuurd door een stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de gemeenten, provincie, een van de 
drie waterschappen, een van de twee netbeheerders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (waaronder 
woningcorporaties en energiecooperaties) en bedrijven. De deelnemers hebben invloed op specifieke netwerken maar geen 
vertegenwoordigend mandaat. Het programmateam vormt een afspiegeling van de stuurgroep. Het regionale bestuurlijke 
samenwerkingsverband Regio Midden-Holland volgde het proces op afstand in de pilotfase (mede omdat energie nog geen 
speerpunt was in de regionale strategische agenda. Inmiddels is de bestuurlijke tafel Duurzaamheid van de zes gemeenten 
ingebed in de bestuurlijke regio Midden-Holland en zijn bestuurders nauwer betrokken (peildatum juni 2018).

GOVERNANCE

Besluitvorming
Het uiteindelijke mandaat ligt bij de gemeenten (of de provincie waar deze bevoegd gezag is). De colleges en/ of raden besluiten 
over de afspraken die voortkomen uit de regionale verkenning en het convenant. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 
opstellen van warmtetransitieplannen, en ruimtelijke plannen voor inpassing van zonneparken en windparken als onderdeel 
van de gemeentelijke omgevingsplannen (of, als de Omgevingswet nog niet van kracht is: van andere ruimtelijke plannen).
Er is (nog) geen afwegingskader uitgewerkt om de besluitvorming te ondersteunen (prioritering tussen thema’s, andere 
ruimteclaims).

Samenhang met parallelle trajecten
De RES vindt niet plaats in een vacuüm; er lopen meerdere parallelle trajecten in de regio die aan de energietransitie 
raken. Bijvoorbeeld de landelijke Green deal aardgasloze wijken, programma’s verduurzaming van mobiliteit en de 
samenwerkingsverbanden Regio Midden-Holland, het Groene Hart Werkt, de provincie en het energie-akkoord van de 
Greenport. De samenwerkingsagenda zoekt naar afstemming met deze trajecten.  Het Nationaal Landschap Groene Hart 
werkte in 2016/2017 – vooruitlopend op de nieuwe omgevingsvisie - aan een gedeelde visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
het Groene Hart (Perspectief Groene Hart 2040) en staat daarbij ook stil bij de ruimtelijke implicaties van de energietransitie. 
In dit proces zijn partijen uitgenodigd om te participeren (via een participatieraad). Ook het Bestuursakkoord Groene Hart met 
de provincie, Regio Midden-Holland en de gemeente Woerden vraagt aandacht voor de energietransitie. Het is onduidelijk 
hoe deze trajecten zich verhouden tot de regionale energiestrategie. 

Schematische weergave van structuur Midden-Holland
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OPGAVE
ENERGIEVRAAG EN OPWEKMIX

ENERGIEVRAAG 
2015

VRAAG ZONDER 
BESPARING 2050

BESPARING 2050

OPWEK 
REFERENTIE-
SCENARIO 2050

RESTOPGAVE

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND

ONBEKEND

190 PJ

31%

100%

-

-

PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2015:
Energieverbruik en -opwekking is uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens in deze rapportage zijn opgesplitst naar 
de verschillende categorieën 

Transportbrandstof

hernieuwbaar gas

Biofuel

Elektriciteit

Biomassa

Warmte

Overig

Kracht en licht

Transport en mobiliteit

Lage temperatuur warmte

Hoge temperatuur warmte

Aardgas

’warmte’, Transportbrandstof

hernieuwbaar gas

Biofuel

Elektriciteit

Biomassa

Warmte

Overig

Kracht en licht

Transport en mobiliteit

Lage temperatuur warmte

Hoge temperatuur warmte

Aardgas

’motorbrandstoffen’ ,       ‘gas’ en 

Transportbrandstof

hernieuwbaar gas

Biofuel

Elektriciteit

Biomassa

Warmte

Overig

Kracht en licht

Transport en mobiliteit

Lage temperatuur warmte

Hoge temperatuur warmte

Aardgas

’elektriciteit’. Voor brandstof zijn diesel 
benzine en LPG meegenomen, ook het gasverbruik van de industrie is meegenomen (bron: Regionale Energiemix MRDH, 
2017, gebaseerd op klimaatmonitor 2015). Energiegebruik van het havengebied Rotterdam is niet meegenomen in de 
bepaling van het gebruik in deze sheet, omdat de methodiek hier niet geschikt voor is. In de vervolgstudie voor de RES wordt 
het havengebied wel meegenomen en beschouwd als een eigen gebiedsopgave met eigen verantwoordelijkheden.

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
De energievraag zonder besparing is niet bekend. In de sheet ‘Regionale energiemix’ is er wel een vraag voor 2050 met 
besparing bepaald, maar deze is niet te herleiden. 

BESPARING 2050:
De sheet ‘regionale energiemix’ gaat uit van een besparing van 31%. Fossiele energie uit olie, aardgas en kolen is dan voor 
een groot deel vervangen door duurzame en hernieuwbare energie. Omdat de vraag zonder besparing 2050 onbekend is, 
is ook de besparingswaarde onbekend.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2050:
Er is geen referentiescenario bekend. Er is geen maximale opwekpotentie bekend. In 2018 wordt de opwekpotentie in kaart 
gebracht.

RESTOPGAVE:
Er is geen restopgave bekend.

ENERGIEMIX: 
Er is geen energiemix bekend.

• ‘Energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag ‘(Ambtelijk coördinatieteam energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag, 2017)
• ‘Energieakkoord Greenport Westland- Oostland’ (Greenport, 2017)
• ‘Routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040’ (Voorne-Putten, concept 2017)
• ‘Energiemix’ van gemeenten en regio (Over Morgen, 2017) 
• ‘Regionale Energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag’ (plan van aanpak APPM, CE Delft, Generation.Energy, 2018)
• Gesprek met Ferry Beerepoot, Programmamanager Energietransitie

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

De RES bestaat nog niet, wordt eind 2018 verwacht. Plan van Aanpak: ‘De RES zal een technisch-inhoudelijke uitwerking 
zijn, adaptief en aanvullend op/ondersteunend aan de lokale aanpak en bestaande samenwerkingsverbanden. Daar hoort 
een aanzet tot een uitvoeringsagenda bij, die vertrekpunt zal zijn voor interventies en vervolgstappen die nodig zijn om de 
RES ten uitvoer te brengen en wie daarvoor aan de lat staat.’ De tussentijdse resultaten van het traject dat nu loopt zijn niet 
meegenomen. 

OPWEKMIX 2050

ROTTERDAM - DEN HAAG
KENMERKEN REGIO

INWONERS

DICHTHEID
971

km2

STATISTIEKEN

1
6

3
4
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HOEKSCHE WAARD

ALBLASSERWAARD

HOLLAND-RIJNLAND

MIDDEN-HOLLAND

DRECHT-
STEDEN

1. Bebouwd
2. Bos en Natuur
3. Agrarisch
4. Infrastructuur
5. Binnenwater
6. Overig

35%
7%

27%
5%

11%
15%

2.347.331

ALBRANDSWAARD; BARENDRECHT; BRIELLE; CAPELLE AAN DEN IJSSEL; DELFT; DEN HAAG; HELLEVOETSLUIS; KRIMPEN AAN DEN IJSSEL; 
LANSINGERLAND; LEIDSCHENDAM-VOORBURG; MAASSLUIS; MIDDEN-DELFTLAND; NISSEWAARD; PIJNACKER-NOOTDORP; RIDDERKERK; 
RIJSWIJK; ROTTERDAM;SCHIEDAM; VLAARDINGEN; WASSENAAR; WESTLAND; WESTVOORNE; ZOETERMEER

(CBS, 2018)
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RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN
De ruimtelijke-energetische verkenning (CE Delft/Generation.Energy) wordt in juni 2018 (ambtelijk) getoetst op compleetheid 
en globaal bestuurlijk/politiek draagvlak. Voor de potentie-inschatting (ruimtelijk-energetische analyse) zijn de huidige kaders 
en regels het vertrekpunt.
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OPGAVE
ENERGIEVRAAG EN OPWEKMIX

ENERGIEVRAAG 
2015

VRAAG ZONDER 
BESPARING 2050

BESPARING 2050

OPWEK 
REFERENTIE-
SCENARIO 2050

RESTOPGAVE
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ONBEKEND

ONBEKEND

190 PJ

31%

100%

-

-

PROCES

ENERGIEVRAAG IN 2015:
Energieverbruik en -opwekking is uitgedrukt in het bruto eindgebruik. De gegevens in deze rapportage zijn opgesplitst naar 
de verschillende categorieën 

Transportbrandstof
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Biomassa
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Transport en mobiliteit
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’warmte’, Transportbrandstof
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’elektriciteit’. Voor brandstof zijn diesel 
benzine en LPG meegenomen, ook het gasverbruik van de industrie is meegenomen (bron: Regionale Energiemix MRDH, 
2017, gebaseerd op klimaatmonitor 2015). Energiegebruik van het havengebied Rotterdam is niet meegenomen in de 
bepaling van het gebruik in deze sheet, omdat de methodiek hier niet geschikt voor is. In de vervolgstudie voor de RES wordt 
het havengebied wel meegenomen en beschouwd als een eigen gebiedsopgave met eigen verantwoordelijkheden.

ENERGIEVRAAG ZONDER BESPARING 2050:
De energievraag zonder besparing is niet bekend. In de sheet ‘Regionale energiemix’ is er wel een vraag voor 2050 met 
besparing bepaald, maar deze is niet te herleiden. 

BESPARING 2050:
De sheet ‘regionale energiemix’ gaat uit van een besparing van 31%. Fossiele energie uit olie, aardgas en kolen is dan voor 
een groot deel vervangen door duurzame en hernieuwbare energie. Omdat de vraag zonder besparing 2050 onbekend is, 
is ook de besparingswaarde onbekend.

OPWEK REFERENTIESCENARIO 2050:
Er is geen referentiescenario bekend. Er is geen maximale opwekpotentie bekend. In 2018 wordt de opwekpotentie in kaart 
gebracht.

RESTOPGAVE:
Er is geen restopgave bekend.

ENERGIEMIX: 
Er is geen energiemix bekend.

• ‘Energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag ‘(Ambtelijk coördinatieteam energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag, 2017)
• ‘Energieakkoord Greenport Westland- Oostland’ (Greenport, 2017)
• ‘Routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040’ (Voorne-Putten, concept 2017)
• ‘Energiemix’ van gemeenten en regio (Over Morgen, 2017) 
• ‘Regionale Energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag’ (plan van aanpak APPM, CE Delft, Generation.Energy, 2018)
• Gesprek met Ferry Beerepoot, Programmamanager Energietransitie

BRONNEN

STATUS

TOELICHTING

De RES bestaat nog niet, wordt eind 2018 verwacht. Plan van Aanpak: ‘De RES zal een technisch-inhoudelijke uitwerking 
zijn, adaptief en aanvullend op/ondersteunend aan de lokale aanpak en bestaande samenwerkingsverbanden. Daar hoort 
een aanzet tot een uitvoeringsagenda bij, die vertrekpunt zal zijn voor interventies en vervolgstappen die nodig zijn om de 
RES ten uitvoer te brengen en wie daarvoor aan de lat staat.’ De tussentijdse resultaten van het traject dat nu loopt zijn niet 
meegenomen. 

OPWEKMIX 2050
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ALBRANDSWAARD; BARENDRECHT; BRIELLE; CAPELLE AAN DEN IJSSEL; DELFT; DEN HAAG; HELLEVOETSLUIS; KRIMPEN AAN DEN IJSSEL; 
LANSINGERLAND; LEIDSCHENDAM-VOORBURG; MAASSLUIS; MIDDEN-DELFTLAND; NISSEWAARD; PIJNACKER-NOOTDORP; RIDDERKERK; 
RIJSWIJK; ROTTERDAM;SCHIEDAM; VLAARDINGEN; WASSENAAR; WESTLAND; WESTVOORNE; ZOETERMEER

(CBS, 2018)
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RUIMTELIJKE VERKENNING EN KAARTBEELDEN
De ruimtelijke-energetische verkenning (CE Delft/Generation.Energy) wordt in juni 2018 (ambtelijk) getoetst op compleetheid 
en globaal bestuurlijk/politiek draagvlak. Voor de potentie-inschatting (ruimtelijk-energetische analyse) zijn de huidige kaders 
en regels het vertrekpunt.
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PROCESVERLOOP
De regio Rotterdam-Den Haag is in november 2017 gestart met voorbereidingen voor een RES. Doel is eind 2018 een definitieve 
RES te presenteren. Voor procesbegeleiding is bureau APPM ingeschakeld, voor ruimtelijk-energetische analyse en scenario-
ontwikkeling zijn CE Delft en Generation.Energy aangetrokken. Met elkaar vormen 23 gemeenten, waterschappen en de 
provincie Zuid-Holland een vrijwillig samen-werkingsverband dat naast de MRDH is georganiseerd maar wel de contouren 
van de MRDH volgt.

Doelstelling = Naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam 
Den Haag in 2050 (zie titel uitgangspuntennotitie). De ambitie is om in 2050 een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening 
te hebben bereikt voor de regio Rotterdam-Den Haag. De scope is globaal bepaald in de Uitgangspuntennotitie (d.d. 18 
december 2017) en is aanvullend op wat er al gebeurt op lokaal en (sub)regionaal niveau, waarbij het eigenaarschap blijft 
liggen waar het nu al is belegd. Dat geldt voor het Havenbedrijf Rotterdam en Greenport. Deze lijn wordt doorgetrokken 
naar individuele gemeenten: zij gaan over de (wijze van) aanpak. De regio zet zich in voor samenhang en samenwerking waar 
deze bijdraagt aan gezamenlijke doelen en doet wat lokaal niet kan of effectiever is als het regionaal gebeurt. 
De RES zal in beeld brengen welke stappen – bovenop de huidige energietransitie-aanpakken van de gemeenten en 
stakeholders - gezet kunnen worden om te komen tot een vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050, voor zowel de 
warmte- als de stroomvoorziening van de woningen, bedrijven en mobiliteit. De RES is dus aanvullend op het lokale beleid 
van gemeenten; wat lokaal beleid is, blijft lokaal. De scope wordt nader omschreven in het Basisdocument RES, dat op het 
peilmoment nog niet is definitief is: ‘In lijn met de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord: 
• Wordt gefocust op de onderdelen ‘gebouwde omgeving’ en ‘elektriciteit’. 
• Worden de onderdelen ‘mobiliteit’ en ‘industrie’ meegenomen vanuit hun raakvlakken met gebouwde omgeving en 

elektriciteit. 
• Wordt ‘landbouw en landgebruik’ buiten beschouwing gelaten.’
Voor thema’s die al goed zijn uitgekristalliseerd (warmte, geothermie) wordt aangesloten op bestaande strategieën en 
samenwerkingsverbanden. De strategieën van de Rotterdamse industrie (Havenbedrijf, Greenport West-Holland), de 
Warmtealliantie en de Aardwarmtealliantie worden in nauw overleg met betrokken partijen geïncorporeerd in de RES. De 
Rotterdamse haven heeft een eigen opgave en aanpak; zij worden in het kader van de RES als een gebiedsopgave beschouwd. 
Mobiliteit is een kernactiviteit van MRDH (naast economisch vestigingsklimaat). Verduurzaming van mobiliteit is een opgave 
die bij MRDH ligt; ook dit is input voor de RES. Het is duidelijk dat de opgave niet geheel binnen de eigen regio zal kunnen 
worden ingevuld. Met andere regio’s worden i.k.v. de RES wel kansen verkend, maar geen afspraken gemaakt. Dat wordt – 
indien wenselijk - in de uitvoeringsfase op projectbasis gedaan. 

SCOPE

MRDH

Dec. 2018 
Definitieve RES

Legt intenties, 
procesafspraken en 
procesfinanciering vast. 

Legt scope, wijze van 
samenwerking, 
planning vast.

Doel en werking van de 
RES. Bestaand verbruik, 
potentie en ruimtelijk-
energetische analyse

Diverse ambtelijk 
ateliers

Bestuurlijk atelier

Conceptuele insteek 
ruimtelijke en 
energetische scenario’s

Drie ‘onderscheidende 
scenario’s t.b.v. 
discussie

Uitwerken scenario’s, 
opstellen RES

Input voor 
besluitvorming

JUNI 2018

Ambtelijk en 
bestuurlijk atelier

April 2018 
Plan van Aanpak ‘RES regio 
Rotterdam Den Haag’

Juni 2018
‘Basisdocument -
RES regio Rotterdam Den 
Haag’

Definitieve RES

Dec. 2017 - Startnotitie 
‘Uitgangspunten en 
toelichting RES’

Gemeentelijke 
warmte-

transitieplannen

Gemeentelijke 
Omgevingsvisie/ 

-plannen

Nationaal format 
Regionale Energie 

Strategie (RES)

Uit het concept Plan van Aanpak RES: ‘Vanuit het klimaatakkoord wordt aangestuurd op een vorm van aansturing, afstemming 
en monitoring. De huidige opzet van de RES voorziet daar niet in. De governance vormt geen onderdeel van huidige opdracht 
en werkzaamheden’.

In het Plan van Aanpak wordt een globale driedeling in stakeholderbetrokkenheid gehanteerd: beslissen, meedenken, informeren. 
Beslissers: verantwoordelijke publieke partijen die de RES bestuurlijk uiteindelijk verankeren (portefeuillehouders energie 
van gemeenten, waterschappen, PZH, samen in Bestuurlijk Netwerk Energie). Meedenkers/-werkers: partijen van wie input 
bepalend is voor volwaardige visie en voor gebruik, beleidsvorming, exploitatie en/of ontwikkeling van het energiesysteem 
(netbeheerders, Havenbedrijf Rotterdam, warmtealliantie, warmtebedrijf R’dam, energiebedrijven, Greenport West-Holland, 
SvN, woco’s). Geïnformeerd: de overige stakeholdergroepen.

GOVERNANCE

In dit stadium (voorbereiding) zijn alleen overheden betrokken en zijn enkele sleutelstakeholders (‘meedenkers’) op persoonlijke 
titel in een klankbordrol betrokken. In het vervolg zullen relevante stakeholders worden betrokken in interactieve (ambtelijke) 
werksessies. 
Besluitvorming vindt plaats via huis van Thorbecke, hetgeen wil zeggen dat elke individuele partij over de RES gaat. Dit vraagt 
om een zorgvuldig proces rondom het betrekken van de achterbannen door elke partij.
Portefeuillehouders hebben allen hun steun uitgesproken voor deelname aan de RES op basis van eigen collegemandaat. 
Over besluitvorming over de RES, laat staan vaststellen ervan, is niets gezegd. Er is vooraf geen uitspraak gedaan over de 
wijze waarop we met de RES verder gaan.
Het regelen van een passende uitvoeringsorganisatie is onderdeel van de RES; hierop wordt inhoudelijk in dit stadium nog 
niet ingegaan.

MRDH

Provincie

MRDH

Water-
schappen

Bestuurlijk netwerk energie RDH

23 gemeenten

Stuurgroep

OPDRACHT
REGIONALE 
PUBLIEK- PRIVATE
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Coördinator 
RES

Ambtelijk netwerk energie RDH

Opdracht-
geversteam

ADVIES, 
RAPPORTAGE

AFSTEMMING V&V, EV;
ADVIES EN INFORMEREN

CONCRETE PROJECTEN

GEMEENTEN
WARMTEVISIE

GEMEENTEN 
OMGEVINGSVISIE

Tijdlijn van het proces in de regio Rotterdam Den Haag

Schematische weergave van structuur in de regio Rotterdam Den Haag
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PROCESVERLOOP
De regio Rotterdam-Den Haag is in november 2017 gestart met voorbereidingen voor een RES. Doel is eind 2018 een definitieve 
RES te presenteren. Voor procesbegeleiding is bureau APPM ingeschakeld, voor ruimtelijk-energetische analyse en scenario-
ontwikkeling zijn CE Delft en Generation.Energy aangetrokken. Met elkaar vormen 23 gemeenten, waterschappen en de 
provincie Zuid-Holland een vrijwillig samen-werkingsverband dat naast de MRDH is georganiseerd maar wel de contouren 
van de MRDH volgt.

Doelstelling = Naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam 
Den Haag in 2050 (zie titel uitgangspuntennotitie). De ambitie is om in 2050 een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening 
te hebben bereikt voor de regio Rotterdam-Den Haag. De scope is globaal bepaald in de Uitgangspuntennotitie (d.d. 18 
december 2017) en is aanvullend op wat er al gebeurt op lokaal en (sub)regionaal niveau, waarbij het eigenaarschap blijft 
liggen waar het nu al is belegd. Dat geldt voor het Havenbedrijf Rotterdam en Greenport. Deze lijn wordt doorgetrokken 
naar individuele gemeenten: zij gaan over de (wijze van) aanpak. De regio zet zich in voor samenhang en samenwerking waar 
deze bijdraagt aan gezamenlijke doelen en doet wat lokaal niet kan of effectiever is als het regionaal gebeurt. 
De RES zal in beeld brengen welke stappen – bovenop de huidige energietransitie-aanpakken van de gemeenten en 
stakeholders - gezet kunnen worden om te komen tot een vrijwel CO2-vrije energievoorziening in 2050, voor zowel de 
warmte- als de stroomvoorziening van de woningen, bedrijven en mobiliteit. De RES is dus aanvullend op het lokale beleid 
van gemeenten; wat lokaal beleid is, blijft lokaal. De scope wordt nader omschreven in het Basisdocument RES, dat op het 
peilmoment nog niet is definitief is: ‘In lijn met de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord: 
• Wordt gefocust op de onderdelen ‘gebouwde omgeving’ en ‘elektriciteit’. 
• Worden de onderdelen ‘mobiliteit’ en ‘industrie’ meegenomen vanuit hun raakvlakken met gebouwde omgeving en 

elektriciteit. 
• Wordt ‘landbouw en landgebruik’ buiten beschouwing gelaten.’
Voor thema’s die al goed zijn uitgekristalliseerd (warmte, geothermie) wordt aangesloten op bestaande strategieën en 
samenwerkingsverbanden. De strategieën van de Rotterdamse industrie (Havenbedrijf, Greenport West-Holland), de 
Warmtealliantie en de Aardwarmtealliantie worden in nauw overleg met betrokken partijen geïncorporeerd in de RES. De 
Rotterdamse haven heeft een eigen opgave en aanpak; zij worden in het kader van de RES als een gebiedsopgave beschouwd. 
Mobiliteit is een kernactiviteit van MRDH (naast economisch vestigingsklimaat). Verduurzaming van mobiliteit is een opgave 
die bij MRDH ligt; ook dit is input voor de RES. Het is duidelijk dat de opgave niet geheel binnen de eigen regio zal kunnen 
worden ingevuld. Met andere regio’s worden i.k.v. de RES wel kansen verkend, maar geen afspraken gemaakt. Dat wordt – 
indien wenselijk - in de uitvoeringsfase op projectbasis gedaan. 
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Uit het concept Plan van Aanpak RES: ‘Vanuit het klimaatakkoord wordt aangestuurd op een vorm van aansturing, afstemming 
en monitoring. De huidige opzet van de RES voorziet daar niet in. De governance vormt geen onderdeel van huidige opdracht 
en werkzaamheden’.

In het Plan van Aanpak wordt een globale driedeling in stakeholderbetrokkenheid gehanteerd: beslissen, meedenken, informeren. 
Beslissers: verantwoordelijke publieke partijen die de RES bestuurlijk uiteindelijk verankeren (portefeuillehouders energie 
van gemeenten, waterschappen, PZH, samen in Bestuurlijk Netwerk Energie). Meedenkers/-werkers: partijen van wie input 
bepalend is voor volwaardige visie en voor gebruik, beleidsvorming, exploitatie en/of ontwikkeling van het energiesysteem 
(netbeheerders, Havenbedrijf Rotterdam, warmtealliantie, warmtebedrijf R’dam, energiebedrijven, Greenport West-Holland, 
SvN, woco’s). Geïnformeerd: de overige stakeholdergroepen.

GOVERNANCE

In dit stadium (voorbereiding) zijn alleen overheden betrokken en zijn enkele sleutelstakeholders (‘meedenkers’) op persoonlijke 
titel in een klankbordrol betrokken. In het vervolg zullen relevante stakeholders worden betrokken in interactieve (ambtelijke) 
werksessies. 
Besluitvorming vindt plaats via huis van Thorbecke, hetgeen wil zeggen dat elke individuele partij over de RES gaat. Dit vraagt 
om een zorgvuldig proces rondom het betrekken van de achterbannen door elke partij.
Portefeuillehouders hebben allen hun steun uitgesproken voor deelname aan de RES op basis van eigen collegemandaat. 
Over besluitvorming over de RES, laat staan vaststellen ervan, is niets gezegd. Er is vooraf geen uitspraak gedaan over de 
wijze waarop we met de RES verder gaan.
Het regelen van een passende uitvoeringsorganisatie is onderdeel van de RES; hierop wordt inhoudelijk in dit stadium nog 
niet ingegaan.
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AMBITIE
De regio’s formuleren bij de start van het strategievormingsproces het beoogde einddoel van het transitieproces. 
Daaraan refereren we met het woord ‘ambitie’. Doorgaans is de ambitie om energieneutraal te worden (zie onder), 
meestal in 2050 en soms eerder. Ambitie is de stip op de horizon die in de strategie de basis is voor de formulering van 
concrete doelstellingen voor de kortere termijn, omdat op lange termijn de onzekerheden te groot zijn.

BRUTO EINDGEBRUIK
Het bruto eindverbruik van Hernieuwbare Energie volgt de definitie uit de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie van 
2009. Bruto eindgebruik is gelijk aan het finale energiegebruik (gebruik van energie voor verwarming, verlichting of als 
krachtbron). Er wordt dus niet gekeken naar de fossiele brandstoffen die voor de opwek worden verbruikt maar naar de 
energie die daarmee wordt opgewekt en gebruikt. Ook die fossiele brandstoffen die als grondstof voor goederen wordt 
ingezet (zoals olie voor plastic) valt buiten het bruto energieverbruik.

ENERGIENEUTRAAL
Wanneer in een regio het totale energiegebruik niet groter is dan de hoeveelheid uit hernieuwbare bronnen opgewekte 
energie, bijvoorbeeld zon, wind, aardwarmte en (onder voorwaarden) biomassa. 

ENERGIEVRAAG
De hoeveelheid energie die gebruikt wordt in de regio. 

KLIMAATMONITOR
De Klimaatmonitor is een monitoringportaal van het Rijk, dat gegevens voor de monitoring van lokaal en 
regionaalklimaat- en energiebeleid presenteert. Met deze gegevens kunnen voor alle gemeenten, regio’s en provincies de 
CO2-uitstoot, het energiegebruik en de opwekking van hernieuwbare energie worden weergeven. 

KLIMAATNEUTRAAL
Het begrip klimaatneutraal geeft aan dat er in de regio geen stoffen vrijkomen die het klimaat beïnvloeden. Meestal zijn 
dit de broeikasgassen, waarvan dan weer CO2 de belangrijkste is.

MAXIMALE OPWEKPOTENTIE
De maximale opwekpotentie brengt in beeld hoeveel opwek technisch en ruimtelijk mogelijk zou zijn in de regio. In 
de meeste gevallen wordt wel rekening gehouden met ‘harde’ eisen, zoals veiligheids- en milieunormen, maar zijn 
maatschappelijke en economische invloeden niet meegenomen. Daardoor ontstaat een beeld van de ‘maximaal’ 
realiseerbare opwek. De referentiescenario’s houden wel rekening met die invloeden en zullen dus vaak een minder hoge 
opwekpotentie tonen.

OPGAVE
De regionale ‘opgave’ is het feitelijke energieverbruik dat middels de strategie moet worden verduurzaamd. De 
opgave volgt uit de prognose van het toekomstig verbruik (huidig verbruik plus verwachte groei) minus de autonome 
besparingseffecten (besparingen en efficiencywinsten buiten de scope van de strategie).  

PETAJOULE
Petajoule is de eenheid voor energie die in dit document gebruikt wordt. Een Joule is gelijk aan een Wattseconde, een 
kilowattuur is dus 3,6 miljoen Joule. Eén petajoule staat gelijk aan 1 x 10^15 Joule (1 miljoen miljard Joule). Ter illustratie: 
dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 80.000 huishoudens.

REFERENTIESCENARIO
In de regio’s die een strategie c.q. verkenning, perspectief of vergelijkbaar resultaat hebben opgeleverd, is steeds sprake 
van een scenario dat als meest wenselijk of haalbaar wordt beschouwd, op basis van de huidige kennis en inzichten. Voor 
deze scenario’s worden verschillende termen gebruikt: toekomstperspectief, verkenning, e.d. In dit rapport refereren 
we aan deze uitkomsten als referentiescenario’s, omdat ze gebruikt zijn als referentiekader zijn voor de weergegeven 
ruimtelijke kaartbeelden en de gepresenteerde kwantitatieve effecten (opwekking, overschotten en tekorten).

SCENARIO
De toekomst wordt door oneindig veel factoren bepaald. Een scenario beschrijft een denkbare ontwikkeling op basis van 
vooraf gekozen variabelen en uitgangspunten. In strategieontwikkeling worden vaak meerdere scenario’s beschreven om 
de keuzemogelijkheden te schetsen en de consequenties van bepaalde ontwikkelingen inzichtelijk te maken. 
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