
Energietransitie op Voorne-Putten
en de Regionale Energiestrategie



Wat is de energietransitie?

https://www.morgenlandfilm.nl/film.php

https://www.morgenlandfilm.nl/film.php


Energietransitie op Voorne-Putten

Ambitie

De vier gemeenten op Voorne-Putten werken toe naar 
een energieneutraal en aardgasvrij Voorne-Putten



Opgave energieneutraal en aardgasvrij

Energieneutraal Voorne-Putten

• Huidige opwek elektriciteit Voorne-Putten (2019): 56 GWh (= 0,056 TWh)
= 6,5% van de indicatieve elektriciteitsvraag in 2050

• Elektriciteitsvraag Voorne-Putten 2050 (indicatief): 831 GWh (= 0,831 TWh)

Door weersafhankelijkheid en stabiliteit netwerk: mix zon en wind nodig

Bron: factsheet Elektriciteit NPRES (2020)

In de presentatie die 
tijdens de inwoners-
sessie is gebruikt, is een 
onjuist getal getoond. 
In deze presentatie is
dat gecorrigeerd.



Opgave energieneutraal en aardgasvrij

Aardgasvrij Voorne-Putten

• Ruim 70.000 bestaande huizen en ruim 3.500 bedrijfsgebouwen op 
Voorne-Putten aardgasvrij maken in 30 jaar

• Op dit moment is er 1 werkende geothermiebron en 1 bron in 
ontwikkeling

• Nieuwbouw is aardgasvrij  



Route naar aardgasvrij

• Aardwarmte (geothermie) en restwarmte belangrijke kansen

• Focus tot 2030: besparing (isolatie), onderzoek warmtebronnen, leren 

uit de praktijk in 5 wijken verspreid over Voorne-Putten

• Richting 2040/2050 woningen aansluiten op warmtebronnen

• Samen met bewoners, ondernemers en woningcorporaties en 

maatschappelijke organisaties komen tot passende oplossingen



Opwek duurzame elektriciteit op Voorne-Putten

• Bestaande initiatieven: vier lopende windenergieprojecten 
• Ondernemingspolder

• Noordzeeboulevard Oostvoornse Meer

• Brielse Maasdijk

• Haringvlietdam (vervangen van bestaande windmolens)

• Stimuleren zonnepanelen particuliere daken door o.a. 
duurzaamheidsleningen



Opwek duurzame elektriciteit op Voorne-Putten:

Korte termijn:

• Diverse zonne-energieprojecten: 
• Zonnepanelen op grote daken
• Overdekking parkeerterreinen 
• Proefprojecten zon drijvend op water

• Met deze acties zijn we er nog niet, er zijn nog stappen te 
zetten naar energieneutraal Voorne-Putten

• In het proces van de Regionale Energie strategie (RES) wordt 
duidelijk welke stappen er tot aan 2030 gezet worden



Regionale Energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag

• De gemeenten op Voorne-Putten 
zijn sinds 2018 onderdeel van de 
energieregio Rotterdam-Den Haag

• 23 gemeenten, 4 waterschappen 
en provincie Zuid-Holland

• Maken samen een RES voor de 
energietransitie in de regio 

• De VP-gemeenten trekken 
gezamenlijk op bij ontwikkeling 
RES 



Regionale Energiestrategie regio Rotterdam-Den Haag

Ambitie in RES van de regio Rotterdam – Den Haag

Komen tot een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening 
voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag in 2050. 

Onderwerpen in de RES:

• Opwek van duurzame elektriciteit: ambitie, verhaallijnen, zoekgebieden

• Verwarming gebouwde omgeving: regionale kansen voor warmte-uitwisseling

• Duurzame brandstoffen: positie regio t.a.v. waterstof en groengas 

• Integratie energiesystemen



Participatieproces rond inzet Voorne-Putten in RES

• Uitgangspunt voor de gemeenten op Voorne-Putten:
• Wat is er mogelijk?

• Wat is er gewenst? 

• Verschillende onderzoeken om input op te halen:
• Energieverkenning

• Warmtetransitievisie

• Participatierondes met inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties en gemeenteraden



Inzet van Voorne-Putten

Eén gezamenlijk lijn voor de inbreng van Voorne-Putten in de RES 
gebaseerd op de ambitie voor een klimaatneutraal Voorne-Putten

• Landschap staat centraal: dynamische randen en een open middengebied

• Zoekgebieden voor windenergie:
• Optimalisatie huidige locaties

• Zoekgebieden voor zonne-energie: 
• Daken en parkeerterreinen 

• Zon op water 

• Glastuinbouwgebied 

• Noordrand

• Op plekken in stadsranden

• In het open landschap (waar mogelijk) van de
jonge zeekleipolders*



De RES: wat is het wel en niet?

• De RES is een visiedocument

• Geen lijst van concrete plannen. Gemeenten, waterschappen en 
provincie vertalen de ambities uit de RES naar de lokale situatie en 
(omgevings)beleid, waarbij inspraak mogelijk is en blijft

• Vaststelling van de RES betekent dat alle partijen een inzet leveren 
om de gezamenlijke ambitie te behalen



Besluitvorming RES 1.0

• RES 1.0 wordt op 31 maart gepresenteerd vanuit de regio

• Ligt tussen 1 april en 30 juni 2021 ter vaststelling voor bij alle 
gemeenteraden (en besturen waterschappen + provinciale staten)

• Daarna ingediend bij Nationaal Programma RES

• Dan: aan de slag met uitwerking

• Actualisatie RES iedere 2 jaar

Indicatieve data besluitvorming RES 1.0 
gemeenteraden Voorne-Putten:

• Brielle di 25 mei 2021

• Hellevoetsluis don 27 mei 2021

• Westvoorne woe 2 juni 2021

• Nissewaard woe 2 juni 2021



Wat kunt u doen?

Hier had u al veel vragen over, daar gaan we na de pauze over in gesprek!

• Energiecoaches en loketten voor advies over zonnepanelen, isolatie en 
warmtepompen:
• Brielle: WoonWijzerWinkel

• Hellevoetsluis: WoonWijzerWinkel en energiecoaches

• Westvoorne: WoonWijzerWinkel en energiecoaches

• Nissewaard: Duurzaam Bouwloket

• Energiecoöperatie: investeer mee met energieprojecten

• Informatiekanalen volgen/nieuwsbrief (later meer)



Vragenronde

Thema: zon en wind op Voorne-Putten

Afbeelding: Morgenland de film



Vragenronde

Thema: haalbaarheid en alternatieven

Afbeelding: Morgenland de film



Vragenronde

Thema: proces en draagvlak

Afbeelding: Morgenland de film



Vragenronde

Thema: warmte

Afbeelding: Morgenland de film



Vragenronde

Thema: zonnepanelen

Afbeelding: Morgenland de film



Vragenronde

Thema: woning isoleren en verduurzamen



Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op VP

Op www.energiekvoorneputten.nl vindt u informatie over:

• Energietransitie op Voorne-Putten

• Lopende zon- en windenergieprojecten

• Stappen naar aardgasvrij

• Besluitvorming RES 1.0 en vervolgstappen

• Veelgestelde vragen over de RES

• Agenda met bijeenkomsten en activiteiten

• Nieuwsbrief en social media

• Contactformulier

http://www.energiekvoorneputten.nl/

