RAPPORTAGE MONITORING
SAMENWERKING VOORNE-PUTTEN
RES, ELEKTRICITEIT EN WARMTE

Peilmoment 1 juli 2022

Inleiding
De vier gemeenten op Voorne-Putten werken al lange tijd samen aan de complexe opgave van de
energietransitie. In 2018 hebben zij bij de vaststelling van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten
2040* de ambitie uitgesproken om als eiland energieneutraal te worden. Hiertoe zetten zij op
regionaal, eilandbreed en lokaal niveau stappen. Ook hebben zij zich in 2019 geschaard achter het
landelijk Klimaatakkoord.
De eilandbrede ambities ‘Voorne-Putten energieneutraal en aardgasvrij’ vormen de uitgangspunten voor de
samenwerking op Voorne-Putten. De vier gemeenten hebben begin 2022 besloten om de eilandbrede
samenwerking ten minste tot eind 2023 voort te zetten. Deze samenwerking richt zich op opgaven voor
gemeentegrensoverschrijdende gebieden en op uitvoering van activiteiten waar eilandbrede samenwerking
meerwaarde biedt. Uitgangspunt daarbij is lokaal doen, wat lokaal kan: activiteiten die lokaal kunnen
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worden opgepakt, pakken we lokaal op.
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* De gemeenteraad van Nissewaard heeft besloten tot einddatum 2050 voor de ambitie energieneutraal (cf. landelijk klimaatbeleid).
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De vier gemeenten van Voorne-Putten willen meer duurzame

Voorne-Putten energieneutraal
831 GWh*

opwek van energie realiseren op het eiland. Er zijn al diverse

Ambitie
2050
100%

zonne- en windenergieprojecten in ontwikkeling (pijplijn). Voor het
zetten van volgende stappen is in het ontwikkelproces van de
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) Rotterdam – Den Haag,
met input van inwoners en stakeholders, een aantal zoekgebieden
op Voorne-Putten geïdentificeerd. Dit betreffen lokale
zoekgebieden, maar ook gebieden die de gemeentegrenzen
overschrijden. Binnen deze zoekgebieden gaan de gemeenten, in
samenwerking met betrokken stakeholders, onderzoeken of hier
specifieke locaties te vinden zijn voor het realiseren van duurzame

Tussendoel
2030
463 GWh

opwek van energie. Bij de gemeentegrensoverschrijdende
zoekgebieden bepalen de gemeenten gezamenlijk de te
ondernemen activiteiten. De inzet is realisatie van zon op grote en
kleine daken en parkeerterreinen, zon op waterbassins en
geïntegreerd in het landschap en optimalisatie van de huidige
windenergieprojecten.

Benut
en Pijplijn
229,7 GWh
27,6%

Toelichting thermometers
Dit document bevat een aantal ‘thermometers’. Hierin staan, naast
onze tussendoelen en ambities, het Benut deel en de Pijplijn.
Onder Benut deel valt alle gerealiseerde opwek. Onder Pijplijn
vallen alle zon- en windenergieprojecten die vergund of in

* Dit is geen vaststaand eindcijfer, maar wordt de komende jaren nog beïnvloed door keuzes in de warmtetransitie, duurzame mobiliteit etc.

Elektriciteit

Warmte
De vier gemeenten van Voorne-Putten zijn sinds 2019 gezamenlijk
actief aan de slag met de Warmtetransitie. Samen met de op het
eiland actieve woningcorporaties, netbeheerder Stedin en
inwoners is de Warmtetransitievisie Voorne-Putten (WTV VP)
ontwikkeld. Met de WTV VP is de eerste stap gezet in de route
naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. De WTV VP is
door alle vier gemeenten in het 2e kwartaal van 2020 vastgesteld.
De eilandbrede activiteiten voor warmte waaraan de komende
jaren uitvoering gegeven moet worden, vloeien voort uit de WTV
VP en de RES 1.0. Bij warmte gaat het eilandbreed dan vooral om
gezamenlijk onderzoek naar de toekomstige warmtestructuur op
Voorne-Putten, gezamenlijk optreden in RES-verband en
kennisdeling aanvullend op het regionale traject. Daarnaast
verkennen we ook scenario’s welke rol betrokken gemeenten
kunnen innemen in warmte-projecten en worden
financieringsmogelijkheden verkend.

ontwikkeling zijn.

Stand 1-7-2022

3

Toelichting monitoringsprocedure
Door de vier samenwerkende gemeenten is afgesproken om de voortgang van de activiteiten en het
doelbereik in het kader van de eilandbrede ambities om energieneutraal en aardgasvrij te worden, op
geregelde momenten te monitoren. Tot en met 2023 zal de monitoring plaatsvinden op drie
peilmomenten:
• 1 juli 2022
• 1 januari 2023
• 1 juli 2023
Deze rapportage heeft betrekking op het eerste peilmoment,
1 juli 2022.
De afgelopen periode is binnen de vier gemeenten van Voorne-Putten informatie opgehaald over:
• Eilandbrede en lokale elektriciteitsprojecten
• Eilandbrede en lokale warmteprojecten
Daarbij gaat het om omvang/ambitie van de projecten (realisatie in GWh), de voortgang van de projecten en
zoekgebieden in fases, een GWh-thermometer waaruit de voortgang om de gewenste opwek te realiseren
af te lezen is en een overzicht van zon op grote en kleine daken en op parkeerplaatsen.
Energiebesparingsbeleid en duurzame mobiliteit (o.a.laadinfrastructuur) zijn als onderdeel van het eigen
gemeentelijk beleid, niet opgenomen in deze monitoring.
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Realisatie zon op daken op Voorne-Putten

Ambitie

circle-arrow-left house circle-arrow-right

Steeds meer bewoners en ondernemers kiezen

Grote daken (>15 kWp)

ervoor om zonnepanelen op hun daken te
plaatsen. Daarnaast willen we geschikte grote

Totale potentie
207 GWh

daken en parkeerterreinen gaan gebruiken voor
het opwekken van zonne-energie. Onze ambitie is
dat in 2050 alle geschikte kleine en grote daken
en parkeerterreinen zijn voorzien van

Kleine daken (<15 kWp)

Totale potentie
201,1 GWh

Ambitie
2050
100%

Ambitie
2050
100%

Tussendoel
2030
50 GWh

Tussendoel
2030
50 GWh

Benut deel
6,5 GWh
3,1%

Benut deel
8,2 GWh
4,1%

Totale potentie
258,4 GWh

Totale potentie
296,6 GWh

Ambitie
2050
100%

Ambitie
2050
100%

zonnepanelen.

Stand 1-1-2019

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Stand 1-1-2021

Benut deel
11,5 GWh
4,5%

Stand 1-1-2019

Benut deel
21,0 GWh
7%

Stand 1-1-2021

Bron: Zonpotentie-monitor van het Kadaster (data met peildatum 1 januari komen jaarlijks beschikbaar)

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Drinkwaterbassin Evides Berenplaat

Ambitie

circle-arrow-left house circle-arrow-right

Evides Waterbedrijf wil drijvende zonnepanelen
Streefwaarde
30 GWh (= 30 hectare)

plaatsen op het spaarbekken bij de
productielocatie Berenplaat. De groene energie

Ambitie
2030
100%

die dit oplevert, gaat het bedrijf gebruiken voor
het productieproces van drinkwater.

Planning
• 1ste helft 2023: Start pilotopstelling van
3 GWh
• 2024: Vergunningprocedure resterende
27 GWh
• Uitvoering resterende 27 GWh verwacht in 2025

Pijplijn
3 GWh
10%

Functioneel water

Kanaal

Plas, vijver, meer

Rivier

Havenbekken

Stand 1-7-2022

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Glastuinbouwgebied Tinte en Vierpolders

Ambitie

circle-arrow-left house circle-arrow-right

We stimuleren glastuinbouwbedrijven om
Streefwaarde
20 GWh (= 20 hectare)

zonnepanelen te plaatsen op hun waterbassins
en op hun overhoeken én de aanleg van zon op

Ambitie
2030
100%

land aan de Konneweg in glastuinbouwgebied
Tinte.

Planning
• 2022: Uitvoering Aanpak Zon op waterbassins vanuit
de RES. Vanuit Voorne-Putten werken Westvoorne en
Brielle (en een aantal lokale partners) hieraan mee.

Pijplijn
11,4 GWh
57%

Er loopt, tot eind van het jaar, een pilot met
projecten (o.a. in Vierpolders) om haalbaarheid te
onderzoeken en leerervaringen op te doen.
• 2023: Start realisatie zon op land aan de
Konneweg in Tinte.

Waterbassin

Glastuinbouw gebied

Kassen

Stand 1-7-2022

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Zon in stadsranden

Ambitie

circle-arrow-left house circle-arrow-right

We willen zonnepanelen inpassen in stads- en
Streefwaarde
15 GWh (= 15 hectare)

dorpsranden. Hierbij ligt onze focus op
Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle.

Ambitie
2030
100%

Planning
• Oktober 2022: start eilandbrede verkenning Zon in
stadsranden naar de ruimtelijke mogelijkheden en
inpasbaarheid, financiële haalbaarheid en de
relatie met geothermie.
• Verkenning stadsranden wordt naar verwachting
in maart 2023 afgerond

Benut deel
0 GWh
0%

Stadsranden

Stand 1-7-2022

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Recreatief energielandschap Noordrand Voorne-Putten

Ambitie

circle-arrow-left house circle-arrow-right

We willen meer opwek realiseren in de Noordrand van

Streefwaarde
115 GWh (= 115 hectare)

het eiland Voorne-Putten. Binnen de locatiegrenzen
van de huidige windprojecten onderzoeken we de

Ambitie
2030
100%

mogelijkheden tot uitbreiding van capaciteit en/of het
aantal windturbines én of we een combinatie kunnen
maken met zonnepanelen. We onderzoeken ook of er
andere kansrijke plekken in de Noordrand zijn om
zonneweides te integreren in het landschap.

Planning
• De vier gemeenten onderzoeken optimalisering
van eigen lokale windprojecten en combinatie
met zonne-energie
• Gemeente Nissewaard voert momenteel een
brede verkenning uit naar de opgaven, wensen en
ambities die spelen in het Nissewaardse deel van
de Noordrand. Afronding verkenning verwacht in
oktober 2022.

Benut deel
0 GWh
0%

Zoekgebied

Stand 1-7-2022

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Zon in open landschap

Ambitie

circle-arrow-left house circle-arrow-right

We willen onderzoeken of duurzame
Streefwaarde
5 GWh (= 5 hectare)

energieopwek met zonnevelden mogelijk is in het
open landschap, specifiek in de jonge

Ambitie
2030
100%

zeekleipolders.

Planning
• 2022-2023: De Provincie Zuid-Holland (PZH) herijkt
momenteel de Module Energie in het
Omgevingsbeleid. Hieruit moet eerst blijken of
de provincie zon in open landschap wil toestaan.
Op basis hiervan worden vervolgstappen bepaald.

Benut deel
0 GWh
0%

Zoekgebied

Stand 1-7-2022

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Warmtesysteem/geothermie
Voorne-Putten
Optimaliseren benutten
transportleidingen R'damse regio
Warmtesysteem oostzijde
Rotterdamse regio

Masterplan Warmtestructuur Voorne-Putten

Ambitie
We willen, samen met een stakeholderplatform,
een richtinggevend toekomstbeeld ontwerpen

circle-arrow-left house circle-arrow-right

van de warmtestructuur op Voorne-Putten.
Zodat we voor nu en in de toekomst weten wat
de logische volgende stappen zijn in de transitie
naar duurzame warmte.

Planning
• Eerste kwartaal 2023: Opzetten stakeholderplatform
• Oktober 2023: Oplevering van een gedragen
Masterplan Warmtestructuur Voorne-Putten,
inclusief uitvoeringsstrategie. Waarbij we de
uitgangspunten en randvoorwaarden van de
Warmtetransitievisie Voorne-Putten volgen.

Masterplan
Warmtestructuur
Voorne-Putten

Schets van de mogelijke warmtestructuur.

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Rol van de gemeente bij warmteontwikkeling,
exploitatie en transport

Ambitie
Gemeenten kunnen verschillende rollen innemen
bij warmteontwikkeling, exploitatie en transport.

circle-arrow-left house circle-arrow-right

We willen de verschillende scenario’s en
bijbehorende consequenties inzichtelijk maken.
Zodat de gemeenten besluiten kunnen nemen
over hun rol in de warmtetransitie én over het
meewegen van de belangen van bewoners.

Planning
• 1ste kwartaal 2023: Oplevering notitie over de
scenario’s en consequenties. Deze sluit aan bij het

Notitie
Scenario’s en
Consequenties

Masterplan Warmtestructuur Voorne-Putten.

Fase
Valt af/ niet realiseerbaar

Nog niet in een fase

Initiatieffase

Voorverkenning

Verkenning

Planvorming

Realisatie

Exploitatie
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Kijk voor meer informatie op
www.energiekvoorneputten.nl

