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VERZONUEN iiiil Zillifl 

Geachte raadsleden,

Met het Energieakkoord Holland Rijnland werken we in de regio samen aan het 
behalen van de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Een van de 
uitvoeringslijnen waaraan gewerkt wordt is Ruimte en Energie. Voor 2025 is 
hiervoor een concreet tussendoel gesteld namelijk het opwekken van 2,5 PJ 
duurzame energie via zon en wind in de regio. Concreet betekent dit circa 75.000 
woningen met zonnepanelen, 250 ha zonnevelden en 30 windturbines van 3,3 MW.
0m zowel de ambitie als tussendoel te kunnen bereiken, is ruimte nodig voor de 
opwek van duurzame energie. Het huidige ruimtelijke beleid van de provincie 
Zuid~Hol|and biedt daartoe niet voldoende mogelijkheden. ln regionaal verband 
wordt daarom gepleit voor meer ruimte voor opwek van duurzame energie.

Waarom deze brief aan de provincie?
Bij eerdere gelegenheden zijn vanuit Holland Rijnland inspraakreacties 
verstuurd op het ruimtelijk en omgevingsbeleid van de provincie. Dit was bedoeld 
als pleidooi voor het oprekken van de ruimtelijke kaders ten aanzien van de opwek 
van grootschalige duurzame energie. Ook wij hebben gesprekken gevoerd met de 
provincie in het kader van de haalbaarheidsonderzoek Windenergie in Leiderdorp.
Met het oog op de provinciale verkiezingen is dit hét moment om dit onderwerp op 
de onderhandelings-tafel voor de nieuwe Provinciale Staten te krijgen.

De brief aan de provincie is bedoeld om de nieuwe Provinciale Staten te informeren 
over dat we als regio (Holland Rijnland) een intensief proces hebben doorlopen dat 
heeft geresulteerd in gedragen richtinggevende principes voor de verdere 
uitwerking van de duurzame opweklocaties. Dat omvat zowel ruimtelijke principes 
als sociaal-economische principes (als bijlage toegevoegd).
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Voor de korte termijn (tot 2025) is de eerste ruimtelijk zoekrichting naar mogelijke 
opweklocaties langs bestaande infrastructuur. Voor de langere termijn gaat dit om 
een eventuele verdere verruiming van provinciale kaders,om zo de gezamenlijke 
ambities voor 2050 te kunnen realiseren. Sociaal-economische principes voor de 
opwek zijn gericht op het borgen van draagvlak bij bewoners. Door toepassing van 
deze principes worden de lusten en de lasten van deze opwek eerlijk verdeeld en 
wordt gezorgd voor een gelijk speelveld in de regio. Met de brief doen we als regio 
het aanbod een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie en 
vragen we Provinciale Staten hiervoor de mogelijkheden te scheppen. Daarbij geven 
we de ruimtelijke en sociaal-economische principes mee als richting voor het 
vervolg. Met de brief verzoeken we de Provincie om samen verder te werken aan de 
bijbehorende ruimtelijke inpassing.

Status bij/age met de sociaal-economische en ruimtelijke principes 
De sociaal-economische en ruimtelijke principes worden beschouwd als collectieve 
opbrengst van de interactie met stakeholders van de afgelopen periode. Ze zijn 
onder meer bedoeld om een collectieve richting te geven aan concretisering voor 
duurzame opwek binnen onze regio. Bij een nadere uitwerking zullen de formele 
juridische status en afdwingbaarheid een aandachtspunt vormen. De verder 
uitgewerkte principes moeten in een later stadium nog door de individuele 
gemeenten vastgesteld worden.

Bredere context 
Na ondertekening van het (nationale) Klimaatakkoord wordt duidelijk hoe het 
Energieakkoord Holland Rijnland in overeenstemming kan worden gebracht met de 
voorwaarden voor een Regionale Energie Strategie Op dit moment is relevant 
dat het onderwerp van de brief aan de Provincie zich beperkt tot aspect van de 
Regionale Energiestrategie. Dit is namelijk het onderdeel duurzaam opgewekte 
elektriciteit, waarbij de focus nu ligt op de zoekrichting voor de ambitie tot 2025 uit 
het Energieakkoord Holland Rijnland. Het andere verplichte onderdeel in de RES is 
de verwarming van de duurzaam gebouwde omgeving. De RES landt uiteindelijk in 
het omgevingsinstrumentarium, waarvan vaststelling een bevoegdheid van de raden 
is.

Proces vaststelling en versturen brief 
Conform bespreking in het PHO+ van 30 januari vindt vrijgave van de brief en 
bijlagen voor verzending plaats in het Algemeen Bestuur van 13 maart, waarna 
deze uiterlijk 21 maart aan de provincie verstuurd wordt. Eventuele resterende 
(zwaarwegende)opmerkingen kunt u tijdens de AB vergadering van 13 maart 
inbrengen.

Hoogachtend,

LM. Driessen-Janse 
burgemeester 
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Aanbod voor duurzame opwekking energie en verzoek verruiming ruimtelijk 
kader 

Geachte statenleden,

De energietransitie, we kunnen er niet meer omheen. Het vraagt inzet van alle 
gemeenten en ook van provincies, Rijk, bedrijven en burgers.

Via deze brief biedt de regio Holland Rijnland aan bij te dragen aan duurzame 
opwekking van energie Tegelijkertijd vragen we u om hiervoor de mogelijkheden te 
scheppen: wij constateren dat het provinciale, ruimtelijke kader momenteel 
conserverend en restrictief is en dat we daarmee onze doelstelling ten aanzien van 
duurzame opwekking niet gaan halen.

Het energieakkoord van Holland Rijnland uit 2017 is ambitieus en kent concrete 
doelstellingen. Aan de uitvoering daarvan wordt inmiddels hard gewerkt. Zie voor 
een nadere toelichting bijlage Onderdeel hiervan is de regionale doelstelling om 
op korte termijn (2025) 2,5 PJ aan duurzame opwek (zon en wind) te realiseren.
Aangevuld met minimaal 4,4 PJ duurzame opwek voor de lange termijn om 
te voldoen aan een minimale venNachte vraag aan elektriciteit van 6,9 PJ.

Deze opgave is het afgelopen jaar ruimtelijk verkend met raadsleden uit alle 
gemeenten binnen Holland Rijnland en stakeholders, Dit heeft geleid tot voorlopige 
principes, die richting geven aan het nader uitwerken van de inpassing en verdere 
planvorming en ontwikkeling van duurzame opwek in de regio. Deze voorlopige 
sociaal-economische en ruimtelijke principes treft u als bijlage Het streven is om 
deze principes in de komende periode door te ontwikkelen tot kaders, waarbij de 
formele juridische status en afdwingbaarheid een aandachtspunt vormen. Wij 
hechten daarbij zeer aan een goede betrokkenheid van de gemeenteraden die 
uiteindelijk de kaders en de nog op te stellen regionale energiestrategie vast 
stellenWij willen daarbij tevens aangeven dat de regionale energiestrategie een 
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bouwsteen vormt voor de brede en meer integrale afweging die in 

omgevingsplannen gemaakt wordt.

De vermelde ruimtelijke principes kennen een onderscheid tussen de korte termijn 

(tot 2025) en langere termijn (2025 2050). Voor de korte termijn ambities PJ in 

2025) kwam de opwek langs bestaande infrastructuur duidelijk naar voren als 
interessante ruimtelijke zoekrichting. Een eerste globale verkenning in die lijn treft u 

aan als bijlage 

Beleid en regelgeving van de provincie (in elk geval de Visie Ruimte en Mobiliteit en 
straks Omgevingsbeleid) vormt hierbij een relevante invloedsfactor: Deze beperkt de 
realisatie van nieuwe windturbines1 en van grootschalige zonnevelden. Het behalen 
van onze, gezamenlijke regionale ambities, zeker voor de lange termijn, is hiervan 
sterk afhankelijk.

Ook zijn we er ons van bewust dat er in het kader van het nationale Klimaatakkoord 
rondom de Regionale Energiestrategiën (RESsen) nog gesprekken lopen en 
vanzelfsprekend zullen we ervoor zorgen dat we de afspraken zoals gemaakt in het 
Energieakkoord Holland Rijnland congruent worden aan de afspraken in het 
nationale Klimaatakkoord. We benadrukken, mogelijk ten overloede, dat het aanbod 
en verzoek in deze brief niet bedoeld is als RES, maar zich richt op concretisering 
van een specifiek onderdeel van de regionale ambitie.

Verzoek om verruiming regelgeving en samenwerking in het vervolgtraject 
ln het verlengde van voorgaande verzoeken wij u dan ook om op korte termijn in het 
provinciale omgevingsbeleid meer ruimte te maken voor initiatieven voor het 
opwekken van duurzame energie met zonnevelden en windturbines met een breed 
draagvlak, en daarbij aan te sluiten in het proces dat wij momenteel met 17 partijen 
inzetten Dat betreft het verruimen:

van de mogelijkheden om duurzame elektriciteit langs infrastructuur op te 
wekken met het oog op de doelstelling van 2,5 PJ in 2025;
van de provinciale kaders in bredere zin met het oog op de lange termijn 
doelstelling.

Vl¿j vragen u om hierover het gesprek aan te gaan en hierin samen op te trekken. En 
hiermee toe te werken naar aangepast en passend omgevingsbeleid met meer 
ruimte voor bovengenoemde initiatieven. Wij nodigen u tevens uit om in het kader 
van het Regionaal Energieakkoord actief deel te nemen aan het maatschappelijke 
gesprek over windenergie en zonnevelden dat komende periode doorlopen zal 
worden. Ook nodigen wij u van harte uit om samen met ons met de rijksoverheid in 
gesprek te gaan want ook daar bestaan belemmeringen die weggenomen moeten 
worden om de verduurzaming van onze energievoorziening mogelijk te maken.

1 Momenteel staan er 4 turbines bij Heineken langs de N11, 4 bij Alphen aan den 
Rijn langs de N11, Daarnaast worden deze zomer 2 turbines herplaatst langs A4 bij 
Zoeterwoude (Papemeer), Tevens zijn er twee locaties voor windturbines door de 
provincie aangewezen: bij Akzo in Teylingen en een bij het Valkenburgse Meer 
in Katwijk.
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We verzoeken u met klem dit aanbod te verzilveren door in een nieuwe 
statenperiode ruimte te bieden voor het realiseren van onze ambities. Graag gaan 
we daarbij met u in gesprek over de vormgeving van het vervolgtraject.

Hoogachtend,
net Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland,
de secretaris-directeur, de voorzitter,

Bakker Haiti. Lenferink 

Billagen:
lv Context: Energieakkoord Holland Rijnland, RES en vervolg 

Voorlopige sociaal-economische en ruimtelijke principes 
Een eerste globale verkenning naar opwekkingsmogelijkneden van duurzame 
energie langs infrastructuur 
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Energieokkooro'
Hoilurwj Rijnlorid 

BIJLAGE 1 
CONTEXT: ENERGIEAKKOORD, RES EN VERVOLG 

Energieakkoord Holland Rijnland 
Op 27 september 2017 ondertekenden achttien partijen het Energieakkoord Holland 
Rijnland. De ondertekenaars waren de veertien gemeenten van de regio Holland 
Rijnland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland,
de regio Holland Rijnland en uw provincie Zuid~Holland Deze partijen werken samen 
aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Voor 2025 
zijn concrete tussendoelen gesteld: realiseren van 2,5 PJ energiebesparing, 2,5 PJ 
extra duurzame energie opwekken via zon en wind (dat zijn zo'n 75.000 woningen 
met zonnepanelen, 250 ha zonnevelden en 30 windturbines van 3,3 het 
stimuleren van andere duurzame alternatieven en het stevig inzetten op de 
warmtetransitie4 
Deze regionale ambitie versterkt en verenigt de lokale duurzaamheidsambities, zoals 
verwoord in de coalitieakkoorden. Dat doen we door de handen ineen te slaan. Door 
regionaal te organiseren behalen we schaalvoordelen, versnellen we trajecten en 
hebben we meer impact.

Hiervoor werken we samen langs vijf uitvoeringslijnen:
Ruimte en Energie: We stimuleren en faciliteren lokale initiatieven voor 
zonnevelden en windenergie;
Warmte: We zoeken naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame,
aardgasloze, warmtevoorziening in Holland Rijnland. We gaan restwarmte 
en bodemenergie beter benutten. Dit krijgt vorm via onder meer lokale 
transitievisies warmte en een regionale warmtevisie;
Energiebesparing: Als overheden geven wij het goede voorbeeld door 
stapsgewijs maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en uiteindelijk 
energieneutraal te maken. Wij zijn aanjager voor energiebesparing in de 
bestaande bouw en nieuwbouw;
Zon op daken: Doel is orn zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen op 
publieke en private daken van particulieren, bedrijven, sportverenigingen,
scholen of gemeentelijk vastgoed. We werken samen met burgerinitiatieven,
investeringsmaatschappijen en woningbouwcorporaties;
Duurzame mobiliteit: We faciliteren duurzame mobiliteit en duurzame 
logistiek. Hierbij werken we aan drie concrete projecten: laadpalenbeleid;
autodelen en duurzaam doelgroepenvervoer.

Meer over het Energieakkoord kunt u vinden op de website wwwwi'zijnOan,
waarbij ON staat voor het gezamenlijke platform “Op naar Neutraal'.

Het Energieakkoord als Regionale Energiestrategie 
ln het Klimaatakkoord krijgen de Regionale Energiestrategieën (afgekort tot 
RESsen) een sterke positie. Elke gemeente wordt geacht onderdeel uit te maken 
van een energieregio. Deze RESsen dienen een halfjaar na vaststelling van het 
Klimaatakkoord aan te geven wat het regionale aanbod (de regionale bijdrage aan 
de nationale opgave) wordt. Dat wordt vervolgens bij elkaar opgeteld en getoetst aan 
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Energiectkkoorcl 
'Holland Rijnland 

een landelijke verdeelsystematiek. Volgens de huidige inzichten ligt er dan eind 2019 

een definitieve versie van de RES.

De Zuid~Hollandse regio's lopen voorop in de energietransitie. Vergeleken met 

andere regio's heeft onze regio al behoorlijke stappen gemaakt in de 
energietransitie. Niet alleen qua structuur, juist ook wat betreft inhoudelijke stappen 
(elektriciteit en gebouwde omgeving) om te komen tot een energieneutrale regio. Wij 
zien ons Regionaal Energieakkoord dan ook als een eerste versie van de RES.

Mogelijke (inhoudelijke, procesmatige) consequenties van het Klimaatakkoord voor 
het regionale energieakkoord worden na ondertekening van het Klimaatakkoord in 

beeld gebracht.

Het regionale aanbod in Holland Rijnland: opwekking van 2,5 PJ in 2025 
Onderzoek door bureau Posad uit 2016, laat zien dat de regio in 2050 naar 
verwachting 26,8 PJ aan energie vraagt. Die willen we zo veel mogelijk binnen onze 
eigen regio duurzaam opwekken Wanneer we alle potenties benutten, kunnen we in 
2050 23,8 PJ zelf duurzaam opwekken. Dat zal een stevige impact hebben op de 
ruimte omdat dit voornamelijk opgewekt zal moeten worden via zonnevelden en 
windmolens.

Het afgelopen jaar is deze opgave nader verkend met betrokkenen, Eerst in 
ambtelijke, ruimtelijke ateliers en voor de zomer met raadsleden in zogenaamde 
'serious gamesy Ruimte en Energie. De ruimtelijke (on)mogelijkheden en dilemmas 
van windmolens en zonnevelden in de regio zijn in deze sessies verder in kaart 
gebracht. Dit had mede tot doel om de bewustwording van het thema energie en de 
complexiteit van deze opgave bij de raden onder de aandacht te brengen. Deze 
sessies hebben een vervolg gekregen in drie bijeenkomsten (in de drie subregiots),
waarvoor de belangrijkste regionale stakeholders voor het thema energie en ruimte 
zijn benaderd.

Op basis van de opbrengsten van dit traject zijn concept principes benoemd, die 
richting geven bij het nader uitwerken van de inpassing en verdere planvorming en 
ontwikkeling van duurzame opwek in de regio. Deze sociaal-economische en 
ruimtelijke principes treft u als bijlage Streven is om deze in het vervolgproces 
door te ontwikkelen tot regionale kaders, waarbij formele juridische status en 
haalbaarheid een aandachtspunt vormen.

Voor wat betreft de concept ruimtelijke principes is in het verlengde van de 
bijeenkomsten van afgelopen jaar in de zoekrichtingen een onderscheid 
aangebracht tussen de korte termijn (tot 2025) en langere termijn (2025 2050). Met 
het oog op de korte termijn ambities PJ in 2025) kwam de opwek langs 
bestaande infrastructuur duidelijk naar voren als interessante ruimtelijke 
zoekrichting. Een eerste globale verkenning in die lijn treft u als bijlage 3 aan` Deze 
is besproken in de Stuurgroep Regionale Energietransitie, het 
Portefeuillehoudersoverleg Energie, in het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en 
in alle colleges en raden van de gemeenten in Holland Rijnland.
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Fbergiecikkoord 
Holland Rijnland 

BIJLAGE 2 
VOORLOPIGE RUIMTELIJKE EN SOCIAAL-ECONOMISCHE PRINCIPES BIJ DE OPWEKKING 
VAN DUURZAME ENERGIE IN HOLLAND RIJNLAND 

Hieronder wordt een voorstel gedaan voor ruimtelijke en sociaal~economische principes die de 
gemeenten in Holland Rijnland aan de voorkant meegeven aan initiatiefnemers en ontwikkelaars die in 
willen spelen op de behoefte aan de opwekking van duurzame energie in de regio (doelstellingen: 2,5 
PJ in 2025 en 6,9 PJ in 2050). De voorlopige sociaal-economische principes zijn al eerder besproken in 
Stuurgroep en PHO+ Energie. De ruimtelijke principes zijn afkomstig uit de stakeholdersbijeenkomsten 
en de daarvoor gehouden “serious games Ruimte en Energie' met beleidsmedewerkers en raden.

lnitiatieven voor het realiseren van windenergie en zonnevelden, waaraan de gemeenten in Holland 
Rijnland medewerking verlenen, dienen rekening te houden met de onderstaande principes 

Sociaal-economische principes:
Het initiatief dient een bijdrage te leveren aan het regionale Energieakkoord Holland Rijnland en 
aan de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid;
Met participatie dient in een zo vroeg mogelijk stadium te worden gestart: het draagvlak is het 
grootst als omwonenden en andere belanghebbenden nog kunnen meedenken over 
keuzemogelijkheden;
Bij elk initiatief dient samen met omwonenden en andere belanghebbenden een participatieplan 
opgesteld te worden waarin wordt aangegeven wat de mogelijkheden voor hen zijn om te 
participeren in de ontwikkeling en exploitatie van het project. Afspraken gemaakt in dit 
participatieplan zullen onvoonivaardelijk worden overgenomen indien het eigendom van het project 
wordt overgedragen aan een andere partij dan degene die het participatieplan heeft 
opgesteld/ondertekend;
Voor participatie is minimaal de “Gedragscode Acceptatie Participatie Windenergie op Land" van 
de NWEA het uitgangspunt, waarbij de richtlijnen voor participatie niet alleen op wind maar ook op 
zon van toepassing zijn. Het doel van de Gedragscode is dat de omgeving volwaardig kan 
meepraten over een project zodat de belangen van iedereen serieus worden meegenomen. Op 
termijn kan de nog op te stellen uitwerking van de Green Deal Participatie van de omgeving bij 
duurzame energieprojecten uitgangspunt worden;

o Voor de financiele compensatie wordt uitgegaan van de uitkomsten van de dialoog met de 
omgeving, zoals opgenomen in het participatieplan. Deze financiële participatie kan op diverse 
manieren worden ingevuld: gebiedsfonds, korting op energierekening, uitgiften van obligaties,
deelname via coöperatie etc. Dit wordt in overleg tussen initiatiefnemers en omgeving bepaald en 
vastgelegd als onderdeel van het participatieplan;
Wind› en zonprojecten die cooperatief ontwikkeld zijn, en dus van en voor de eigen inwoners en 
lokale ondernemers zijn, hebben sterk de voorkeur;
Er wordt gewerkt met aflopende regels: een hoge mate van participatie, compensatie en 
bescherming van omwonenden dichtbij een energiepark (omdat daar impact het grootst maar 
ook afnemende participatie, compensatie en bescherming naarmate de afstand groter wordt (en 
impact afneemt). Onder compensatie wordt financiele participatie verstaan, zoals mede-
eigenaarschap, financiele deelneming, lokaal fonds, omwonendenregeling of schadevergoeding.
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Energieokkocrd 
Holland Rijniorid 

Ruimtelijke principes:
Bij voorkeur is sprake van meervoudig ruimtegebruik, waarbij het opwekken van duurzame energie 
wordt gecombineerd met een andere functie combinatie wind en zon, waterberging, landbouw,

natuur- en recreatie);
De initiatieven houden zoveel mogelijk rekening met bestaande functies in het gebied en gassen de 
windturbines of zonnevelden zo goed mogelijk in in het bestaande landschap;

Naast inpassing in het bestaande landschap kan ook gekozen worden voor het accentueren van 
reeds bestaande structuren, zoals bijvoorbeeld weg~ of andere lijninfrastructuur of een 
cultuurhistorisch landschap dat benadrukt kan worden door windmolens of zonnevelden aan de 
rand te plaatsen langs de Romeinse Limes);
Omwonenden en andere belanghebbenden dienen zowel in organisatorische als financiële zin te 
worden betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van een wind- en/ot zonnepark.
Bij de beoordeling van de ruimtelijke uitgangspunten dienen in ieder geval een visualisaties van het 

project te worden aangeleverd. Daarbij dient het project vanuit verschillende posities zichtbaar te 
worden gemaakt. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van SD simulaties.
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Gp naar iii 
Energieokkoord 
Hoiicind Rijnland 

BIJLAGE 3 
EEN EERSTE GLOBALE VERKENNING NAAR OPWEKKINGSMOGELIJKHEDEN VAN 
DUURZAME ENERGIE LANGS INFRASTRUCTUUR 

Onderwerp: Voorkeursrichting als vertrekpunt voor het verzilveren van de doelstelling van 2025 ten 
aanzien van opwekking van hernieuwbare energie PJ)

Context 
ln de bijeenkomsten met stakeholders in de regio Holland Rijnland is verkend welke mogelijkheden 
bestaan voor de ruimtelijke inpassing van de opwekking van hernieuwbare energie, te noemen zonne-
en windenergie. Dit gebeurde tegen de achtergrond van de ambitie uit het Regionale Energieakkoord.
Hierin hebben regiopartijen uitgesproken dat ze in 2025 2,5 PJ aan opwek van duurzame elektriciteit 
in de regio gerealiseerd willen hebben.

Een belangrijke uitkomst van deze bijeenkomsten was dat de koppeling van hernieuwbare 
energieopwekking aan infrastructuur door vrijwel alle deelnemers als een quickwin wordt gezien.
Hoewel de motivatie voor deze voorkeur voor betrokkenen uiteenliep, waren de voornaamste 
argumenten:

Aansluiten bij bestaande ordening in het landschap (zoals cultuurhistorische elementen maar 
zeker ook weginfrastructuur) wordt gezien als positief dan wel minder negatief dan alternatieven;
Verwachting is dat relatief veel benodigde gronden al in eigendom van overheidspartijen is,
waardoor dit relatief snel en tegen beperkte kosten kan worden gerealiseerd;
Er op deze manier een verdeling van de opwekvoorzieningen binnen de regio ontstaat.

Daarnaast zijn ook andere zoekrichtingen genoemd die voor de langere termijn richting kunnen 
bieden, zowel op conventionele (agrarisch gebied) als minder conventionele plekken (duinen,
wateren). Deze krijgen een plek in het vervolgproces.

Doel: Waarom een voorkeursrichting?
Deze memo geeft nadere duiding aan de eerste voorkeursrichting om de hernieuwbare energie aan 
weginfrastructuur te koppelen. De voorkeursrichting is bedoeld als een eerste onderzoeksrichting. Op 
basis van deze onderzoeksrichting willen we verkennen waar en op welke manier de ambitie van 
Holland Rijnland van 2,5 PJ opwekking van hernieuwbare energie in 2025 kan worden verzilverd. Het 
uitspreken van een voorkeursrichting helpt om de duurzaamheidsambities tijdig te kunnen 
waarmaken. ln deze bijlage geven we inzicht in de opbouw en de maximale opwekpotentie van deze 
koppeling van energie langs weginfrastructuur. Wat verstaan we er in het beginsel onder en wat levert 
het op? Dit is een eerste voorzichtige oefening aan de hand van kengetallen. Hierbij willen we 
benadrukken dat de voorkeursrichting enkel is ingegeven vanuit de ruimtelijke inpassing van 
hernieuwbare energie-opwekking. We hebben nog niet gekeken naar andere ruimtelijke opgaven en 
naar relevante aspecten zoals financiën en de capaciteit van het elektriciteitsnet.
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Afb: Impressie van koppeling van energieopwekking langs infrastructuur 

Uitgangspunten koppeling van energie langs weginfrastructuur 
Definitie: Infrastructuur binnen Holland Rijnland 
De regio Holland Rijnland telt in totaal bijna 500 km aan infrastructuur, verdeeld over:

A-wegen: 35 km 
o N-wegen: 190 

Spoorwegen: 110 km 
Vaarwegen: 160 km 

infrastructuur van een lagere schaal (lokale wegen, ¿etspaden, laten we bij deze grove kenschets 
buiten beschouwing. Het is voor te stellen dat bij deze schaal van infrastructuur een meer 
kleinschalige energieopwekking passender is, met tot gevolg dat het energiepotentieel marginaal is 
vergeleken met bovenstaande onderdelen.

Methode: Benadering van ruimtelijk technisch maximale potentie en invloed van restricties 
Langs infrastructuur zijn er vele plekken waaraan je energieopwekking kan koppelen. Denk naast een 
opstelling van wind of zonneveld langs de weg aan zonnepanelen in de middenberm, of aan 
geluidsschermen, taluds bij op- en afritten of overkappingen bij tankstations.

Om een grove inschatting te kunnen doen, gaan we uit van de meeste voor de hand liggende 
plaatsingsprincipes, te noemen:

Windturbines als een lijnopstelling aan zijde van de weg vaar- en spoorwegen)
o Zonnepanelen in de middenberm en N-wegen)
o Zonnepanelen langs de kade (Vaarwegen)

Zonnepanelen geintegreerd in geluidsschermen vaar- en spoorwegen)

Hoeveel kunnen we maximaal aan energie opwekken als we bijvoorbeeld alle A-wegen in de regio 
aan zijde van de weg benutten om windturbines van een bepaald type te plaatsen? Aan de hand 
van bovenstaande ruimtelijke plaatsingsprincipes hebben we per type infrastructuur berekend wat in 
theorie ruimtelijk maximaal is op te wekken. Bij de potentie van windenenergie kijken we daarbij zowel 
naar de opstelling van kleine MW) als grote windturbines.
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Zoals hiervoor beschreven bestaat de hiervoor benoemde benadering van het energiepotentieel 
alleen in theorie. ln de praktijk gelden er allerlei restricties voor de plaatsingsmogelijkheden voor 
windturbines en zonnepanelen. Daartoe hebben we per type infrastructuur ook de invloed van 
restricties in beeld gebracht. Onder restricties verstaan we restricties die voortkomen uit landelijke 
normen ten aanzien van veiligheid en milieu en restricties vanuit ruimtelijk beleid ten behoeve van 
behoud van natuur, erfgoed, etc, De restricties ten aanzien van veiligheid en milieu beperkt de 
ruimtelijke mogelijkheden voor opwekking in de buurt van woongebieden, hoogspannings- en 
gasleidingen, spoor- en vaarwegen. De restricties vanuit ruimtelijk beleid zijn bedoeld om opwekking 
in natuur-, stilte-, en in bossen te ontzien.

Eerste inschatting potentie van opwekking hernieuwbare energie langs infrastructuur 
ln onderstaande tabel geven we een overzicht weer van de verwachte potentie van opwekking per 
type infrastructuur, met en zonder restricties. Dit is zoals gezegd een grove kenschets van het 
potentieel als de regio maximaal inzet om hernieuwbare energieopwekking langs infrastructuur te 
positioneren. Let wel, de cijfers zeggen alleen iets over maxima bij bepaalde plaatsingsprincipes en 
nog niets over of plaatsing langs infrastructuur een gewenst landschappelijk beeld opleveren of laat 
staan, financieel of maatschappelijk haalbaar zijn.
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Tabel Potentie per type infrastructuur bij bepaalde plaatsingsprincipes (zie toelichting)

Toelichting tabel:

De potenties zijn op basis van de volgende plaatsingsprincipes:
Vi¿nd (wegen, spoor, vaarwegen en kleine en grote turbines): 2 turbines per kilometer, 1 rij 
langs de weg 
Zon bij wegen: opstelling in middenberm en geluidsschermen benutting)
Zon bij vaarwegen: 2 rijen langs dijken en veenlandschap 
Zon bij spoor: Op het spoor en geluidsschermen 
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Onder 'restricties'(kolom 2 en worden zowel restricties voor landelijke normen als restricties voor 

ruimtelijk beleid verstaan.

Bij deze grove kenschets gaan we uit van een opstelling met type windturbine, ofwel 3,0MW 

(kolom 1 of of 0,9 MW (kolom 3 of Uitkomsten worden met bij elkaar opgeteld 

Op basis van de eerste inschatting van de voorkeursrichting is te constateren dat:

De voorkeursrichting voor opwekking langs infrastructuur rekening houdend met de restricties een 

grote bijdrage kan leveren aan de ambitie van 2,5 PJ in 2025. De meeste potentie levert de 
combinatie op van het plaatsen van de 0,9 MW windturbines (kolom en zonnepanelen langs 

alle genoemde infrastructuur (kolom Deze combinatie levert bij elkaar ca 2,1 PJ op.
Om de voor de ambitie van geambieerde 2,5 PJ volledig invulling te geven langs infrastructuur, is 
het zinvol om de restricties nader onder de loep te nemen (is er versoepeling mogelijk, en zo ja 
waar en onder welke voorwaarden) of elders plaatsingsmogelijkheden te onderzoeken.
De potentie van opwekking van zonne-energie langs infrastructuur is marginaal in vergelijking met 
de potentie van windenergie.


