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Onderwerp 

Klimaatneutraal 2040: Transitieplan Elektriciteit 

Voorstel 

1. Kennis te nemen van het Transitieplan Elektriciteit; 

2. De rol van de gemeente te definiëren als snelle volger; 

3. Daarbij als uitgangspunt te bepalen dat zoveel mogelijk lokale deelname wordt nagestreefd; 

4. Het college opdracht te geven 9 ‘no regret’ versnellingsprojecten te prioriteren en voor te 

bereiden, te weten:  

1. vraagbundeling zon op bedrijfsdaken; 

2. versnellen zon op boerendaken; 

3. ondersteuning ‘windontwikkeling op boerenland’; 

4. inzetten op realisatie buurtmolen; 

    5. zonneprojecten op gemeentedaken en –grond;  

6. onderzoek naar combinatie zon en waterberging;  

7. inzetten op realisatie 40 hectare zonneveld met korte exploitatietermijn; 

8. communicatietraject duurzaamheid; 

9. continuering collectieve inkoopacties en prestatieafspraken met GroenWest; 

5.  Het college opdracht te geven oktober 2019, na participatie van onze inwoners, met een 

voorstel te komen voor een verdeling tussen zon- en windenergie; 

6.   In te stemmen om het restant van € 35.000 van het jaarbudget 2017 in 2018 in te zetten voor 

de kosten van het transitieplan Elektriciteit. 
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Inleiding 

In 2040 klimaatneutraal zijn, dat is onze ambitie. Deze ambitie heeft u raadsbreed uitgesproken met 

de motie Klimaatneutraal 2040 (juni 2016). Als uitwerking daarvan stelde u in april 2017 het 

Spoorboekje klimaatneutraal 2040 vast. Hierin is de opgave uitgewerkt en zijn korte (spoor 1) en lange 

termijn (spoor 2) projecten benoemd. Met dit voorstel geeft u het college als uitwerking van spoor 2 

verdere kaders mee voor de realisatie van uw ambitie. 

 

De opgave is 2.662 terrajoule (TJ) duurzaam op te wekken in 2040. Deze energievraag is grofweg 

opgebouwd uit een elektriciteitsvraag en een warmtevraag. Zoals afgesproken in het Spoorboekje ligt 

nu een voorstel voor hoe de elektriciteitsvraag 1.251 TJ duurzaam in te vullen. Concreet hebben we 

het dan over zonnepanelen en windmolens.  

 

De kern van dit voorstel is het transitieplan Elektriciteit opgesteld door het bureau Squarewise, in 

samenwerking met de ambtelijke organisatie. Op 21 november 2017 heeft er een informele 

raadsbijeenkomst plaatsgevonden waar de bevindingen tot dat moment zijn gepresenteerd en 

besproken. Squarewise heeft uitgewerkt wat er voor nodig is om tot een volledig duurzame opwek van 

elektriciteit in onze gemeente te komen en adviseren 9 versnellingsprojecten in combinatie met 

vervolgonderzoek.  

 

Het transitieplan maakt inzichtelijk dat het geen door de grootte van de opgave geen vraag is tussen 

zonnepanelen óf windmolens, maar in welke verhouding. Daarbij is het ten aanzien van zonne-energie  

geen keuze tussen dak óf in het veld, maar hoeveel realisatie in het veld in combinatie met maximaal 

gebruik van daken.  

 

De elektriciteitsvraag hangt samen met de vraag naar warmte. Daar waar nu veelal aardgas wordt 

gebruikt zal warmte in de toekomst vooral met elektriciteit worden gegenereerd. Deze extra 

elektriciteitsvraag is meegenomen in het voorliggende voorstel.  Het voorstel over de warmtevraag 

volgt in Q2. In de voorbereiding van de voorstellen  heeft zoveel als mogelijk afstemming 

plaatsgevonden. 

 

Beoogd effect 

Klimaatneutraal (gedefinieerd als CO2 neutraal) in 2040. 

Argumenten 

1.1 Het transitieplan geeft een goed inzicht in de opgave op basis van huidige kennis 

Om in 2040 CO2 neutraal te zijn, is er 1.251 TJ aan duurzame elektriciteitsopwekking nodig. Het 

transitieplan geeft goed inzicht wat er voor nodig is dit te realiseren. Concreet komt het neer op 

zonnepanelen en windmolens. Daarbij wordt ook rekening gehouden met toekomstige innovaties. 

 

1.2 Het transitieplan geeft praktische handvatten waarmee we vandaag aan de slag kunnen 
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Hoewel 2040 nog ver weg is, is de opgave zo groot dat we deze niet voor ons uit kunnen 

schuiven. Het transitieplan benoemt daarom versnellingsprojecten waarmee concrete stappen 

worden gezet en ervaring wordt opgedaan met zowel zonne- als windprojecten.  

 

2.1 De rol van snelle volger geeft een goed uitgangspositie de ambitie zo effectief en efficiënt mogelijk 

te realiseren  

Door te kiezen voor de rol van snelle volger hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden (hetgeen 

koplopers doen) maar kunnen we goede voorbeelden van elders hier toepasbaar maken. 

Daarmee blijft de aanpak van de opgave ook gelijke tred lopen met de toename van de 

elektriciteitsvraag. We laten de situatie dus niet eerst nog verslechteren voordat we in actie 

komen. Hiermee beperken we het risico het einddoel niet te halen. De rol van snelle volger geeft 

bovendien voldoende ruimte voor dialoog met de samenleving. 

 

3.1 Lokale deelname zorgt er voor dat de opbrengsten binnen onze gemeente blijven 

Met energieopwekking kan geld worden verdiend. Dit geldt voor zowel zonne- als windenergie. 

Bij beide technieken zijn er voorbeelden van projecten waarbij inwoners en omwonenden 

financieel (mee)profiteren. Hierbij kan gedacht worden aan energiecorporaties, 

postcoderoosprojecten, maar er zijn ook voorbeelden van grote windmolens waarin omwonenden 

kunnen deelnemen. 

 

3.2 Lokale deelname bevordert draagvlak 

Hoe meer de maatregelen die worden ingezet van de gemeenschap zijn hoe beter dat voor het 

draagvlak is. Als men kan profiteren van de voordelen zal men makkelijker met de nadelen 

kunnen leven.  

 

4.0 De voorbereiding van concrete projecten in gang zetten is noodzakelijk om onze ambitie te 

realiseren 

Er is nog ruim 20 jaar de tijd om onze ambitie te realiseren. Echter, de opgave is enorm en de 

realisatietermijn van projecten varieert tussen de 2 en 7 jaar. Concrete projecten maakt de 

opgave tastbaar voor onze inwoners, dat maakt het makkelijker daar de komende jaren een 

dialoog over te voeren.  

Uit onderzoek blijkt dat als een inwoner een eerste stap ten aanzien van  duurzaamheids-

maatregelen heeft genomen, de volgende aanzienlijk makkelijker wordt genomen. Hoe sneller de 

eerste stap is genomen hoe beter dus. 

Belangrijke notie is dat met deze projecten slechts een begin wordt gemaakt met het realiseren 

van voldoende duurzame opwek. 

 

4.1 Met vraagbundeling op bedrijfspanden worden met beperkte inspanning zichtbare, substantiële 

resultaten gerealiseerd 

Om onze ambitie te realiseren gaan we uit van een maximale realisatie van zonnepanelen op 

bestaande daken. Hiervan is de ruimtelijke impact immers het kleinst. Door een relatief kleine 

inspanning van de gemeente worden bedrijven gestimuleerd en geholpen zelf te investeren in 

zonnepanelen op hun bedrijfspand. Bovendien worden zijn  geholpen gebruik te maken van 

bestaande rijkssubsidie.  

 

4.2 Met het versnellen van zon op boerendaken wordt ingezet op maximaal dakgebruik 



 

Voorstel raad - documentnummer: 28445 - pagina 4  

Zoals hierboven aangegeven is het van belang dat maximaal gebruik wordt gemaakt van 

bestaande daken. Naast bedrijfsdaken zijn boerendaken hiervoor zeer geschikt. Met een 

versnellingsproject kunnen boeren worden ontzorgd en gestimuleerd hun dakoppervlak maximaal 

te gebruiken.  

 

4.3 Met ondersteuning van windontwikkeling op boerenland wordt het initiatief bij de markt gelaten en 

doen wij ervaring op met het vraagstuk 

Zoals hierboven gesteld ligt er geen keuze voor tussen zon en wind maar is het de vraag in welke 

verhouding De Ronde Venen het wil. Daarom is het goed initiatiefnemers te ondersteunen en  

ervaring op te doen met het vraagstuk. Bedoeld worden hier de grote molens. Dat dit gevoelig ligt 

is bekend, vandaar dat het initiatief bij de markt wordt gelaten.  

 

4.4 Met het inzetten op de realisatie van een buurtmolen wordt binnen de Schipholcontouren met 

lokale deelname windenergie opgewekt 

Een buurtmolen is een molen van circa 60 meter hoogte waarbij 450 huishoudens deelnemen. 

Deze molens zijn laag genoeg om binnen de Schipholcontouren te blijven. Door de deelname van 

huishoudens middels een postcoderoosproject is een dergelijke molen rendabel.  

Aangezien zoveel mogelijk lokale deelname uitgangspunt is en een buurtmolen een reële optie 

om windenergie op te wekken wordt voorgesteld te starten met de realisatie van een buurtmolen. 

Dat wil zeggen het zoeken naar inwoners die het willen trekken en hen faciliteren.  

 

4.5 Met de realisatie van zonneprojecten op gemeentedaken en –gronden benutten we ons eigendom 

om het goede voorbeeld te geven 

Ook in het Spoorboek werd al gesproken over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Daar 

zijn inmiddels de nodige stappen in gezet en dit moet verder doorgezet worden. Voorgesteld wordt 

dit te verbreden naar gemeentegronden en te onderzoeken of deze voor (tijdelijke) 

veldopstellingen benut kunnen worden. Hiermee maakt de gemeente de transitie zichtbaar en 

geeft de gemeente het goede voorbeeld. 

 

4.6 Met onderzoek naar de combinatie van zonnevelden en o.a. waterberging kunnen zonnevelden 

slim in het landschap worden ingepast. 

Door een combinatie van zonnevelden met andere functionaliteiten zoals bijvoorbeeld 

waterberging of geluidsschermen kan de ruimtelijke impact worden beperkt. De mogelijkheden 

hiertoe binnen de gemeente moeten nader worden onderzocht. 

 

4.7 Met het inzetten op realisatie van 40 hectare zonneveld met een korte exploitatietermijn maken we 

concreet stappen en leren we daarvan. 

Uit het rapport van Squarewise blijkt dat realisatie van de totale elektriciteitsopgave door 

zonnevelden 470 hectare vraagt. Indien gekozen wordt voor zo min mogelijk zonnevelden is nog 

altijd 125 hectare zonneveld nodig. Daarom is het belangrijk nu te beginnen met het ervaring 

opdoen met deze techniek. Bovendien melden zich al initiatiefnemers bij de gemeente. Gezien de 

verwachte maatschappelijke gevoeligheid kan gestreefd worden naar een zonneveld met een 

exploitatietermijn van 10 jaar. 

 

4.8 Met een breed communicatietraject duurzaamheid informeren we inwoners en nodigen hen uit zelf 

bij te dragen. 
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Nu we afstappen van fossiele brandstoffen zal dat opnieuw impact hebben op het landschap. De 

Ronde Venen is sterk gevormd door energiewinning, al realiseren we ons dat zelden. Bovendien 

is het kennis en bewustzijnsniveau ten aanzien van de duurzaamheidsopgave landelijk zeer 

beperkt, er is geen reden aan te nemen dat dat in onze gemeente anders is. De impact zal echter 

groot zijn. Naast de landschappelijke gevolgen zal van woningeigenaren verwacht mogen 

(moeten) worden dat zij veel aan energiebesparing gaan doen, zoals hun huis goed isoleren, en 

het dak gebruiken voor energieopwekking. Dit vraagt een goed en breed communicatietraject 

waarin onze inwoners worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en uitgenodigd zelf bij te 

dragen. 

 

4.9 Met de continuering van collectieve inkoopacties helpen we huishoudens eerste stappen te zetten 

Zoals we voor bedrijfspanden en boerendaken stimuleringsprojecten willen starten willen we ook 

huiseigenaren helpen hun huis te verduurzamen. Dat doen we primair door 

informatieverstrekking via het Energieloket (www.energieloket.nl). Aanvullend willen we 

huishoudens helpen met het nemen van maatrelen door het aanbieden van collectieve 

inkoopacties. In 2017 zijn hierdoor circa 700 offertes uitgebracht voor zonnepanelen en 

isolatiemaatregelen. 

 

4.10 Met de continuering van prestatieafspraken met Groenwest sturen we op verduurzaming van 

het bezit van onze grootste woningeigenaar 

Als grootste woningeigenaar van de gemeente heeft Groenwest een grote verantwoordelijkheid 

haar vastgoed te isoleren en het opwekpotentieel te benutten. Middels prestatieafspraken kunnen 

wij daar op sturen en dat zullen we blijven doen. 

 

5.1 Vervolgonderzoek naar een verdeling tussen zon- en windenergie, met maatschappelijke dialoog 

is noodzakelijk 

De opgave is enorm, maar de maatschappelijke dialoog over wind- en zonne-energie staat nog 

maar in de kinderschoenen. In dit raadsvoorstel worden diverse grote en kleine projecten 

genoemd die in gang gezet kunnen worden. We willen graag beginnen met een aantal 

substantiële concrete projecten (ondersteuning windontwikkeling op boerenland, realisatie van 

een buurtmolen, realisatie 40 hectare zonneveld) maar dit is volstrekt onvoldoende om ambitie in 

2040 te realiseren. Daarvoor is veel meer duurzame energieopwek nodig. Het is daarbij de vraag 

welke verdeling de gemeente kiest tussen zonnevelden en windmolens. Voor deze keuze, de 

energiemix, achten we het nog te vroeg. Daarvoor is meer onderzoek, en vooral meer 

maatschappelijke dialoog, noodzakelijk. Daar is tijd voor nodig. We willen dit onderzoek, inclusief 

dialoog, graag opstarten om in oktober 2019 hierover een raadsvoorstel aan te bieden. 

 

6.0  Door in te stemmen met het inzetten van het resterende jaarbudget 2017 is er voldoende  

       budget     

Op het incidenteel budget duurzaamheid van 2017 blijft circa € 35.000 over. Dit bedrag komt in 

2017 via de programmarekening 2017 ten gunste van de algemene reserve. Echter in 2018 

verwachten we dat het restant van 2017 benodigd zal zijn voor de uitvoering van het transitieplan. 

Daarom wordt voorgesteld om het restant van 2017 ten laste te brengen van de algemene 

reserve in 2018. 

http://www.energieloket.nl/
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Kanttekeningen 

1.1 Kunnen we technologische ontwikkelingen niet afwachten? 

Het transitieplan houdt al op twee manieren rekening met technologische ontwikkeling.  

Aan de vraagkant is de aanname gehanteerd dat door besparingen de benodigde energie in 2040 met 

35% kan worden gereduceerd. Dan blijft over een elektriciteitsbehoefte van 1.251 TJ, dat is het 

vertrekpunt van het transitieplan elektriciteit/ dit voorstel.  

Aan de aanbodkant is ook rekening gehouden met ontwikkelingen. Op basis van gesprekken met 

TNO is een potentieberekening gemaakt die aantoont dat 20 tot 30% van de toekomstige vraag 

gedekt kan worden uit innovaties en doorontwikkeling van bestaande technieken.  

Daarmee moet dus, ook bij een zeer optimistisch innovatie scenario, nog altijd 876 TJ aan duurzame 

opwek gerealiseerd worden. 

 

Financiën 

Aanvullend budget is op dit moment niet nodig. 

 

In het rapport van Squarewise wordt gesteld dat in 2018 een budget van € 160.000 nodig is voor 

uitvoering van het transitieplan. Tevens wordt aangegeven dat rekening moet worden gehouden met 

een toenemend beroep op ambtelijke capaciteit. 

 

Het structurele jaarlijkse budget ten behoeve van duurzaamheid is €59.000 met 0,9 fte formatie. Bij 

vaststelling van het Spoorboekje klimaatneutraal 2040 is besloten voor de uitvoering  van de 

activiteiten een incidenteel budget beschikbaar te stellen van €58.000 voor de jaren voor 2018 en 

2019 van € 58.000 en 0,9 fte aan toe te voegen. Daarnaast is het jaarbudget 2017 niet volledig benut. 

Er resteert circa € 35.000 hetgeen gebruikt zou kunnen worden. Samenvattend: 

    

 2018 2019 2020 ev 

budget € 152.000 € 117.000 € 59.000 

formatie 1,8 fte 1,8 fte 0,9 fte 

 

Geconcludeerd kan worden dat het budget voor 2018 en 2019 toereikend is voor de uitvoering van het 

Transitieplan Elektriciteit indien het resterende jaarbudget 2017 kan worden ingezet. 

 

NB Opgemerkt moet worden dat de beschikbare capaciteit en het beschikbare budget hiermee 

grotendeels aan de elektriciteitstransitie zal worden besteed. In de loop van 2018 ontvangt u ook het 

transitieplan warmte en een voorstel ten aanzien van circulaire economie. Bij deze voorstellen zal 

capaciteit en middelen gevraagd worden.  

Betrokkenheid en communicatie 

Bij de totstandkoming van het transitieplan zijn bedrijven uit De Ronde Venen geïnterviewd. Daarnaast 

zijn veel ambtenaren gesproken zodat hun ervaringen met duurzame initiatieven konden worden 

meegenomen. 
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Na vaststelling zal een brede communicatieaanpak worden uitgewerkt en gestart. Vanuit de 

verschillende deelprojecten zal intensiever contact zijn met specifieke doelgroepen/geïnteresseerden. 

Vervolg 

Genoemde versnellingsprojecten zullen worden opgestart. Uw raad wordt op de hoogte gehouden van 

de ontwikkelingen en resultaten via de P&C-cyclus. 

Evaluatie 

Het plan voorziet een herijking iedere 4 jaar. 

 

 

Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.  

 

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 



 

 

     
    

    

 

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van  

 (raadsvoorstel nr. 015/18 van 22 februari 2018). 

 

 

Besluit 

1. Kennis te nemen van het transitieplan Elektriciteit; 

2. De rol van de gemeente te definiëren als snelle volger; 

3. Daarbij als uitgangspunt te bepalen dat zoveel mogelijk lokale deelname wordt nagestreefd; 

4. Het college opdracht te geven 9 ‘no regret’ versnellingsprojecten te prioriteren en voor te 

bereiden, te weten: 

1. vraagbundeling zon op bedrijfsdaken; 

2. versnellen zon op boerendaken; 

3. ondersteuning ‘windontwikkeling op boerenland’; 

4. inzetten op realisatie buurtmolen; 

    5. zonneprojecten op gemeentedaken en –grond;  

6. onderzoek naar combinatie zon en waterberging;  

7. inzetten op realisatie 40 hectare zonneveld met korte exploitatietermijn; 

8. communicatietraject duurzaamheid; 

9. continuering collectieve inkoopacties en prestatieafspraken met GroenWest; 

5.  Het college opdracht te geven oktober 2019, na participatie van onze inwoners, met een voorstel 

te komen voor een energiemix (zon, wind). 

6.  In te stemmen om het restant van € 35.000 van het jaarbudget 2017 in 2018 in te zetten voor de 

kosten van het transitieplan Elektriciteit. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen,  

d.d. 22 februari 2018. 

 

 

De raad voornoemd, 

de griffier,     de voorzitter, 

 

  


