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A. Introductie
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Grip op de Energietransitie
De EnergieWijzer is een toolbox, ontwikkeld voor Rijkswaterstaat (RWS), bestaande uit drie instrumenten en een bijbehorende
leidraad. Deze instrumenten zijn bedoeld als hulpmiddel bij het ontwikkelen van een energieproject op of bij RWS areaal, maar kunnen
ook prima worden toegepast bij energieprojecten van bijvoorbeeld RES-regio’s, provincies, gemeenten, waterschappen of door ProRail.
De instrumenten helpen om grip te krijgen op het project qua ruimte (Energie Gebiedskaart), energiesysteem (EnergieCanvas) en
fasering (Energie Routekaart).
De EnergieWijzer vormt een verdieping op het thema Energie uit de Omgevingswijzer; een instrument dat de grond-, weg- en
waterbouwsector helpt om duurzaamheid in projecten te borgen.

C
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Integrale blik met aandacht voor ruimte,
energiesysteem en proces

Werkwijze van de EnergieWijzer

De EnergieWijzer helpt om inzichtelijk
te maken hoe een project kan bijdragen
aan de energietransitie. Dit gebeurt op
een systematische manier en met een
integrale blik waarin er aandacht is voor
ruimte, systeem en proces.

De Energiewijzer wordt toegepast in 3 stappen met een brede
betrokkenheid van stakeholders en experts. In dit stapsgewijze proces
wordt geleidelijk aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda gebouwd.

Hiermee faciliteert de EnergieWijzer een
gestructureerde discussie over de energie
transitie tussen een project en stakeholders
in haar omgeving. Het biedt alle betrokken
partijen concrete vervolgstappen om de
energietransitie te realiseren.

STAP 1: VOORBEREIDING
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STAP 2: WERKSESSIE
→ Door

gezamenlijk kennis uit te wisselen en te

structureren met het EnergieCanvas ontstaat een

De EnergieWijzer

gedeeld beeld van de samenhang in het energie
systeem. Door inzichten te ordenen naar systeem

Grip op de energietransitie

en schaalniveau komen de belangrijke kansen en
knelpunten in beeld.

Het p

r o c e s d at wo r d t d

Door kennis te vertalen naar een energie gebieds
kaart ontstaat een gedragen beeld van de ruimtelijke
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STAP 3: VERVOLG EN ROLVERDELING
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Door inzet van deze 3 instrumenten ontstaat een effectieve dialoog tussen alle
stakeholders waaruit scherp wordt welke bijdrage een project kan leveren aan het
realiseren van de energietransitie.

→ Door

kansrijke ontwikkelingen te ordenen met de

fasering in de Energie Routekaart ontstaat gezamenlijk
zicht op noodzakelijke vervolgstappen en activiteiten.
Daarmee ontstaat structuur voor het proces waarin
RWS samen met omgevingspartijen werkt aan het
realiseren van de energietransitie.

B. Instrumenten
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De EnergieWijzer kent 3 instrumenten die de kern van de aanpak vormen. Gezamenlijk geven deze
3 instrumenten grip op een energieproject. Het is echter ook mogelijk de instrumenten los van
elkaar te gebruiken. Het gebruik is maatwerk, afhankelijk van de context, de scope en de reeds
aanwezige kennis en de voorkeuren van de betrokken professionals. Hierna volgt een beknopte
toelichting per instrument.

1. Energie Gebiedskaart

Gedeeld beeld van de potentie,
restricties, kansen en het ruimtelijk
impact hiervan door het opstellen van
een Energie Gebiedskaart
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2. EnergieCanvas

Grip op samenhang in het energiesysteem
door gezamenlijk kennis en inzichten uit te
wisselen en te structureren met behulp van
het EnergieCanvas

3. Energie Routekaart

Afspraken over kansrijke en
haalbare vervolgstappen,
rolverdeling en activiteiten
met de Energie Routekaart

1. ENERGIE GEBIEDSKAART
De Energie Gebiedskaart vormt het
fundament van de EnergieWijzer aanpak. De
kaart geeft alle betrokken partijen een
gedeeld beeld van de potentie, restricties,
kansen en de ruimtelijk impact van
bestaande en geplande ontwikkelingen.

Activiteiten:
1.1 Bepalen van het plangebied & invloedsgebied
1.2 Bepalen van het schaalniveau en korrelgrootte
1.3 Ophalen van beleid- en GIS bronnen voor:
- kansen en potenties
- restricties en randvoorwaarden
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1.1 BEPALEN VAN HET PLANGEBIED & INVLOEDSGEBIED

De stap naar een kaart waarop de kenmerken van de regio of een opdrachtgebied staan vormt de basis
voor de EnergieWijzer Gebiedskaart en van het gezamenlijk gesprek.
Om deze kaart samen te stellen zal eerst ‘de kennis op orde’ moeten zijn. Hiermee doelen we op het
inventariseren van een – standaard – dataset teneinde een goede inzichtelijk kaart te maken.
Hiervoor is meer data nodig dan je zou denken. Bij het ontwikkelen van de kaart wordt namelijk niet
alleen gekeken naar de kenmerken in het gebied, maar ook naar effecten op omliggende gebieden of
effecten van beslissingen of ontwikkelingen van buiten. We onderscheiden hiervoor twee ‘schalen’:
-

Het plangebied
Het invloedsgebied

Het invloedsgebied is vaak – vele malen – groter dan het beoogde plangebied. Omdat we daarnaast
ook andere thema’s onderzoeken om zicht te krijgen op de effecten lijkt de dataset onevenredig groot.
Toch is deze informatie noodzakelijk om een beeld te vormen. Belangrijk is wel om te beseffen dat niet
alles op kaart komt te staan; de data dient als onderbouwing, wordt gebruikt om – mogelijke –
invloeden te toetsen en om verbanden uit te sluiten of vast te stellen.
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Stap 1 volgt de onderzoeks- en ontwikkelmethodiek zoals deze door Generation.Energy ontwikkeld is
voor de EnergieWijzer projecten, deze aanpak is door Generation.Energy ook toegepast in een groot
aantal RES-sen en daarmee een bewezen aanpak.

1.2 BEPALEN VAN HET SCHAALNIVEAU EN
KORRELGROOTTE
Afhankelijk van de fase (zie beschrijving onder Routekaart voor een toelichting op de 6 fasen) is andere
data nodig. De strategiefase vraagt om een ander detail- en uitwerkingsniveau dan een realisatie of
exploitatiefase. Toch is het vaak wenselijk om ook in de strategiefase al data te hebben van de –
mogelijke – vervolgfases; we kijken immers in de toekomst en dat vraagt om inzicht.
We onderscheiden in de databronnen de volgende fases met een daarbij passend schaalniveau en
korrelgrootte van de kaart:
Fase

Schaalniveau

Korrelgrootte

Strategie

>1km

vlekken

Initiatief

<1km

locaties

Verkenning

<100m

areaal en eigendomsgrenzen

Planuitwerking

<10m

ontwerptekeningen

Realisatie

<1m

bouwtekeningen

Exploitatie

<1m

beheercontracten

Op de volgende sheets is aangegeven welke data vereist is. Voor elk van de bovenstaande fases zijn
deze bronnen geschikt alleen wordt per fase met een ander schaalniveau of korrelgrootte gewerkt. De
strategiefase behoeft immers geen detailuitspraken met een nauwkeurigheid van centimeters, waarbij
dit in de uitvoeringsfase een vereiste is.
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1.3 OPHALEN VAN BELEID- EN GIS BRONNEN VOOR:
- KANSEN & POTENTIE
- RESTRICTIES EN RANDVOORWAARDEN
Het is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden in een specifiek gebied. Het gaat dan
om de huidige bestemming van gronden, bestaande en nieuwe plannen, lokale beperkingen en andere
gebiedskenmerken. We onderscheiden twee bronnen om een Energie Gebiedskaart te kunnen maken
die deze kansen, potentie, restricties en randvoorwaarden ruimtelijk in beeld brengt:
• Kennis uit beleidsstukken
• Kennis uit GIS-data
Voor het maken van de Energie Gebiedskaart en het slagen van de EnergieWijzer werksessie is het
wenselijk/noodzakelijk om alle data bijeen te brengen, voor zover mogelijk. Het benoemen dat
bepaalde data niet beschikbaar is, is minstens zo belangrijk als het aanleveren van beschikbare data.
Dat zaken ontbreken is niet erg, als we dit maar weten!
Meer informatie?
In hoofdstuk D ‘Kennisbronnen’ is de volgende relevante informatie aanwezig:
- Bouwstenen voor hernieuwbare energie op Rijkswaterstaat assets
- Schema omtrent de relatie tussen beleid en GIS data
- Checklist ruimtelijke kennis
- Checklist GIS data
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2. ENERGIECANVAS

Op het EnergieCanvas wordt op drie schaalniveaus
(zichtbaar gemaakt in de ringen) aandacht besteed
aan het totale energiesysteem dat hiervoor is
opgedeeld in vier kwadranten. Er ontstaat grip op
samenhang in het energiesysteem door
gezamenlijk kennis en inzichten uit te wisselen en
te structureren met behulp van het EnergieCanvas.
Het EnergieCanvas wordt gebruikt om ideeën en
initiatieven die ter sprake komen in werksessies te
structureren. Zo wordt de positie in het
energiesysteem en de ‘eigenaar’ duidelijk.
Activiteiten:
2.1 Grip krijgen op het integrale energiesysteem
2.2 Denken over de grenzen van het object heen
2.3 Indelen naar de drie schaalniveaus
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2.1 GRIP KRIJGEN OP HET INTEGRALE ENERGIESYSTEEM
Het EnergieCanvas is een instrument om grip te krijgen op de samenhang in het energiesysteem. In
deze methode worden het gebruik van energie, het opwekken van energie, het opslaan van energie en
het transport van energie in samenhang beschouwd. Deze integrale blik benut kansen en voorkomt
inefficiënties doordat er een ‘tunnelvisie’ ontstaat op een specifiek onderdeel of techniek binnen de
energietransitie.
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2.2 DENKEN OVER DE GRENZEN VAN HET OBJECT HEEN
Ook agendeert de methode de verschillende ‘schaalniveaus’ (object-systeem-gebied) binnen de
energietransitie zodat ook hier bewustzijn ontstaat tussen de samenhang en interactie tussen de
schaalniveaus.

Meer informatie?
- In bijlage 4a wordt voor elk schaalniveau
(object-systeem-gebied) een inhoudelijke
startvraag gesteld wordt om de discussie op te
starten en richting te geven, met daarbij een
set van inhoudelijke elementen van mogelijke
technische maatregelen binnen dit kwadrant en
schaalniveau.
- Bijlage 4b is het bijbehorende invulformulier.
- In de Bouwstenen staan de belangrijkste
(on)mogelijkheden genoemd voor toepassing
van hernieuwbare energie op of bij RWS assets.
- Bijlage 6 geeft voorbeelden van hoe het
EnergieCanvas is gebruik bij de A4 corridor.
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2.3 INDELEN NAAR DE DRIE SCHAALNIVEAUS
De drie schaalniveaus gaan van kern tot buitenste ring over:
Het object zelf
• Centraal staat hier (de beschikbaarheid van) de weg, tunnel, brug, of sluis en het bijbehorende energiegebruik.
• Het gaat hier om de kerntaken van Rijkswaterstaat en RWS is dan ook volledig verantwoordelijk voor ontwerp, financiering en uitvoering van de
kansen die op dit niveau worden geselecteerd.
• De corporate doelen en ambities van RWS / IenW op het gebied van Duurzame Leefomgeving, leiden er toe dat er (innovatieve) technische
maatregelen worden toegepast om een energiezuinig en mogelijk energieneutraal object te realiseren.

Het gebruik van het object als onderdeel van een groter systeem
• Centraal staat het gebruik van het object als onderdeel van een groter systeem. Afhankelijk van het object gaat het om het verkeersysteem (HWN),
het watersysteem (HWS, HVWN) en/of het energiesysteem.
• De groep van gebruikers is breed en omvat bijvoorbeeld het wegverkeer dat gebruik maakt van een weg, brug of tunnel. Het energiegebruik van
deze groep is punt van aandacht binnen deze ring.
• De rol die het object kan spelen in het lokale energiesysteem wordt hier onderzocht. Bijvoorbeeld door warmte uit oppervlaktewater te leveren aan
een nabije woonwijk, of areaal beschikbaar te stellen voor energieproductie door derden. De baten, in de vorm van een verduurzaming van het
energiesysteem, vallen toe aan derden in de nabije omgeving van het object.
• Het invullen van deze kansen (in het ontwerp, de financiering en de realisatie van het object) vraagt om een samenwerking met derden. Mogelijk
moet een gezamenlijke businesscases worden ontwikkeld om te kunnen besluiten over het meekoppelen van aanvullende technische maatregelen
in het object. RWS kan, i.s.m. het Rijksvastgoedbedrijf gronden beschikbaar stellen aan derden voor opwekking van energie.

Het gebied waarin het object functioneert
• Centraal staat het gebied of de regio waarin het object staat en functioneert. Dit gaat dus vaak niet meer om RWS areaal.
• Het object inclusief bijbehorende areaal kan mogelijk een bijdrage leveren aan de regionale energietransitie en de strategie/roadmap die lokale
stakeholders hebben opgesteld. RWS kan samenwerken in een gebiedsgerichte aanpak op een regionaal schaalniveau als een goede
omgevingspartner.
• RWS faciliteert planvorming en werkuitvoering door derden waar reëel mogelijk. Het gaat dan om de activiteiten van derden in het gebied die
gericht zijn op het verduurzamen van energieopwek/winning, het besparen van energie en slimme oplossingen op het gebied van opslag en
transport om het energiesysteem te balanceren.
• De uitwerking van de kansen op dit hoogste schaalniveau vraagt om tijd en geld van derden en heeft geen/beperkte impact op de scope van
activiteiten van RWS, omdat het vaak niet meer om RWS areaal gaat. De bijdrage die RWS levert ligt in het meedenken in de planning van
activiteiten, het combineren van werkzaamheden op 1 moment (werk met werk maken) en het toestaan dat derden tijdelijk gebruik maken van
faciliteiten zoals werkterreinen en toegangspaden.
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3. ENERGIE ROUTEKAART
Samenwerking tussen Rijk en RES regio’s
en tussen bedrijven, burgers en
overheden is een voorwaarde om de
energietransitie vorm te geven. Een
gezamenlijk proces om van strategie naar
realisatie te komen is hierin cruciaal.
De Energie Routekaart geeft alle
betrokken spelers inzicht in de status van
een (energie)ontwikkeling en de te nemen
vervolgstappen om deze te realiseren. We
kijken hier naar initiatieven die al spelen
in het plangebied en naar nieuwe
initiatieven die met het EnergieCanvas zijn
bedacht.
Activiteiten:
3.1 Initiatieven structureren
3.2 Vervolgstappen bepalen
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3.1 INITIATIEVEN STRUCTUREREN
Door initiatieven die al in het
gebied spelen te structuren naar
fase, ontstaat grip op de volgende
stap. De verschillende fases
hebben verschillende activiteiten
met een onderscheidende aard.
Dit wordt in de fasering van de
routekaart beschreven.
Positie bepalen
Door het structureren van
aanwezige initiatieven op de
Energie Routekaart wordt de
positie (voortgang) bepaald,
waarmee de te nemen stappen
tot realisatie ook duidelijk
worden. Dit wordt gedaan samen
met de belangrijkste partners die
deelnemer zijn aan de werksessie.
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Cyclisch proces van het formuleren van ambities,
doelen en bestuurlijk afstemmen en afwegen.

Trechterproces waarbinnen een breed scala van
oplossingsrichtingen in een stapsgewijs proces
wordt gestuurd naar een plan en realisatie.

Een proces van langjarig asset management

3.2 VERVOLGSTAPPEN BEPALEN
Vervolgstappen bepalen
Nadat er grip is op de positie op de Routekaart is het zaak een volgende stap te formuleren die past bij
de fase in de Routekaart. Het gaat hier om maatwerk dat sterk afhankelijk is van de context van het
project. Veelal komen zaken van organisatorische aard (zoals projectmanagement) hier samen met
technische (innovatie), commerciële en ruimtelijke vraagstukken. In deze activiteiten komen de
volgende onderwerpen aan bod:
1. Is er sprake van een consequente navolgbare fasering of ontbreken er mijlpalen?
2. Wat zijn de volgende activiteiten die ondernomen moeten worden?
3. Ligt de juiste kennis op tafel of zijn er nog onderzoeksvragen die geadresseerd moeten worden?
4. Zitten de juiste spelers aan tafel?
Meer informatie? In de categorie ‘kennisbonnen’ zijn checklists aanwezig over:
- Beleidskaders en relevante spelers
- Kernvragen en producten
- Rol Rijkswaterstaat
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C. Werkwijze
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WERKWIJZE (STAP 1)

De EnergieWijzer instrumenten (deel B: Gebiedskaart, Canvas, Routekaart) wordt toegepast in 3 stappen
met een brede betrokkenheid van stakeholders en experts. Bij elke stap ligt de nadruk op een van de
instrumenten, maar dit is zeker niet exclusief. Zo kan het bijvoorbeeld heel nuttig zijn om het Energie
Canvas of de Energie Routekaart bij de voorbereiding van de gebiedskaart te gebruiken. Ook kan dit
proces een aantal keren worden herhaalt om inzichten aan te scherpen. Het is een iteratief proces
waarin geleidelijk aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda gebouwd word.
De A15-Betuweroute toepassing (bijlage 5) is een voorbeeld waarin al deze stappen zijn doorlopen voor
een corridor.
STAP 1: VOORBEREIDING
- Door kennis te vertalen naar een Energie Gebiedskaart ontstaat een gedragen beeld van de
ruimtelijke impact van bestaande en geplande ontwikkelingen. De kaart wordt gevoed door
deskresearch en 1 op 1 gesprekken. De Energie Gebiedskaart beschrijft potentie, kansen, restricties
en randvoorwaarden op een schaalniveau passend bij de fase van de ontwikkeling.
- Door dit proces komen de belangrijkste stakeholders naar boven die kunnen deelnemen aan de
werksessie en vervolg. Het loont hierbij om vooraf de stakeholders breed te identificeren en
vervolgens (door 1 op 1 gesprekken) een selectie te maken van deelnemers. Hierdoor kunnen de
werksessies effectiever én vollediger worden.
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WERKWIJZE (STAP 2 EN 3)
STAP 2: WERKSESSIE
- Door gezamenlijk kennis uit te wisselen en ideeën te structureren met het EnergieCanvas ontstaat
een gedeeld beeld van de samenhang in het energiesysteem. Door inzichten te ordenen naar
systeem & schaalniveau komen de belangrijke kansen en knelpunten in beeld.
à Er is een checklist voor het organiseren van een werksessie opgenomen.
STAP 3: VERVOLG EN ROLVERDELING
- Door kansrijke ontwikkelingen te ordenen met de fasering in de Energie Routekaart ontstaat
gezamenlijk zicht op noodzakelijke vervolgstappen en activiteiten. Daarmee ontstaat structuur voor
het proces waarin RWS samen met omgevingspartijen werkt aan het realiseren van de
energietransitie.
Voorbeeld
- In bijlage 5 en bijlage 6 zijn de toepassing van de EnergieWijzer bij de uitwerking van respectievelijk
de corridors A15 en A4 als voorbeeld opgenomen. Deze projecten zijn als pilots gebruikt voor de
ontwikkeling van de EnergieWijzer.
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ALS REFERENTIE EN TER INSPIRATIE ZIJN ER VOORBEELDEN
BESCHIKBAAR VAN DE UITWERKING PER STAP & HULPMIDDEL
Bron: presentatie_Kansen voor duurzame opwek A15 - Betuweroute
onder programma OER_resultaten pre-verkenning_25092020

Bron: Resultaten EnergieWijzer_A4Corridor_versie 1.0_27 mei 2019_definitief concept
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De voorbeelden zijn in de bijlage opgenomen.

CHECKLIST ORGANISEREN WERKSESSIE
Werkbijeenkomst kenmerken

Gespreksagenda

-

Dagdeel (3-4 uur)

-

-

Max. 10 deelnemers (ideaal 7-8 personen van
verschillende organisaties) om dialoog mogelijk
te maken.

Vaststellen gegevens gebiedskaart
(gelijk kennis niveau)

-

Aanvullen met kennis uit de groep
(ontwikkelingen, voornemens,
kansen..)

-

Structureren met een methode
(EnergieCanvas en Routekaart)

Wat heb je nodig?
-

Gebiedskaart op groot formaat aan de muur of
op tafel

-

EnergieCanvas als hulpmiddel aan de muur

-

Sleutelspelers uit het gebied: denk aan RES,
Overheden, netbeheerder, grote gebruikers

-

Gespreksondergrond (Energie gebiedskaart)

-

Gespreksleider

-

Stiften, flipover, post-it, schetspapier
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D. Kennisbronnen
Verdiepende informatie bij de inzet
van de EnergieWijzer instrumenten
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OVERZICHT KENNISBRONNEN EN VERDIEPENDE INFORMATIE
BIJ DE INZET VAN DE ENERGIEWIJZER INSTRUMENTEN
Onderdeel

Kennisbron / verdiepende informatie

Algemeen

Bouwstenen Rijkswaterstaat
Leerervaringen Pilotprogramma
RWS Handelingsperspectief Energie
Basisinformatie Netbeheer Nederland
Systeemefficiëntie

Energie Gebiedskaart

Schema bronnen t.b.v. kansen en potentie
Schema bronnen t.b.v. restricties en randvoorwaarden
Checklist ruimtelijke Kennis uit beleidsstukken
Checklist ruimtelijke Kennis uit GIS-data

Energie Routekaart

Checklist beleidskaders en spelers
Checklist kernvragen en producten
Checklist rol Rijkswaterstaat
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ALGEMENE KENNISBRONNEN RIJKSWATERSTAAT
Informatie voor Rijkswaterstaat medewerkers
In het RWS Handelingsperspectief Energie staat het proces beschreven over het vormgeven van een energieproject
(besparen of opwekken). Ook is er informatie te vinden over de technische (beoordelings)aspecten van dergelijke
projecten, dit staat in de uitgebreide (interne) versie van de Bouwstenen RES. Zie deze pagina op intranet:
http://corporate.intranet.rws.nl/Organisatie/E%C3%A9n_RWS/Duurzaamheid_en_Leefomgeving/Energie_en_Klimaat/Loket_Energie/

Openbare informatie over energie op Rijkswaterstaat assets

https://www.energieoprijksgrond.nl/documenten/brochures/2020/12/01/fac
tsheets-voor-hernieuwbare-energie-op-rijkswaterstaat-assets---bouwstenenregionale-energiestrategieen-res

EnergieOntwikkelaar

https://www.energieoprijksgrond.nl/documenten/publicaties/2020/1/6/pilo
tprogramma-hernieuwbare-energie-op-rijksgrond-eerste-leerervaringen

ALGEMENE KENNISBRONNEN

https://www.regionaleenergiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1305951
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https://www.regionaleenergiestrategie.nl/bibliotheek/systeemefficientie/1794733.aspx

ENERGIE GEBIEDSKAART: SCHEMA BRONNEN T.B.V.
KANSEN EN POTENTIE
Kansen & Potentie

(GIS) bronnen

NP RES analyse-kaarten

GIS-portal NP RES analyse-kaarten

Concept RES-en (of bijlagen)

Regionale of provinciale GIS-portals, en/of
data en GIS-afdeling provincies

(Concept) Netwerkanalyse netbeheerders

GIS-portals netbeheerders en/of data-afdeling
netbeheerders

Studies restwarmte bronnen (regionaal en
gemeentelijke bronnen)

Provinciaal en/of lokaal warmtebronnen-register, en/of
data en GIS-afdeling provincies

Studies (regionaal) geo- en aquathermie potentie

Regionale of provinciale GIS-portals, en/of
data en GIS-afdeling provincies

Bestemmingsplannen en regionale structuurvisies e.d.

Lokale en provinciale GIS-portals, en/of
data en GIS-afdeling gemeenten/provincies

Omgevingsvisies en Omgevingswet
(in toekomst)

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
(in toekomst)

EnergieOntwikkelaar

ENERGIE GEBIEDSKAART: SCHEMA BRONNEN T.B.V.
RESTRICTIES EN RANDVOORWAARDEN
Restricties & Randvoorwaarden

(GIS) bronnen

Wet- en regelgeving (o.a. veiligheidscontouren) voor de plaatsing van windturbines,
zonnepanelen en energie-infrastructuur bovengronds (o.a. hoogspanningslijnen) en
in de ondergrond (o.a. buisleidingen)

GIS-portal NP RES analyse-kaarten
(beperkingen zijn als separate lagen te selecteren)

Natuur en milieu (o.a. Natura2000, provinciale en gemeentelijke
natuurbeheerplannen, NatuurNetwerkNederland, provincial landschappen e.a.)

Regionale of provinciale GIS-portals, en/of
data en GIS-afdeling provincies

Cultuurhistorie en monumenten (gebouwd en niet-gebouwd; bijv. Rijksmonumenten,
aardkundige monumenten, ondergrondse infrastructuur)

GIS-portal Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)

Knelpunten en (toekomstige) uitbreidingen energienetwerken

GIS-portals netwerkinfrastructuur van netbeheerders, GIS-portals van
nationale netinfrastructuur-organisaties als TenneT, Gasunie e.a., en/of
data en GIS-afdelingen van deze organisaties

Toetsgebieden radar en overige luchtvaart m.b.t. windturbines

GIS-portal Luchtverkeerleiding Nederland (LVNL), en/of data en GISafdeling LVNL

Kritische vitale infrastructuur NL (o.a. infra tbv Defensie)

Data is niet publiek beschikbaar; berekeningen en beoordeling gebeurd
door experts van TNO Defence

Water en waterveiligheid (ook bijv. , waterwingebieden e.a.)

GIS-portals van Rijkswaterstaat (RWS) en Waterschappen, en/of data en
GIS-afdelingen van deze organisaties

Eigendom

Kadaster of GIS-afdelingen lokale gemeenten

Concept RES-en of bijlagen (bijv. ten aanzien van maximale inzetbaarheid van
verschillende type gronden binnen regio’s)

Concept RES-en (deze informatie is veelal niet digitaal of als GIS-informatie
beschikbaar)

Bestemmingsplannen en regionale structuurvisies e.d.

Lokale en provinciale GIS-portals, en/of
data en GIS-afdeling gemeenten/provincies

Omgevingsvisies en Omgevingswet
(in toekomst)

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
(in toekomst)

EnergieOntwikkelaar

ENERGIE GEBIEDSKAART: CHECKLIST RUIMTELIJKE
KENNIS UIT BELEIDSSTUKKEN
q NOVI principes
q MIRT plannen
q Rijksregelingen en wetgeving; Klimaatwet, Klimaatplan, Klimaatakkoord
q Concept RES-en (of bijlagen)
q Provinciaal beleid t.a.v. zon/wind
q Gemeentelijke zonneladders, afwegingskaders ed.
q Regionale convenanten of visies op b.v. energieneutraliteit e.d.
q Gemeentelijke, regionale en provinciale structuurvisies
q Gemeentelijke en provinciale visies nieuwbouwlocaties
q Omgevingsvisies en Omgevingswet (in toekomst)
q Lopende participatietrajecten
q Lopende lokale initiatieven
q Lopende protesten of bezwaren uit de omgeving, ook op thema's die geen relatie lijken te hebben
q Landschapsvisie(s)
q Waterplannen.

EnergieOntwikkelaar

ENERGIE GEBIEDSKAART: CHECKLIST RUIMTELIJKE
KENNIS UIT GIS-DATA
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

NPRES analysekaarten
Kadaster, o.a. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
RCE, Rijksmonumenten, aardkundige monumenten, ondergrondse infrastructuur
Regionale en lokale geo-informatie (gemeentelijke en provinciale GIS-informatie)
Rijksdiensten, geo-informatie
Geo-informatie netwerkinfrastructuur netbeheerders, nationale organisaties als TenneT, Gasunie e.a.
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (in toekomst)
Waterschappen, waterwingebieden e.a.
Kritische infrastructuur (o.a. infra tbv Defensie) > niet publiek, berekeningen en beoordeling door TNO
Defence
Atlas van de leefomgeving, PBL
Bestemmingsplannen, gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies op ruimtelijke plannen. nl
Regionale en lokale geo-informatie (gemeentelijke en provinciale GIS-informatie)
Kadaster, o.a. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
BAG (Basisregistratie gebouwen)
Bestemmingsplannen, gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies op ruimtelijke plannen. nl
Kadaster KLIC

EnergieOntwikkelaar

Hierbij geldt dat niet alle data uit de bron aanwezig moet zijn,
maar er wel toegang moet zijn tot de beschreven bron.

ENERGIE ROUTEKAART: BELEIDSKADERS EN SPELERS
Routekaart

RWS / Energie op
Rijksgrond

RES / lokale
overheid

Netbeheerders

Overige
relevante spelers

1. Strategie

- Doelen uit het Klimaatakkoord
- Ambitie voor Opwek op
Rijksgronden
- RWS: kansrijke tracés

Concept RES
- Bod voor opwek in TWh
- Principes/bouwstenen
- Zoekgebieden / vlekken

Scenariostudies
netcapaciteit, infrastructuur
en onderstations

- Beleid Min. EZK
- Beleid Min. IenW
- Defensie, Prorail,
Staatsbosbeheer,
Waterschappen

2. Initiatief

Voorverkenning:
- Potentieel bepalen
- Landschappelijke inpassing
- Globale businesscase

RES 1.0 (2.0 / 3.0 / …)
- Zoeklocaties voor opwek
- Bestuurlijk draagvlak

Indicatie transportcapaciteit
(mogelijkheid tot
netaansluiting)

- PBL
- College van
Rijksadviseurs
- RVO

3. Verkenning

Verkenning:
- Kaders en randvoorwaarden
- Participatiemodel
- Voorbereiden vergunningen en
uitgiftestrategie

Uitwerking in een RES
uitvoeringsprogramma

Netimpact van aansluiting
uitwerken

- Lokale energie
coöperaties
- Afnemers

4. Planuitwerking

Planvorming:
- Projectaanpak
- Marktscan
- Effectstudies

Omgevingsbeleid door
gemeente, provincie en Rijk

Aanvraag netaansluiting

- Marktpartijen voor
realisatie en
exploitatie

5. Realisatie

Realisatie:
- Biedboek procedure t.b.v.
gronduitgifte
- Omgevingsvergunning
- Uitvoering

Omgevingsbeleid door
gemeente, provincie en Rijk

Netaansluiting realiseren

- Marktpartijen voor
realisatie en
exploitatie

6. Exploitatie

Evaluatie & overdracht t.b.v.
beheer & onderhoud

Periodiek verkennen van
mogelijkheden voor
vergroting van capaciteit
door repowering

Beheer netaansluiting

- Marktpartijen voor
realisatie en
exploitatie

EnergieOntwikkelaar

ENERGIE ROUTEKAART: CHECKLIST KERNVRAGEN EN
PRODUCTEN
Routekaart

Kernvraag

Aanpak

Eindproduct

1. Strategie

Wat zijn gedeelde kansrijke
locaties?

Opstellen van een gezamenlijke
kansenkaart om passende locaties in
beeld te brengen

Overlap in zoekgebieden
voor opwek (transport en
gebruik)

2. Initiatief

Wat zijn haalbare
initiatieven om op te
nemen in een
uitvoeringsprogramma?

Uitwerken van een EnergieWijzer
canvas per locatie om de initiatieven
integraal te beoordelen

Bestuurlijke
intentieverklaring

3. Verkenning

Zijn alle relevante
stakeholders bereid om aan
het project bij te dragen?

Inventariseren van stakeholders en
bepalen van de rolverdeling voor
verdiepende projectaanpak

Overeenkomst met lokale
stakeholders

4. Planuitwerking

Is het project te realiseren
binnen de gestelde kaders?

Uitvoeren van een marktscan om de
aanpak omtrent technische
volwassenheid en rijpheid van de
markt te valideren

Besluit voor uitvoering
(opstarten tenderprocedure)

5. Realisatie

Wie gaat het project
realiseren en exploiteren?

Beoordeling, contractdialoog,
contractbeheersing

Fysieke uitvoering van
project (opening en
ingebruikname)

6. Exploitatie

Wie gaat het project
exploiteren en beheren?

Evalueren en monitoren van geleverde
prestatie t.o.v. doelstelling, managen
van eventuele conflicten

Evaluatie en afronding van
het project

EnergieOntwikkelaar

Beheerder
(weg en water infra)

-

RWS werkt aan een energieneutraal netwerk en
een duurzame bedrijfsvoering en assets

Gebiedspartner

-

Partner in Nationaal Programma RES
In dialoog met 30 RES regio’s over kansrijke
locaties en tracés voor gezamenlijke initiatieven

-

In het pilotprogramma Hernieuwbare Opwek op
Rijksgronden werkt RWS aan het beschikbaar
stellen van locaties voor grootschalig wind en zon
Meekoppelen van duurzaamheid en energie als
thema in V&R, MIRT en andere projecten

Uitvoeringsorganisatie
(projecten)

Kennis & innovatie

EnergieOntwikkelaar

-

RWS is beheerder van de Klimaatmonitor
RWS neemt actief deel aan innovatieprogramma’s
rond zon op infra, zon op water en aquathermie.

x

x

x
x

x

x

6. Exploitatie

RWS toetst initiatieven van derden op haar areaal

5. Realisatie

-

4. Planuitwerking

Vergunningsverlener

3. Verkenning

Invulling van deze rol i.r.t. energietransitie

2. Initiatief

Formele RWS rollen

1. Strategie

ENERGIE ROUTEKAART: CHECKLIST ROL
RIJKSWATERSTAAT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COLOFON

De EnergieWijzer is ontwikkeld opdracht van Rijkswaterstaat.
Voor meer informatie zie https://www.energieoprijksgrond.nl
U kunt contact opnemen voor vragen via
https://www.energieoprijksgrond.nl/contact

EnergieOntwikkelaar
www.energieontwikkelaar.nl
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Bijlagen

EnergieOntwikkelaar

OVERZICHT BIJLAGEN

Onderdeel

#

Naam bijlage

Brochure en posters

1

Brochure EnergieWijzer

2

Poster EnergieCanvas

3

Poster Energie Routekaart

EnergieCanvas

4a EnergieCanvas Vraagformulier
4b EnergieCanvas Antwoordformulier

Voorbeelden

EnergieOntwikkelaar

5

Voorbeeld A15 corridor

6

Voorbeeld A4 corridor

Bijlage 1:
Brochure EnergieWijzer

EnergieOntwikkelaar

De EnergieWijzer
Grip op de energietransitie
Bijna elke organisatie of project heeft de ambitie om een bijdrage
aan de energietransitie te leveren. Deze ambitie vertalen naar
een concrete uitvoeringsagenda is een complexe opgave. Ga je
voor energie besparen of opwekken? Hoe hangt dat samen met de
activiteiten van stakeholders in het gebied? In welk proces voor
uitwerking en besluitvorming past dit? De EnergieWijzer helpt
grip te krijgen op de route naar realisatie, zodat voortvarend werk
gemaakt kan worden van de energietransitie.

Integrale blik met aandacht voor ruimte,
energiesysteem en proces

Werkwijze van de EnergieWijzer

De EnergieWijzer helpt om inzichtelijk
te maken hoe een project kan bijdragen
aan de energietransitie. Dit gebeurt op
een systematische manier en met een
integrale blik waarin er aandacht is voor
ruimte, systeem en proces.

De Energiewijzer wordt toegepast in 3 stappen met een brede
betrokkenheid van stakeholders en experts. In dit stapsgewijze proces
wordt geleidelijk aan een gezamenlijke uitvoeringsagenda gebouwd.

Hiermee faciliteert de EnergieWijzer een
gestructureerde discussie over de energie
transitie tussen een project en stakeholders
in haar omgeving. Het biedt alle betrokken
partijen concrete vervolgstappen om de
energietransitie te realiseren.

STAP 1: VOORBEREIDING
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STAP 2: WERKSESSIE
→ Door

gezamenlijk kennis uit te wisselen en te

structureren met het EnergieCanvas ontstaat een

De EnergieWijzer

gedeeld beeld van de samenhang in het energie
systeem. Door inzichten te ordenen naar systeem

Grip op de energietransitie

en schaalniveau komen de belangrijke kansen en
knelpunten in beeld.

Het p

r o c e s d at wo r d t d

Door kennis te vertalen naar een energie gebieds
kaart ontstaat een gedragen beeld van de ruimtelijke
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STAP 3: VERVOLG EN ROLVERDELING

←
S eem
A
t
NV y s

s
CA r gie
E
I
e
G t en
E NE R
e
Sam

ng
enha

in h

Door inzet van deze 3 instrumenten ontstaat een effectieve dialoog tussen alle
stakeholders waaruit scherp wordt welke bijdrage een project kan leveren aan het
realiseren van de energietransitie.

→ Door

kansrijke ontwikkelingen te ordenen met de

fasering in de Energie Routekaart ontstaat gezamenlijk
zicht op noodzakelijke vervolgstappen en activiteiten.
Daarmee ontstaat structuur voor het proces waarin
RWS samen met omgevingspartijen werkt aan het
realiseren van de energietransitie.

EnergieWijzer

Instrumenten

EnergieCanvas

De Energie Gebiedskaart vormt het fundament van de EnergieWijzer werkwijze. De
kaart geeft alle betrokken partijen een gedeeld beeld van de potentie, restricties,
kansen en de ruimtelijk impact van bestaande en geplande ontwikkelingen.

Op het energiecanvas wordt op drie schaalniveaus (zichtbaar gemaakt in de ringen)
aandacht besteed aan het totale energiesysteem dat hiervoor is opgedeeld in
vier kwadranten:
GEBIED
SYSTEEM

Meekoppelen; samenwerken
om doelen van lokale
stakeholders te realiseren
Traditioneel;
voor jezelf en
door jezelf

1. G
eb
O OT T

vle kk
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EBIED

.. .

de t ail

Om een inzichtelijke kaart samen te stellen,
is een nauwkeurige dataset nodig. Hiervoor is
meer data nodig dan men zou denken, omdat
niet alleen gekeken wordt naar de kenmerken
van het object, maar ook naar de effecten op
het omliggende gebied. Bij het opstellen van
de Energie Gebiedskaart is het volgende
van belang:
1. Plangebied en invloedsgebied
Het invloedsgebied is vaak – vele malen –
groter dan het beoogde plangebied. De kaart
is dus niet beperkt tot het object of plangebied
om externe invloeden goed in beeld te brengen.
Dit is nodig voor een goede afweging met
alle stakeholders.

2. Informatie over kansen, potentie,
restricties & randvoorwaarden
Om de kaart te vullen met de juiste inzichten
worden gegevens verzameld over onder andere
de huidige bestemmingen, bestaande en nieuwe
plannen, lokale beperkingen en andere
gebiedskenmerken.
3. Detailniveau
Afhankelijk van de fase is een ander detailniveau
van de kaart nodig. Zo vraagt de strategiefase
bijvoorbeeld om een ander schaalniveau dan een
project in de realisatiefase.
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1. Gebruik van energie
Het basisprincipe in dit kwadrant van het
energiesysteem is de Trias Energetica. Deze
stelt dat het vermijden van gebruik van energie
(elektriciteit, warmte en brandstof) altijd het
eerste aandachtspunt zou moeten zijn.

Zowel de vraag naar energie als de productie
van duurzame energiebronnen (wind en zon)
fluctueert over tijd. Die ongelijktijdigheid
opheffen en daarmee juist weer creëren van
een balans tussen energie- vraag- en aanbod
in de tijd is de focus van dit kwadrant.

2. Opwekken van energie
In dit kwadrant van het energiesysteem gaat
het om de duurzame opwekking van energie.
Dus met de inzet van hernieuwbare bronnen
zoals zon en wind. Daarnaast gaat het om het
benutten van restwarmte en aquathermie.

4. Transport van energie
Energie moet getransporteerd worden van
de locatie van opwek/winning (denk aan wind
op zee) naar de industrie en gebouwde
omgeving die elektriciteit en warmte gebruikt.
Binnen dit kwadrant gaat het om de transport
infrastructuur die noodzakelijk is om gebruik
en opwek in plaats te balanceren. Het gaat
daarbij om alle energiedragers: elektriciteit,
gas (zowel aardgas, groen gas, waterstof
en CO2) en warmte.

3. Opslag van energie
De onderste kwadranten van het energie
systeem gaan over de noodzakelijke balans in
het energiesysteem tussen vraag en aanbod.

Energie Routekaart
Samenwerking tussen Rijk en RES-regio’s
en tussen bedrijven, burgers en overheden is een voorwaarde om de
energietransitie vorm te geven. Een
gezamenlijk proces om de brug te slaan
tussen strategie en realisatie is hierin
cruciaal. De Energie Routekaart geeft
alle betrokken spelers inzicht in de
status van een ontwikkeling en te
nemen vervolgstappen om de doelen
van de energietransitie te realiseren.

Fasering
1. Strategie

1. Strategie
→ Ambities

en doelen
Ordeningsprincipes
→ Afwegingskader
→ Gebiedsagenda
→

MIJLPAAL:
OVERLAP IN ZOEKGEBIEDEN VOOR OPWEK

2. Initiatief

2. Initiatief

Onderzoek van kansrijke locaties
Potentieel en inpassing
→ Bestuurlijk draagvlak
→

Op de Energie Routekaart onderscheiden
we 6 fases die de route van beleid tot
realisatie beschrijven.
In elke fase worden specifieke activiteiten
ondernomen. De overgang wordt
gemarkeerd door een mijlpaal. Deze
fasering helpt initiatieven in een gebied
te structuren en het vervolg van een
project te bepalen. Hierbij worden de
volgende vragen doorlopen:
1.		 Is er sprake van een consequente navolgbare fasering of ontbreken er mijlpalen?
2.		 Wat zijn de volgende activiteiten die
ondernomen moeten worden?
3.		 Ligt de juiste kennis op tafel of zijn er nog
onderzoeksvragen die geadresseerd
moeten worden?
4. Zitten de juiste spelers voor deze fase
aan tafel?

→

MIJLPAAL:
BESTUURLIJKE INTENTIEVERKLARING

3. Verkenning

Integrale voorbereiding
Stakeholders en rollen
→ Lokale participatie
→ Haalbaarheid

3. Verkenning

→
→

MIJLPAAL:
OVEREENKOMST MET LOKALE STAKEHOLDERS

4. Planuitwerking

4. Planuitwerking
Projectaanpak
Effectstudies
→ Netaansluiting
→ Marktscan
→
→

5. Realisatie

MIJLPAAL:
BESLUIT VOOR UITVOERING

5. Realisatie

Gronduitgifte (biedboek)
Omgevingsvergunning
→ Uitvoering
→
→

MIJLPAAL:
FYSIEKE UITVOERING VAN PROJECT

6. Exploitatie

6. Exploitatie
→
→

Beheer & onderhoud
Repowering

De EnergieWijzer is ontwikkeld in opdracht
van Rijkswaterstaat. Voor meer informatie zie
www.energieoprijksgrond.nl of neem contact
op via www.energieoprijksgrond.nl/contact

www.energieontwikkelaar.nl
info@energieontwikkelaar.nl

Bijlage 2:
Poster EnergieCanvas
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Het EnergieCanvas
Op het energiecanvas wordt op drie schaalniveaus (zichtbaar gemaakt in de ringen)
aandacht besteed aan het totale energie
systeem dat hiervoor is opgedeeld in
vier kwadranten:

II. Opwekken van energie
In dit kwadrant van het energiesysteem
gaat het op de duurzame opwekking van
energie, dus met de inzet van hernieuw
bare bronnen zoals zon en wind. Daarnaast
gaat het om het benutten van restwarmte
en andere afvalstromen.
Hierbij zijn een aantal richtinggevende
principes te formuleren:

I. Gebruik van energie
Het basisprincipe in dit kwadrant van het
energiesysteem is de Trias Energetica die
stelt dat het vermijden van gebruik van
energie (elektriciteit, warmte en brandstof) altijd het eerste aandachtspunt zou
moeten zijn.

2. Kan de benodigde energievraag in
vorm worden verduurzaamd? (door 		
gebruik van hernieuwbare bronnen)
3. Kan de resterende fossiele energie-		
vraag worden beperkt door
besparing en efficiency?

1. Combineer gebruik en opwek van
energie zo direct mogelijk. Daardoor
worden systeemverliezen- en kosten
door conversie en transport vermeden
en is minder opwekcapaciteit (inclusief
ruimtebeslag en lokaal draagvlak) nodig.

GEBIED

Partner in het
realiseren van de
Regionale Energie Strategie

SYSTEEM

Meekoppelen; samenwerken
om doelen van lokale
stakeholders te realiseren

OBJECT

De Trias Energetica stelt drie vragen:
1. Kan de energievraag worden vermeden?
(door alternatieven voor de energie
vragende activiteit)

Traditioneel;
voor jezelf en door jezelf

IV. Transport van energie
Energie moet getransporteerd worden
van de locatie van opwek/winning (denk
aan wind op zee) naar de industrie en
gebouwde omgeving die elektriciteit en
warmte gebruikt. Binnen dit kwadrant
gaat het om de transport infrastructuur
die noodzakelijk is om gebruik en opwek
in plaats te balanceren. Het gaat daarbij
om alle energiedragers; elektriciteit, gas
(zowel aardgas, groen gas, waterstof en
CO2) en warmte.
Bij elke vorm van infrastructuur spelen
onderstaande principes:
1. Barrièrewerking, met name weg- en
waterinfrastructuur vormt een barrière
in het landschap. Het opheffen van deze
barrièrewerking door het moment van
aanleg/renovatie te gebruiken om kruis
ende infrastructuur aan te leggen
(of voorbereidingen daarvoor te treffen
in de vorm van mantelbuizen) kan van
grote waarde zijn.

2. Integreer energieopwekking en benut
kansen voor dubbel ruimtegebruik waar
mogelijk door bouwkundige integratie
en dubbel ruimtegebruik op daken en
objecten.
3. Concentreer energieopwekking door
zon en wind op locaties die inpasbaar zijn
in het landschap. Bij het opwekken van
hernieuwbare elektriciteit loont grootschaligheid. Dit is kosteneffectief en
beperkt op nationale schaal de zichtbare
ruimtelijke impact.
4. Maximaliseer de opbrengst per hectare
door inzet van de technologie met de
hoogste opbrengst.

III. Opslag van energie
2. Bundeling in corridors. Ingrepen in het
landschap en in de ondergrond kunnen
gecombineerd worden zodat verrommeling van het landschap wordt voorkomen
en een kostenefficiënte combinatie van
werkzaamheden kan ontstaan.
3. Infrastructuur kenmerkt zich door een
cascaderende aard, van grove hoofdstructuren op nationale schaal tot
fijnmazige distributienetwerken op lokale
schaal. Dit geldt voor het wegennet en
bijvoorbeeld ook voor het elektriciteitsnet. Ook warmtenetten zijn opgebouwd
met een cascadering van hoge naar een
lage temperatuur.

De onderste kwadranten van het energie
systeem gaan over de noodzakelijke balans
in het energiesysteem tussen vraag en
aanbod. Zowel de vraag naar energie als de
productie van duurzame energiebronnen
(wind en zon) fluctueert over tijd. Die
ongelijktijdigheid opheffen en daarmee
juist weer creëren van een balans tussen
energievraag- en aanbod in de tijd is de
focus van dit kwadrant.

2. Conversie naar een andere energie
drager, zoals waterstof, biedt de
mogelijkheid tot uitgesteld gebruik van
duurzame energie.

Principieel zijn er 3 mechanismen die
kunnen zorgen voor een balans in de tijd:
1. Flexibilisering van vraag en aanbod.
Door tijdelijk de energievraag van
installaties te verhogen of juist te
verlagen kan de balans in het energie
systeem behouden blijven zonder
investeringen in conversie of opslag.

Het toepassen van een van deze principes kan er in voorkomende gevallen
toe leiden dat verzwaring van de
energieinfrastructuur (door de lokale
netbeheerder) vermeden kan worden.
Hiermee worden maatschappelijke
kosten bespaard.

3. Opslag in een buffer die werkt op
een thermische, electro-chemische
(accu/batterij) of mechanische basis
kan dienen om energie op te slaan voor
enkele uren of dagen.

De EnergieWijzer is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat.
Voor meer informatie zie www.energieoprijksgrond.nl of neem
contact op via www.energieoprijksgrond.nl/contact

www.energieontwikkelaar.nl
info@energieontwikkelaar.nl
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De Energie Routekaart
Samenwerking tussen Rijk en RES regio’s en tussen bedrijven,
burgers en overheden is een voorwaarde om de energietransitie
vorm te geven. Een gezamenlijk proces om van strategie naar
realisatie te komen is hierin cruciaal. De Energie Routekaart geeft
betrokken spelers inzicht in de status van een ontwikkeling en
welke vervolgstappen nodig zijn.
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De EnergieWijzer is ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat.
→ Beheer & onderhoud
Voor meer informatie zie www.energieoprijksgrond.nl of neem
contact op via www.energieoprijksgrond.nl/contact
→ Repowering

www.energieontwikkelaar.nl
info@energieontwikkelaar.nl
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4a Vraagformulier bij inzet van het Energiecanvas
___________________________________________________________________________
Het vraagformulier dat hierna volgt is opgebouwd per kwadrant van het Energiecanvas. Per
kwadrant wordt eerst de achterliggende logica, de basisprincipes behandeld. Daarna volgt
een tabel waarin voor elk schaalniveau (object-gebruik/systeem-gebied) een inhoudelijke
startvraag gesteld wordt om de discussie op te starten en richting te geven met daarbij een
set van inhoudelijke elementen van mogelijke technische maatregelen binnen dit kwadrant
en schaalniveau.
A. Gebruik van energie
Het basisprincipe in dit kwadrant van het energiesysteem is de Trias Energetica die stelt dat
het vermijden van gebruik van energie (elektriciteit, warmte en brandstof) altijd het eerste
aandachtspunt zou moeten zijn. Resterend energieverbruik zou vervolgens zoveel mogelijk
moeten worden verduurzaamd door de inzet van hernieuwbare i.p.v. fossiele bronnen.
Hieronder valt bijvoorbeeld ook de elektrificatie van brandstofmotoren. De derde stap in de
Trias Energetica gaat over het maximaal benutten van de mogelijkheden om te besparen op
het gebruik van fossiele energie door de efficiency te vergroten.
Samenvattend stelt de Trias Energetica drie vragen:
1. Kan de energievraag worden vermeden? (door alternatieven voor de energie
vragende activiteit)
2. Kan de benodigde energievraag in vorm worden verduurzaamd? (door gebruik van
hernieuwbare bronnen)
3. Kan de resterende fossiele energievraag worden beperkt door besparing en
efficiency?
niveau

startvraag

Object

Wat zijn mogelijkheden om het
energieverbruik van alle technische object
installaties terug te dringen (denkend in
de drie vragen van de Trias Energetica)?

Systeem

Wat zijn mogelijkheden om het
energieverbruik door de gebruikers van
het object terug te dringen (denkend in de
drie vragen van de Trias Energetica)?

Gebied

Wat zijn mogelijkheden om de
energievraag in het gebied terug te
dringen (denkend in de drie vragen van de
Trias Energetica)?

Bijlage bij de leidraad Energiewijzer

elementen
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Inzicht (real-time) in energieverbruik
Dynamische aan/uit functies
Elektrificatie (b.v. brandstofmotoren)
Inzetten van remenergie (beweegbare brug)
Benutten van restwarmte
Isolatie van ruimtes die verwarmd en/of
gekoeld worden
…
Wegverkeer door personen- en
transportvoertuigen (rolweerstand, helling,
doorstroming)
Bijdrage aan duurzame brandstoffen, elektrisch
rijden.
Beheer en periodiek onderhoud van het object
…
Alternatieve vormen van mobiliteit (fiets,
gedeeld vervoer, openbaar vervoer)
Gedragsverandering bij gebruikers, spitsmijden
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B. Opwekken van energie
In dit kwadrant van het energiesysteem gaat het op de duurzame opwekking van energie,
dus met de inzet van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Daarnaast gaat het om het
benutten van restwarmte en andere afvalstromen.
Hierbij zijn een aantal richtinggevende principes1 te formuleren:
A. Combineer gebruik en opwek van energie zo direct mogelijk. Daardoor worden
systeemverliezen- en kosten door conversie en transport vermeden en is minder
opwekcapaciteit (inclusief ruimtebeslag en lokaal draagvlak) nodig. Door het
combineren van meerdere opgaven of oplossingen in één interventie, wordt het
draag vlak vergroot, worden de kosten gedeeld en wordt ruimte bespaard.
B. Maximaliseer de opbrengst per hectare door inzet van de technologie met de
hoogste opbrengst. De opbrengst van een windmolen per hectare ruimtegebruik is
hoger dan een zonnepark wat op haar beurt een hogere energieopbrengst heeft dan
het telen van biomassa op diezelfde hectare. Vanzelfsprekend dienen de kansen voor
maximalisatie worden afgewogen tegen wet- en regelgeving, financiële haalbaarheid
en sociaal draagvlak in de omgeving.
C. Integreer energieopwekking en benut kansen voor dubbel ruimtegebruik waar
mogelijk door bouwkundige integratie en dubbel ruimtegebruik op daken en
objecten. Op dit moment zijn met name zonnepanelen hiervoor geschikt.
D. Concentreer energieopwekking door zon en wind op locaties die inpasbaar zijn in het
landschap. Bij het opwekken van hernieuwbare elektriciteit loont grootschaligheid.
Dit is kosteneffectief en beperkt op nationale schaal de zichtbare ruimtelijke impact.
Grootschalige, rationele landschappen zijn het meest geschikt voor concentratie van
windenergie. Voor de opwekking van zonne-energie komen baggerdepots, grote
wateren en het stedelijk gebied het meest in aanmerking.
niveau

1

startvraag

elementen

Object

Zijn er kansen om het opwekken van
duurzame energie te combineren met
het infrastructurele object en
bijbehorende grondareaal? (scope:
energieverbruik van het object zelf)

Systeem

Zijn er kansen om het opwekken van
duurzame energie te combineren met
het infrastructurele object en
bijbehorende grondareaal? (scope:
energieverbruik in de nabije omgeving
van het object)

Gebied

Zijn er initiatieven, gronden, of
projecten in het grotere gebied waar
energie opgewekt kan worden of
reststromen benut kan worden?

· Windmolens op land / op gebouwen
· Zonneparken op loos areaal
· PV collectoren geïntegreerd op daken,
geluidsschermen en andere vormen van dubbel
functie- en ruimtegebruik
· Teelt van biomassa (o.a. voor biobrandstoffen)
· Grootschalige windparken op waterloopkundige
kunstwerken (dijken, sluizen, etc.), zoals de
Krammersluizen of baggerdepot de Slufter
· Thermische energie (warmte en/ of koude) winnen
uit oppervlaktewater of asfalt (i.c. m. warmte/
koude opslag in de ondergrond)
· Winnen van aardwarmte (geothermie)
· Winnen van energie uit water (getijde, stroming,
blue energy)
· Grootschalige locaties voor duurzame energieopwekking (zon, wind, geothermie) in de regio
· Grote bronnen van restwarmte / afvalstromen in
de regio

Gebaseerd op het CRa advies duurzame energie op rijksgronden uit april 2018

Bijlage bij de leidraad Energiewijzer
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C. Opslag van energie
De onderste kwadranten van het energiesysteem gaan over de noodzakelijke balans in het
energiesysteem tussen vraag en aanbod. Zowel de vraag naar energie fluctueert over tijd
(over dag/nacht en over seizoenen in het jaar) als de productie van duurzame (of
fluctuerende) energiebronnen zoals wind en zon. Die ongelijktijdigheid opheffen en daarmee
juist weer creëren van een balans tussen energievraag- en aanbod in de tijd is de focus van
dit kwadrant.
Principieel zijn er 3 mechanismen die kunnen zorgen voor een balans in de tijd:
1. Flexibilisering van vraag en aanbod. Door tijdelijk de energievraag van installaties te
verhogen of juist te verlagen kan de balans in het energiesysteem behouden blijven
zonder investeringen in conversie of opslag.
2. Conversie naar een andere energiedrager, zoals waterstof, biedt de mogelijkheid tot
uitgesteld gebruik van duurzame energie.
3. Opslag in een buffer die werkt op een thermische, electro-chemische (accu/batterij)
of mechanische basis kan dienen om energie op te slaan voor enkele uren, dagen of
maanden. Denk aan de batterij in een elektrische auto, opslag in (stuw)meren of in
ondergrondse cavernes.
Het toepassen van een van deze principes kan er in voorkomende gevallen toe leiden dat
verzwaring van de energie-infrastructuur (door de lokale netbeheerder) vermeden kan
worden. Hiermee worden maatschappelijke kosten bespaard.
niveau

startvraag

elementen

Object

Kan het object zelf een invulling geven aan
flexibilisering, conversie of opslag van
energie?

Systeem

Kan het object een rol spelen in de
balancering van het lokale energiesysteem
door flexibilisering, conversie of opslag
van energie?

Gebied

Zijn er in het gebied rondom het object
initiatieven gaande m.b.t flexibilisering,
conversie of opslag waaraan RWS een
bijdrage kan leveren?

· aan/uit zetten van de energievraag
(bijvoorbeeld ‘pompen als het waait’)
· Inzet van een noodstroomvoorziening als
balanscapaciteit voor het lokale
elektriciteitsnetwerk
· …
· ondergrondse warmte/koude opslag
· opslag van thermische energie in ondergrondse
vaten
· Opslag van energie in (stuw)meren, ringvaarten
e.a. zoals in het ‘plan Lievense’
· …
· ondergrondse cavernes die zijn overgebleven
van aardgaswinning
· conversie van overtollig duurzaam opgewekte
elektriciteit naar waterstof
· …

Bijlage bij de leidraad Energiewijzer
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D. Transport van energie
Energie moet getransporteerd worden van de locatie van opwek/winning (denk aan wind op
zee) naar de industrie en gebouwde omgeving die elektriciteit en warmte gebruikt. Binnen
dit kwadrant gaat het om de transport infrastructuur die noodzakelijk is om gebruik en
opwek in plaats te balanceren. Het gaat daarbij om alle energiedragers; elektriciteit, gas
(zowel aardgas, groen gas, waterstof en CO2) en warmte.
Bij elke vorm van infrastructuur spelen onderstaande principes:
1. Barrièrewerking, met name weg- en waterinfrastructuur vormt een barrière in het
landschap voor andere vormen van infrastructuur die doorsneden worden. Het
opheffen van deze barrièrewerking door het moment van aanleg/renovatie te
gebruiken om kruisende infrastructuur aan te leggen (of voorbereidingen daarvoor te
treffen in de vorm van mantelbuizen) kan van grote waarde zijn.
2. Bundeling in corridors. Ingrepen in het landschap en in de ondergrond kunnen
gecombineerd worden zodat verrommeling van het landschap wordt voorkomen en
een kostenefficiënte combinatie van werkzaamheden kan ontstaan.
3. Infrastructuur kenmerkt zich door een cascaderende aard, van grove hoofdstructuren
op nationale schaal tot fijnmazige distributienetwerken op lokale schaal. Dit geldt
voor het wegennet en bijvoorbeeld ook voor het elektriciteitsnet. Ook warmtenetten
zijn opgebouwd met een cascadering van hoge naar een lage temperatuur. Warmte
van hoge temperatuur (uit diepe geothermie of als ‘afval’ uit industriële processen)
wordt ingevoerd in de hoofdleiding en het distributienetwerk aan het einde brengt
warmte van lage temperatuur bij individuele gebouwen en woningen.
niveau

startvraag

Object

Kan de aansluiting van het object op de
lokale energie-infrastructuur worden
verbeterd?

Systeem

Kan het object een rol spelen in het
opheffen van barrièrewerking of het
versterken van corridorwerking van
infrastructuur?

Gebied

Welke aangepast/nieuwe energieinfrastructuur is nodig om het duurzame
energiesysteem in dit gebied te
realiseren? en welke bijdrage kan het
object daaraan leveren?

Bijlage bij de leidraad Energiewijzer

elementen
· aansluiting van het object op het lokale
elektriciteitsnetwerk (gebruikte, benodigde en
vrije capaciteit)
· aansluiting van het object op lokale netwerken
voor warmte en koude
· …
· bundelen van werkzaamheden met de
vernieuwing, verzwaring of aanleg van energieinfrastructuur
· plaatsen van voorzieningen voor toekomstige
netten
· ondergrondse verbindingen voor het lokale
netwerk van elektriciteit, warmte of gas
· …
· plannen voor de realisatie van regionale
warmtenetwerken
· winning van warmte uit (diepe) geothermie
bronnen
· verzwaring van het elektriciteitsnet
· …

pag. 4

Bijlage 4b:
EnergieCanvas Antwoordformulier

EnergieOntwikkelaar

invulformat voor kansen
I. Gebruik van energie

Klik hier voor toelichting en invulformat

II. Opwek van energie

Klik hier voor toelichting en invulformat

III. Opslag van energie

Klik hier voor toelichting en invulformat

IV. Transport van energie

Klik hier voor toelichting en invulformat

I. Gebruik van energie
GEBIED
Het basisprincipe in dit kwadrant van het energiesysteem is de Trias Energetica die stelt dat het vermijden van
gebruik van energie (elektriciteit, warmte en brandstof) altijd het eerste aandachtspunt zou moeten zijn.
De Trias Energetica stelt drie vragen:
1. Kan de energievraag worden vermeden? (door alternatieven voor de energie vragende activiteit)
2. Kan de benodigde energievraag in vorm worden verduurzaamd? (door gebruik van hernieuwbare bronnen)
3. Kan de resterende fossiele energievraag worden beperkt door besparing en efficiency?

I. Gebruik van energie - object
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

I. Gebruik van energie - systeem
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

I. Gebruik van energie - gebied
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

SYSTEEM
OBJECT

II. Opwek van energie
GEBIED
In dit kwadrant van het energiesysteem gaat het om de duurzame opwekking van energie, dus met de inzet van hernieuwbare bronnen zoals zon en
wind. Daarnaast gaat het om het benutten van restwarmte en andere afvalstromen. Hierbij zijn een aantal richtinggevende principes te formuleren:
1. Combineer gebruik en opwek van energie zo direct mogelijk. Daardoor worden systeemverliezen- en kosten door conversie en transport
vermeden en is minder opwekcapaciteit (inclusief ruimtebeslag en lokaal draagvlak) nodig.
2. Maximaliseer de opbrengst per hectare door inzet van de technologie met de hoogste opbrengst.
3. Integreer energieopwekking en benut kansen voor dubbel ruimtegebruik waar mogelijk door bouwkundige integratie en dubbel ruimtegebruik
op daken en objecten.
4. Concentreer energieopwekking door zon en wind op locaties die inpasbaar zijn in het landschap. Bij het opwekken van hernieuwbare
elektriciteit loont grootschaligheid. Dit is kosteneffectief en beperkt op nationale schaal de zichtbare ruimtelijke impact.

II. Opwek van energie - object
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

II. Opwek van energie - systeem
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

II. Opwek van energie - gebied
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

SYSTEEM
OBJECT

III. Opslag van energie
OBJECT
De onderste kwadranten van het energiesysteem gaan over de noodzakelijke balans in het energiesysteem tussen vraag en aanbod. Zowel de vraag naar energie als de
productie van duurzame energiebronnen (wind en zon) fluctueert over tijd. Die ongelijktijdigheid opheffen en daarmee juist weer creëren van een balans tussen
energievraag- en aanbod in de tijd is de focus van dit kwadrant. Principieel zijn er 3 mechanismen die kunnen zorgen voor een balans in de tijd:
1. Flexibilisering van vraag en aanbod. Door tijdelijk de energievraag van installaties te verhogen of juist te verlagen kan de balans in het energiesysteem behouden
blijven zonder investeringen in conversie of opslag.
2. Conversie naar een andere energiedrager, zoals waterstof, biedt de mogelijkheid tot uitgesteld gebruik van duurzame energie.
3. Opslag in een buffer die werkt op een thermische, electro-chemische (accu/batterij) of mechanische basis kan dienen om energie op te slaan voor enkele uren,
dagen of maanden.
Het toepassen van een van deze principes kan er in voorkomende gevallen toe leiden dat verzwaring van de energie-infrastructuur (door de lokale netbeheerder)
vermeden kan worden. Hiermee worden maatschappelijke kosten bespaard.

III. Opslag van energie - object
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

III. Opslag van energie - systeem
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

III. Opslag van energie - gebied
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

SYSTEEM
GEBIED

IV. Transport van energi
OBJECT
Energie moet getransporteerd worden van de locatie van opwek/winning (denk aan wind op zee) naar de industrie en gebouwde omgeving die elektriciteit en warmte gebruikt.
Binnen dit kwadrant gaat het om de transport infrastructuur die noodzakelijk is om gebruik en opwek in plaats te balanceren. Het gaat daarbij om alle energiedragers;
elektriciteit, gas (zowel aardgas, groen gas, waterstof en CO2) en warmte. Bij elke vorm van infrastructuur spelen onderstaande principes:
1. Barrièrewerking, met name weg- en waterinfrastructuur vormt een barrière in het landschap voor andere vormen van infrastructuur die doorsneden worden. Het
opheffen van deze barrièrewerking door het moment van aanleg/renovatie te gebruiken om kruisende infrastructuur aan te leggen (of voorbereidingen daarvoor te
treffen in de vorm van mantelbuizen) kan van grote waarde zijn.
2. Bundeling in corridors. Ingrepen in het landschap en in de ondergrond kunnen gecombineerd worden zodat verrommeling van het landschap wordt voorkomen en een
kostenefficiënte combinatie van werkzaamheden kan ontstaan.
3. Infrastructuur kenmerkt zich door een cascaderende aard, van grove hoofdstructuren op nationale schaal tot fijnmazige distributienetwerken op lokale schaal. Dit geldt
voor het wegennet en bijvoorbeeld ook voor het elektriciteitsnet. Ook warmtenetten zijn opgebouwd met een cascadering van hoge naar een lage temperatuur.

IV. Transport van energie - object
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

IV. Transport van energie - systeem
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

IV. Transport van energie - gebied
•
•
•
•
•
•

…
…
…
...
…
…

SYSTEEM
GEBIED
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Verkenning
→→Lokale
participatie
Integrale
voorbereiding
Stakeholders en rollen
→→Haalbaarheid
→
→

3. Verkenning

Lokale participatie
Haalbaarheid MET
OVEREENKOMST
→
→

LOKALE STAKEHOLDERS
OVEREENKOMST MET
LOKALE STAKEHOLDERS
4. Planuitwerking

4. Planuitwerking
Planuitwerking
→4.
Projectaanpak
Projectaanpak
→→Effectstudies
→ Effectstudies
→ Netaansluiting
→ Netaansluiting
→→Marktscan
Marktscan

BESLUITVOOR
VOORUITVOERING
UITVOERING
BESLUIT

5. Realisatie

5. Realisatie
→

Gronduitgifte (biedboek)

Realisatie
→5.
Omgevingsvergunning
→ Gronduitgifte (biedboek)
→ Uitvoering
→ Omgevingsvergunning
→

Uitvoering

FYSIEKE UITVOERING
VAN
PROJECT
FYSIEKE
UITVOERING
VAN PROJECT

6. Exploitatie

6. Exploitatie
Exploitatie
→6.
Beheer
& onderhoud
→ Beheer & onderhoud
→ Repowering
→ Repowering
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'samenhangende
netwerkontwikkeling'
'combineren van gronden tot ontwikkelbare mix'
'landschappelijke en ecologische
inpassing op corridor niveau'

'bijdragen aan
gebiedsontwikkeling
'opschalen van innovaties'

'benutten bestaande
aansluitingen'
'werk met werk maken'

Bijlage 6:
Voorbeeld A4 Corridor
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CORRIDOR A4: TOEPASSEN ENERGIEWIJZER
Resultaten EnergieWijzer jan-april 2019
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INHOUD
1.

Introductie project A4Corridor & context energietransitie

2.

Project A4Corridor in energie-perspectief

3.

Energiewijzer aanpak

4.

Resultaat en uitwerking van raakvlakken en kansen

5.

Vier kansrijke clusters voor vervolg

Bijlage:
• Uitwerking werksessies Energiewijzer
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INTRODUCTIE PROJECT A4 CORRIDOR
Verkenning A4 Burgerveen-N14
•
•

Vormgeven van een extra rijstrook op de A4 tussen knooppunt
Burgerveen en de N14.
Verkeersmaatregelen om de doorstroming op en rond aansluitingen te
verbeteren, mogelijk Smart Mobility-maatregelen.

Planning:

2017 Startbeslissing MIRT-Verkenning
2018/2019 Uitvoering MIRT-Verkenning
2019 Nemen voorkeursbeslissing
2020 Uitwerken plannen (OTB)

Planuitwerking A4 Haaglanden-N14
•
•

Nieuwe rijstroken A14 Haaglanden-N14.
Aanpassen knooppunt Ypenburg en verschillende aansluitingen.

Planning:

2017
2019
2020
2023

Opdracht ontwerptracébesluit (OTB)
Vaststellen milieueffectrapportage (MER) en OTB
Vaststellen tracébesluit
Start realisatiefase
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Doel beide projecten:
Verbetering verkeersdoorstroming t.b.v.
bereikbaarheid en verkeersveiligheid

TOEPASSEN ENERGIEWIJZER OP PROJECT A4 CORRIDOR
Door de projectteams is
duurzaamheid als
onvermijdelijk thema
benoemd en daarbinnen
bestaat er nu interesse om
ENERGIE als kans te
verkennen.
Daarbij wil het project het
recent, in opdracht van het
RWS Corporate
Innovatieprogramma en het
programma Energie van
RWS NOVA, ontwikkelde
instrument Energiewijzer
inzetten.
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DE ENERGIETRANSITIE: WAT IS ER NU GAANDE EN
WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR EEN RWS PROJECT?
• Klimaatakkoord & Regionale Energie Strategie
• Mobiliteit – o.a. elektrisch rijden en laden
• Rijksoverheid: EZK, BZK, IenW, RVB, RVO en MIRT
• Rijkswaterstaat
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VERDUURZAMING MOBILITEIT – ELEKTRISCH RIJDEN,
WATERSTOF, EMISSIELOOS OV
De belangrijkste afspraken:
• De auto zonder uitstoot wordt al voor 2030
normaal.
• Daarvoor zijn in 2030 ongeveer 1,8 miljoen
laadpalen beschikbaar.
• Naast volledig elektrische auto’s rijden er
dan ook voertuigen op waterstof of
zonnecellen.
• Tankstations veranderen in plaatsen waar
naast laadpalen ook waterstofstations te
vinden zijn.
• Alle (circa 5000) OV-bussen zijn voor 2030
100% emissieloos. Datzelfde geldt voor
bouwverkeer en mobiele werktuigen.
• De logistieke sector gaat ook
verduurzamen, onder andere door
ketenoptimalisatie. Door optimale
bevoorrading in logistieke hubs net buiten
de stad, ontstaan mogelijkheden voor zero
emissie in de stad. Dit leidt tot een reductie
van 30 procent van de CO2-uitstoot door
achterland- en continentaal vervoer in
2030.
• Ook (zwaar) transport, vliegverkeer en
scheepvaart moeten emissieloos worden.
https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit
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TANKSTATIONS VERANDEREN IN PLAATSEN WAAR NAAST
LAADPALEN OOK WATERSTOFSTATIONS TE VINDEN ZIJN.

Nebbenes, Norway: 44 snelladers

https://www.elaad.nl/uploads/files/19Q1ElaadOutlook_snelladers.pdf
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RIJKSWATERSTAAT WERKT IN OPDRACHT VAN EZK
AAN PILOTPROJECTEN HERNIEUWBARE ENERGIE

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/03/Pilotprogramma%20Hernieuwbare%20energie%20op%20Rijksareaal.pdf
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PROJECT A4 CORRIDOR IN ENERGIE-PERSPECTIEF
CO2 UITSTOOT IN TON
verhouding
1

jaarlijks energieverbruik
(licht en signalering)

26

aanlegproject A4Corridor
(CO2 embedded in asfalt en grondverzet)

86

verkeer snelwegen
(in de RES Holland Rijnland)

890

regionale CO2 uitstoot excl. verkeer snelwegen
(in de RES Holland Rijnland)
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2.834

74.032

242.951

2.521.900

Bron: Klimaatmonitor, kengetallen uit DuboCalc en projectdata InnovA58 uit NIBE haalbaarheidsonderzoek
Aanvullende informatie over de berekening is beschikbaar bij het project A4Corridor

PROJECT A4 CORRIDOR IN ENERGIE-PERSPECTIEF
WELKE BIJDRAGE KAN HET PROJECT BIEDEN?
verhouding

Maasvlakte

1

jaarlijks energieverbruik
(licht en signalering)

26

aanlegproject A4Corridor
(CO2 embedded in asfalt en grondverzet)

86

verkeer snelwegen
(in de RES Holland Rijnland)

890

regionale CO2 uitstoot excl. verkeer snelwegen
(in de RES Holland Rijnland)

2.834

74.032

242.951

???

= FOCUS van de
Energiewijzer
verkenning
2.521.900

Bron: Klimaatmonitor, kengetallen uit DuboCalc en projectdata InnovA58 uit NIBE haalbaarheidsonderzoek
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DE GEVOLGDE WERKWIJZE BIJ HET TOEPASSEN VAN DE
ENERGIEWIJZER IN HET A4CORRIDOR PROJECT
Met stakeholders gevalideerde factnote
als startpunt voor EnergieWijzer sessies
22/2/2019

Opleveren eindrapport
Energiewijzer A4'

2018

Opdrachtverlening ‘inzet
EnergieWijzer A4 projecten'

Factnote ‘A4 & Energie’ als
basis voor gespreksronde

afgerond voor 7/1/2019

31/1/2019

dec

jan

basis op orde
uitschrijven factnote

feb

1/4/2019

Afronding opdracht
15/4/2019

7 jan, 2019 – 25 jan, 2019
28 jan, 2019 – 31 jan, 2019

gespreksronde

7 jan, 2019 – 22 feb, 2019

expertsessie ‘filteren en valideren’

20 feb, 2019 – 22 feb, 2019

uitnodigen deelnemers voor Energiewijzer sessies

sessie EnergieWijzer (3 keer)
verwerken uitkomsten in kansenkaart
expertsessie ‘haalbaarheid en samenhang’
scenario workshop met projectteam
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2019

apr

mrt

18 feb, 2019 - 8 mrt, 2019

11 mrt, 2019 - 22 mrt, 2019
18 mrt, 2019 - 26 mrt, 2018
27 mrt, 2019 – 29 mrt, 2019
1 apr, 2019 - 12 apr, 2019

INGREDIENTEN VAN DE ENERGIEWIJZER
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DE AANPAK
De stappen in de inzet van de EnergieWijzer zijn in de figuur
rechts beschreven. In dit project wordt een verkenning van
kansen uitgevoerd, dus de stappen 0, 1 en 2.
0.

Basis op orde: Verzamelen belangrijkste basisgegevens
om inzicht te krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen
en een basis te hebben om een gesprek te voeren.

1. Voorbereiding en incubatie: Serie gesprekken met
sleutelspelers om bekendheid en draagvlaak met de
aanpak te ontwikkelen. Ook dienen de gesprekken om de
basisinformatie aan te scherpen en een gebalanceerde
selectie van deelnemers voor de EnergieWijzer
workshops te kunnen maken.
2. Sessies EnergieWijzer: Bijeenkomsten waarbij aan de
hand van het EnergieCanvas aanpak wordt gewerkt. Het
resultaat is een overzicht van kansen, relevante
onderwerpen en relevante stakeholders.
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VOORBEREIDENDE GESPREKSRONDE (T/M 8 MAART)
Serie gesprekken om de basisinformatie (zie ‘basis op orde’) aan te scherpen en een gebalanceerde
selectie deelnemers voor de workshops te kunnen maken. Daarnaast dienen de gesprekken om de
deelnemers vast bekend te maken met de EnergieWijzer aanpak.

Met de volgende stakeholders zijn gesprekken gevoerd:
Stakeholders
1

RES Holland Rijnland

11

Gemeente Delft

2

RES MRDH

12

Alliander

3

LTO

13

Stedin (klant & markt)

4

gemeente Den Haag

14

Stedin (relatiemanagement)

5

gemeente Leiden

15

Eneco

6

HH Delfland

16

Heineken

7

Provincie Zuid Holland

17

LTO Glastuinbouw

8

Warmte/Koude bureau

18

Provincie Noord Holland (RES)

9

Tennet

19

HH Rijnland

10

Leidschendam-Voorburg

20 Gemeente Haarlemmermeer
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RUIMTE EN ENERGIE: POTENTIE EN RESTRICTIES IN
BEELD MET A4CORRIDOR ENERGIEKAARTEN
Ter ondersteuning van de voorbereidende
gesprekken en de Energiewijzer werksessies
zijn een aantal kaarten opgesteld om inzicht te
krijgen in de ruimtelijke potentie en restricties.

Detail voor knooppunt Burgerveen

De kaarten zijn opgesteld door Generation.Energy
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RUIMTE EN ENERGIE: BRONNEN VOOR DUURZAME
ENERGIE IN BEELD MET A4CORRIDOR ENERGIEKAARTEN
Voor de beschikbaarheid van bronnen voor duurzame
energie zijn kaarten opgesteld met de potentie voor
geothermie (voor woningen en kassen) en restwarmte.

Detail voor A4 bij Delft

De kaarten zijn opgesteld door Generation.Energy
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ENERGIEWIJZER WERKSESSIES (11, 14 & 20 MAART)
DEELNEMERS WERKSESSIES ENERGIEOPGAVE A4
11-mrt

Verkenning A4 Burgerveen-N14
RES Holland Rijnland
Alliander
Hoogheemraadschap van Rijnland
Gemeente Leiden
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Haarlemmermeer
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Heineken
RWS, GPO Project A4 Burgerveen-N14
RWS, WNZ, NOV
Generation Energy
Energieontwikkelaar

14-mrt

P


P
P

P
P

P
P
P
P

Planuitwerking A4 Haaglanden-N14
RES MRDH
Stedin
Eneco
Hoogheemraadschap Delfland
Gemeente Den Haag
Gemeente Delft
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Provincie Zuid-Holland
RWS, GPO, Project A4 Haaglanden-N14
RWS, WNZ, NOV
Generation Energy
Energieontwikkelaar

20-mrt

P

P
P

P
P

P
P
P
P
P
P

A4 Corridor
RES Holland Rijnland
Alliander
Heineken
Rijksvastgoedbedrijf (Min BZK)
Provincie Zuid-Holland
RWS Bestuursstaf - RES coördinator Energie
RWS, GPO, Project A4Corridor
RWS, GPO, Project A4Corridor
Generation.Energy
Energieontwikkelaar
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P

P
P
P
P
P
P
P
P

UITWERKING VAN KANSEN
IN DE WERKSESSIES OP
BASIS VAN HET
ENERGIECANVAS
- LOCATIE
- PROCES
- STAKEHOLDERS
- TIJDSLIJN

EnergieOntwikkelaar

RESULTAAT ENERGIEWIJZER WERKSESSIES 1 EN 2

Digitale uitwerking in document ‘Uitwerking werksessies Energiewijzer’
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UITWERKING VAN RAAKVLAKKEN EN KANSEN
Uitkomsten werksessies Energiewijzer
A. Opwekken energie (PV/zonthermie) op eigen gronden
B. Opwekken Energie (PV/zonthermie) als dubbelfunctie

C. De weg als ordeningsprincipe voor windenergie
D. Facilitator hoofd warmtenet
E.

Facilitator lokale warmtesystemen (aqua/geothermie)

F.

De A4 als energie-ader

G. Ruimte voor balans
H. Energieke knopen
I.

Overige bevindingen

De uitkomsten zijn uitgewerkt in de bijlage
‘Uitwerking werksessies Energiewijzer’
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VIER KANSRIJKE CLUSTERS VOOR VERVOLG
De kansen uit de EnergieWijzer werksessies zijn
gefilterd op impact voor RWS en het project
A4Corridor en samengevoegd tot vier kansrijke
cluster. Per cluster is rol en inhoud beschreven en
zijn vervolgacties gedefinieerd.
Titel
rol

Wat vraagt dit van RWS en/of het
project A4Corridor?

impact

Een korte beschrijving van de relatief
bekende en bewezen kansen. Hiermee
wordt een duidelijke impact op de
energietransitie-doelen gerealiseerd.

innovatie

Een korte beschrijving van de relatief
onzekere en op de langere termijn
gerichte kansen. Hiermee wordt kan
een bijdrage worden geleverd aan de
innovatie agenda.

activiteiten

Wat zijn eerstvolgende acties om deze
kansen verder te brengen?
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1. A4 ENERGY
Partner in de energie transitie: 'A4Energy'
rol

Partner in de energie transitie: 'A4Energy'.
Het project is gesprekspartner,verbinder en hefboom
voor rijksbeleid en ambities. Het project draagt
hiermee bij aan een toekomstbestendige inrichting
van de A4 met goede en tijdige afstemming van
verwachtingen en rolverdeling.

Impact &
innovatie

Door als Rijkswaterstaat / A4Corridor gezamenlijk op
te trekken met de drie RES-regio’s is het mogelijk om
de verduurzaming van het regionale energiesysteem
te realiseren …
1. tegen lagere maatschappelijke kosten,
2. met grotere impact in een korter tijdsbestek,
3. met meer ruimtelijke kwaliteit en draagvlak

(*uit workshop 3, 20 maart 2019)
activiteiten

-

-
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Gesprekspartner van de Regionale Energie
Strategieën (RES).
Het project verbindt de drie RES-en.
Raakvlak Omgevingsmanagement (bv.
Bestuursovereenkomst of regiowensen)
Gespreksonderwerp OG-ON (intern I&W/RWS)

2. ENERGIEKE KNOPEN

Toekomstbestendige verzorgingsplaatsen
rol

De lead nemen in de uitwerking van de
toekomstbestendige verzorgingsplaats. De transitie naar
duurzame brandstoffen (EV, waterstof en groen gas i.p.v.
benzine en diesel) zal een impact hebben op de
voorzieningen, inrichting en energie-infra aansluiting van
verzorgingsplaatsen. Het project kan trekker zijn in de
uitwerking van een toekomstvast ontwerp voor
verzorgingsplaatsen zodat een serie van 'verbouwing-opverbouwing’ kan worden vermeden.

impact

Opstellen van een referentie-uitwerking met aandacht
voor ruimtebeslag, inrichting en de benodigde energie
infrastructuur (elektriciteit, groen gas en waterstof)

innovatie

-

activiteiten
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Integraal energie systeem creëren (combineren van
lokale opwek met opslag/balanceren en transport)
Gefaseerde ontwikkeling in de tijd inzichtelijk maken

1. Onderzoeken ontwikkelmodellen in samenspraak met
RWS werkgroep 'verzorgingsplaats van de toekomst'
2. Samenstellen globaal Programma van Eisen (top
eisen): inrichting, ruimtebeslag, transitie ruimte,
energie infrastructuur, kansrijke mogelijkheden voor
opslaan/ balanceren & lokale opwek, ...
3. Aan de hand van PvE uitwerken van een referentie
(schets)ontwerp en dit spiegelen aan huidige situatie
voor de A4 (inrichting en ruimtebeslag, etc.)
4. Dragers en raakvlakken identificeren: ‘stekkermodel’,
pilot status, OTB, lopende en nieuwe concessie, ...

3. DUURZAME ENERGIE OP RIJKSGRONDEN
Beschikbaar stellen van Rijksgronden (aan derden) voor het
opwekken van duurzame energie (EZK pilot route)
rol

Voorbereiden door energie potentie en effecten in
beeld te brengen en vervolgens klaarzetten van
ruimtelijke en technische randvoorwaarden voor
realisatie

impact

Benutten van de vrije ruimte in knooppunten,
aansluitingen, bermen, wallen en taluds voor
grootschalige plaatsing van PV panelen
(zonnevelden)

innovatie

Voor dubbel functiegebruik benutten van
bestaande en nieuwe voorzieningen
(geluidswerende schermen, vluchtstrook,
tunneldaken e.a.) voor het opwekken/opslaan van
elektriciteit en of warmte

activiteiten

-
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Gesprekspartner RVB en EZK
Bestuurlijk proces (zie ook A4 Energy)
Potentiestudie Knooppunt Burgerveen,
aansluitingen en passage Haaglanden
Scan op raakvlak met effectenstudies OTB:
Geluid, water, natuur en landschap
Innovatie catalogus opwek als dubbelfunctie
opstellen

4. ENERGIE TRANSPORT CORRIDOR
A4 als ader voor het transport van energie
rol

Kennis op orde hebben bij verzoeken omtrent het
bundelen van de A4 met nieuwe energie
infrastructuur of te verzwaren bestaande. (bv
warmte). Dit vraagt inzicht in de ruimtelijke en
technische (incl. veiligheid, beheer, ...)
(on)mogelijkheden voor bundeling van energieinfrastructuur langs de verschillende delen van het
A4 tracé.

impact

-

verzwaren elektriciteitsnetwerken
afstemming warmte rotonde (Leiding door
Midden, Leiding over Oost)

innovatie

-

lokale warmte netwerken (aqua- en geothermie)
ruimte voor lokale balans/opslag
koppelen warmtenet Zuid-Holland en NoordHolland gebundeld aan A4 tracé

Activiteiten

-

Opstellen factsheet energie-infrastructuren:
ruimtebeslag, veiligheidsmarges, B&O
implicaties, vergunningsmogelijkheden
Gesprekspartner voor gemeenten en
netbeheerders i.r.t. verzwaring en aanleg
netwerken (zie ook A4 Energy)

-
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