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Samenwerking Duurzaamheidsplatform
Midden-Holland “DPM-H”

 Bundeling van krachten vanuit de verschillende Duurzaamheidsplatformen van 
het bedrijfsleven in Midden-Holland op thema’s met gemeenschappelijk belang

 Betreft: Bodegraven/Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen

 Samenwerking in 2019 ook bij “Omgekeerde bewijslast” Wet Milieubeheer

 Nu samenwerking op onderwerp: Regionale Energie Strategie ”RES M-H”



Agenda

 Introductie en achtergrond RES – (Teun Bokhoven)

 Toelichting op het proces om te komen tot een RES M-H - (Ronald Schilt)

 Toelichting op de eerste contouren Warmte en Elektriciteit - (Joram Bogers)

 Vragen / discussie

 Afsluiting 17.30



Achtergrond 1
 Klimaatwet: in 2050- CO2 neutraal

 2019: Klimaatakkoord 

Gericht op tussendoel:49% CO2 reductie in 2030
 Elektriciteitssector: 20,2 MT / 41%

 Industrie: 14,3 Mt / 30%

 Mobiliteit: 7,3 Mt / 15%

 Landbouw: 3,5 Mt / 7%

 Gebouwde Omgeving: 3,4 Mt / 7%

 Uitwerking van Klimaatakkoord op regionale schaal via: 30 x Regionale Energie 
Strategieën

 Opgave: De regio’s dragen bij aan de invulling van KA-2030 op weg naar 
einddoel 2050



Achtergrond 2
 Elektriciteitsopgave: 35 TWh voor geheel NL; voor RES-MH gesteld op 1,24% 

daarvan =  435 GWh (1,567 TJ)



Achtergrond 3
 Warmte opgave: inzicht in hoe de regio warmte alternatieven gaat inzetten als 

vervanging van aardgas in aanloop naar 2050. Wordt uitgewerkt in TVW.



Toelichting op proces (1)



Toelichting op proces (2)



RES regio Midden-Holland bestaat uit:
Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas

Toelichting op proces (3)



Vertegenwoordigd in RES M-H:

Wethouders Midden Holland
- Gouda
- Bodegraven-Reeuwijk
- Krimpenerwaard
- Waddinxveen
- Zuidplas
Provincie Zuid Holland
Waterschappen

DPM-H heeft notitie “Uitgangspunten en visie voor RES M-H vanuit DPM-H” ingebracht. 
Deze notitie wordt aan de aanwezigen nagezonden.

Toelichting op proces (4)

Maatschappelijke organisaties
- Energiecoöperaties
- Duurzaamheidsplatform Midden-Holland
- Netbeheerders (Stedin)
- Natuur en- Milieufederatie Zuid-Holland
- Woningbouwcorporaties
- LTO Noord



Toelichting op
Contouren Warmte en Elektriciteit (1)

 Nog geen kaarten; wel op ‘openingsbod’ van Stedin
 Veelal gebaseerd op bio gas (60% warmtevraag).

 Twee scenario’s Zuidplas & kassengebied Waddinxveen
 Leiding over Oost (Zuidplas & kassengebied Waddinxveen)

 Midden-Holland voorziet zelf in eigen warmte-opwekking.

 Opties overig gebied
 Collectieve (geothermie/ aquathermie / bio gas / biomassa / zonthermie)

 Individueel (warmtepompen eventueel in combinatie met warmte- en koudeopslag)

 Vervolg
 Per gebied (bedrijventerrein) detaillering welke opties mogelijk zijn voor warmte.

 Geothermie onderzoek door IF.

 In buitengebied wordt de beschikbare infrastructuur waarschijnlijk leidend.



Toelichting op
Contouren Warmte en Elektriciteit (2)

 Opgave voor RES-MH gesteld =  435 GWh (1,567 TJ).
 435 GWh = 435.000 MWh

 Alles met zonnepanelen: benodigd 450 – 500 ha.

 Alles met wind: 45 windmolens (3 MW/windmolen ~ 150m tiphoogte)

 Verkenning vanuit drietal schetskaarten
 ‘Lokale initiatieven’: enkele windmolens en een paar zon-pv projecten. 

 ‘Open landschap’: potentieel vooral bij zon op grote daken en glastuitbouw (60% van 1.567 TJ 
doelstelling). Wind is geen optie

 ‘Clustering’: enkele windparken en zonneparken rond infrastructuur. 

 Vervolg:
 Schertskaarten maken van scenario’s (harde en zachte restricties)

 Voorleggen aan raadsleden 12 maart



Vragen / Aandachtspunten


