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Leeswijzer

Deze verkenning beschrijft een landschappelijk perspectief voor de energie-
transitie van Voorne-Putten tot 2050. 

De verkenning begint met een beschrijving van de landschappelijke 
kwaliteiten van Voorne-Putten. Daarna volgt een analyse van de 
energie-opgave, waarin ook de bestaande initiatieven aan bod komen. De 
energie-analyse sluit af met een prioritering van diverse vormen van wind- en 
zonne-energie. Eerste prioriteit voor de ontwikkeling van zonne-energie is 
het gebruik van daken, voor geothermie het glastuinbouwgebied en voor 
windenergie de noordrand van Voorne-Putten (grenzend aan de haven). 

Kerngedachte van het visiedeel is dat het nooit om energiewinning alleen 
gaat. Acht bouwstenen laten zien hoe de energiewinning steeds wordt 
gekoppeld aan investeringen in het landschap. Zo werken we aan een sterker 
landschappelijk casco dat in staat is om de energietransitie op Voorne-Putten 
in zich op te nemen.

De verkenning sluit af met een selectie van de meest kansrijke bouwstenen 
die samengebracht zijn in een ruimtelijk geheel. Dit perspectief wordt 
voorzien van ontwerpprincipes, een fasering en een indicatie van de 
opwekcapacititeit.
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Duurzame energie aan de horizon – In de Rotterdamse haven is de energietransitie in volle gang, waardoor het landschap ingrijpend 
veranderd. De komst van windmolens en zonnevelden zal ook een impact hebben op het landschap van Voorne-Putten.
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1.1 De aanleiding

Verschillende grote transities zullen in de komende jaren 
aanspraak maken op het landschap van Voorne-Putten. 
De energietransitie is hier één van. Voorne-Putten heeft 
vanwege haar open landschap in verhouding met de 
andere gemeenten van de Energieregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH-gemeenten) een grote potentie voor de 
opwek van hernieuwbare energie. De gemeenten op 
Voorne-Putten hebben er belang bij dat er een Regionale 
Energiestrategie (RES) wordt opgesteld waarin een 
goede balans wordt gevonden tussen de ruimtelijke 
kwaliteit van het landschap en de mogelijkheden voor 
opwekking van hernieuwbare energie, het versterken van 
een goed vestigings- en recreatieklimaat en het behoud 
van een productief agrarisch landschap.

1.2 De scope en het doel

De verkenning focust op drie vormen van hernieuwbare 
energie met een landschappelijke impact: windenergie 
en zonne-energie voor de opwek van electriciteit en 
geothermie voor de levering van warmte. Parallel 
aan de landschappelijke verkenning wordt door de 
combinatie Innoforte en Royal HaskoningDHV een 
Warmtetransitievisie voor Voorne-Putten opgesteld.

1 OVER DEZE VERKENNING

Het doel van de verkenning is om te onderzoeken op 
welke wijze de energietransitie een plek in het landschap 
van Voorne-Putten kan krijgen zodat de kwaliteiten van 
het landschap worden gewaarborgd of versterkt. 

HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE EEN
VANZELFSPREKENDE PLEK IN HET
LANDSCHAP KRIJGEN?

1.3 Het proces 

Het werkproces was opgebouwd rondom twee 
werksessies met zowel medewerkers van de vier 
gemeenten op Voorne-Putten als lokale stakeholders, 
zoals de provincie Zuid-Holland en LTO. In de sessies zijn 
denkrichtingen en bouwstenen voor duurzame energie 
ontwikkeld. Op basis hiervan is een landschappelijk 
perspectief op duurzame energie voor Voorne-Putten 
opgesteld. De Energieverkenning Voorne-Putten biedt 
vervolgens input voor het bepalen van het aandeel 
van de gemeenten op Voorne-Putten in de Regionale 
Energiestrategie regio Rotterdam – Den Haag.

Rapportage ‘Energieverkenning 
Voorne-Putten’

RES MRDH

Werksessie 1
- Verkenning denkrichtingen 
   energielandschap

Werksessie 2
- Testen van bouwstenen
- Uitzetten van gezamenlijke koers

Stap 1
- Landschappelijke analyse 
- QuickScan potentieel wind- en 
   zonne-energie

Stap 2
- Verdieping landschappelijke analyse 
- Ontwikkeling bouwstenen
- Ontwikkelen van denkrichtingen

Stap 3
- Verdieping landschappelijke analyse 
- Aanscherpen van bouwstenen
- Van denkrichtingen naar landschappelijk  
   perspectief
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Grote landschappelijke variatie en sterke landschappelijke 
randen (noordrand, kust- en waterlandschap) met dynamiek in de 
omgeving.

Haringvliet

Rotterdamse Haven

Deltalandschap

Groenstructuur

Veenpolders

ZeeikleipoldersKustlandschap

Noordzee
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Dit hoofdstuk ontleedt het landschap van Voorne-Putten 
in verschillende landschapstypologiëen om zo de 
belangrijkste kwaliteiten te kunnen benoemen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen landschappelijke 
waarden, cultuurhistorische waarden en gebruiks-
waarden. Vervolgens worden de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen op het eiland benoemd. De kwaliteiten 
en de ruimtelijke ontwikkelingen zijn leidend voor de 
ruimtelijke visie op duurzame energie.

2.1 Ademruimte in de Metropoolregio Rotterdam 
- Den Haag

Voorne-Putten heeft van oudsher een sterke 
economische relatie met Rotterdam. In de jaren ‘60 
ging de noordrand van het eiland grotendeels op de 
schop om plaats te maken voor de industrie van de 
Rotterdamse haven. Momenteel werken veel inwoners 
van Voorne-Putten in de regio Rotterdam Den Haag. 
Anderzijds komen mensen uit de regio graag recreëren 
op het eiland. Voorne-Putten vormt een eiland van rust, 
wat in scherp contrast staat met de drukke Rotterdamse 
haven en metropool. 

De unieke waarde van Voorne-Putten blijkt uit:

 ▪ Het eilandgevoel dat gecreëerd wordt door de 
sterke landschappelijke randen van de kust en de 
Rotterdamse haven.

2 HET EILAND ONTLEED

 ▪ Het contrasterende middengebied dat met landbouw 
als de belangrijkste landschappelijke drager rust 
uitademt.

 ▪ De grote landschappelijke variatie doordat 
uiteenlopende landschapstypen op het eiland 
samenkomen.

 ▪ De recreatieve aantrekkingskracht van het strand, 
het duingebied en het water, met niet enkel hoge 
economische maar ook hoge natuurwaarden.

 ▪ Het aantrekkelijk woonlandschap met historische 
vestingstadjes en dorpen.

2.2 Landschapstypologie van het eiland

De verschillende landschapstypen op Voorne-Putten zijn 
terug te leiden naar de ontstaansgeschiedenis van het 
eiland.

Oorspronkelijk bestond Voorne-Putten uit twee eilanden, 
Voorne en Putten, die gescheiden waren door een 
belangrijke zee-arm. Deze zee-arm is nu nog herkenbaar 
als de Bernisse. Het landschap van de jonge duinen 
en het polderlandschap zijn beide ontstaan tijdens het 
Holoceen. Achter de duinstrook werd veen gevormd. 
Later werden deze veeneilanden omdijkt waardoor 
de karakteristieke ringpolders zijn ontstaan. Een paar 
eeuwen daarna werd het land hiertussen ingepolderd en 
kreeg het eiland zijn huidige vorm. 

De eerste nederzettingen ontstonden ook in de 
binnenduinrand en op de hoger liggende kreekruggen. 
De groei van de dorpen aan de Bernisse stagneerde 
toen deze zee-arm dichtslibde. Hellevoetsluis, Brielle 
en Spijkenisse hebben zich wel verder doorontwikkeld. 
Spijkenisse en Hellevoetsluis zijn bovendien aangewezen 
als groeikernen.

Op basis van de ontwikkelingsgeschiedenis kunnen tien 
landschapstypologieën worden onderscheiden:

 ▪ kustlandschap
 ▪ deltalandschap
 ▪ grote water- en bosstructuren
 ▪ veenpolders
 ▪ oude zeekleipolders
 ▪ jonge zeekleipolders
 ▪ stadsranden
 ▪ glastuinbouwcomplex
 ▪ infrastructuur en dijken
 ▪ kreken

Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste 
kenmerken per typologie bschreven.
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Landschapstypologie van Voorne-Putten – We identificeren tien 
verschillende landschapstypen op het eiland, onderverdeeld in 
landschappen aan de randen en in het binnenland.

Grote bosstructuren

Kreken

Inlandse dijken

Wegen

Water

Strand

Duinen

Buitendijk

Oude zeekleipolders

Veenpolders

Jonge zeekleipolders

Glastuinbouw

Deltalandschap

Bebouwing
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Kustlandschap (strand, duinen en binnenduinrand)
Het kustlandschap van Voorne-Putten bestaat uit de 
zee, het strand, de duinen en de binnenduinrand. Het 
gebied heeft een belangrijke recreatieve betekenis voor 
verblijfs- en dagrecreatie. De landschappelijke variatie, 
weids versus besloten, droog versus nat en reliëfrijk 
versus vlak, zorgt voor hoge natuurwaarden en veel 
verschillende soorten flora en fauna. 

Op de randen van het eiland

Deltalandschap
Het Deltalandschap wordt gevormd door het Haringvliet, 
de rivier het Spui en de schorren en slikken. Het 
Haringvliet is een voormalige zee-arm die is afgeschermd 
van de Noordzee door de Haringvlietsluizen. Aan de 
overzijde ligt Goeree-Overflakkee. Vanaf de dijk heb je 
weids uitzicht over het grote water en de uitgestrekte 
buitendijkse slikken. De Beninger Slikken is een nat 
natuurgebied met riet en bosopslag dat onder directe 
invloed staat van het Haringvliet. Langs het Spui zijn de 
slikken kleiner. Het Haringvliet (waar de Beninger Slikken 
onderdeel vanuit maakt) is Natura 2000 gebied. 

Grote water- en bosstructuren
Langs het Brielse meer, het Oostvoornse meer en de 
Bernisse liggen aantrekkelijke recreatiegebieden. Rond 
de Bernisse is in de jaren zeventig een bosstructuur 
aangelegd, die naast een recreatieve functie de land-
bouwgronden en de industrie voorziet van zoet water. 
De recreatiegebieden bieden veel mogelijkheden voor 
wandelen en fietsen, vissen, oeverrecreatie en kleine 
watersport. Bovendien vormen ze in het noorden een 
belangrijke buffer tussen het eiland en de haven van 
Rotterdam.
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Veenpolders
De veenpolders behoren samen met de oude 
zeekleipolders tot de oudste polders op Voorne-Putten. 
Met een ringdijk zijn gebieden waar een dunne 
kleilaag op het veen was afgezet omsloten. De polders 
kenmerken zich door een onregelmatig verkavelingspa-
troon. De beplante dijken zijn kenmerkerkend voor deze 
polders en geven ze een besloten karakter. 

Jonge zeekleipolders
Het grootste deel van het landschap van Voorne-Putten 
bestaat uit jonge zeekleipolders met een regelmatige 
verkaveling. De openheid in deze polders is een 
belangrijke karakteristiek. 

Oude zeekleipolders
De oude zeekleipolders liggen in het westen tegen de 
duinen aan. In de loop van de tijd zijn hoogteverschillen 
gladgetrokken en zijn de polders opnieuw verkaveld. 

In het binnenland: polders
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Kreken
De kreken in de zeekleipolders vormen door hun 
slingerende vorm onregelmatigheden in de rationele 
verkavelingsstructuren. De kreken zijn ruimtelijk weinig 
structurerend omdat er geen opgaande beplanting aan 
gekoppeld is. Waar rietoevers aanwezig zijn worden de 
kreken meer zichtbaar in het landschap. Het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN) is op Voorne-Putten ook 
gekoppeld aan deze kreken

Dijken
Het eiland wordt omkaderd door dijken, behalve in het 
zuidwesten waar duinen het binnenland beschermen 
voor de kust. Vooral in het zuiden vormt de dijk een 

Steden
De vestingstadjes Brielle en Hellevoetsluis zijn 
aangewezen als beschermd stadsgezicht. Zuidland, 
Abbenbroek, Heenvliet en Geervliet hebben de status 
van beschermd dorps/stadsgezicht. Grenzend aan de 
historische kernen zijn in de loop van de tijd uitbreidings-
wijken ontwikkeld. 

Glastuinbouwcomplexen
De glastuinbouw concentreert zich in het daarvoor 
aangewezen gebied rondom Tinte en Vierpolders in 
het oude zeekleilandschap. Het gebied heeft een groen 
karakter door dijkjes, erfbeplantingen en brede sloten.

In het binnenland: bebouwing In het binnenland: netwerken

heldere grens tussen land en water. Verder wordt 
Voorne-Putten dooraderd door een stelsel van dijken om 
de verschillende polders.

Infrastructuur 
De N57 en de N218 zijn de belangrijkste ontslui-
tings-wegen op het eiland. De N57 ligt autonoom in het 
landschap; bij de aanleg is weinig rekening gehouden 
met aanwezige landschappelijke patronen. De N218 ligt 
aan de noordzijde van Voorne-Putten en rijgt de dorpen 
en steden aan de noordkant aaneen.
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Kreken
Gevarieerd

Jonge zeekleipolders
Zeer open

Kustlandschap (strand, duinen, binnenduinrand)
Open tot zeer besloten

Oude zeekleipolders
Gevarieerd

Glastuinbouw
Besloten
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Exemplarische doorsnede – De verschillende landschappelijke 
eenheden op eiland van Voorne-Putten naast elkaar.

Veenpolders
Open

Water en groenstructuren
Gevarieerd

Stadsranden
Gevarieerd

Deltalandschap
Open



16/55 Energieverkenning Voorne-Putten

2.3 Ruimtelijke kwaliteiten

Kwaliteiten zijn de kenmerken van de landschapstypen 
die hoog gewaardeerd worden. Het gaat er om de 
kwaliteiten zoveel mogelijk te behouden en waar 
mogelijk te versterken. We maken onderscheid tussen 
landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden 
en gebruikswaarden.

Landschappelijke waarden
Landschappelijke waarde betreft de huidige landschap-
pelijke kwaliteit: landschappelijke structuren en de 
beleving van het landschap. De belangrijkste landschap-
pelijke waarden zijn weergeven op nevenstaande kaart 
met bijbehorende foto’s. 
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Weidsheid aan het kust- en deltalandschap

Omlijsting van veenpolders

Besloten binnenduinrand en groenstructuren

Kreken

de erven als groene eilanden in de polders

Openheid en regelmaat
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Cultuurhistorische waarden
Cultuurhistorische waarden zijn patronen of structuren 
in het landschap die een beeld geven van de 
historische situatie en bepalend zijn voor de identiteit. 
De belangrijkste cultuurhistorische waarden van 
Voorne-Putten zijn weergeven op nevenstaande kaart en 
bijbehorende foto’s.
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Landgoederen

Fijnmazige veenpolderverkaveling

Waterlinie met forten

Grootschalige, regelmatige verkaveling zuidpolder

Vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis

Polderdijken
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Gebruikswaarden
De gebruikswaarde gaat over de functionele kwaliteit 
van een landschap. Op Voorne-Putten zijn landbouw 
en recreatie de belangrijkste gebruikswaarden van het 
landschap.

Het strand- en duingebied is van groot belang voor 
recreatie en toerisme op Voorne-Putten. In de 
binnenduinrand bevindt zich daarom ook veel verblijfs-
recreatie. Ook het Brielse meer, het Oostvoornse meer 
en de Bernisse zijn drukbezochte recreatiegebieden 
met jachthavens en campings. De dijken lenen zich 
uitstekend voor fietsers.

Het middengebied op Voorne-Putten heeft een 
overwegend agrarische functie. De natte veenpolders 
worden voornamelijk gebruikt voor veeteelt, terwijl 
de jonge zeekleipolders ook zeer geschikt zijn voor 
akkerbouw. Rondom Brielle ligt een groot kassengebied.
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Recreatie op en aan het water

Akkerbouw

Fietsen

Glastuinbouw

Wandelen

Veeteelt



22/55 Energieverkenning Voorne-Putten

2.4 Toekomstige ontwikkelingen in het 
landschap

Op Voorne-Putten spelen verschillende ruimtelijke 
ontwikkelingen die invloed hebben op het toekomstig 
gebruik van het landschap. Deze ontwikkelingen kunnen 
wellicht aanknopingspunten bieden voor de planvorming 
van duurzame energie. We noemen de volgende 
relevante ontwikkelingen:

Onder andere ontleend uit: Position Paper 1.0 Aanpak Kust- en Natuurontwikkeling gemeente Westvoorne, Bodematlas Provincie Zuid-Holland, www.kierharingvliet.nl
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Verzanding van de kust: 
Zandbanken breiden zich uit en verplaatsen zich steeds 
meer richting de kust voor Westvoorne. Hierdoor ontstaat 
een nieuwe kustboog tussen de uitbouw van de Tweede 
Maasvlakte en de Kwade Hoek. Dit heeft gevolgen voor 
het huidige strand, duinlandschap en het ecosysteem.

Kierbesluit Haringvliet: 
Vanaf 2018 staan de Haringvlietsluizen regelmatig 
tijdens vloed op een kier zodat trekvissen met het 
zoute water mee het Haringvliet op kunnen zwemmen. 
Hierdoor stroomt ook zout water naar binnen, waardoor 
het westelijk deel van het Haringvliet zilter wordt. 

Verziltingsgevoelige landbouwgronden
Een deel van de landbouwgronden is gevoelig voor 
verzilting. Stijging van de zeespiegel geeft mogelijk een 
toename aan zoute kwel en verzilting van innamepunten 
van zoet water. De gevolgen hiervan voor het 
watersysteem en landgebruik kunnen groot zijn.

Van provinciale weg naar snelweg
De N57, een van de belangrijkste ontsluitingswegen 
op Voorne-Putten, kan in de toekomst worden 
opgewaardeerd tot een snelweg. 

Tweede Hartelbrug
Er liggen plannen om een tweede Hartelbrug aan 
te leggen tussen de A15 en Voorne-Putten om de 
doorstroming van het verkeer te verbeteren. De brug 
komt bij Spijkenisse, tussen Geervliet en Heenvliet of bij 
Zwartewaal

Op nevenstaande kaart is aangegeven waar de 
ontwikkelingen plaatsvinden.
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Bestaande en geplande 
windmolens in de omgeving 
van Voorne-Putten.
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Dit hoofdstuk analyseert de opgave voor duurzame 
energie op Voorne-Putten. Eerst schetsen we een beeld 
van de huidige situatie van duurzame elektriciteit en 
warmte, waarna de energie-opgave voor 2050 wordt 
toegelicht. Dit hoofdstuk sluit af met praktische en 
ruimtelijke afwegingen waar in de energietransitie 
rekening mee moet worden gehouden. 

3.1 Huidige situatie

Deze paragraaf schetst de huidige situatie van duurzame 
opwek van elektriciteit en warmte. De opwekmethoden 
zonne-energie, windenergie en geothermie hebben 
impact op de ruimte op Voorne-Putten.

Zonne-energie
Met uitzondering van zonnepanelen op het dak zijn 
er nog geen (grootschalige: >15 Kwh) zonneparken 
gerealiseerd op Voorne-Putten. Wel lopen er een paar 
initiatieven, een bij de gemeente Hellevoetsluis (24 ha) 
en twee in de gemeente Westvoorne (6 en 10 ha).

De provincie Zuid-Holland heeft in de omgevingsvisie 
voorkeurslocaties voor zonne-energie beschreven. 
In de handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-energie 
Zuid-Holland wordt het provinciaal beleid waaraan 
initiatieven voor zonne-energie op dit moment worden 
getoetst nader toegelicht. Tevens heeft de gemeente 

3 DE ENERGIE-OPGAVE

Hellevoetsluis in 2019 een eigen afwegingskader voor 
zonne-energie ontwikkeld. De overige gemeenten 
hebben nog geen apart beleid voor zonnevelden

Windenergie
De kaart hiernaast laat de bestaande en geplande 
locaties voor windenergie op Voorne-Putten en in de 
omgeving zien. 

Op Voorne-Putten staan nu ten westen van de N57 
zes windturbines. Aan de Noorzeeboulevard op het 
grondgebied van Westvoorne staat er één (maakt 
onderdeel uit van windpark Slufterdam). Vanaf het eiland 
zijn tevens de windturbines in de Rotterdamse haven, de 
windturbines op Goeree Overflakkee en de windturbines 
langs het Spui goed zichtbaar.

Vanuit het convenant voor de realisatie van windenergie 
in de voormalige Stadsregio Rotterdam zijn op de 
volgende vier locaties nieuwe windturbines gepland op 
Voorne-Putten: 
 ▪ Hellevoetsluis, aan de noord-oostelijke voet van 

de Haringvlietdam de zes bestaande windmolens 
bij de Haringvlietdam vervangen door drie grotere 
windmolens , ten minste 12 MW; 

 ▪ Brielle, bij de noordelijke entree van de N57 voor ten 
minste 6 MW;

 ▪ Nissewaard, Brielse Maasdijk Hartel-Oost voor ten 
minste 18 MW

 ▪ Westvoorne, Noordzeeboulevard (zuidelijke kant van 
de Maasvlakte), ten minste 9 MW.

Als deze initiatieven zijn gerealiseerd is de totale 
opwekcapaciteit op Voorne-Putten ten minste 45 MW.

De geothermische 
installatie in Vierpolders, 
Voorne-Putten.
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Geothermische energie
Op Voorne-Putten ligt een geothermische installatie 
in Vierpolders die acht glastuinbouwbedrijven van 
warmte voorziet. Er wordt een tweede geothermische 
installatie ontwikkeld bij Tinte (gemeente Westvoorne) 
door een aantal glastuinbouwbedrijven die verenigd 
zijn in Duurzaam Voorne. Voorne-Putten heeft veel 
potentie voor geothermie en het valt te verwachten dat 
de komende jaren nieuwe installaties ontwikkeld zullen 
worden. 

3.2 De opgave voor duurzaam Voorne-Putten

Richtinggevend voor de ontwikkeling van duurzame 
energie op Voorne-Putten zijn de volgende documenten:

Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 (2018)
In 2018 hebben de gemeenten op Voorne-Putten 
gezamenlijk de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 
2040 opgesteld. Hierin is de ambitie van een ener-
gieneutraal en circulair eiland in 2040 opgenomen. 
Deze ambitie is vertaald naar doelstellingen voor 
2021, 2030 en 2040. Ook is in de Routekaart 
Duurzaam Voorne-Putten 2040 een aantal activiteiten 
opgenomen om deze doelstellingen te realiseren. Zo 
wordt er momenteel onder andere gezamenlijk een 
Warmtetransitievisie ontwikkeld. De gemeenten op 
Voorne-Putten zetten gezamenlijk in op: 

 ▪ besparen op de huidige energievraag;
 ▪ het duurzaam opwekken van warmte, elektriciteit, 

biomassa en hernieuwbare gassen;
 ▪ het transformeren van de huidige energie 

infrastructuur naar een toekomstbestendige 
infrastructuur (uitfasering van gas);

 ▪ het opslaan van energie om de ongelijktijdigheid van 
vraag en aanbod te regelen. 

Klimaatbeleid: Klimaatwet, Klimaatakkoord, 
Klimaatplan (2019)
Nederland heeft zich in 2015 verbonden aan 
Klimaatverdrag van Parijs. Met het van kracht gaan 
van de Klimaatwet (per 1 september 2019) is de 
Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde klimaatdoelen 
vast komen te staan. In 2050 moet de Nederlandse 
uitstoot van CO2 teruggedrongen zijn met ten minste 
95% ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd moet de 
elektriciteitsproductie in 2050 100% CO2-neutraal zijn. 
Als tussendoel is in de Klimaatwet 49% CO2-reductie 
in 2030 opgenomen. Om aan deze klimaatdoelen 
te voldoen en tegelijkertijd een zo groot mogelijk 
maatschappelijk draagvlak te verkrijgen hebben 
overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen 
gewerkt aan een nationaal Klimaatakkoord, zoals 
gepresenteerd op 28 juni 2019. Het Klimaatakkoord 
bevat een samenhangend pakket aan maatregelen 
om de CO2-reductie in 2030 met 49% te verminderen 
ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord en het 
huidige Energieakkoord vormen het eerste nationale 

Klimaatplan, voor de periode 2021-2030. Daarin 
wordt vastgelegd hoe het Rijk de komende tien jaar wil 
waarborgen dat de drie klimaatdoelen binnen bereik 
blijven. Het Klimaatbeleid biedt het kader voor de 
inspanningen die regionaal en lokaal van de decentrale 
overheden en stakeholders worden verwacht. 

(Regionale) Energiestrategie regio Rotterdam – Den 
Haag (2019)
Veel van de afspraken uit het Klimaatakkoord zullen 
regionaal middels Regionale Energiestrategieën 
(RES’sen) waargemaakt moeten worden. Deze 
werkwijze gaat uit van planvorming van onderop en is 
hoofdzakelijk gericht op het realiseren van ten minste 
35 TWh (126 PJ) aan hernieuwbare energie op land in 
2030 en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. 
Hiertoe is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. De 
gemeenten binnen een energieregio bepalen samen 
met andere overheden (provincies en waterschappen) 
en stakeholders (bedrijven, netbeheerders, maatschap-
pelijke organisaties en burgers) hoe energiebesparing, 
de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, de 
warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de 
benodigde opslag- en energie-infrastructuur vorm krijgt 
en hoe dit ruimtelijk wordt ingepast in de regio. De 
gemeenten van Voorne-Putten behoren samen met 19 
andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie 
Zuid-Holland tot de energieregio Rotterdam – Den 
Haag. De regionale samenwerking in dit verband 
heeft inmiddels een Energiestrategie, inclusief een 
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Energieperspectief 2050 (gewenst toekomstbeeld) 
opgeleverd. Het vervolgproces van de regionale 
samenwerking (vanaf 2020) wordt momenteel 
voorbereid in een Regionaal Uitvoeringsprogramma 
Energie. Het ontwikkelen van een RES conform de eisen 
uit het Klimaatakkoord) en een Regionale Structuur 
Warmte zullen hier onderdeel van uitmaken. In dat 
proces zullen de gemeenten op Voorne-Putten voor 
zichzelf moeten bepalen welk aandeel in de opwek 
van duurzame elektriciteit en warmte zij kunnen/willen 
leveren in de totale energieopgave van de regio. 

Huidige en toekomstige energievraag Voorne-Putten
De energieregio Rotterdam – Den Haag heeft medio 
2018 door CE Delft in kaart laten brengen hoe de regio 
er op het energiedossier voorstond. Hierbij zijn onder 
andere de huidige en toekomstige energievraag van 
de regio en de theoretisch maximale opwekpotenties 
geanalyseerd. In opdracht van de gemeenten op 
Voorne-Putten is uit deze analyse een uitsnede gemaakt 
voor Voorne-Putten als geheel en de vier gemeenten 
individueel. 

Electriciteitsopgave
De elektriciteitsvraag in 2050 die op Voorne-Putten 
wordt voorzien bedraagt 2,7 PJ (zie bijlage 3: 
energiedoorrekening Voorne-Putten). Op dit moment 
wordt er op Voorne-Putten 0,22 PJ aan hernieuwbare 
energie geproduceerd. Om aan de toekomstige vraag 
op Voorne-Putten te voldoen is een groei van de opwek 

van duurzame elektriciteit van ten minste 2,5 PJ nodig. 
Voor de opwek van 1 PJ energie moet rekening worden 
gehouden met de plaatsing van 29 tot 40 windturbines 
(3 MW) of 300 tot 500 hectare aan zonneveld (zie 
onderstaande afbeelding).

De energie-inhoud van 1 PJ. Uit: BASISDOCUMENT: Regionale 
energiestrategie regio Rotterdam Den Haag, d.d. 11 september 
2018, opgesteld door het consortium CE Delft, Generation.Energy 
en APPM
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De (minimale) opgave op kaart – Hoeveel ruimte is 
nodig om te voorzien in de energievraag 2050 zoals 
berekend door CE Delft?

Of 75x 3MW windmolens

Of 50x 4MW windmolens

Of 750 ha. zonneveld

Geothermie: 4 - 8 installaties 
(1 vierkantje = 4 installaties)
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Vertaald naar de opgave voor Voorne-Putten betekent dit 
het realiseren van of 72 tot 100 windmolens van 3MW 
of ca. 50 tot 75 windturbines van 4MW of 750 tot 1250 
hectare aan zonnevelden (uitgaande van een één laagse 
opstelling).* Deze zonnevelden beslaan ca. 3,4% tot 
5,6% van de totale oppervlakte van Voorne-Putten. 

De opwekpotentie van duurzame elektriciteit (zon 
en wind) op Voorne-Putten is technisch- theoretisch 
gezien met 7,8 PJ vele malen hoger dan de vraag op 
Voorne-Putten in 2050. Hierbij is puur gekeken naar 
de beschikbare ruimte op Voorne-Putten (zie ook 
bijlage 1 en 2), de draagkracht van het landschap is 
niet meegenomen. Indien deze potentie volledig zou 
worden benut betekent dit plaatsing van 220 tot 304 
windturbines van 3MW of 2.274 tot 3.790 hectare aan 
zonnevelden (dit beslaat ca. 10,3% tot 17,2% van de 
totale oppervlakte van Voorne-Putten).

Om elektriciteit op te wekken is een combinatie van 
windturbines en zonnepanelen wenselijk. Als het waait 
schijnt de zon niet altijd en andersom. Op deze manier 
kan er altijd energie worden opgewekt. Bovendien is het 
makkelijker voor de netbeheerder om windturbines en 
zonnepanelen aan te sluiten op het net als ze bij elkaar 
liggen.

Warmte-opgave 
De vraag naar warmte op Voorne-Putten in 2050 
bedraagt 1,6 PJ. De potentie voor het opwekken van 

duurzame warmte op het eiland is vele malen hoger. 
Vooral op het gebied van geothermie is met 23 PJ een 
grote potentie aanwezig. De huidige geothermische 
installatie in Vierpolders (gemeente Brielle) produceert 
op dit moment 0,53 PJ aan duurzame warmte en 
heeft de potentie op meer warmte te produceren. In 
Tinte (gemeente Westvoorne) is een geothermiebron 
in ontwikkeling. Volgens de berekeningen Innoforte 
en Royal HaskoningDHV kan Voorne-Putten met vier 
tot acht geothermische bronnen voorzien in de eigen 
warmtevraag. 

Of geothermie in de toekomst ingezet gaat worden 
als duurzaam alternatief voor het verwarmen van de 
huizen en gebouwen op Voorne-Putten en hoeveel 
geothermische installaties er dan nodig zullen zijn 
en wat dan de geschikte locaties hiervoor zijn wordt 
meegenomen in het traject van de Warmtetransitievisie 
Voorne-Putten. Hierbij worden ook de mogelijkheden 
voor extra productie van geothermie voor export naar 
andere gebieden meegenomen. 

Wat houden we aan in deze verkenning?

In deze verkenning richten we ons in eerste instantie op 
Voorne-Putten energieneutraal. Dit is de ambitie zoals 
vastgesteld door de vier gemeenten in de Routekaart. 
Hierbij gaan wij uit van de cijfers uit de analyse die CE 
Delft in opdracht van de gemeenten op Voorne-Putten 
heeft gemaakt. Samengevat:

* In deze opgave zijn de geplande windmolens (zie paragraaf 
3.1) nog niet meegenomen. Als alle vier de initiatieven op 
Voorne-Putten voor wind zijn gerealiseerd kan dit van de totale 
opgave worden afgehaald.

 ▪ 50 windmolens van 4MW (we kiezen voor molens van 
4MW, dan hoeven we er minder te realiseren) of 750 
hectare aan zonnepanelen. In de praktijk zal het gaan 
om een combinatie van wind- en zonne-energie.

 ▪ vier tot acht geothermische installaties.

Met de genoemde aantallen voor windmolens en 
de hectares voor zonnevelden houden we minimale 
hoeveelheden aan die in de praktijk hoger kunnen 
uitvallen. Daar staat tegenover dat we zonne-enrgie op 
daken niet meenemen, wat weer gunstig uit kan  pakken.

3.3 Praktische afwegingen

Windturbines en zonnepanelen kunnen niet overal 
worden geplaatst. Voor beide vormen van duurzame 
energieopwekking gelden uitgangspunten en 
randvoorwaarden die te maken hebben met wet- en 
regelgeving, veiligheidseisen, ruimtelijke inpassing en 
kosteneffectiviteit. Hoe geothermie werkt en met welke 
praktische afwegingen daarbij rekening moet worden 
gehouden wordt meegenomen in de momenteel in 
ontwikkeling zijnde Warmtetransitievisie Voorne-Putten. 
In dit hoofdstuk wordt geothermie derhalve buiten 
beschouwing gelaten.
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Windturbines
Bij een onderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden 
van windturbines wordt bij een eerste scan vaak een 
afstand van 400 meter tot geluidgevoelige objecten 
(zoals woningen) aangehouden waarbinnen windturbines 
niet gepositioneerd kunnen worden. Uit ervaring blijkt 
dat vanaf 400 meter (eventueel met mitigerende 
maatregelen) voldaan kan worden aan wet- en 
regelgeving ten aanzien van geluid en slagschaduw. 
Deze afstand kan worden verkleind wanneer stillere 
turbinevarianten worden toegepast. Indien er sprake 
is van een organisatorische en functionele binding van 
een woning met het windpark, kan het mogelijk zijn om 
deze aan te merken als een “woning behorende bij de 
inrichting”. Hierdoor wordt de woning een onderdeel 
van het windpark, waardoor de wet- en regelgeving 
omtrent geluidbelasting op deze woning zich wijzigt en 
te hanteren afstanden tot windturbines verkleind kunnen 
worden.

Andere mogelijke belemmeringen voor de plaatsing van 
windturbines zijn de aanwezige infrastructuur, risicovolle 
objecten en beschermde natuurgebieden. De wieken 
(bladen) van de windturbines mogen bijvoorbeeld niet 
over een snelweg draaien. Ook moet voorkomen worden 
dat door het plaatsen van windturbines een risico op 
letsel of schade ontstaat. Om te onderzoeken of aan deze 
regels voldaan kan worden, wordt in een onderzoek naar 
plaatsingsmogelijkheden rekening gehouden met de 
afstand die hoort bij de wieklengte of tip- en/of ashoogte. 

Deze afstanden zijn dus afhankelijk van de afmetingen 
van de windturbine. Voor de belemmeringenkaarten 
die in deze rapportage zijn opgenomen is uitgegaan van 
windturbines met een ashoogte van 110 meter, een 
rotordiameter van 120 meter en een tiphoogte van 170 
meter.

Windturbines kunnen, wanneer ze dicht op elkaar 
staan, elkaar de wind afvangen waardoor de opbrengst 
mogelijk wordt beperkt. Daarnaast veroorzaakt de 
turbulentie van een nabijgelegen windturbine een 
grotere ‘wear and tear’ op de windturbine, waardoor 
de levensduur van de windturbine wordt verkort en 
meer onderhoud noodzakelijk is. Als vuistregel voor een 
onderlinge afstand wordt vaak een afstand van 4 keer de 
rotordiameter gehanteerd.

Zonnepanelen
Voor het aanleggen van zonnevelden spelen minder 
belemmeringen dan bij het plaatsen van windturbines. 
Afstandscriteria die veelal worden gebruikt 
hebben betrekking op de afstand tot bebouwing en 
gevoelige objecten. Vaak worden hier afstanden van 
respectievelijk 25 tot 100 meter gehanteerd. Als 
afstand tot Natura2000-gebieden wordt vaak 60 
meter aangehouden. Meer dan bij het opwekken van 
windenergie spelen afstanden tot aansluitpunten tot 
het elektriciteitsnet een rol van betekenis, omdat de 
lengte van de aansluitkabel een forse impact heeft op 
de financiële haalbaarheid van een zonnepark. Zo is 

de financiële haalbaarheid van een zonnepark met een 
aansluitmogelijkheid op een 110 kV transformatorstation 
op minder dan 5 kilometer relatief hoog. Bij grotere 
afstanden drukken de kosten voor het leggen van 
de kabels vaak te zwaar op de business case en zijn 
projecten vaak niet kosteneffectief. 

Kansrijke locaties
Locaties zonder beperkingen in regelgeving vergroten 
de haalbaarheid. Des te grotere windturbines en 
zonnevelden, des te groter de financiële haalbaarheid 
dankzij schaalvoordelen. Daarnaast kan door het 
combineren van wind- en zonneparken de financiële 
haalbaarheid van het project worden verstevigd vanwege 
de mogelijkheid van cablepooling.

In bijlage I zijn alle beperkingen weergeven op kaart. De 
groene plekken zijn de potentiële locaties voor wind- en 
zonne-energie. Dit is een eerste verkenning die uitgaat 
van algemene uitgangspunten en randvoorwaarden op 
basis van de huidige wet- en regelgeving. De groene 
plekken kunnen als relatief eenvoudig te ontwikkelen 
gebieden worden beschouwd. Buiten deze gebieden 
kan door maatwerk, beleidsaanpassingen en specifieke 
afspraken met belanghebbende meer mogelijk worden 
gemaakt. 
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Glastuinbouw & bedrijventerreinen

Jonge zeekleipolders Stadsranden

Infrastructuur (N57)
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Jonge zeekleipolders

 
Energieladder – de gebieden voor wind en zon 
die ruimtelijk gezien het meest kansrijk zijn 
staan bovenaan.

Deltalandschap

3.4 Ruimtelijke afwegingen

Windturbines, zonnevelden en geothermische installaties 
hebben landschappelijke impact. Daarom moet goed 
worden afgewogen welk type landschap (of object) zich 
het beste leent voor de opwek van duurzame energie. In 
de volgende tabel is aangegeven waar de prioriteit moet 
liggen voor wind en zon. 

Voor zonne-energie is het belangrijk eerst zoveel 
mogelijk zon op dak te realiseren voordat we 
zonnevelden in het open landschap gaan leggen. 
Voor windmolens geldt dat de huidige initiatieven 
zich voornamelijk richten op de noordzijde (bij de 
grote groenstructuren tegen de havenrand aan). De 
ambitie voor wind is daarom om hier in eerste instantie 
zoveel mogelijk bij aan de sluiten. Duurzame warmte 
produceren is het meest efficiënt daar waar de vraag 
is. Het is minder slim om warmte grote afstanden af 
te laten leggen. De kosten zijn dan hoog en er treden 
warmteverliezen op. Stadsranden, bedrijventerreinen 
en glastuinbouwgebieden zijn daarom kansrijke locaties 
voor geothermische installaties. Het volgende hoofdstuk 
gaat verder in op de bouwstenen per landschapstype.
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RUIMTELIJKE VISIE
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Grote groenstructuren

Kreken

Ontzien

Inlandse dijken

Wegen

Water

Strand

Duinen

Oude zeekleipolders

Veenpolders

Jonge zeekleipolders

Grote, jonge zeekleipolders

Glastuinbouw

Deltalandschap

Bebouwing

Stadsranden

Het kustlandschap en de 
veenpolders ontzien.
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In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de twee landschap-
stypen (kustlandschap en veenpolders) die zich slecht 
lenen voor de ontwikkeling van grootschalige vormen 
van wind- en zonne-energie . Daarna beschrijven we per 
landschapstype de uitgangspunten en bouwstenen voor 
de ontwikkelingen van duurzame energie.  

4.1 Kustlandschap en de veenpolders ontzien

Het kustlandschap en de oude veenpolders lenen 
zich slecht voor zonnevelden, windmolens en 
geothermische installaties. De industriële uitstraling 
van deze energievormen staat op gespannen voet met 
de kleinschalige opbouw van deze landschapstypen en 
hun hoge cultuurhistorische, natuurlijke en recreatieve 
waarden. 

Een uitzondering vormt de noordelijke rand van de 
veenpolders, ten noorden van de Groene Kruisweg 
(N218), waar vanwege de grote veranderingen in het 
verleden, wel mogelijkheden zijn voor de opwek van 
hernieuwbare energie. 

Naast de veenpolders en het kustlandschap willen we  
de Natura 2000 gebieden zoveel mogelijk ontzien.

In het kustlandschap zijn wel kleinschalige 
energievormen denkbaar, bijvoorbeeld zonnepanelen 
boven parkeerplaatsen in het kustlandschap en 
zonnepanelen bij erven in de oude veenpolders. Ook 

4 UITGANGSPUNTEN & BOUWSTENEN

in alle andere landschapstypen op Voorne-Putten 
zijn kleinschalige toepassingen voor zonne-energie 
denkbaar, mits hierbij de richtlijnen van de Provincie 
worden gevolgd (zie ruimtelijke verkenning zonnevelden 
Provincie Zuid-Holland, 2017). Met een kleinschalige 
toepassing bedoelen we een maximale grootte van 2 
hectare.

4.2 Investeren in het landschap

Uitgangspunt voor deze visie is dat de energie-opgave 
wordt gekoppeld aan landschappelijke investeringen 
en de biodiversiteit stimuleert. De investeringen maken 
het landschap sterker met meer draagkracht voor de 
enrgietransitie. Deze aanpak bouwt voort op de land-
schappelijke investeringen die in de jaren ’70 zijn gedaan 
in de bosstructuren langs de Bernisse en de noordrand 
van Voorne-Putten om tegenwicht te bieden aan de 
havenontwikkeling van Rotterdam. 

4.3 Ruimtelijke bouwstenen

Per landschapstype geven we mogelijke ruimtelijke 
bouwstenen voor de energietransitie. De bouwstenen 
bestaan steeds uit een combinatie van duurzame energie 
en landschappelijke investeringen. We beschrijven in 
deze paragraaf de hele range en maken vervolgens 
in hoofdstuk 5 een selectie van de meest kansrijke 

bouwstenen, vanuit een landschappelijke invalshoek. 
Verbeeldingen van de bouwstenen staan op de volgende 
pagina.

De randen van het eiland: noordelijke bosstructuur en 
deltalandschap
 ▪ Energiebossen. De energiebossen bestaan uit de 

ontwikkeling van zonnevelden en windmolens in 
combinatie met uitbreiding en omvorming van 
de bossen aan de noordzijde van Voorne-Putten. 
Omvorming van een deel van de bossen naar 
moerasbos houdt meer CO2 vast en geeft een 
natuurlijker beeld. Bovendien bieden de nieuwe 
bossen weer meer recreatiemogelijkheden.

 ▪ Energie-eilanden. Nieuwe eilanden in het Haringvliet 
met hernieuwbare energie en recreatie- en 
natuurontwikkeling. 

Energiedijk. Langs de dijk aan de zuidzijde en langs 
de dijk van het Spui kan duurzame energie worden 
opgewekt met windturbines en zonnepanelen.

Op het eiland: jonge zeekleipolders
 ▪ Zonnepolder. Eén of meerdere jonge zeekleipolders 

worden getransformeerd naar een zonnepolder. 
De zonnepolder combineert zonne-energie met 
landschappelijke investeringen in (dijk)beplantingen 
en het waterstelsel van de polder. Polders die 
verziltingsgevoelig zijn lenen zich hier het beste voor.

 ▪ Windpolder. Eén of meerdere jonge zeekleipolders 
worden omgevormd naar een windpolder. De 
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windpolder combineert windenergie met land-
schappelijke investeringen (dijkbeplantingen en het 
waterstelsel van de polder). Met name grootschalige 
polders met een regelmatige verkaveling lenen zich 
voor deze aanpak. Het agrarisch gebruik van de 
polder blijft bovendien in stand.

 ▪ Zonnevelden en kreken. In de jonge zeekleipolders 
worden zonnevelden ontwikkeld waarvan een deel 
van de opbrengst ten goede komt aan landschappe-
lijke investeringen, bijvoorbeeld in het krekenstelsel. 
Per polder worden richtlijnen opgesteld voor de 
maximale oppervlakte van de zonnevelden.

Innovatief glastuinbouwgebied 
 ▪ Energie-inclusief glastuinbouw. Deze bouwsteen 

combineert glastuinbouw met zonne- en thermische 
energie. De zonnevelden en geothermische 
installaties worden ingepast met robuuste, 
waterrijke randen en beplanting. Ook zijn drijvende 
zonnepanelen op de waterbassins mogelijk. De 
duurzame energie wordt vlakbij de gebruikers 
opgewekt.

Stadsranden
 ▪ Zonneparken. Langs de stadsranden van Spijkenisse, 

Hellevoetsluis en Brielle worden pleksgewijs 
zonneparken ontwikkeld. De zonneparken 
combineren zonne-energie met meer biodiversiteit 

Energie-eilanden (Haringvliet)
Windenergie

Energie-dijk (langs Haringvliet)
Zonne- en windenergie

en recreatief gebruik. De relatie stad - land wordt 
versterkt en de energie wordt vlakbij de gebruikers 
opgewekt. 

Infrastructuur
 ▪ Energielint. Langs N57 worden windmolens geplaatst. 

Qua schaal en dynamiek passen de windmolens 
goed bij de N57, vooral wanneer die op termijn wordt 
omgebouwd naar een snelweg. De windenergie 
wordt gecombineerd met versterking van de 
polderstructuur in de omgeving (dijkbeplantingen en 
natuurvriendelijke oevers langs het waterstelsel).

Energie-bossen (noordrand)
Zonne- en windenergie
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Zonneparken (stadsranden)
Zonne-energie en aardwarmte

Windpolder (jonge zeekleipolder)
Windenergie

Energie-inclusief glastuinbouwgebied      
Zonne-energie en aardwarmte

Energielint langs infrastructuur (N57)
Windenergie

Zonnevelden en ontwikkeling kreken (jonge 
zeekleipolders)
Zonne-energie

Zonnepolder in jonge zeekleipolder
Grootschalige zonne-energie
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4.4 Landschappelijke afweging

De bouwstenen hebben ieder hun sterke en zwakke 
punten. Vanuit het oogpunt van het landschap van 
Voorne- Putten als geheel zijn niet alle bouwstenen 
wenselijk. Windmolens langs de N57 zorgen bijvoorbeeld 
voor een ruimtelijke tweedeling die weinig met het 
landschap te maken heeft. Per bouwsteen noemen we 
de belangrijkste ruimtelijke plus- en minpunten op. 

Vervolgens maken we een selectie van de bouwstenen 
die vanuit landschappelijk oogpunt het meest kansrijk 
zijn. Met die bouwstenen bouwen we in het volgende 
hoofdstuk een samenhangend ruimtelijk pespectief op. 

Die meest kansrijke bouwstenen vanuit een landschap-
pelijke invalshoek  zijn:

 ▪ energiebossen (noordrand),
 ▪ energie-inclusief glastuinbouwgebied,
 ▪ zonneparken (stadsranden),
 ▪ energie-eilanden (Haringvliet),
 ▪ zonnevelden (jonge zeekleipolders).

WINDPOLDERS (JONGE ZEEKLEIPOLDERS)

+

-

ENERGIE-EILANDEN (HARINGVLIET)

+

-

ENERGIEBOSSEN (NOORDRAND)

+

-

ZONNEPARKEN (STADSRANDEN)

+

-

 ▪ Meekoppeling met ontwikkeling van 
intergetijdennatuur en recreatie

 ▪ Passend bij maat en schaal vam Haringvliet

•     Strijdig met Natura 2000 gebied

 ▪ Concentratie en herkenbaarheid van 
opstelling

 ▪ Aantasting van weidsheid en rust in het 
middengebied 

 ▪ Innovatieve groenstructuur 2.0, 
meekoppeling met opgaves voor 
klimaatadaptatie, biodiversiteit en  
leefomgeving

 ▪ Versterking van de hele noordrand van 
Voorne-Putten  

 ▪ Aantasting huidige groene beeld
 ▪ Vermindering landbouwareaal

 ▪ Meekoppeling met opgaves voor 
leefomgeving, biodiversiteit

 ▪ Gevarieerde stadsranden

 ▪ Aantasting karakteristieke polderbeeld
 ▪ Vermindering landbouwareaal
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ZONNEVELDEN (JONGE ZEEKLEIPOLDERS)                

+

-

WINDPOLDERS (JONGE ZEEKLEIPOLDERS)

+

-

ENERGIE-INCLUSIEF GLASTUINBOUWGEBIED

+

-

ENERGIELINT (LANGS INFRASTRUCTUUR)

+

-

ZONNEPOLDERS JONGE ZEEKLEIPOLDERS

+

-

ENERGIE-DIJKEN (LANGS HARINGVLIET)

+

-

 ▪ Meekoppeling  met klimaatadaptatie, 
biodiversiteit

 ▪ Aantasting natuurlijke beeld van de polders
 ▪ Vermindering van landbouwareaal

 ▪ Logische combinatie, concentratie

 ▪ Groene delen in het gebied komen onder 
druk

 ▪ Logische combinatie van dynamiek van de 
weg en molens 

 ▪ Ruimtelijke tweedeling Voorne-Putten

 ▪ Beperking van ruimtelijke impact tot 
specifieke polder

 ▪ Aantasting van het polderlandschap als 
geheel

 ▪ Vermindering landbouwareaal

 ▪ Innovatieve energie-inclusieve dijken

 ▪ Impact op het landschappelijke beeld 
van de dijken
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Grote groen- en 
waterstructuur

Glastuinbouw

Kreken

Stadsranden

Windeilanden

Advies voor de plaatsing van 
windmolens, zonnevelden en 
warmtecentrales. Het gaat 
hier om zoekgebieden.
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Dit hoofdstuk geeft vanuit een landschappelijke 
invalshoek advies voor de ontwikkeling van duurzame 
energie op Voorne-Putten. Het advies bouwt voort op 
de hoge landschappelijke kwaliteit van Voorne-Putten 
en de betekenis als eiland van rust en ontspanning in 
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Juist in deze 
verstedelijkte regio is een aantrekkelijk landschap steeds 
meer een voorwaarde voor kwaliteit van leven. 

In het advies combineren we de bouwstenen die 
vanuit landschappelijk oogpunt de meeste kansen 
bieden (hoofdstuk 4) tot een samenhangend ruimtelijk 
geheel. Vervolgens beschrijven we per bouwsteen de 
ontwerpprincipes, waarbij de ontwikkeling van duurzame 
energie steeds wordt gekoppeld aan landschappelijke 
investeringen. 

5.1 Een landschappelijk perspectief

Het leidmotief in het advies is een rustig middengebied 
en dynamische randen. Zoekruimte voor windmolens 
ligt er aan de randen: in de noordrand aansluitend 
op de windmolens in de Rotterdamse Haven en in 
de zuidrand in de nabijheid van de windmolens op 
Goeree-Overflakkee. In het middengebied is zoekruimte 
voor zonnevelden in diverse vormen. Het leidmotief van 
dynamische randen en rust in het middengebied geeft 
richting aan de veelheid van keuzes. 

5 ADVIES

Voor de randen en het open middengebied zetten we 
respectievelijk de volgende bouwstenen in.

Dynamiek in de randen
In de randen is zoekruimte voor windmolens:
 ▪ in de noordrand in combinatie met investeringen in 

de aanwezige bossen en oeverzones; 
 ▪ in het Haringvliet in combinatie met de ontwikkeling 

van eilanden voor (getijden)natuur. 

Als alternatief voor de plaatsing van windmolens geven 
we de ontwikkeling van een energiedijk aan de zuidkant. 
Ook dit alternatief bouwt voort op het overkoepelende 
idee van de plaatsing van windmolens langs de rand van 
Voorne-Putten. We zien de energiedijk als terugval-optie 
voor het geval de ontwikkeling van de energie-eilanden 
niet mogelijk blijkt. 

Alternatief voor de plaatsing van windmolens en zonnevelden 
langs de dijk (in plaats van de energie-eilanden in het Haringvliet).
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Rustig in het middengebied

Het middengebied biedt zoekruimte voor zonne-energie 
in diverse vormen. In het glastuinbouwgebied en in 
stadsranden is ruimte voor geothermische energie (meer 
dan bij electriciteits-opwek is het bij warmte-opwek 
belangrijk de transportafstand naar de gebruikers te 
beperken). We zetten de volgende bouwstenen in:
 ▪ zonne-energie en geothermie in combinatie met 

innovatieve glastuinbouw;
 ▪ zonne-energie in combinatie met de ontwikkeling 

van zonneparken in de stadsranden (waar eventueel 
ook een geothermische installatie in kan worden 
opgenomen);

 ▪ zonne-energie in de jonge zeekleipolders 
gecombineerd met de ontwikkeling van de 
krekenstructuur.

Opwekpotentie
Als houvast voor het landschappelijke perspectief 
gebruiken we een opwekpotentie voor een ener-
gie-neutraal Voorne-Putten in 2040, waarvoor 50 
windmolens van 4 MW òf 750 ha zonneveld nodig zijn. In 
de praktijk moet er sprake zijn van een combinatie van 
zonne-energie en windenergie. Omdat zonnepanelen 
een kleinere impact hebben op het landschapsbeeld van 
Voorne-Putten als geheel kiezen we voor een electrici-
teitsmix met een accent op zonne-energie: 60% zon en 
40% wind. 
Die mix kan worden vertaald naar: 

 ▪ 21 windmolens van 4 MW (waarvan er al 11 in de 
noordrand worden geplaatst, zie kaart op p. 26);

 ▪ 450 ha zonnevelden. 

Daarnaast is de verwachting dat vanwege de hoge 
potentie van Voorne-Putten voor thermische energie nog 
enkele nieuwe installaties ontwikkeld kunnen worden. 

Fasering
De ontwikkeling van sommige bouwstenen vragen om 
een lange termijn, andere zijn eerder te realiseren. We 
stellen de volgende fasering voor.

Voor de periode tot 2030
 ▪ 11 geplande windmolens in grote bosstructuur aan 

de noordrand (+ bosprogramma en ontwikkeling 
oeverzones);

 ▪ 200 ha zonnevelden, verdeeld over 25 ha in het 
kassengebied, 75 ha in de grote noordelijke bos- en 
waterstructuur (Beerenplaat bij Spijkenisse), 25 ha 
in zonneparken in stadsranden en 75 ha in jonge 
zeekleipolders (in combinatie met landschappelijke 
investeringen in bijvoorbeeld het krekenstelsel).

Voor de periode 2030-2040 
 ▪ 10 windmolens op nieuwe eilanden in het Haringvliet 

(+ ontwikkeling intergetijdenatuur);
 ▪ 250 ha zonnevelden: nogmaals 25 ha langs 

stadsranden (zonneparken), nogmaals 50 ha 
aansluitend op de grote groenstructuren in 
de noordrand en nogmaals 175 ha in jonge 
zeekleipolders (+ investeren in bijvoorbeeld 
krekenstelsel);

 ▪ In deze periode kunnen inmiddels ook andere 
vormen van energie-opwek ontwikkeld zijn 
(innovaties) waardoor er minder zonnepanelen en 
windturbines nodig zijn.

Ruimte voor extra energie-opwek
De draagkracht van het landschap voor de energie-
transitie is geen absoluut gegeven, maar een vorm 
van evenwichtskunst. Het geschetste perspectief laat 
zien hoe landschappelijke investeringen het landschap 
sterker maken om de energietransitie in zich op te 
nemen. Het gaat om een balans tussen de energietran-
sitie en investeringsprogramma’s in het landschap. Maar 
om het eiland van rust en ontspanning te blijven in de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, zit daaraan wel 
een grens. Deze grens laat zich lastig in absolute getallen 
vangen, maar we kunnen op basis van deze studie wel 
indicaties geven. 

Het geschetste landschappelijke perspectief ( met 21 
windmolens en 450 ha zonnevelden) illustreert dat met 
de voorgestelde aanpak van integrale bouwstenen een 
energie-opwek die nodig is voor een energie-neutraal 
Voorne-Putten zich goed landschappelijk laat inpassen.  

Uit het bij de Verkenning horende ontwerpend onzerzoek, 
waarin met kaarten en referentieprojecten de maat en 
schaal van het landschap zijn onderzocht, komt het beeld 
naar voren dat in de randen van Voorne-Putten mogelijk 
extra ruimte gevonden kan worden voor de plaatsing 
van windmolens en in de jonge zeekleipolders voor de 
ontwikkeling van zonnevelden. Het gaat dan om een orde 
van grootte van  maximaal 10 extra molens verdeeld 
over de noordrand en nieuwe eilanden in het Haringvliet 
(in combinatie met respectievelijk bosuitbreiding en de 
ontwikkeling van intergetijdennatuur) en van maximaal 
125 extra hectare (in combinatie met landschappelijke 
investeringen in bijvoorbeeld het krekenstelsel) en 25 
hectare in de stadsranden (in de vorm van zonneparken). 
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5.2 Win-win-win situaties creëren

Voor de introductie van duurzame energie in het 
landschap is behalve financiële haalbaarheid ook maat-
schappelijk draagvlak nodig. Positieve effecten voor alle 
betrokken partijen (bewoners, agrariërs, investeerders 
etc.) dragen daaraan bij.

In de bouwstenen combineren we de energie-transitie 
met andere opgaven van Voorne-Putten, zoals het 
mee-ontwikkelen van recreatie en ecologie. Ook 
hanteren we het principe van zuinig grondgebruik door 
de zonnepanelen bij voorkeur te plaatsen op gronden 
met een relatief lagere landbouwkundige waarde, 
bijvoorbeeld door verzilting. Op een globaal niveau is het 
geschetste perspectief en de daarbij horende fasering, 
afgestemd op de mogelijkheden van het net (bijlage 5). 
De ontwikkelingen voor de reerste fase (tot 2030) sluiten 
aan op het huidige net met relatief veel leidingen en 
stations in de noordrand van Voorne-Putten. 

5.3 De bouwstenen uiteengelegd

Op de volgende pagina’s lichten we de voorgestelde 
bouwstenen één voor één toe.
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Ontwikkeling duurzame energie
 ▪ Inpassing van zonnevelden in (nieuwe) bossen. 
 ▪ Plaatsing van drijvende zonnepanelen op de 

water, bijvoorbeeld bij Beerenplaat.
 ▪ Plaatsing van windturbines in de groene 

noordrand.

Landschapsinvesteringen
 ▪ Aanleg van nieuwe natuur en nieuw bosgebied.
 ▪ Het recreatief wandel- en fietsnetwerk 

uitbreiden.

Energie-bossen langs de noordrand
In de bosstructuren langs de noordrand zetten we in op 
de ontwikkeling van zonnevelden en grenzend aan de 
Rotterdamse haven op de plaatsing van windmolens. 
De zonnevelden worden aan de flanken van de groen-
structuren aangelegd, bij voorkeur op sub-optimale 
landbouwgronden. Langs de zonnevelden liggen royale 
stroken met kruidenrijke vegetaties en recreatiepaden. 
Deze vegetaties vormen een aanvullende biotoop op de 
bossen. Grenzend aan de Rotterdamse haven worden 
windmolens geplaatst. Gelijktijdig worden de bossen 
uitgebreid en deels omgevormd naar moerasbossen. 
Moerasvegetaties zijn gunstig voor waterberging, 
ecologie en de vastlegging van CO2. Bovendien geven 
zij een meer landschappelijk beeld ten opzichte van 
het huidige parkbeeld. Zo ontstaat in de slipstream van 
de energietransitie een nieuwe generatie bossen die 
voorzien in actuele maatschappelijke opgaven. 

11 windmolens       
150 ha zonneveld

5 windmolens

Duurzame energie

Landschapsinvesteringen

Huidige situatie

Eindbeeld

1,05 PJ 0,25 PJ

Vermogen Vermogen
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Windmolens in de groenstructuur hebben een groene voet Uitbreiding van de bestaande groenstructuur in combinatie met nieuwe zonnevelden (de Kwekerij, 
Hengelo)
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Energie-inclusief glastuinbouwgebied
In de afgelopen decennia zijn de glastuinbouwbedrijven 
van Voorne-Putten geconcentreerd in Tinte en 
Vierpolders met een gunstig effect op het landschap 
als geheel. Qua uitstraling passen zonnevelden bij 
glastuinbouwkassen, maar het is wel zaak om voldoende 
lucht in de gebieden te houden. Dat vraagt om groene 
randen langs de zonnevelden. Juist de open plekken 
en groenelementen bepalen de ruimtelijke kwaliteit 
van het glastuingebied. Andere opties voor de opwek 
van duurzame energie hier zijn drijvende zonnepanelen 
op de waterbassins en, voor de langere termijn, 
zonne-energiefolies op de kassen. Ook past een extra 
geothermische installatie goed bij de uitstraling van het 
glastuinbouwgebied.We zien de energietransitieals een 
integraal onderdeel van een innovatief glastuinbouwge-
bied dat niet alleen energieneutraal is, maar op termijn 
zelfs energie levert. 

Ontwikkeling duurzame energie
 ▪ Inpassing van zonnevelden tussen de kassen. 
 ▪ Plaatsing van drijvende zonnepanelen op de 

waterbassins.
 ▪ Bouw van geothermische installatie.

Landschapsinvesteringen
 ▪ Aanleg van opgaande beplanting aan de 

rand van het glastuinbouwcomplex en bij de 
geothermische installatie.

 ▪ Versterking van de beplanting op oude dijken in 
het glastuinbouwcomplex.

 ▪ Groene rand met losse hagen of kruidenrijke 
vegetaties rondom zonnevelden.

Duurzame energie

Landschapsinvesteringen

Huidige situatie

Eindbeeld

0,7 PJ

Warmte

25 ha zonneveld

0,08 PJ

Vermogen
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Drijvende panelen op bassins
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Ontwikkeling duurzame energie
 ▪ Ontwikkeling van zonneparken in de stadsranden. 

Landschapsinvesteringen
 ▪ Een parkstructuur rondom de zonnevelden 

ontwikkelen, met bloemen- en speelweides, 
historische laanbeplanting en nieuwe bosjes.

 ▪ Het recreatief wandel- en fietsnetwerk 
uitbreiden.

Zonneparken in de stadsranden
Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle hebben op een 
aantal plaatsen soms harde stadsranden. De harde rand 
wordt gevormd door flats en woonwijken die vanuit het 
landschap duidelijk zichtbaar (zie ook de foto onder 
steden op p. 15). Dit nodigt stedelingen ook niet uit 
voor een ommetje in het buitengebied. Deze plekken 
bieden kansen voor zonneparken, waarin zonnevelden 
zijn opgenomen in afwisselende beplantingsstructuur 
met recreatieve voorzieningen. Ook plekken waar de 
stadsrand minder hard is bieden kansen omdat de 
zonnevelden hier al beter kunnen worden ingepast in de 
bestaande structuur.

Als eerste ontwerpprincipe geven we dat de zonneparken 
geen aaneengesloten band om de steden vormen en dat 
contact blijft met het open polderlandschap. Een tweede 
principe is dat de zonneparken openbaar toegankelijk 

Duurzame energie

Landschapsinvesteringen

Huidige situatie

Eindbeeld

50 ha zonneveld 25 ha zonneveld

0,16 PJ 0,08 PJ

Vermogen Vermogen

zijn, mogelijkheden geven voor recreatie en ruimte 
geven aan bewonersinitiatieven als collectieve 
moestuinen of voedselbossen. Door de nieuwe 
parkstructuren krijgen zonnevelden een logische plek 
dichtbij de gebruikers en ontstaan aantrekkelijke 
stadsranden.
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Zonnepark bij de gemeente Bronckhorst in combinatie met groene stadsranden Water en bosrijke rand bij zonnepark de Kwekerij aan de stadsrand van Hengelo.



50/55 Energieverkenning Voorne-Putten

Zonnevelden in jonge zeekleipolders langs kreken
De jonge zeekleipolders lenen zich door hun rationele 
en grootschalige opzet goed voor zonnevelden. Door de 
zonnevelden in de flanken van de kreken te ontwikkelen 
kan gelijktijdig worden ingezet op de ecologische 
ontwikkeling van het voormalige krekenstelsel. Het 
uitgangspunt is om gronden te gebruiken die een lage 
landbouwkundige waarde hebben.

Als ontwerpprincipe geven we mee dat de openheid 
van de jonge zeekleipolders gehandhaafd moet blijven, 
dus dat een zonnepark niet hoger mag zijn dan 1,50 
meter. Verder moet er per polder bekeken worden 
wat de precieze plaatsingsprincipes en het maximale 
percentage aan zonnevelden mag zijn. Ook moeten 
afspraken worden gemaakt over het deel van de ener-
gie-opbrengst dat wordt ingezet voor het krekenstelsel. 
Zo kan de energie-transitie een extra impuls geven aan 

Ontwikkeling duurzame energie
 ▪ Ontwikkeling van zonnevelden in jonge 

zeekleipolders

Landschapsinvesteringen
 ▪ Agrarisch Natuurbeheer langs de flanken van de 

kreken,
 ▪ Herstel van kreken en natuurlijke oevers 
 ▪ Ontwikkeling van natte graslanden, poelen, 

inheems struweel en bloemrijke weilanden,
 ▪ Uitbreiden van wandel- en fietsnetwerk. 

Duurzame energie

Landschapsinvesteringen

Huidige situatie

Eindbeeld

de ambitie om de kreken op Voorne-Putten meer 
ecologische en recreatieve betekenis te geven en 
wordt gewerkt aan een stevig landschappelijk casco 
in de jonge zeekleipolders.

250 ha zonneveld 125 ha zonneveld

0,16 PJ 0,08 PJ

Vermogen Vermogen
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Voorbeeld van zonnepark onder ooghoogte, ingepast met rietoevers Voorbeeld van natuurvriendelijke oevers bij de kreken in combinatie met een zonneveld



52/55 Energieverkenning Voorne-Putten

Ontwikkeling duurzame energie
 ▪ Plaatsing van speelse clusters van windmolens 

op nieuwe natuureilanden.

Landschapsinvesteringen
 ▪ Aanleg van eilanden in het Haringvliet, die 

bijdragen aan de habitattypen en doelsoorten van 
het Natura 2000 gebied Haringvliet

 ▪ Aanleg van voorzieningen voor (eco)toerisme.

Energie-eilanden in het Haringvliet
De energietransitie kan ook nieuwe landschappen 
opleveren. De aanleg van eilanden in het Haringvliet 
geeft ruimte aan (drijvende) zonnepanelen in combinatie 
met windmolens. Vanwege de beschermde status van 
het Haringvliet als Natura 2000 gebied zijn de energie-ei-
landen een optie voor de lange termijn. Ook moet er 
rekening worden gehouden met het stedelijk gebied van 
Hellevloetsluis.

Als belangrijkste ontwerpprincipe geldt dat de eilanden 
verschillende belangen combineren. Naast de levering 
van duurzame energie, zorgen zij voor meer intergetij-
dengebied met nieuwe broedgebieden voor vogels. Ook 
kunnen functiecombinaties met (eco)toerisme worden 
gemaakt.

Duurzame energie

Landschapsinvesteringen

Huidige situatie

Eindbeeld

10 windmolens 5 windmolens

0,5 PJ 0,25 PJ

Vermogen Vermogen
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Voorbeeld van een nieuw energie-eiland voor de kust bij Zeeland Beoogde landschapsbeeld van de windeilanden
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De rapportage beschrijft vanuit een landschappelijk 
perspectief de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
duurzame energie op Voorne-Putten.  

Het perspectief laat zien hoe in twee fasen, de periode 
tot 2030 en de periode 2030-2040, stappen worden 
gezet richting een energie-neutraal Voorne-Putten en 
waar de ruimte zit voor extra energie-opwek. 

Het accent in de eerste fase ligt op de plaatsing van 
windturbines in de noordrand van Voorne-Putten, de 
plaatsing van een extra geothermische installaties en 
de ontwikkeling van zonnevelden in de noordrand, 
het glastuinbouwgebied, de stadsranden en de jonge 
zeekleipolders. In de tweede fase komen innovatieve 
ontwikkelingen in beeld, zoals de aanleg van ener-
gie-eilanden in het Haringvliet in combinatie met de 
ontwikkeling van (getijden)natuur. Het geschetste 
perspectief en de daarbij horende fasering is, op een 
globaal niveau, afgestemd op de mogelijkheden van 
het net. De ontwikkelingen in de eerste fase (tot 2030) 
sluiten aan op het huidige net met relatief veel leidingen 
en stations in de noordrand van Voorne-Putten. 

De kerngedachte van het perspectief is dat aan 
energietransitie op Voorne-Putten landschappelijke 
voorwaarden worden gesteld. De energietransitie kan 
niet zonder meer, maar vraagt om een sterker landschap. 
Daarom koppelt het perspectief de ontwikkeling van 
duurzame energievormen steeds aan landschappelijke 
investeringen. De transformatie van de bosstructuren, 
de ontwikkeling van de krekenstructuren, parken in de 
stadsranden en de ecologische ontwikkeling van het 
Haringvliet dragen alle bij aan een robuust landschappe-
lijk casco. 

Zo werken we aan een sterker landschap van 
Voorne-Putten dat in staat is de energietransitie in zich 
op te nemen. 

TERUGBLIK
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BIJLAGEN

Bijlage 1

Quickscan belemmering windenergie
Belemmeringsafstanden zijn gebaseerd op 
gemiddelde afmetingen van 3MW windturbines uit een 
windturbinedatabase:

 ▪ 1/2 x Rotordiameter = 60m
 ▪ Ashoogte = 110m
 ▪ Tiphoogte = 170m
 ▪ 4 x Rotordiameter = 480m
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Bijlage 2

Quickscan belemmering zonne-energie
Voor het aanleggen van zonnevelden spelen minder 
belemmeringen dan bij het plaatsen van windturbines. 
Afstandscriteria die veelal worden gebruikt hebben 
betrekking op de afstand tot bebouwing en gevoelige 
objecten. Vaak worden hier afstanden van respec-
tievelijk 25 tot 100 meter gehanteerd. Als afstand 
tot Natura2000-gebieden wordt vaak 60 meter 
aangehouden. 
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Bijlage 3

Energiedoorrekening Voorne-Putten
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0,05 PJ wordt opgewekt d.m.v. PV-panelen, 0,17 PJ door wind-
molens en 0,35 PJ d.m.v. geothermie. Dit is samen 6,9% van de 
huidige energievraag van Voorne-Putten. 

TOELICHTING

In het kader van de Regionale Energiestrategie Rotterdam-
Den Haag  is een document opgesteld met daarin de huidige en 
toekomstige energievraag van het gebied, en de theoretisch maximale 
opwekpotenties voor duurzame energie van de gehele metropoolregio. 
Dit overzicht bevat een uitsnede van deze potenties voor de regio 
Voorne-Putten. In vergelijking met de regionale potentie valt op dat 
Voorne Putten in 2050 in theorie energieleverend zou kunnen zijn, zowel 
op het gebied van warmte als elektriciteit.

Bij deze kaart is een los document opgenomen met onderbouwing hoe 
gekomen is tot de cijfers in dit overzicht.
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Bijlage 4

Infrastructuur Stedin en Tennet

 ▪ 1a: station Tinte (Tennet koppelpunt) – HS/MS 
150/23KV – Capaciteit = 100 MVA 

 ▪ 1b: Tennet Koppelpunt – HS aftakking 150KV (geen 
station) - geen nadere informatie voorhanden

 ▪ 2: station Hellevoetssluis – TS/MS 10KV – Capaciteit 
= 39 MVA

 ▪ 3 :station Wellebrug - TS/MS 10KV – Capaciteit = 
22,5 MVA

 ▪ 4a: station Geervliet (TenneT koppelpunt) - HS/TS 
150/25KV = Capaciteit = 100MVA 

 ▪ 4b: Tennet – HS Station 150KV - geen nadere 
informatie voorhanden

 ▪ 5: station Simonshaven Tennet = HS 380/150KV – 
geen nadere informatie voorhanden 

 ▪ 6: station Heemraadlaan (Spijkenisse) TS/MS 10KV – 
Capaciteit = 39 MVA

Er wordt geen uitspraak over beschikbare capaciteit 
nu en in de toekomst. Dit is namelijk in het korte 
tijdsbestek niet mogelijk. De capaciteit is hetgeen wat 
nu is opgesteld aan transformatorvermogen. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend ten aanzien van eventuele 
teruglevering op deze stations.

Colofon
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