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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Amsterdam Klimaatneutraal 2050 
 

Klimaatneutraal is het nieuwe normaal 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Geen tijd te verliezen…  

9-7-2019 Bron: Climate.NASA.gov   



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Klimaatverandering is een realiteit 

9-7-2019 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Opgave RES: Landelijk Klimaatakkoord  
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Opgave RES: Landelijk Klimaatakkoord  

30-10-2019 Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 6 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Stap 1 Routekaart: Uitnodiging aan de stad  



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Nieuw Amsterdams Klimaat  

17-6-2019 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Opgave Amsterdam: Realiseren trendbreuk 
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Warmte 

Elektriciteit 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Landelijk: 30 RES regio’s op stoom,   

9-7-2019 

Elektriciteit: 

 Regionaal aandeel in landelijke 35 

TWh 

 Projectlocaties (Energieakkoord) en 

zoekgebieden 

 Netwerkanalyses energie-infrastructuur 

 

Gebouwde omgeving: 

 Regionale Structuur Warmte/ 

Afwegingskader 

 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 

9-7-2019 

Amsterdam onderdeel bredere regio 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

9-7-2019 

Stappenplan RES NHZ 
 

1. Opgave / 
potenties 

2. Scenario’s  3. Lokale 
verrijking 

4. Concept 
RES NHZ 

 Routekaart Amsterdam 
 Klimaatneutraal 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

9-7-2019 

Wij komen bij u terug !  



Lokaal Scenario Atelier: 
Deelregio Amsterdam 



2 

+ 



Programma 

3 

Deel 1: Toelichting [18.45-19.15] 
A. Vraag: ruimte voor energie 
B. Beoogd resultaat: concept RES 
C. De aanpak: scenario’s als hulp 
D. De verkenning: scenario’s in het kort 
 
Pauze [19.15-19.25] 
 
Deel 2: Aan de slag! [19.25-20.50] 
A. Carroussel langs de scenario’s 
B. In gesprek over voorkeuren   
C. Bespreking 
 
Deel 3: Afsluiting [20.50-21.00] 
A. Doorkijk naar vervolg 
 



A. De vraag:  
Ruimte voor energie? 

4 



5 
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7 
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Waar  
is duurzame opwek van 

energie wel of niet passend 
in Amsterdam, en waarom? 



B. Beoogd resultaat:  
Een energiestrategie  
in concept 
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1 2 4 

Besluit:  
Start 

notitie  

Besluit 
concept 

RES 

April 
2019 September- 

2019 

Februari 
2019 

1 juni  
2020 

3 

Lokaal atelier x 

Lokaal atelier y 

Lokaal atelier z 

Inventarisatie 
Deelregio 

Scenario 
vorming 

Naar  
een bod 

Lokale  
verrijking 

Concept 
RES 

April 
2020 
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Wat staat er in de RES? 

De energie-doelstellingen van de regio + hoe 
de regio deze gaat behalen 
 
Inzicht bieden in:  
• Mogelijkheden opwek en besparing 
• Verdeling van bronnen (voor warmte) 
• Gevolgen energie-infrastructuur 
. 

 

 
 

Concept 
RES 
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Waar dienen we in de RES 
sowieso een uitspraak over te 
doen? 

• Elektriciteit: Omvang opgesteld vermogen en 
concrete zoekgebieden voor grootschalige 
opwek van zon- en windenergie tot 2030 
 

• Warmte: Overzicht en structuren beschikbare 
grootschalige duurzame warmte die regionaal 
bepalend zijn.  

 
Let op! warmtetransitievisie = parallel proces! 
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Uitgangspunten bod elektriciteit 

• 30 RES-regio’s, die samen optellen tot 

landelijke doelstelling 35 TWh  

• Geen ambitie per regio vooraf bepaald 

 

 

 
 
 



C. De aanpak:  
Samen verkennen wat er 
mogelijk is 

14 



15 

 

 
 
 

Met wie? 

• Gemeenten, waterschappen, provincie 

• Energiecoöperaties 

• Netwerkbeheerders 

• (Energie)bedrijven en kennispartijen 

• Bewoners 
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1 

Inventarisatie 
Deelregio 

Wat is het gezamenlijk ruimtelijk-

energetisch beeld nu en straks in de 

deelregio?  

 

https://energieregionhz.nl/ 

 

 

https://energieregionhz.nl/
https://energieregionhz.nl/
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1 

Inventarisatie 
Deelregio 

Wat is het gezamenlijk ruimtelijk-

energetisch beeld nu en straks in de 

deelregio?  

 

https://energieregionhz.nl/ 

 

 

https://energieregionhz.nl/
https://energieregionhz.nl/
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Vanuit welke drie (uiterste) perspectieven is 

het interessant om de inpassing van energie 

in de deelregio te onderzoeken? 

 

 

2 

Scenario  
vorming 
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Scenario 1 

Scenario 2 

Scenario 3 

Waarom? Inzicht in effecten van keuzes om 

goed met elkaar in gesprek te gaan over 

gewenste aanpak 

 

Let op! Het gaat dus niet om een keuze te 

maken tussen de drie scenario’s 

 

2 

Scenario  
vorming 



Scenario 1:  
Leefbaarheid 

 

Scenario 3:  
Kostenefficientie 

Scenario 2: 
Maximaal energie 

 

2 

Scenario  
vorming 



Scenario 1:  
Leefbaarheid 

 

Scenario 3:  
Kostenefficientie 

Scenario 2: 
Maximaal energie 

 

2 

Scenario  
vorming 



Effecten in beeld 

• Soort energiesysteem? 

• Waar en hoeveel zoekgebieden? 

• Impact CO2-emissie? 

• Omvang energieproductie? 

• Impact op natuur en landschap? 

• Kosten en baten? 

 
 

2 

Scenario  
vorming Scenario 1:  

Leefbaarheid 
 

Op korte en lange termijn 
(2030 en 2050) 



23 

3 

Lokale  
verrijking 

• Welke elementen van de verschillende 

scenario’s zijn wel/niet kansrijk en 

waarom?   

 

• Wat zijn kansen, voorwaarden en 

knelpunten vanuit de lokale bril?  

 



24 

4 

Naar  
een bod 

Samenvoegen uitkomsten ateliers stap 3: 

Van welke elementen vinden we dat ze 

sowieso/ misschien/ niet bij de regio 

passen?  

 

 

SOWIESO 

 

 

 

MISSCHIEN 

 

 

 

NIET 

 

 

 Op te wekken (TWh) 

 

 

 



D. De verkenning:  
De drie scenario’s  
in het kort 

25 



Scenario 1:  
Leefbaarheid 

 

Scenario 3:  
Kostenefficientie 

Scenario 2: 
Maximaal energie 

 

Meerwaarde voor fysieke of 
sociale leefomgeving staat 

voorop 
 

Slim omgaan met 
maatschappelijke 

kosten 

Ruimte maximaal benutten 
voor energieopwek 

 

Scenario: 

Leidend 
perspectief: 



Scenario 1:  
Leefbaarheid 

 

Scenario 3:  
Kostenefficientie 

Scenario 2: 
Maximaal energie 

 

Meerwaarde voor fysieke of 
sociale leefomgeving staat 

voorop 
 

Slim omgaan met 
maatschappelijke 

kosten 

Ruimte maximaal benutten 
voor energieopwek 

 

Scenario: 

Leidend 
perspectief: 

Voorbeeld  
bouwsteen: 



Uitgangspunten 

28 

• Energietransitie als vliegwiel voor 
versterking leefomgeving 

• Actief zoeken naar koppelkansen met 
lokale opgaven  

• Stimuleren van lokaal eigenaarschap: 
Overheden faciliteren, bewoners nemen 
initiatief, marktpartijen leveren 
oplossingen 
 

Scenario 1:  
Leefbaarheid 
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Scenario 1:  
Leefbaarheid 
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Scenario 1:  
Leefbaarheid 

2050 
1,1 TWh 



5 
4 
3 
2 
1 
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CO2 uitstoot 
5  = veel vermindering 

ruimtebeslag 
5 = weinig ruimte 

kosten elektriciteit 
5 = lage kosten 

opbrengst elektriciteit 
5 = hoge opbrengst 

impact op natuur 
5 = positieve invloed 

landschappelijke kwaliteit 
5 = positieve invloed 

Scenario 1:  
Leefbaarheid 



5 
4 
3 
2 
1 

32 

ruimtebeslag 
5 = weinig ruimte 

kosten elektriciteit 
5 = lage kosten 

opbrengst elektriciteit 
5 = hoge opbrengst 

impact op natuur 
5 = positieve invloed 

landschappelijke kwaliteit 
5 = positieve invloed 

CO2 uitstoot 
5  = veel vermindering 

Scenario 1:  
Leefbaarheid 
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• Zoveel mogelijk plaats maken voor groot-
schalige opwek van duurzame energie en 
het besparen van CO2, zowel in stad als 
buitengebied 

• Alle lokale bronnen zijn aangeboord 
• Extra CO2 vastleggen 
• Overheden stimuleren, marktpartijen 

leveren oplossingen, inwoners zijn klanten 

Scenario 2:  
Maximale energie Uitgangspunten 
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Scenario 2:  
Maximale energie 
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Scenario 2:  
Maximale energie 

2050 
2,1 TWh 
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ruimtebeslag 
5 = weinig ruimte 

kosten elektriciteit 
5 = lage kosten 

opbrengst elektriciteit 
5 = hoge opbrengst 

impact op natuur 
5 = positieve invloed 

landschappelijke kwaliteit 
5 = positieve invloed 

CO2 uitstoot 
5  = veel vermindering 

Scenario 2:  
Maximale energie 
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37 

ruimtebeslag 
5 = weinig ruimte 

kosten elektriciteit 
5 = lage kosten 

opbrengst elektriciteit 
5 = hoge opbrengst 

impact op natuur 
5 = positieve invloed 

landschappelijke kwaliteit 
5 = positieve invloed 

CO2 uitstoot 
5  = veel vermindering 

Scenario 1 vs.  
scenario 2 
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• Een zo’n efficiënt mogelijk inzet van 
(maatschappelijke) euro’s 

• Opwek en gebruik dicht bij elkaar 
• Netwerk = bepalende speler  
• Overheden stimuleren, marktpartijen leveren 

oplossingen, netbeheerders denken actief 
mee 
 

Scenario 3:  
Kostenefficiëntie Uitgangspunten 
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Scenario 3:  
Kostenefficiëntie 
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Scenario 3:  
Kostenefficiëntie 

2050 
1,5 TWh 
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ruimtebeslag 
5 = weinig ruimte 

kosten elektriciteit 
5 = lage kosten 

opbrengst elektriciteit 
5 = hoge opbrengst 

impact op natuur 
5 = positieve invloed 

landschappelijke kwaliteit 
5 = positieve invloed 

CO2 uitstoot 
5  = veel vermindering 

Scenario 3:  
Kostenefficiëntie 
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ruimtebeslag 
5 = weinig ruimte 

kosten elektriciteit 
5 = lage kosten 

opbrengst elektriciteit 
5 = hoge opbrengst 

impact op natuur 
5 = positieve invloed 

landschappelijke kwaliteit 
5 = positieve invloed 

CO2 uitstoot 
5  = veel vermindering 

Scenario 1 vs. 
scenario 2 vs. 
scenario 3 



Deel 2 Aan de slag!  
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A. Carroussel langs de drie scenario’s [45 min] 
B. In gesprek over voorkeuren [10 min discussie + 10 

min banner]  
C. Plenaire bespreking [15 min] 



Doorkijk naar vervolg 

44 



 
 

1 2 4 

Besluit:  
Start 

notitie  

Besluit 
concept 

RES 

April 
2019 

September- 
november 

2019 

Februari 
2019 

1 juni  
2020 

3 

Lokaal atelier x 

Lokaal atelier y 

Lokaal atelier z 

Inventarisatie 
Deelregio 

Scenario 
vorming 

Naar  
een bod 

Lokale  
verrijking 

Concept 
RES 

April 
2020 
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4 

Naar  
een bod 

Samenvoegen uitkomsten ateliers stap 3: 

Van welke elementen vinden we dat ze 

sowieso/ misschien/niet bij de regio passen? 

SOWIESO MISSCHIEN NIET 

 Op te wekken (TWh) 



VOLGT 
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Graag op de hoogte blijven? Volg 
https://energieregionhz.nl/ 

https://energieregionhz.nl/
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