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Samenvatting
Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot in 2030 met 50%
verminderen (ten opzichte van 1990). De focus ligt daarbij in eerste instantie op de
CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Om
de haalbaarheid van de klimaatambitie te toetsen en de route naar klimaatneutraliteit
helder te krijgen, hebben adviesbureaus WING en HetEnergieBureau gezamenlijk
het energieprofiel van Roermond in beeld gebracht. Het energieprofiel vormt de basis
voor een gedragen visie op de toekomstige energiehuishouding van Roermond.

De huidige energievraag
Het huidige energiegebruik op het grondgebied van de gemeente Roermond bedraagt (op grond van de meest recente complete energiecijfers uit 2017) bijna 10.000
TJ/jaar. De bedrijven in Roermond zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 69% van
het energiegebruik (publieke dienstverlening, commerciële dienstverlening, industrie
en landbouw). Het aandeel van de industrie is daarbij het grootst. Meer dan de helft
van alle energie (58%) wordt gebruikt door de industrie. Het aandeel van de huishoudens in het totale energiegebruik bedraagt 14%. De rest van het energiegebruik (17%)
wordt bepaald door het verkeer en vervoer (met name het wegverkeer).

Figuur 1: Energiegebruik Roermond, verdeling over sectoren (bron: Klimaatmonitor)

Het verloop van de energievraag
De huidige energievraag zal de komende decennia sterk veranderen, door efficiencyverbetering (besparing), demografische en economische ontwikkelingen, de
uitfasering van fossiele brandstoffen zoals aardgas en de daarmee samenhangende
elektrificering van de samenleving. Het verloop van de energievraag is op basis van
onderbouwde aannames in beeld gebracht, waarbij onderscheid is gemaakt tussen:
• De gebouwde omgeving (woningen en dienstverlening) en de overige sectoren;
• De warmtevraag en de elektriciteitsvraag.
Het verloop van de energievraag in de industrie en de landbouw moet als indicatief
worden beschouwd. De effecten van het Klimaatakkoord zijn nog niet verwerkt in de
landelijke prognoses (o.a. de Klimaat- en Energieverkenning 2019) en zijn bovendien
sterk branche-afhankelijk. De focus ligt in deze rapportage op het verloop van de
energievraag in de gebouwde omgeving (woningen en dienstverlening). De toename
van de elektriciteitsvraag ten behoeve van elektrisch rijden is daarin meegenomen.

De elektriciteitsvraag in 2030
Door efficiencyverbetering en besparing neemt de totale elektriciteitsvraag in Roermond in de periode 2017 – 2030 naar verwachting af van 2.203 TJ naar 1.606
– 1.843 TJ. In de gebouwde omgeving neemt de elektriciteitsvraag door efficiencyverbetering en besparing af van 843 TJ naar 697 – 743 TJ. Door de warmtetransitie
waarbij aardgas als overheersende energiedrager wordt uit gefaseerd, zal de elektriciteitsvraag weer gaan stijgen. Het effect van de warmtetransitie in de woningvoorraad is op basis van aannames in beeld gebracht. Tot 2030 gaat het om een stijging
van grofweg ca. 20%. De toename hangt af van de keuzes die in het kader van de
warmtetransitie worden gemaakt. De daling door efficiencyverbetering en besparing
in de woningvoorraad wordt daarmee volledig teniet gedaan.

De warmtevraag in 2030
Door efficiencyverbetering en besparing neemt de totale warmtevraag in Roermond in
de periode 2017 – 2030 af van 6.195 TJ naar 4.709 – 5.679 TJ. De warmtevraag in
de gebouwde omgeving neemt de periode 2017 – 2030 door efficiencyverbetering
en besparing af van 1.678 TJ naar 1.234 – 1.472 TJ.

Hernieuwbare elektriciteit
Met een potentiestudie is in beeld gebracht hoe, maar vooral waar het mogelijk is om
binnen de gemeente Roermond hernieuwbare elektriciteit op te wekken doormiddel
van windenergie en/of zonne-energie. De resultaten zijn samengevat in kaarten. Deze
maken inzichtelijk wat waar kán, en dus niet zozeer wat waar kómt of moet komen.
Naast de technische potentie, is vooral gekeken naar de ruimtelijk realistische potentie.
Daarbij zijn gebieden die aangemerkt kunnen worden als landschappelijke kwalitatieve dragers uitgesloten voor wind- en zonne-energie (bijvoorbeeld de Maasvallei)
en is niet het totaal aan aanwezige landbouwgronden meegenomen als benutbaar
oppervlak voor zonne-energie, vanwege de concurrentie met voedselproductie en
de landschappelijke impact, maar een gedeelte daarvan (circa 8%, op basis van het
potentiegebied aangeduid in het integrale scenario). De maximale technische potentie
voor hernieuwbare elektriciteit op het grondgebied van Roermond is inschat op ca.
6.948 TJ. De ruimtelijk realistische potentie is met ca. 893-975TJ echter veel lager.
Aangezien in deze getallen geen rekening is gehouden met technische (o.a. draagkracht bestaande constructies, aansluitbaar op het netwerk) of economische factoren
(bereidwilligheid eigenaren/verzekeraars) zal de daadwerkelijk te realiseren potentie
lager uitvallen. Cijfers ten aanzien hiervan zijn niet bekend.

elektriciteitsvraag gebouwde omgeving 697-743TJ

elektriciteitsvraag 2030

totale elektriciteitsvraag 1.606-1.843TJ

gebouwgebonden (356 TJ) agrarische grond (340 TJ)
windenergie (78 -160 TJ)

integrale poten�e

totale theoretische potentie 893-975 TJ
restgronden (119 TJ)
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Figuur 2: Potentie hernieuwbare elektriciteit
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Hernieuwbare warmte
In het kader van de studie is ook gekeken naar bronnen voor warmte en koude en
indien mogelijk de potentie daarvan. De beschikbare technieken hiervoor zijn deels
nog in ontwikkeling en het verwerven van landelijke data over kansen en potenties
is nog gaande. Daarnaast heeft het winnen en de noodzakelijke opslag van warmte (bijvoorbeeld in een WKO) directe weerslag op de potentie van andere bronnen
die van dezelfde opslagcapaciteit afhankelijk zijn. Dit maakt de onzekerheden in de
potentie van deze bronnen vele malen groter dan die voor elektriciteit. Bovendien zijn
de potenties voor warmte hierdoor niet optelbaar. Toch kunnen we concluderen dat
het hoogste potentieel waarschijnlijk zit in aquathermie (TEO, thermische energie uit
oppervlaktewater) en restwarmte. Voor alle bronnen geldt dat de potentie niet zonder
meer en op korte termijn kan worden toegepast.

Figuur 3: Potentie warmtebronnen gemeente Roermond

Conclusies
Wanneer we de toekomstige vraag en de potentie in Roermond vergelijken, kunnen
we concluderen dat de (ruimtelijk realistische) potentie voor duurzame elektriciteit op
het grondgebied van Roermond beperkt is en dat het moeilijk wordt om invulling te
geven aan de (toekomstige) elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving. Wanneer
we uitgaan van een volledige invulling van de theoretisch potentie in het integrale,
ruimtelijk realistische scenario is het voldoen aan de elektriciteitsvraag haalbaar.
Gezien bijkomende technische (o.a. draagkracht, aansluitbaarheid op het netwerk)
en economische/maatschappelijke (o.a bereidwilligheid eigenaren/verzekeringen)
factoren zal een volledige invulling van de potentie echter onwaarschijnlijk zijn. De
potentie is lang niet toereikend voor de totale elektriciteitsvraag in Roermond (inclusief
industrie en aanverwante sectoren en de nog te verwachten groei). De indicatief bepaalde warmtepotentie voor Roermond is in theorie groter dan de verwachte warmtevraag vanuit de bebouwde omgeving, maar eveneens lang niet toereikend voor
de totale warmtevraag in Roermond. Bovendien gaat het om warmtebronnen die niet
eenvoudig en op korte termijn kunnen worden toegepast.

Aanbevelingen
De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen:
• Zet in op het stimuleren van besparing om de efficiencyverbetering, waarmee
rekening gehouden is in dit onderzoek, minimaal te realiseren. Zet bij bedrijven in
op toezicht en handhaving van energiebesparingseisen zoals de erkende maatregelen. Dat geldt met name voor belangrijke sectoren zoals de gezondheids- en
welzijnszorg en de groot- en detailhandel;
• Zet in op zoveel mogelijk (grootschalig) gebruik van zon op dak;
• Ga in gesprek met de grootverbruikers in de industrie en aanverwante sectoren, niet alleen over de verduurzaming van het energiegebruik in deze sectoren
(besparing en duurzame opwek) maar ook over de mogelijke toepassing van
restwarmte en de continuïteit daarvan en het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen in bredere zin (o.a. circulaire economie);
• Zet in het kader van de Regionale Energie Strategie in op opwekking van hernieuwbare elektriciteit in andere delen van de regio;
• Zet in op clustering van grootschalige opwekking duurzame energie;
• Gebruik het integrale scenario om inzicht te krijgen in de potenties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit;
• Start zo snel mogelijk met de ontwikkeling van de lokale Transitievisie Warmte
waarmee de opties voor hernieuwbare warmte op wijk- en buurtniveau in beeld
worden gebracht en het effect op de energievraag verder kan worden geconcretiseerd.

1. Introductie
De gemeenteraad van Roermond heeft in maart 2017 een brede duurzaamheidsvisie
vastgesteld. Op basis van deze visie werkt de gemeente, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de transitie naar een duurzamere
samenleving. Een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsbeleid is de energietransitie. Deze transitie is nodig omdat de voorraden fossiele brandstoffen eindig zijn,
de aardgaslevering in Nederland onder druk staat en we niet afhankelijk willen zijn
van brandstoffen uit politiek instabiele regio’s. De meest dringende reden is echter de
versnelde opwarming van de aarde die samenhangt met de uitstoot van broeikasgassen waaronder CO2.
Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot in 2030 met 50%
verminderen (ten opzichte van 1990). De focus ligt daarbij in eerste instantie op de
CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Om
de haalbaarheid van de klimaatambitie te toetsen en de route naar klimaatneutraliteit
helder te krijgen, is in voorliggende studie in beeld gebracht:
• de huidige energievraag;
• de prognose voor de toekomstige energievraag in 2030;
• de potentiële energieopwek door wind en zon;
• de kansen voor het winnen van warmte en koude.
Bij de totstandkoming van deze rapportage hebben we gebruik gemaakt van de
goed onderbouwde werkwijze die de regio Parkstad al sinds 2013 hanteert onder
de noemer PALET (PArkstad Limburg Energie Transitie, zie bijlage I). Sinds de eerste
ontwikkeling van de PALET-methode zijn de inzichten ten aanzien van energiebesparing en duurzame opwekking geëvolueerd. Voor deze studie is de methode zoveel als
mogelijk aangepast aan de eisen vanuit het Nationaal Programma RES.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige energievraag in Roermond, verdeeld over de verschillende energiegebruikers. Op basis hiervan geven we in hoofdstuk 3 twee verschillende prognoses voor de energievraag in 2030. De methodieken die we gebruiken bij
het bepalen van de prognoses worden in het hoofdstuk toegelicht. De energievraag
bestaat uit een elektriciteitsvraag en een warmtevraag. Hoofdstuk 4 laat zien wat
de potentie is voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op het grondgebied van
Roermond. Naast de technische potentie brengen we in dit hoofdstuk de integrale
(ruimtelijk realistische) potentie in beeld. In hoofdstuk 5 zetten we de belangrijkste
warmtebronnen op een rij en geven we een indicatie van de potentie daarvan. In
hoofdstuk 6 spiegelen we de toekomstige vraag aan de potentie en formuleren we op
basis van de conclusies concrete aanbevelingen voor de gemeente Roermond.
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2. Nulsituatie
2.1 Bronnen en uitgangspunten
Bij het bepalen van de huidige energievraag van de gemeente Roermond hebben we
(conform PALET) gebruik gemaakt van de landelijke Klimaatmonitor (www.klimaatmonitor.databank.nl). Deze monitor verzamelt de cijfers van onder andere de netbeheerders en het CBS. De Klimaatmonitor geeft het meest volledige en gedetailleerde beeld
van het energiegebruik van alle sectoren. We hanteren voor het onderzoek 2017 als
basisjaar. Dit uitgangsjaar wordt ook gebruikt bij de voorbereiding van de Regionale
Energie Strategie (RES).
Alle energiegegevens (m3 gas, kWh elektriciteit, liters benzine, diesel en LPG) hebben
we vertaald naar energiegebruik in Joules, om de verschillende sectoren met elkaar te
kunnen vergelijken. Aansluitend op de ambitie van Roermond (Klimaatneutraal), hebben we het totale (fossiele) energiegebruik bovendien omgerekend naar CO2-uitstoot.
De omrekenfactoren die we in alle berekeningen gebruiken, zijn vermeld in bijlage II.
Bij het presenteren van de resultaten houden we in de rapportage de volgende indeling aan:
• Gebouwde Omgeving
o Woningen (huishoudens)
o Publieke dienstverlening
o Commerciële dienstverlening
• Industrie en landbouw
• Verkeer en vervoer
Voor de gebouwde omgeving zijn in het kader van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES) landelijke analysekaarten1 ontwikkeld. Deze kaarten
geven inzicht in het huidige en toekomstige energiegebruik van de gebouwde omgeving (2017 en 2030) en de potentie voor hernieuwbare energie. Het energiegebruik
wordt in de analysekaarten grofmaziger en minder gedetailleerd weergegeven dan
in de Klimaatmonitor en wijkt bovendien enigszins af. Belangrijk aandachtspunt is
dat NP-RES-kaarten regelmatig worden geactualiseerd. De meest actuele versie is
momenteel versie 2.0 (oktober 2019). Naar verwachting komt er medio 2020 weer
een nieuwe update (versie 3.0). Overigens zijn de analysekaarten niet meer of minder
dan een handreiking. We kiezen er dan ook voor om in deze rapportage uit te gaan
van de cijfers uit de Klimaatmonitor (conform de RES-aanpak in de Parkstad-regio).
Om discussie over cijfers te voorkomen, spiegelen we in bijlage III de cijfers aan de
informatie die is opgenomen in de huidige versie van de analysekaarten en lichten we
de verschillen toe.

2.2 Totaal energiegebruik
Het totale jaarlijkse energiegebruik in de gemeente Roermond bedraagt 9.874 TJ,
gebaseerd op de meest recente beschikbare energiecijfers uit 2017 zoals vermeld in
de landelijke Klimaatmonitor. Dit is het energiegebruik inclusief een inschatting voor
de gebruikte zonnestroom ‘achter de meter’ en inclusief de energie die gebruikt wordt
voor verkeer en vervoer op het grondgebied van Roermond. De hernieuwbare warmte
die ‘achter de meter’ wordt gebruikt, is niet in het overzicht meegenomen. De cijfers
1 Set van basisgevens met betrekking tot energieverbruik, - productie en infrastructuur beschikbaar gesteld door het
Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Zie ook: https://regionale-energiestrategie.nl/toolbox/analysekaarten+np+res/default.aspx
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die hierover in de Klimaatmonitor zijn opgenomen, zijn grotendeels gebaseerd op een
zeer discutabele inschatting voor het gebruik van houtkachels.2
Het energiegebruik in Roermond bedraagt dus bijna 10.000 TJ per jaar. Ter vergelijking: 1.000 TJ komt ongeveer overeen met het gemiddelde aardgas- en elektraverbruik van ca. 19.000 Nederlandse huishoudens (2017). Aangezien Roermond ca.
27.000 huishoudens telt, kan uit het voorgaande al worden afgeleid dat het overgrote
deel van het energiegebruik plaatsvindt bij andere sectoren zoals de industrie.
Figuur 1 toont het energiegebruik in Roermond verdeeld over de verschillende sectoren. De bedrijven in Roermond zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 69% van het
energiegebruik (publieke dienstverlening, commerciële dienstverlening, industrie en
landbouw). Het aandeel van de industrie is daarbij het grootst. Meer dan de helft van
alle energie (58%) wordt gebruikt door de industrie (inclusief de aanverwante sectoren zoals de bouwnijverheid). Het aandeel van de huishoudens in het totale energiegebruik bedraagt 14%. De rest van het energiegebruik (17%) wordt bepaald door het
verkeer en vervoer (met name het wegverkeer).
4

Het energiegebruik van de gebouwde omgeving (woningen, commerciële en publieke
dienstverlening) bedraagt volgens de Klimaatmonitor in totaal 2.521 TJ (26% van het
totaal). Volgens de analysekaarten die in het kader van het NP-RES zijn opgesteld ligt
het energiegebruik ca. 1,1% hoger. Het (minimale) verschil tussen de Klimaatmonitor
en de analysekaarten lichten we in bijlage III toe.

Figuur. 1: Energiegebruik Roermond, verdeling over sectoren (bron: Klimaatmonitor)

2.3 Totale CO2-uitstoot
Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot in 2030 met 50%
verminderen (ten opzichte van 1990). Roermond verwijst hierbij naar de ondertekende Klimaatverklaring van het Klimaatverbond Nederland, waarin overigens geen
afbakening van het begrip Klimaatneutraal is opgenomen. Hoewel het begrip Klimaatneutraliteit betrekking heeft op de uitstoot van alle broeikasgassen, ligt de nadruk
veelal op de uitstoot van CO2 gerelateerd aan het gebruik van fossiele brandstoffen.
Deze uitstoot is voor Roermond in beeld gebracht. Andere CO2-bronnen en andere
broeikasgassen zoals methaan zijn (nog) niet in dit overzicht meegenomen. Hierover
is op lokaal niveau te weinig informatie beschikbaar. De Regionale Energie Strategie
2
In de vorige conceptversie was hernieuwbare warmte nog wel meegenomen (als onderdeel van het energiegebruik in de woningbouw). Dit verklaart het verschil.

zal zich, zoals de naam al suggereert, ook alleen op CO2-uitstoot gerelateerd aan
energie gaan richten. Datzelfde geldt voor de PALET-studies die eerder in Parkstad zijn
uitgevoerd.
In totaal werd in 2017 722.571 ton CO2 uitgestoten. De verdeling van de CO2-uitstoot over de verschillende sectoren wijkt enigszins af van de verdeling van het energiegebruik, maar geeft grofweg hetzelfde beeld.
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Figuur 2: CO2-uitstoot Roermond, verdeling over sectoren (bron: Klimaatmonitor)

2.4 Energiegebruik woningen
Op 1 januari 2017 bestond de woningvoorraad in Roermond uit 27.140 woningen met
de volgende eigendomssituatie (bron: CBS):

Roermond had in 2017 relatief gezien iets meer (sociale) huurwoningen dan de rest
van Limburg en Nederland.
Het energiegebruik van de totale woningvoorraad (de huishoudens in Roermond)
hebben we bepaald op basis van het temperatuur gecorrigeerde gasgebruik, het
elektriciteitsgebruik en een ingeschatte hoeveelheid zonnestroom ‘achter de meter’. In
totaal gaat het om 1.397 TJ. Het energiegebruik van de woningen in Roermond wordt
grotendeels (ca. 80%) bepaald door de warmtevraag.

Figuur 3: Aandeel warmte (inclusief koken en warm water) en elektriciteit in energievraag woningen

Het totale energiegebruik van de woningbouw op basis van de landelijke Klimaatmonitor wijkt enigszins af van de cijfers in de NP-RES analysekaarten (1.363 TJ, toelichting zie bijlage III).
Verbruik per woningtype
De warmtevraag per woningtype in Roermond verschilt nogal. Uit de grafiek hieronder waarin het gasgebruik in m3/jaar is weergegeven, blijkt dat het gasgebruik van
appartementen relatief gezien het laagst is. Het gasgebruik van vrijstaande woningen
is veruit het grootst. Dit is natuurlijk niet vreemd. Appartementen zijn door hun compacte bouw energiezuiniger dan grondgebonden woningen en hebben in verhouding veel
minder warmte-verliezend buitenoppervlak dan bijvoorbeeld vrijstaande woningen.
Het gasgebruik ligt in Roermond voor alle woningtypes iets hoger dan het landelijk
gemiddelde.
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Figuur 4: Gemiddeld gasgebruik in m3/jaar per woningtype Roermond (per woning)

Energetische staat van de woningen
De energetische kwaliteit van de woningvoorraad in Roermond komt redelijk overeen
met het landelijk gemiddelde. Ca. 29% van de woningen met een geldig energielabel,
heeft al label B of beter. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat slechts 38,7% van
het aantal woningen is voorzien van een geldig energielabel.

Figuur 5: Energielabels woningbouw Roermond

2.5 Energiegebruik publieke dienstverlening
De publieke sector is de verzamelnaam voor de overheidsorganisaties en organisaties
die dicht tegen de overheid aanzitten en een publiek belang dienen. Voorbeelden binnen deze sector zijn scholen, sportcentra, gemeentehuizen en gemeenschapshuizen.
Volgens de Klimaatmonitor bedraagt het energiegebruik van deze sector 439 TJ.
In onderstaande figuur is te zien dat veruit de meeste energie wordt gebruikt in de
gezondheids- en welzijnszorg in Roermond (het Laurentiusziekenhuis en meerdere
zorginstellingen/ woonzorgcentra). Het openbaar bestuur waar de gemeentelijke
organisatie toe behoort, volgt qua energiegebruik op enige afstand. De verhouding
tussen de warmtevraag en de elektriciteitsvraag varieert sterk per branche.
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Figuur 6: Energiegebruik publieke dienstverlening, verdeling over branches (bron: Klimaatmonitor)

Het energiegebruik van de publieke dienstverlening op basis van de landelijke Klimaatmonitor, wijkt af van de cijfers in de NP-RES analysekaarten (467 TJ, toelichting
zie bijlage III).

2.6 Energiegebruik commerciële dienstverlening
Onder commerciële dienstverlening verstaan we alle dienstverlening gericht op het
maken van winst, zoals de sectoren horeca, winkels en kantoren. Volgens de Klimaatmonitor bedraagt het energiegebruik van deze sector 685 TJ.
In onderstaande figuur is te zien dat binnen de commerciële dienstverlening veruit de
meeste energie wordt gebruikt in de groot- en detailhandel in Roermond. Gelet op het
profiel van Roermond (met het Designer Outlet Center, het Retailpark en de Huis-, Tuinen Woonboulevard) is dit niet vreemd. De horeca volgt qua energiegebruik op enige
afstand. De verhouding tussen de warmtevraag en de elektriciteitsvraag varieert sterk
per branche.
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Figuur 7: Energiegebruik commerciële dienstverlening, verdeling over branches (bron: Klimaatmonitor)

Het energiegebruik van de commerciële dienstverlening op basis van de landelijke
Klimaatmonitor, wijkt af van de cijfers in de NP-RES analysekaarten (715 TJ, toelichting
zie bijlage III).

2.7 Energiegebruik industrie en landbouw
De sector Industrie omvat naast de echte industriële bedrijven, ook de bouwnijverheid,
de winning en distributie van drinkwater en het beheer van afval en afvalwater De
totale sector is volgens de Klimaatmonitor goed voor een energiegebruik van 5.686
TJ. Vergeleken met de echte industriële bedrijven, is de bijdrage van de aanverwante
bedrijfstakken (bouwnijverheid e.d.) beperkt (ca. 2,5%). Het energiegebruik van de
industrie wordt voor bijna 80% bepaald door het gebruik van aardgas. Het is bekend
dat in Roermond meerdere bedrijven aanwezig zijn met een hoog aardgasgebruik.
Eén van deze bedrijven (Smurfit Kappa) is inmiddels in beeld als mogelijke leverancier
van restwarmte voor een warmtenet.

Figuur 8: Aandeel warmte en elektriciteit in energievraag industrie

De sector Landbouw (inclusief bosbouw en visserij) is in Roermond verantwoordelijk
voor 12 TJ. De bijdrage is zo beperkt, dat we hier niet dieper op ingaan.

2.8 Energiegebruik verkeer en vervoer
De sector ‘verkeer en vervoer’, waartoe zowel de snelwegen als de andere wegen
behoren, is verantwoordelijk voor 1.655 TJ. Het merendeel van het energiegebruik
(ca. 90%) wordt veroorzaakt door wegverkeer. De rest van het energiegebruik wordt
bepaald door mobiele werktuigen, binnen- en recreatievaart en (zeer beperkt) dieselgebruik voor railverkeer. Het energiegebruik van het wegverkeer wordt voor 45%
bepaald door verkeer op de auto(snel)wegen.
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3. Prognoses energievraag
3.1 Bronnen en uitgangspunten
In de paragrafen hieronder geven we een onderbouwde prognose voor de toekomstige energievraag in Roermond (gesplitst in warmte en elektriciteit). Vooralsnog kijken
we daarbij niet verder dan 2030. Alle prognoses (ook voor de RES) zijn gebaseerd
op dit jaar. Tussen 2030 en 2050 wordt het effect van de warmtetransitie (met name in
de gebouwde omgeving) een bepalende factor. Omdat hier nog geen volledig inzicht
in is, is het maken van goed onderbouwde prognoses voor 2050 onmogelijk.
De prognoses voor 2030 zijn gemaakt op basis van de huidige inzichten, rekening
houdend met het feit dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van het
Klimaatakkoord en warmtetransitie in Nederland. Conform afspraak met de gemeente
Roermond hebben we voor de prognoses voor 2030 zowel gekeken naar de PALET-uitgangspunten als de (voorlopige) NP-RES-uitgangspunten.
Op dit moment staat nog niet vast welke keuzes Roermond, in samenspraak met de
andere gemeenten in de regio, gaat maken ten aanzien van in te zetten duurzame warmtebronnen. De keuzes zijn van invloed op de uiteindelijke vraag in 2030.
Wanneer hoofdzakelijk wordt gekozen voor all-electric oplossingen zal dat leiden tot
een sterkere stijging van de elektriciteitsvraag, dan wanneer gekozen wordt voor een
warmtenet. Ook het tempo van de transitie bepaalt in grote mate de energievraag in
2030. In paragraaf 3.6 maken we een zeer voorzichtige prognose voor het effect van
de warmtetransitie op de energievraag. Ook beschrijven we in paragraaf 5.8 welke
stappen gezet moeten worden om te komen tot een betere inschatting. Deze stappen
maken onderdeel uit van het traject dat moet leiden tot een lokale Transitievisie Warmte en vallen buiten de scope van dit onderzoek.

3.2 Woningen
De toekomstige energievraag in de woningbouw wordt bepaald door:
•De huidige vraag;
•De besparingspotentie en de mate waarin deze potentie wordt benut (bv. door
aanpassingen in de schil van woningen);
•De autonome groei of krimp van het woningenbestand;
•Keuzes in het kader van de warmtevoorziening.
Prognose volgens PALET
De huidige vraag is in het vorige hoofdstuk in beeld gebracht. Bij de PALET-studies die
in Parkstad Limburg zijn uitgevoerd, is voor het bepalen van het besparingspotentieel
in de woningbouw uitgegaan van het rapport ‘Voorbeeldwoningen 2011 bestaande
bouw’ (AgentschapNL, 2011). Hierbij is gebruik gemaakt van energie-besparingspakketten die verschillen per woningtype en per bouwjaar. In de rekenmethode wordt ervan uitgegaan dat woningen (beter) geïsoleerd worden (spouw-, vloer- en dakisolatie)
en worden voorzien van HR++ beglazing. Het benodigde vermogen voor verwarming
wordt verlaagd en er wordt gekozen voor een efficiëntere gasketel of warmtepomp.
Hiermee rekening houdend, wordt, gemiddeld genomen over de hele woningvoorraad, de vraag naar ruimteverwarming gehalveerd in de periode tussen grofweg 2011
en 2040. De energievraag voor warm tapwater, koken en elektriciteit blijft op grond
van deze scenario’s gelijk. Overigens is hierbij heel nadrukkelijk nog geen rekening
gehouden met de (versnelde) overgang naar een aardgasloze gebouwde omgeving
en met de gevolgen van het Klimaatakkoord.
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Bij de PALET-berekeningen is uitgegaan van de periode 2011 – 2040. De RES hanteert 2017 als basisjaar en 2030 als ijkjaar. Wanneer we de PALET-uitgangspunten lineair vertalen naar de periode 2017 – 2030 betekent dit een afname van de
energievraag voor ruimteverwarming met gemiddeld ca. 27% (26,69%). De totale
energievraag van woningen (inclusief elektriciteit) neemt hierdoor met gemiddeld ca.
17% af.
Prognose volgens NP-RES
In de analysekaarten NP-RES worden andere uitgangspunten gehanteerd voor het
verloop van de energievraag in de woningbouw. Voor elektriciteit als voor warmte
is dezelfde rekenmethode toegepast, waarbij rekening is gehouden met de huidige
vraag, de voorspelling van de groei van het aantal woningen en de verwachte gemiddelde efficiencyverbetering van woningen.
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Toekomstige woningvoorraad Roermond
De NP-RES baseert de voorspelling van de groei van het aantal woningen per gemeente op data van PRIMOS, een landelijk instrument gericht op demografische ontwikkelingen. Volgens PRIMOS groeit de woningvoorraad in Roermond tot 2030 naar
29.415 woningen (ca. 8,4% groei vanaf 2017).
De gemeente Roermond gebruikt zelf Etil-cijfers en gaat uit van een groei van 8,2%.
Voor de prognose conform de NP-RES uitgangspunten houden we vast aan de Etil-cijfers.
Efficiencyverbetering woningen Roermond
De verwachte efficiëntieverbetering van woningen is in de huidige versie van de
NP-RES-analysekaarten nog gebaseerd op de Nationale Energieverkenning van
2017. Inmiddels is op 1 november 2019 de Klimaat- en Energieverkenning 2019
(KEV2019) verschenen met daarin aangepaste, naar boven bijgestelde besparingspercentages. De nieuwe percentages zijn nog niet in de NP-RES methodiek en de
analysekaarten verwerkt. Dat gaat volgens NP-RES bij de volgende update (versie
3.0, 2020) gebeuren. NP-RES adviseert om al rekening te houden met hogere besparingspercentages, mede omdat de uitgangspunten van het Klimaatakkoord nog niet
in de KEV2019 zijn verwerkt. Dit hebben we bij het opstellen van de prognoses voor
Roermond dan ook gedaan.
Volgens de KEV2019 neemt het energiegebruik van huishoudens in Nederland in de
periode 2013-2020 af met gemiddeld 2,1% per jaar. In de periode 2020 – 2030
gaat het om 1,0% per jaar. In totaal komt dit overeen met een efficiencyverbetering
van de woningvoorraad van gemiddeld 15,1% in de periode 2017 – 2030. Het gaat
om een landelijk gemiddelde dat dus iets lager ligt dan de uitgangspunten van PALET.
De lokale besparingspotentie kan hiervan afwijken, mede vanwege de samenstelling
van het woningenbestand (technische mogelijkheden) en de inzet van de gemeente en
andere partijen (stimulerende maatregelen).

3.3 Publieke en commerciële dienstverlening
Prognose volgens PALET
Bij de PALET-studies die in Parkstad Limburg zijn uitgevoerd, is voor het bepalen van
het besparingspotentieel in de publieke en commerciële dienstverlening uitgegaan
van de energiebesparingspakketten die AgentschapNL in het verleden (2011) voor
utiliteitsgebouwen heeft opgezet. Het gaat hierbij om maatregelen zoals de verbetering van de thermische schil (betere isolatie), gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, de installatie van een luchtwarmtepomp, vervanging van de installatie

voor de warmtevoorziening door een energiezuinige variant en vervangen van de
verlichting door bijvoorbeeld LED. Een deel van de genoemde besparingsmaatregelen
is (bij panden met een bepaald energiegebruik) verplicht op grond van de wet- en
regelgeving.
Het toepassen van de besparingspakketten leidt bij de publieke en commerciële
dienstverlening tot een gemiddelde besparing van grofweg 49% in de periode 2011
tot 2040. Wanneer we uitgaan van een lineaire afname met 49% in de periode 2011
– 2040, komt dit overeen met 26% in de periode 2017 – 2030. Uit branchegerichte
toezichtsprojecten die de RUD Limburg Noord de afgelopen jaren heeft uitgevoerd,
kan worden afgeleid dat een besparingen van 10%-20% heel reëel zijn wanneer
bedrijven worden gewezen op bv. de erkende maatregelen. De aanscherping van de
regelgeving (bv. label C voor kantoren vanaf 2023) zal zeker van invloed zijn op het
realiseren van de besparingen.
Prognose volgens NP-RES
In de analysekaarten NP-RES worden andere uitgangspunten gehanteerd voor het
verloop van de energievraag in de dienstverlening. Voor elektriciteit als voor warmte
is dezelfde rekenmethode toegepast, waarbij rekening is gehouden met de huidige
vraag, de voorspelling van de groei van de dienstverlening en de verwachte gemiddelde efficiencyverbetering (energiebesparing).
Toekomstige omvang dienstverlening Roermond
De voorspelling van de groei of de krimp van de dienstverlening in een gemeente is
gebaseerd op de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) van 2015.
Het WLO 2015 bevat twee scenario’s voor groei: Laag en Hoog. Bij de berekening
van de toekomstige energievraag van de dienstverlening is uitgegaan van het gemiddelde van deze twee scenario’s voor de COROP-regio waar Roermond toe behoort.
Uit een analyse van de NP-RES-kaarten kan worden afgeleid dat voor Roermond is
uitgegaan van een krimp van ca. 2% in de periode 2017 – 2030.
Efficiencyverbetering dienstverlening Roermond
De verwachte efficiëntieverbetering van utiliteitsbouw voor dienstverlening in de huidige versie van de NP-RES-analysekaarten nog gebaseerd op de Nationale Energieverkenning van 2017. Net als bij de woningbouw zijn de besparingspercentages in de
onlangs verschenen Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV2019) bijgesteld. Ook
voor dienstverlening hebben we de bijgestelde percentages gebruikt.
De maatregelen uit het Klimaatakkoord zijn hier heel nadrukkelijk nog niet in meegenomen. Volgens de KEV2019 neemt het energiegebruik van de utiliteitsbouw in de periode 2013-2020 af met gemiddeld 1,9% per jaar. In de periode 2020 – 2030 gaat
het om 1,5% per jaar. In totaal komt dit overeen met een efficiencyverbetering van
gemiddeld 18,9% in de periode 2017 – 2030. Het gaat om een landelijk gemiddelde.
De lokale besparingspotentie kan hiervan afwijken.

3.4 Industrie en landbouw
Het doorvoeren van energiebesparingen in de industrie en de landbouw is niet
eenvoudig en verschilt bovendien per branche. De besparingspotentie hangt in sterke
mate af van de branche, de inrichting van het bedrijfsproces en daarmee de technische haalbaarheid van de maatregelen. Het is vrijwel onmogelijk om op dit moment
een goed onderbouwde inschatting te maken van de besparingen die in Roermond
realistisch zijn, zeker omdat de gevolgen van de maatregelen uit het Klimaatakkoord
nog niet bekend zijn. De hieronder genoemde percentages zijn dan ook puur indicatief.
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Prognose volgens PALET
Bij de PALET-studies die in Parkstad Limburg zijn uitgevoerd, is voor de industrie uitgegaan van een energiebesparing van 2% per jaar. Over de periode 2017 – 2030 komt
dit overeen met in totaal 23,1%.
Prognose volgens NP-RES-systematiek
In de NP-RES-analysekaarten worden de industrie en de landbouw niet meegenomen. Wanneer we dezelfde systematiek hanteren als voor de woningbouw en de
dienstverlening, wordt de toekomstige energievraag bepaald door de huidige vraag,
de voorspelling van de groei of krimp van de branches en de verwachte gemiddelde
efficiencyverbetering (energiebesparing).
Toekomstige omvang industrie en landbouw Roermond
Cijfers over de groei of krimp van deze branches zijn niet bekend. Vooralsnog zijn we
uitgegaan van een gelijkblijvende omvang.
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Efficiencyverbetering industrie en landbouw Roermond
Net als bij de woningvoorraad en de utiliteitsbouw, kunnen we de efficiencyverbetering van deze branches baseren op de Klimaat- en Energieverkenning 2019
(KEV2019) die rekening houdt met vastgesteld en voorgenomen (landelijk) beleid.
Volgens de KEV2019 neemt het energiegebruik van de industrie in de periode 20132020 af met gemiddeld 0,7% per jaar. In de periode 2020 – 2030 gaat het om 0,5%
per jaar. In totaal komt dit overeen met een efficiencyverbetering van gemiddeld 6,9%
in de periode 2017 – 2030. Vergeleken met de PALET-prognoses en gelet op de weten regelgeving gericht op energiebesparing lijkt dit een zeer behoudende prognose.
Omdat de bijdrage van de landbouw in Roermond zeer klein is, is de besparing in
deze bedrijfstak buiten beschouwing gelaten.

3.5 Verkeer en vervoer
Laadvraag elektrische mobiliteit
De huidige laadvraag voor elektrische mobiliteit is nog relatief beperkt. Volgens de
NP-RES-analysekaarten gaat het in Roermond om 4,5 TJ (in 2017). Deze vraag zal
naar verwachting sterk gaan stijgen. In de analysekaarten zijn prognoses opgenomen
voor deze stijging, waarbij alleen is gekeken naar elektrische personen- en bestelvoertuigen. Betrouwbare voorspellingen over andere voertuigen ontbreken, wat kan
betekenen dat de uiteindelijke laadvraag sterk gaat afwijken van de prognoses.
De laadvraag is berekend op basis van geschatte aantallen elektrische voertuigen in
elke gemeente (nationale cijfers verdeeld over de gemeenten, op basis van het bestaande aantal personen- en bestelvoertuigen). Gebruik maken van het CE Delft mobiliteitsmodel CELINE is een conservatieve en een optimistische inschatting gemaakt.
Voor Roermond gaat het om respectievelijk 19,4 TJ (conservatief) en 55,0 TJ (optimistisch) in 2030. Omdat niet bekend is hoe sterk Roermond inzet op elektrisch vervoer, is
vooralsnog uitgegaan van het gemiddelde van beide scenario’s. De extra elektriciteitsvraag is meegenomen in de totale elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving.
Energiegebruik overig verkeer en vervoer
De KEV2019 gaat er van uit dat het energiegebruik van verkeer en vervoer met
gemiddeld 1,2% per jaar afneemt. In totaal komt dit overeen met een efficiencyverbetering van gemiddeld 14,5% in de periode 2017 – 2030. De hoeveelheid verkeer blijft
weliswaar toenemen, maar het wagenpark wordt gemiddeld energiezuiniger. Ook

verandert de mix van brandstoffen. Het aandeel olieproducten in het energieverbruik
neemt landelijk af tot 89% in 2030, terwijl er een toename is van het verbruik van
biobrandstoffen (7% in 2030), elektriciteit (3%) en aardgas (1%).
In de PALET-studies die in Parkstad Limburg zijn uitgevoerd, is nog uitgegaan van een
mogelijke daling van het energiegebruik van 27% in de periode 2013 – 2040.

3.6 Totale prognose energievraag 2030
Rekening houdend met de uitgangspunten die we in de vorige paragrafen hebben beschreven, presenteren we hieronder de resterende energievraag voor 2030 verdeeld
over elektriciteit en warmte. De gevolgen van het Klimaatakkoord zijn hierin heel nadrukkelijk nog niet meegenomen. In 2019 heeft het BPL het Klimaatakkoord weliswaar
doorgerekend, maar deze studie bevat niet de benodigde achtergronddata die nodig
zijn om trends voor de energievraag op lokaal niveau te bepalen. De Rijksoverheid
heeft bovendien op basis van de doorrekening nog wijzigingen in het Klimaatakkoord
doorgevoerd. Een onderbouwde prognose waarin het Klimaatakkoord al is meegenomen, is dus niet te maken.
Elektriciteit
Door efficiencyverbetering en besparing neemt de totale elektriciteitsvraag in Roermond in de periode 2017 – 2030 af van 2.203 TJ naar 1.606 – 1.843 TJ (afhankelijk
van de gehanteerde uitgangspunten).

Figuur 1: Totale elektriciteitsvraag Roermond

De besparing in de industrie en de landbouw is hierbij zeer globaal bepaald. De
elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving is met wat meer zekerheid te voorspellen.
De elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving neemt de periode 2017 – 2030 door
efficiencyverbetering en besparing af van 843 TJ naar 697 – 743 TJ (afhankelijk van
de gehanteerde uitgangspunten). De toenemende elektriciteitsvraag voor het laden
van elektrische voertuigen is meegenomen in de vraag van de woningen.
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Figuur 2: Elektriciteitsvraag gebouwde omgeving Roermond
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De stijgende elektriciteitsvraag die het gevolg zal zijn van de warmtetransitie is in de
bovenstaande cijfers nog niet meegenomen. Dat is ook lastig omdat het traject van de
warmtetransitie voor Roermond nog niet inzichtelijk is. Wanneer de landelijke ambities
voor de route naar een aardgasvrije samenleving naar Roermond worden vertaald,
betekent dit dat ruim 5.000 woningen voor 2030 van het aardgas af moeten. Afhankelijk van de keuzes die hierbij worden gemaakt, zal de elektriciteitsvraag voor deze
woningen stijgen. Voor een zeer grove inschatting van de stijging van de elektriciteitsvraag tot 2030 gaan we ervan uit dat woningen met een bouwjaar na 1995 grotendeels all-electric zullen worden en dat dit ook geldt voor ca. 30% van de overige
voorraad (mede vanwege de beperkte beschikbaarheid van bronnen voor een
warmtenet). Ook gaan we ervan uit dat woningen die relatief jong zijn (gebouwd na
2005) pas na 2030 zullen worden aangepast. Dit leidt tot een stijging van de elektriciteitsvraag tot 2030 met ca. 20%.
Kort samengevat betekent dit dat de elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving
(843 TJ in 2017) in de periode 2017 – 2030 door efficiencyverbetering en besparing
weliswaar afneemt (zie bovenstaande grafiek), maar dat deze afname volledig teniet
wordt gedaan door de effecten van de warmtetransitie.
Warmte
Door efficiencyverbetering en besparing neemt de totale warmtevraag in Roermond in
de periode 2017 – 2030 af van 6.195 TJ naar 4.709 – 5.679 TJ (afhankelijk van de
gehanteerde uitgangspunten).

Figuur 3: Totale warmtevraag Roermond

De besparing in de industrie en de landbouw is hierbij zeer globaal bepaald. De
warmtevraag in de gebouwde omgeving is met wat meer zekerheid te voorspellen.
De warmtevraag in de gebouwde omgeving neemt de periode 2017 – 2030 door
efficiencyverbetering en besparing af van 1.678 TJ naar 1.234 – 1.472 TJ (afhankelijk
van de gehanteerde uitgangspunten. De uitgangspunten kunnen wijzigen wanneer het
traject van de warmtetransitie bekend is. De maatregelen die nodig zijn aan de schil
van de woning (efficiencyverbetering) zijn namelijk afhankelijk van de gekozen warmteoptie (lage temperatuur, midden temperatuur, hoge temperatuur).
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Figuur 4: Warmtevraag gebouwde omgeving Roermond

18

4. Potentie opwek hernieuwbare elektriciteit
4.1 Werkwijzen en uitgangspunten
De studie kijkt naar de potenties voor het opwekken van duurzame energie. Opslag
en besparing komen slechts ten dele ter sprake. Denk aan de potentie voor WKO (valt
onder opslag) en zonne-energie op particuliere daken (valt onder besparing). De
potentiële hernieuwbare energie is opgesplitst in elektriciteit en warmte. Dit hoofdstuk
beslaat een potentiestudie voor hernieuwbare elektriciteit. Hierin is in beeld gebracht
hoe, maar vooral waar het mogelijk is om binnen de gemeente Roermond hernieuwbare elektriciteit op te wekken. Wat zijn de technieken die goed passen bij de lokale
werkelijkheid in de gemeente? Wat is ongeveer de potentie en op welke plekken
liggen kansen voor toepassing? Kortom: ‘wat kan waar?’ Voor de technieken met de
4. ruimtelijke
Duurzame
grootste
impact energieopwekking
– windenergie en zonne-energie- is ook gekeken naar
de vraag ‘waar kan en past wat?’. In hoofdstuk 5 bekijken we dit voor het onderdeel
warmte.
In het Ambitiedocument PALET 1.0 is op het schaalniveau van de regio inzichtelijk gemaakt of duurzame
energieopwekking mogelijk is en zo ja op welke plekken dat op een verantwoorde wijze zou kunnen. Dan
gaat het om de lokale opwekking van duurzame energie via wind- en zonne-energie, warmte-koude opslag,
De resulterende
vormenvoor
daarmee
deenbasis
voorzijneen
gedragen
waterkracht enkaarten
biomassa.en
De potenties
regionale potenties
waterkracht
biomassa
beperkt
gebleken.
Daarentegen
zijn de potenties
voor de opwekking van zonne-energie
en het gebruik
van warmte-koude
opslag
visie op
de toekomstige
energiehuishouding
van Roermond.
De kaarten
maken inzichheel groot. Voor windenergie geldt dat er een zekere technische potentie aanwezig is, maar dat die, maximaal
telijk wat
waar kán, en dus niet zozeer wat waar kómt of moet komen. De afweging
rekening houdend met gevoeligheden en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, sterk gereduceerd is.
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tussen technieken en locaties vormt dus slechts de opmaat tot de concrete ontwikkeBij elke vormen
vanexploitatie
duurzame energie
verschillende technologieën. Denk bij zonne-energie bijvoorbeeld
ling, realisatie
vanhoren
projecten.

aan asfaltcollectoren en zonnepanelen, en bij windenergie aan grote windmolens en kleine, gebouwgebonden
turbines. Maar niet alleen de vraag ‘welke techniek’ we moeten gebruiken is van belang, ook ‘welke mix van
technieken’ we kunnen inzetten om in de toekomst te voorzien in een betrouwbare, schone en betaalbare
PALET-methodiek
energievoorziening voor onze inwoners. Zo’n energiemix is belangrijk om in de toekomst niet van één techniek
Ook voor
dit onderdeel sluiten we aan bij de PALET-methodiek. Voor het opwekdeel
of energiebron afhankelijk te zijn.

van de opgave kijkt PALET naar de potentie voor duurzame opwek op basis van de re4.1energiebronnen
Methodiek: integraal
levante
-wind, scenario
zon, WKO, biomassa en waterkracht- en de ruimtelijke
restricties.
Voor
deze
studie
is
de
methode aangepast aan de eisen vanuit het NatioIn voorliggend document wordt uitgegaan van het zogenaamde integrale scenario voor duurzame
naal Programma
RES.
te bepalen
watdatdein het
potentie
voor hernieuwbare
energieopwekking
in deOm
gemeente
Heerlen, zoals
Ambitiedocument
PALET 1.0 al voorenergieophet regionaal
schaalniveau
is toegelicht.
regionale
potentieberekeningen
zijn tot stand gekomen door allereerst de
wekking
van een
regio is,Die
bekijkt
PALET
twee scenario’s:
technische potentie van duurzame energieopwekking in kaart te brengen. Die technische potentie vormt het
• een
technisch
scenario:
‘waar kanwaarbij
wat?’fysieke, harde beperkingen (zoals voor zonnepanelen de
maximaal
mogelijke
opwekkingspotentieel
onrendabele
noordhellingen)
zijn
meegenomen.
• een integraal, ruimtelijk realistisch scenario: ‘waar kan en past wat?’

technisch scenario

integraal scenario

Figuur scenario
12: Technisch en Integraal scenario uit Ambitiedocument PALET (2014)
Figuur 1 : Technisch en integraal

Op basis van het technische scenario, is vervolgens in het integrale, ruimtelijk realistische scenario maximaal
rekening gehouden met wenselijkheden en onwenselijkheden, mogelijkheden en onmogelijkheden
vanuit scenario:
landschappelijke
inpassing,
ruimtelijke ordening (o.a. vigerende beleidskaders zoals het Provinciaal
Technisch
‘waar
kan wat?’
Omgevingsplan Limburg), wet- en regelgeving et cetera: de zachte beperkingen. Dit integrale scenario biedt
In heteen
technische
scenario
wordt
gekeken
de technische
mogelijkheden
van herruimtelijk reëel
zicht op de
regionale
potentiesnaar
voor duurzame
energie. Vanuit
dat regionale scenario
is de
gemeente-specifieke
potentie voor Er
de gemeente
Heerlen
inzichtelijk
gemaakt,
verdeeld over
technieken
nieuwbare
energieopwekking.
is daarbij
alleen
rekening
gehouden
metdefysieke
en
zonne-energie, windenergie, warmte-koude opslag en biomassa. Vanwege de minimale regionale potentie
juridische
beperkingen
voor
hernieuwbare
energieopwekking:
de
zogenaamde
‘harde
voor waterkracht, is deze niet specifiek berekend voor de gemeente Heerlen.

beperkingen’. Voorbeelden hiervan zijn de minimum afstand die een windturbine moet
hebben tot een woongebied vanwege geluidsbelasting, of de lage efficiëntie van
zonnepanelen bij een oriëntatie richting het noorden. Op deze manier wordt inzichte-
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lijk wat een regio überhaupt aan hernieuwbare energie zou kunnen bieden. De vraag
‘waar kan wat?’ staat in dit scenario centraal. Het technische scenario komt daarmee
nagenoeg overeen met de resultaten van de NP RES analysekaarten1.
Integraal, ruimtelijk realistisch scenario: ‘waar kan en past wat?’
Het technische scenario is geen realistisch scenario, het is enkel een referentie. Daarom
is er ook een integraal, ruimtelijk realistisch scenario in beeld gebracht. In dit scenario
zijn bovenop de ‘harde beperkingen’ uit het technische scenario ‘zachte beperkingen’
gelegd. Dit zijn beperkingen ten aanzien van bijvoorbeeld landschappelijke kwaliteit
en ruimtelijke ordening. De vraag ‘waar kan en past wat?’ staat in dit scenario centraal. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met zonnepanelen in een beschermd stads- en
dorpsgezicht? Welke gebieden zijn uitgesloten voor wind- en/of zonne-energie
vanwege zwaarder wegende maatschappelijke belangen?
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Dit vraagt om een inhoudelijk debat over regionale en lokale ruimtelijke kwaliteit en
mogelijkheden voor integrale ontwerp-oplossingen. Dit resulteert in een kleiner oppervlak voor de mogelijke opwekking van hernieuwbare energie. Het integrale scenario
biedt daarmee een ruimtelijk reëler zicht op de potenties voor hernieuwbare energieopwekking in Roermond.
De integrale scenario’s voor wind- en zonne-energie zijn in samenwerking met de
gemeente opgesteld. Gezamenlijk onderzoek heeft geleidt tot enkele uitsluitingsgebieden. Voor de toepassing van zonne-energie is daarnaast gekeken naar een voorkeursvolgorde, of zonneladder zoals die ook in de ontwerp NOVI en in het College
Programma Limburg 2019-2023 benoemd wordt.
Hernieuwbare energiebronnen en – technologieën
We kijken in deze studie voornamelijk naar de potentiële opwek van duurzame
energie. Opslag en besparing komen slechts ten dele ter sprake. Denk aan de potentie
voor WKO (valt onder opslag) en zonne-energie op particuliere daken (valt grotendeels onder besparing2). We splitsen de potentiële hernieuwbare energie in elektriciteit
en warmte. Waarbij we onderstaande bronnen en bijhorende technologieën onderscheiden. Deze komen overeen met de bronnen en technologieën zoals benoemd in
het NP RES. Vooralsnog gaat het om bestaande en bewezen technieken. De ontwikkeling van nieuwe technieken gaat echter ook door. Deze zullen op langere termijn
meegenomen moeten worden.
Voor windenergie gaan we uit van de opwekking van energie door middel van grondgebonden windturbines. Deze staan op land (wind op land) of in daarvoor geschikte
binnenwateren (wind in water). Voor zonne-energie gaan we uit van opwekking
door middel van PV-panelen. Deze zijn gebouwgebonden (op daken, overkappingen etcetera), landgebonden, of drijvend op het water. De potentie voor energie uit
waterkracht is gering en is vooralsnog niet berekend voor de gemeente Roermond. De
waarden (TJ) voor deze bronnen zijn optelbaar.

1 Set van basisgevens met betrekking tot energieverbruik, - productie en infrastructuur beschikbaar gesteld door het
Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Zie ook: https://regionale-energiestrategie.nl/toolbox/analysekaarten+np+res/default.aspx
2 Indien er meer opwek door kleinschalige zon (op dak) gerealiseerd wordt dan 7TWh landelijk, mag het extra vermogen meegerekend worden als extra ambitie bovenop de 35TWh landelijk. Handreiking 1.1 Regionale Energiestrategie.
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Hernieuwbare energie: elektriciteit
WINDENERGIE (windturbines)
Wind op land
Wind in water
ZONNE-ENERGIE (pv-panelen)
Zon op gebouwen
Zon op land
Zon op water
WATERKRACHT
Hernieuwbare energie: warmte
AQUATHERMIE
Energie uit oppervlakte water (TEO)
Energie uit afvalwater (TEA)*
Energie uit drinkwater (TED)*
GEOTHERMIE
Ondiepe geothermie (250-1.250m)
Diepe geothermie (1.250-3.500m)
Ultradiepe geothermie (>3.500m)
RESTWARMTE
Hoge temperatuur restwarmte >80◦C
Lage temperatuur restwarmte <40◦C
BIOMASSA
Verbrandbare biomassa
Vergistbare biomassa
* geen gegevens beschikbaar
Het winnen van warmte krijgt steeds meer aandacht in de RES aangezien een groot
deel van het gasverbruik voortkomt uit de vraag naar warmte. Helaas is er niet voor
iedere potentiële warmtebron evenveel informatie beschikbaar en heeft het winnen
en de noodzakelijke opslag van warmte (bijvoorbeeld in een WKO) directe weerslag
op de potentie van andere bronnen die van dezelfde opslagcapaciteit afhankelijk
zijn. Hierdoor zijn de potenties voor warmte voor een deel niet optelbaar. Dit maakt
de onzekerheden in de potentie van deze bronnen vele malen groter dan die voor
elektriciteit. Op basis van de beschikbare gegevens is een eerste inzicht geboden in de
locaties van de verschillende bronnen en waar mogelijk een potentie.
Onder aquathermie wordt het winnen van thermische energie uit water verstaan.
Warmte wordt gewonnen wanneer het water warm is (zomer), opgeslagen (bijvoorbeeld in een WKO) en ingezet wanneer er behoefte is aan warmte (winter). En vice
versa. Warmte en/of koude kan gewonnen worden uit oppervlakte water (TEO),
afvalwater (TEA) en uit drinkwater (TED).
Geothermie is de benaming voor het winnen van warmte uit het van nature aanwezige
water in de bodem. Waarbij over het algemeen geldt: hoe dieper, hoe warmer het
water. We onderscheiden drie typen geothermie, onderverdeeld naar diepte: ondiepe
geothermie, diepe/gewone geothermie en ultradiepe geothermie. In een groot deel
van de gemeente Roermond - in de Roerdalslenk - is het winnen van geothermie nu
(nog) verboden ten behoeve van de bescherming van de openbare grondwatervoorziening (ASV’s).3

3
https://www.limburg.nl/publish/pages/1743/beleidsnotitie_geothermie_in_relatie_tot_de_openbare_drinkwatervoorziening.pdf

21

Bij de winning van restwarmte wordt de warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting, als onderdeel van een proces (bijv. koeling), gewonnen. Hierbij is het
temperatuurniveau van belang. We onderscheiden lage temperatuur en hoge temperatuur warmte.
Uit biomassa kan op twee manieren thermische energie gewonnen worden. Door het
verbranden van de biomassa of door het vergisten van biomassa.
Energiemix
De verschillende technieken moeten in hun onderlinge samenhang bekeken worden. De vraag is niet alleen welke techniek we moeten kiezen, maar ook met welke
‘mix’ van technieken het beste kan worden voorzien in een schone, betrouwbare en
hernieuwbare energievoorziening voor de gemeente Roermond. Een energiemix is
belangrijk om in de toekomst niet afhankelijk te zijn van slechts één bepaalde techniek.
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Openbare data
Om de potenties en beperkingen in de regio in kaart te brengen is gebruikt gemaakt
van openbaar beschikbare gegevens (op nationaal en regionaal niveau (Provincie
Limburg)) en van de reeds gemaakte analysekaarten van het NP RES. De gegevens
zijn samengebracht in een eenvoudig te actualiseren GIS-model om flexibel om te kunnen gaan met toekomstige veranderingen in brongegevens, uitgangspunten etcetera.
Potentiekaarten
Voor hernieuwbare opwek uit zon en wind is een kaart gemaakt voor het technische
scenario en voor het integrale scenario (voor zover relevant).
Op deze kaarten is te zien waar de potenties liggen, in de tabellen is een inschatting
gemaakt van de potentie zelf. Daarnaast zijn de fysieke en planologisch-juridische
beperkingen weergegeven.

Leeswijzer
De voorliggende studie is te lezen als een potentie-verkenning. Met de centrale vraag
‘waar kan wat?’ De studie is voorzien van een eerste globale inschatting van de energie-potentie. De kaarten en tabellen geven hier een eerste inzicht in. Beide maken inzichtelijk wat kan, maar geven niet aan waar wat zou moeten. Het vormt daarmee een
opmaat voor verdere toegespitste studie, keuzes, ontwikkeling, realisatie en uiteindelijk
exploitatie van projecten.
De kaarten en potenties zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. We zijn hierbij uitgegaan van openbaar beschikbare gegevens en de huidige inzichten in potenties en
mogelijkheden. De gegevens uit dit document zijn afhankelijk van de beschikbaarheid
en nauwkeurigheid van deze data. Bovendien zijn brondata en inzichten ten aanzien
van mogelijkheden, beperkingen en potenties aan verandering onderhevig.
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4.2 Ruimtelijke afwegingen
Samen met de gemeente Roermond is onderzocht waar wind- en zonne-energie
mogelijk een plek kunnen krijgen in het landschap. Dit is gedaan op basis van een beknopte landschapsanalyse, veldbezoek en een workshopsessie. Hierbij is alleen naar
wind- en zonne-energie gekeken aangezien de ruimtelijke en visuele impact van deze
technieken het grootst is. In het integrale scenario zijn een aantal leidende principes
benoemd voor zowel wind- als zonne-energie en is per landschapstype gekeken naar
hun landschappelijke geschiktheid voor het toepassen van duurzame energie. Op
basis hiervan zijn uitsluitingsgebieden voor wind- en/of zonne-energie benoemd.
4.2.1 Principes
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Clusteren: concentreren en vrijhouden
Om het rijk geschakeerde landschap van Roermond, mede vanuit kwalitatief landschappelijk oogpunt, te behouden en de contrasten tussen de landschapstypen te
versterken, is het nodig om de grootschalige opwek via zonneweides en/of windturbines te concentreren in gebieden die zich daartoe lenen. Hierdoor kunnen we andere
gebieden vrijwaren. Zo blijft het mogelijk landschappen te ervaren waarin windturbines of zonneweiden niet dominant in beeld zijn. Zo blijft het Roermondse en uiteindelijk
ook het Nederlandse landschap gedifferentieerd, leesbaar en herkenbaar.
Gevarieerd landschapsbeeld
Met name bij windenergie is clustering belangrijk om een gevarieerd landschapsbeeld
te houden. Met hun formaat en daarmee hun zichtbaarheid over grote afstand hebben
windturbines een aanzienlijke invloed op de landschapsbeleving. Op een afstand van
2 à 3 kilometer zijn windturbines erg bepalend - dominant - in de beleving. Om te
voorkomen dat onze landschappelijke beleving overal gedomineerd wordt door windturbines is clusteren noodzakelijk. Door windturbines bij elkaar te plaatsen hebben zij
namelijk cumulatief een kleinere invloedssfeer dan meerdere solitaire turbines. Zoals te
zien is in figuur 1.

ca. 2-3km

Figuur 1: differentiatie door clustering: concentratie beperkt het cumulatieve effect van dominante windturbine. Bij spreiding is de visuele heeft een
groot deel van de bevolking een turbine op korte afstand.

Zonneweides zijn vele malen minder zichtbaar dan windturbines, maar hebben alsnog
een aanzienlijke invloed op onze landschapsbeleving. Zonneweiden ‘verglazen’ het
landschap, hebben geen directe relatie met de ondergrond en contrasteren sterk met
de omliggende natuurlijke omgeving. Om te voorkomen dat het landschap en onze
landschappelijke beleving versnippert en ‘verstedelijkt’, is het clusteren van zonneweiden noodzakelijk. Een hagelslag van zonneweiden is landschappelijk gezien een
schrikbeeld. Daar waar zonne-energie in het landelijke gebied landt, is concentratie
wenselijk.
Kansen voor energielandschappen
Daarnaast biedt clustering de mogelijkheid nieuwe landschappen te maken. Landschappen met een eigen - energie-gerelateerde - identiteit. Bijkomend voordeel is
dat door het plaatsen van windturbines sommige andere functies uitgesloten worden.
Een goed gekozen concentratie versterkt zo de variatie in landschappen. Zo behouden en versterken we de contrasten tussen de verschillende landschapstypen.
Schaalvoordelen en kansen voor integrale oplossingen
Het clusteren van energie brengt schaalvoordelen met zich mee. Voordelen in financiële, ruimtelijke en energetische zin. Deze kunnen onder andere aangewend worden om
andere maatschappelijke opgaven, zoals waterveiligheid, klimaatadapatie en landbouwtransitie, integraal mee te nemen in planvorming en gebiedsontwikkeling. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden voor inpassing in natuurlijke elementen met een
forsere maat en schaal.
Effectief gebruik van infrastructuur
Clustering maakt het ook mogelijk efficiënt een ruimtebesparende infrastructuur (kabels
en leidingen en stations) aan te leggen. Een fijnmazig vertakt en daarmee duur netwerk is immers niet nodig.
Combinatie wind en zon
De combinatie van wind en zonne-energie is voordelig. De schaarse ruimte wordt zuinig en efficiënt gebruikt, beide vullen elkaar aan in opbrengst en het net kan efficiënt
ingezet worden. Ook landschappelijk kan de combinatie van meerwaarde zijn. Met
name bij een gebiedstransformatie tot een energielandschap. De wijze waarop de
combinatie van wind- en zonne-energie een plek krijgt in het landschap is daarbij
bepalend. Hiervoor zijn verschillende, aansprekende vormen denkbaar, met name in
combinatie met andere ruimtelijke opgaven zoals herstructurering van verloren
landschapswaarden (beeklopen, beplantingsstructuren) en opgaven ten aanzien van
natuur, bosontwikkeling, waterhuishouding en landbouwtransitie. Het verkennen van
deze opgaven en van aansprekende vormen is een ontwerpopgave die van grote
meerwaarde kan zijn voor de toekomst van het landschap.
Verder kijken dan de eigen gemeente
Om clustering optimaal in te zetten is het raadzaam verder te kijken dan de eigen gemeente. De landschappelijke structuren houden zich niet aan bestuurlijke grenzen en
mogelijk liggen er gebieds-overschrijdende kansen voor energielandschappen. Bovendien is het verhaal vanuit regionaal (landschappelijk) perspectief van een andere
schaal met mogelijk andere keuzen. Onderlinge afstemming is zeer wenselijk. Clustering van windturbines is vanwege hun grotere invloedssfeer dan de gemeente liefst
regionaal te organiseren.
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Natuurgebieden (Natura2000, goudgroene natuurzones) en bestaande bossen zijn
uitgesloten voor zonneweiden en windturbines. Nieuwe bossen bieden kansen voor
windenergie.
Het plaatsen van windturbines in natuurgebieden (Natura2000, goudgroene natuurzones) en bossen is uitgesloten. Het zijn hooggewaardeerde gebieden die zich niet
lenen voor het plaatsen van turbines vanwege hun ecologische en recreatieve waarden. Ook in bossen die geen onderdeel zijn van het natuurnetwerk is windenergie
onwenselijk vanwege de aanzienlijke ruimtelijke impact die de bouw en de daarvoor
benodigde infrastructuur met zich mee brengt. In zeer uitzonderlijke gevallen is het
bouwen in natuurgebieden of bos onder strikte voorwaarden denkbaar, bijvoorbeeld
om een windturbine-opstelling te optimaliseren door in een grote opstelling een klein
stukje natuurgebied te betrekken. Dit is alleen mogelijk indien de energiefunctie de
ecologische waarden niet schaadt en adequate compensatie mogelijk is.
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Nieuw te realiseren natuur (niet Natura2000 of goudgroene natuurzones) of bos is
goed te combineren met windenergie als een nieuw type landschap - het windbos.
Windbossen helpen bovendien bij het realiseren van de bosopgave en het vastleggen
van CO2. Bijkomend voordeel is dat windturbines op relatief korte afstand als veel minder dominant ervaren worden, vanwege de afscherming door opgaande beplanting.
Grondgebonden zonne-energie is eveneens uitgesloten in natuurgebieden (Natura2000 en goudgroene natuurzones) en bossen.
Zorgvuldig omgaan met cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren
Het Roermondse landschap is rijk aan cultuurhistorische elementen en structuren. Ze
zijn bepalend voor de identiteit van het gebied en maken de verschillende landschapstypen leesbaar. Bij het toepassen van duurzame energie respecteren wij deze elementen en structuren zoveel mogelijk. Nabij of in beschermde dorps -en stadsgezichten en
reeds aangewezen cultuurhistorisch/archeologisch/aardkundig waardevolle gebieden zijn wij terughoudend met de inpassing van duurzame energie. Vanuit belevingsoogpunt (cultuurhistorisch waardevolle gebieden, beschermde gezichten) en vanwege
de invloed op de ondergrond (archeologisch en aardkundig waardevolle gebieden).
Landschappen passend bij windenergie
Windturbines hebben door hun maat (hoogte circa 200m) een grote impact op het
landschap. Ze zijn van flinke afstand zichtbaar en vormen een eigen landschap boven
het huidige landschap waarin de hoogste objecten bomen en een enkele toren zijn.
Met hun maat laten turbines bestaande landschapselementen kleiner lijken. Waar
landschapselementen hun kwaliteit gedeeltelijk ontlenen aan hun dimensies is dit een
onwenselijk effect. Dit is in grote delen van de gemeente het geval. Windturbines
vragen om landschappen die in maat en schaal aansluiten bij een windturbine. Voor
Roermond zijn dat voornamelijk de jonge heide- en bosontginningen en eventueel het
grootschalige industrieterrein De Roerstreek.
Aansluiten bij gebiedsspecifieke kenmerken
Het bestaande landschap vertegenwoordigt diverse belangen en waarden voor diegenen die er wonen, werken en recreëren. Het plaatsen van windturbines en het
realiseren van zonnevelden dient daarom verbonden te worden met de karakteristieken van een gebied. Zo komen we tot locatie-specifieke oplossingen die recht doen
aan de landschappelijke, cultuurhistorische en maatschappelijke waarden in het
gebied. Voor windenergie gaat het vooral om het aansluiten bij de dominante landschappelijke structuur (kavelrichtingen, ontginningslijnen etcetera) aangezien er door
hun maat van inpassing geen sprake kan zijn. Bij kleinschalige zonnevelden gaat het
vooral om een oppervlaktemaat die aansluit bij de gemiddelde kavelmaat en een

inpassing in landschapselementen die past bij het gebied. Bijvoorbeeld houtwallen
met een bepaalde soortensamenstelling, watergangen etcetera. Voor het inpassen van
aanvullende infrastructuur zoals onderstations geldt hetzelfde.
Indien er gekozen wordt voor een algehele transformatie van een gebied tot een energielandschap is het aansluiten op bestaande gebiedspecifieke kenmerken binnen het
te transformeren gebied minder relevant. Het gebied krijgt immers een nieuwe landschappelijke identiteit met eigen gebiedskenmerken. De overgangen met de omliggende landschappen dienen met zorg en respect voor hun gebiedskenmerken ontworpen te worden. Een aanvullende mogelijkheid is (een deel van) de compenserende
maatregelen elders te treffen om zo bepaalde doelstellingen in een ander gebied te
realiseren. Bijvoorbeeld met de aanplant van houtwallen ten bate van het herstel van
kleinschalige landschapselementen.
Opstelling van turbines
Zoals genoemd is het belangrijk om in de opstelling van turbines aan te sluiten op
bestaande landschapsstructuren. De voorkeur gaat daarbij uit naar een lijnopstelling
aansluitend op de dominante richting in het landschap (bijv. ontginningsas). Daarin
is het van belang om daar waar verschillende lijnopstellingen in een zelfde gebied
gerealiseerd worden deze zoveel mogelijk in dezelfde richting te plaatsen. Dit om te
voorkomen dat het landschap ingekaderd wordt.
4.2.2 Landschappelijke afwegingen per landschapstype
De gemeente Roermond heeft een kenmerkende landschappelijke structuur. Deze is
in de loop van de tijd ontstaan in een voortdurende wisselwerking tussen natuurlijke
processen en bewerking door de mens. Dit heeft een bijzondere variatie in landschappen opgeleverd die de identiteit van Roermond mede bepaald. Met de energietransitie
zal het landschap veranderen. De plaatsing van windmolens en zonnevelden voegt
een nieuwe laag toe aan het landschap. Dat biedt kansen voor nieuwe landschappen,
maar zet ook gewaardeerde kwaliteiten van bestaande landschappen onder druk.
Niet ieder landschap(stype) leent zich voor de toepassing van duurzame energie.
In deze paragraaf is per landschapstype aangegeven of/en welke type duurzame
energie eventueel toegepast zou kunnen worden. De landschapstypen zijn op kaart
weergeven in figuur 2. De foto’s in figuur 3 laten zien hoe de landschapstypen er op
het maaiveld uitzien.
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Landschapstypenkaart
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Figuur 2 : landschapstypen gemeente Roermond
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Maasdal met lage rivierterrasontginningen
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Hogere rivierterrasontginningen

Beek- en rivierdalen

Bos- en heide-ontginningen

Stedelijk gebied
Figuur 3: foto’s behorende bij de landschapstypen
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Maasvallei (Maas, lage rivierterrasontginningen en grindgaten)
De Limburgse Maas is in tegenstelling tot de andere Nederlandse rivieren een insnijdingsrivier en heeft in verschillende stadia van insnijding het kenmerkende terrassenlandschap gevormd. De Maas heeft zich nabij Roermond relatief diep ingesneden
en kent al zeer geruime tijd een stabiel rivierbed. Kunstwerken om de rivierloop te
geleiden treffen we hierdoor nauwelijks aan. Direct aan de rivierbedding ligt het
laagste rivierterras. Dit terras wordt gekenmerkt door oude stroomgeulen, afgesneden
meanders (weerden) en grootschalige ontgrindingen. Daar waar het laagste rivierterras nog niet compleet getransformeerd is door grindwinning, vinden we een gevarieerd landschap van laagtes met oude graslanden (groenlanden) en opduikingen met
afwisselend oude bouwlanden en oude en nieuwe stads- en dorpskernen, plaatselijk
doorsneden met beekdalen afkomstig van het hoogste terras. Nabij Roermond ligt een
uitgestrekt plassengebied voortgekomen uit de grootschalige winning van grind. Dit is
een voorheen industrieel landschap dat grotendeels omgevormd is tot een recreatief
druk bezocht gebied met hoge natuurwaarden, weidse zichten en een open karakter.
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De Maasvallei vormt een belangrijke lokale, regionale en bovenregionale landschappelijke en ecologische structuur die als zodanig herkenbaar dient te blijven. Het vormt
de ruggengraat van het Limburgse landschap en heeft een hoge landschappelijke
waarde met zijn rijkheid aan aardkundige (o.a. terrassen, steilranden, micro-reliëf,
oude stroomgeulen), ecologische (o.a. Natura2000, goudgroene natuurzones) en cultuurhistorische waarden (o.a. Asselt (beschermd stads- en dorpsgezicht), groenlanden,
akkerlandcomplexen). De Maas en de Maasplassen vormen daarnaast een bovenregionale recreatieve structuur met een intensief recreatief gebruik. Het landschap is
daarbij een essentieel onderdeel van de recreatieve beleving. Zowel vanaf het land
als vanaf het water.
Windenergie
Windturbines zouden het landschappelijke contrast met de omliggende landschapstypen nivelleren en de recreatieve beleving van het landschap sterk beïnvloeden. Turbines zouden de Maas klein laten lijken, terwijl deze juist zijn kwaliteit ontleent aan zijn
maat en continuïteit. Bovendien conflicteren windturbines met de beschermde stadsen dorpsgezichten van Roermond en Asselt. Het uitsluiten van de Maasvallei voor
windenergie valt samen met het beleid van de Provincie vastgesteld in het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL2014).
Zonne-energie
Zonneweiden conflicteren met de natuurlijke uitstraling van de Maasvallei en beïnvloeden de continuïteit en de beleving van het landschap negatief. De (jacht)havens
en parkeerterreinen bieden echter goede mogelijkheden voor gebouw- of constructiegebonden zonne-energie. Concluderend kunnen we stellen dat de Maasvallei zich
nauwelijks leent voor de toepassing van duurzame energie.
Hogere rivierterrasontginningen: gebied van de Oude Maasarm
De hogere rivierterrasontginningen rond Roermond en Swalmen worden gekenmerkt
door de sporen van oude en nieuwe Maaslopen. Bepalend is de tot in stad Roermond
doorlopende pleistocene Maasmeander. Deze lager gelegen oude Maasarm vormt
een langgerekte, kleinschalig en besloten structuur, gekenmerkt door bosschages,
akkertjes, natuurlanden, steilranden en enkele kastelen en versterkte boerderijen (o.a.
Oudborg, Hilleraad en Zuidewijk Spick). Ten westen daarvan - en bij Swalmen ook ten
noorden - liggen de restanten van wat eens uitgestrekte dorpsakkers waren. Tegenwoordig is een groot deel van deze landerijen volgebouwd en zijn zij onderdeel van

de stad geworden (o.a. Donderberg). De resterende akkerlanden hebben met name
ten oosten van Roermond een relatief open karakter. Ten westen van Swalmen is het
resterende akkercomplex, ingeklemd tussen de Swalm en de A73, kleinschaliger. Het
grondgebruik is gevarieerd bestaande uit grasland, oude bouwlanden, boomgaarden
en boomkwekerijen. De hoofdontsluiting en het merendeel van de bebouwing ligt aan
de randen, het centrum van het gebied is daardoor relatief open.
Windenergie
Het landschap van de hogere terrasontginningen vormt een belangrijke, lokale, fijnmazige landschappelijke structuur met waardevolle aardkundige (o.a. restgeulen Maas,
steilranden) en cultuurhistorische elementen (o.a. buitenplaatsen en oude akkercomplexen). Het landschap leent zich vanwege zijn schaal en maat niet voor de plaatsing
van windturbines.
Zonne-energie
Zonneweiden zijn nauwelijks passend in het gebied. De afstand tot Roermond is over
het algemeen klein en het contrast tussen de stad en ommeland is een waardevolle
te behouden kwaliteit. Zonneweiden zijn een ‘stedelijke’ landgebruiksvorm die hier
onwenselijk is. Onder meer vanwege de functie als uitloopgebied. Het landschap aan
de oost en noordzijde van Swalmen biedt nauwelijks aanleiding voor zonneweiden.
Deze verrommelen het landschap en concurreren met de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden.
Beekdalen van Roer en Swalm
Behalve de Maas zijn ook de vele beken en stroompjes die vanaf de hogere gronden
door de rivierterrassen sneden kenmerkend voor het landschap van de gemeente
Roermond. De belangrijkste en meest kenmerkende zijn de Roer en de Swalm die
beide nog een actief meanderend verloop hebben. De beken en de aanliggende
natte gronden (gras- en hooilanden) en geriefhoutbosjes zijn nog altijd goed herkenbaar in het landschap. De boven- en middenloop van de beekdalen liggen veelal in
(natte) bosgebieden en hebben een besloten tot halfopen karakter. De benedenloop
is opener met meer gras- en hooilanden en kleinschaligere landschapselementen. Aan
de beek/rivierlopen liggen verschillende cultuurhistorische waardevolle elementen
en gebieden (o.a. hakhoutbosjes, vloeiweiden en hooilanden). De beekdalen vormen
een waardevolle landschappelijke structuur met hoge ecologische (onderdeel Natura2000, goudgroene natuurzone) en cultuurhistorische waarde. Daarnaast vormen ze
een populair recreatief gebied voor met name wandelaars en fietsers.
Windenergie
De maat en schaal van de beekdalen en beekdalontginningen leent zich niet voor
de toepassing van windenergie. Het kleinschalige landschap staat niet in verhouding
tot de maat van een windturbine: turbines zouden de beleving van het beekdal - die
bestaat uit subtiele verschillen in hoogtes, grondgebruik en beplantingen - gaan domineren. Het uitsluiten van de beekdalen valt samen met het beleid van de Provincie
vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014).
Zonne-energie
De toepassing van zonne-energie in de beekdalen en de beekdalontginningen is
ongewenst. De beekdalen vormen een belangrijke continue landschappelijke structuur
die als zodanig in stand gehouden moet worden. Op veel plekken is het beekdallandschap zeer kleinschalig, zelfs idyllisch en heeft het een hoge cultuurhistorische, recreatieve en ecologische waarde. Zonneweiden in de directe nabijheid van de beken
beïnvloeden de beleving van het meanderende water en het landschap negatief, en
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conflicteren met de in de nabije toekomst steeds belangrijker wordende rol als robuust
watersysteem (klimaatadaptatie, ecologie en recreatie).
Jonge heide- en bosontginningen
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Op de droge en arme zandgrond van het hoogste rivierterras lagen de zogenaamde
‘woeste gronden’, uitgestrekte heidevelden en moerasgebieden die extensief gebruikt
werden als land voor begrazing en om plaggen te steken. Plaatselijk werden delen al
ontgonnen voor kleinschalige landbouw, de zogenaamde kampenontginningen. Om
de woeste gronden rendabeler te maken, werden deze rond 1900 deels bebost (o.a.
Melicker Heide, Elmpter Bosch). Dit gebeurde voornamelijk met naaldhout dat gebruikt
werd als stuthout in de mijnbouw. Met de komst van de kunstmest werd het rendabeler
om de woeste gronden en de bossen om te vormen tot landbouwgrond. Dit werd planmatig gedaan. De rechte wegen en grote percelen zijn nog herkenbaar in het gebied
ten oosten van Swalmen, Boukoul en Asenray. De laanbeplanting langs de (zand)
wegen en verschillende bosschages en tegenwoordig ook de natuurontwikkelingsprojecten geven het landschap een halfopen karakter. In het gebied ten oosten van Boukoul is dit landschap het meest herkenbaar, zuidelijker, ten oosten van Asenray is het
landschap diffuser en weidser. Ten zuiden van de Melicker heide is het industrieterrein
Roerstreek ontwikkeld. Het ontginningslandschap is hier nauwelijks te herkennen.
Windenergie
De maat en schaal van de jonge ontginningen sluit redelijk aan op de maat en schaal
van een windturbine. Goed geplaatste rijen kunnen de structuur van het landschap hier
benadrukken (bijv. de ontginningslijnen) en het contrast met de kleinschalige oudere
terrasontginningen versterken. In combinatie met strategische aanvullingen van kavel
-en wegbeplanting kan hier een nieuwe landschapsbeleving vorm krijgen. De jonge
ontginningen ten noorden van de N280 lenen zich vanwege hun gaafheid en de
daaraan gekoppelde cultuurhistorische, ecolgische en recreatieve waarden minder
voor de ontwikkeling van windenergie. Moderne grote turbines (>200m) zullen hier
een schaalcontrast veroorzaken in dit overwegend kleinschalig mozaïklandschap. Hoe
groter de turbine des te sterker dit contrast zal zijn.
Zonne-energie
Een grootschaligere, geconcentreerde toepassing van zonne-energie aansluitend bij
de kavelmaten van de jonge heideontginningen is mogelijk. Zo voorkomen we een
verspreide hagelslag van zonneweiden en houden we de landschappelijke structuren
beter leesbaar. Goed gekozen locaties met aanvullende randbeplanting verzachten
het beeld voor omwonenden en passanten. Eventueel kunnen vrijgekomen middelen
aangewend worden om de landschappelijke waarden in de directe nabijheid of elders
te versterken. Hiermee kan er nieuwe kwaliteit en identiteit aan het gebied gegeven
worden.
4.2.3 Uitsluitingsgebieden
Op basis van de algemene principes en de afwegingen per landschapstype zijn de
uitsluitingsgebieden op kaart aangegeven (figuren 4 en 5). Deze worden vervolgens
gebruikt om het integrale scenario voor wind- en zonne-energie door te rekenen. Op
de kaarten zijn ook de goudgroene natuurzonen en de stiltegebieden aangegeven.
Deze zijn binnen de resterende potentiegebieden niet gebruikt als harde uitsluiting, bij
een eventuele uitwerking zal hier nadrukkelijk rekening mee gehouden moeten worden
en zal er indien nodig adequaat gecompenseerd moeten worden.
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Figuur 4 : Uitsluitingsgebieden zonne-energie

Figuur 5 : Uitsluitingsgebieden windenergie

4.3 Technisch-theoretisch scenario
In de technische scenario’s voor wind- en zonne-energie zijn de technische mogelijkheden van hernieuwbare energieopwekking in beeld gebracht. Er is daarbij alleen
rekening gehouden met fysieke en juridische beperkingen voor hernieuwbare energieopwekking: de zogenaamde ‘harde beperkingen’. Er is nog geen rekening gehouden
met ‘zachtere beperkingen’ zoals natuur of recreatie. Op deze manier wordt inzichtelijk wat de gemeente überhaupt aan hernieuwbare energie zou kunnen bieden.
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Windenergie
Voor het bepalen van de technisch-theoretische potentie voor windenergie in de gemeente Roermond zijn we uitgegaan van de wettelijke beperkingen, de zogenaamde
hinderzones. Deze gebieden zijn uitgesloten voor windenergie vanwege een direct
risico voor de veiligheid of impact op de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat
daarbij om de veiligheid van personen, het voorkomen van rampen, overschrijdingen van geluids -en slagschaduwnormen, kans op uitval van basisvoorzieningen of
indirecte veiligheid. De overige ruimte kan gezien worden als potentiële ruimte voor
windenergie. Waarbij opgemerkt dient te worden dat een aantal hinderzones indicatief weergegeven is op basis van vuistregels, omdat het niet mogelijk is in dit stadium
exacte contouren aan te houden (zie ook bijlage IV). De exact beschikbare ruimte
dient op projectbasis in beeld gebracht te worden.
Bij het opstellen van de kaarten en het inschatten van de technische potentie hebben
zijn vier scenario’s doorgerekend, waarvan er drie in kaart zijn gebracht.

1. Scenario RES (3MW) met 198m veiligheidscontour rond verspreidliggende

bebouwing. Referentieturbine van 3MW (masthoogte 95m; en rotordiameter
90m) conform NP RES (april 2019) met een hinderzone van 198m rond verspreid
liggende bebouwing buiten de bebouwde kom. Dit geeft een potentie en een
potentiekaart conform de RES uitgangpunten april 2019. Zie Figuur 7 voor de
potentiekaart.
2. Scenario RES (3MW) met 400m geluidscontour rond verspreid liggende bebouwing. Referentieturbine van 3MW (masthoogte 95m; en rotordiameter 90m)
conform NP RES (april 2019) met een hinderzone van 400m rond verspreid
liggende bebouwing buiten de bebouwde kom. Dit geeft een meer realistische
inschatting van de potentie aangezien er een aannemelijke (indicatieve) geluidsen slagschaduwcontour meegenomen is in de berekeningen. Zie Figuur 8 voor de
potentiekaart.
3. Scenario 4MW met 400m geluidscontour rond verspreid liggende bebouwing.
Referentieturbine van 4MW (masthoogte 130m; en rotordiameter 130m; bijvoorbeeld de Siemens SWT-DD-130) met een hinderzone van 400m rond verspreid
liggende bebouwing buiten de bebouwde kom. Zie Figuur 9 voor de potentiekaart.
4. Scenario 5,6MW met 300m geluidscontour rond verspreid liggende bebouwing.
Referentieturbine van 5,6 MW conform NP RES (oktober 2019) met een hinderzone van 300m rond verspreid liggende bebouwing buiten de bebouwde kom (conform NP RES). Deze turbine is enkel in de potentieberekeningen van het integrale
scenario opgenomen.
Een uitgebreider overzicht van de turbine-eigenschappen en de bijbehorende hinderzones is te vinden in bijlage IV.
Het onderscheid in afstanden tot verspreide bebouwing buiten de bebouwde kom is
gemaakt, omdat het NP RES analysekaarten april 2019 uitgaat van een hinderzone

van 198m rond verspreid liggende bebouwing buiten de bebouwde kom, met de
achterliggende redenatie dat deze bebouwing niet noodzakelijkerwijs tot een harde
belemmering hoeft te leiden. Dit strookt in veel gevallen echter niet met de wetgeving
ten aanzien van geluid en slagschaduw. Indien we een indicatieve geluidscontour
aanhouden van 400m voor deze bebouwing wordt de potentie aanzienlijk minder,
maar ook realistischer. Het onderscheid in vermogen van turbines is gemaakt omdat de
4MW turbine beter aansluit bij de ontwikkelingen in de markt. Na de update van de
analysekaarten van het NP RES (analysekaarten NP RES versie 2.0 - oktober 2019) is
de 5,6MW turbine toegevoegd in de potentieberekeningen.
De potentiegebieden voor geclusterde windenergie in het technische scenario liggen
langs de oostelijke en westelijke flanken van de gemeente: in het dal van de Maas met
zijn Maasplassen en op de hogere Maasterrassen bij de Duitse grens. Verspreid over
de gemeente is er her en der ruimte voor individuele windturbines bijvoorbeeld op
industrieterrein Roerstreek.
Zonne-energie
Voor zonne-energie gelden geen technisch-juridische beperkingen vanwege veiligheid en leefkwaliteit zoals bij windenergie. Dit wil niet zeggen dat het overal wenselijk
is om zonne-energie toe te passen, aangezien dit kan conflicteren in gebieden met
een beschermde status – Natura2000, stiltegebieden, cultureel erfgoed, of ruimtelijke
reserveringen voor infrastructuur of door ander provinciaal of regionaal beleid. Deze
zijn niet geïncorporeerd in het technische scenario (zie figuur 10), omdat zonne-energie in principe mogelijk is. In het integrale scenario is hier wel rekening mee gehouden.
De technische potentie van zonne-energie is berekend op basis van de oppervlaktes
die geschikt zijn voor zonne-energie. Het gaat daarbij om:
- gebouwen of constructies waarop/waaraan PV-panelen gekoppeld kunnen worden: gebouwgebonden zonne-energie
- gronden of delen van gronden die getransformeerd kunnen worden naar zonneweiden: grondgebonden zonne-energie
- delen van oppervlakte water die ingezet kunnen worden voor drijvende toepassing van zonne-energie: drijvende zonne-energie
Van deze oppervlakten is door middel van benuttingspercentages een inschatting
gemaakt van de potentie. Niet ieder deel van bijvoorbeeld een dakoppervlakte kan
immers effectief gebruikt worden voor energieopwekking. Hiervoor zijn generieke
waarden aangenomen overeenkomstig met NP RES (zie bijlage IV).
Gebouw gebonden zonne-energie
Alleen daken met een energie-opbrengst boven de 15kW (>285m2) mogen in de RES
meegerekend worden als opwek van duurzame energie. De energie-opbrengst op
kleinere daken wordt gezien als besparing. Indien er meer opwek door kleinschalige
zon (op dak) gerealiseerd wordt dan 7TWh landelijk, mag het extra vermogen meegerekend worden als extra ambitie bovenop de 35TWh landelijk. Voor de RES-opgave
telt zon op kleine daken dus niet mee. Van de totale potentie van 403 TJ is reeds het
aantal gerealiseerde TJ aan zon op grote daken afgehaald1. De onderverdeling in
de verschillende sectoren biedt inzicht in de potenties van de sectoren. De daken van
de industrie- en bedrijventerreinen en utiliteitsgebouwen vormen een groot aandeel
binnen de potentie zon op dak in Roermond.

1
zon-sde

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/
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In de berekening is rekening gehouden met een lager benuttingspercentage voor
monumentale daken en daken gelegen in beschermde stads- en dorpsgezichten
aangezien de mogelijkheden voor zonnepanelen beperkt worden door de beschermde status van deze panden. In deze cijfers is geen rekening gehouden met technische
(o.a. draagkracht bestaande constructies) of economische factoren (bereidwilligheid
eigenaren/verzekeraars). Cijfers ten aanzien hiervan zijn niet bekend.
Het opnemen van PV-panelen in gevels is een techniek die zich verder ontwikkelt,
maar weinig kansrijk wordt geacht voor 2030. Voor het toepassen van zonnepanelen
in geluidschermen is uitgegaan van de bestaande geluidsschermen.
Grondgebonden zonne-energie
Binnen de categorie grondgebonden zonne-energie is een onderverdeling gemaakt
in een aantal typen gronden. Op deze manier is het mogelijk een zonneladder op te
stellen en inzichtelijk te maken welke potenties aan de verschillende sporten van de
ladder hangen.
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Een zonneladder is bedoeld om de ontwikkeling van zonne-energie op voorkeurslocaties te laten plaatsvinden. Momenteel is het Rijk op basis van een motie van Dik-Faber bezig een nationaal afwegingskader zonne-energie op te stellen. Deze zal op termijn ook onderdeel worden van de NP RES. De Provincie Limburg is ook voornemens
een duurzaamheidsladder op te stellen. Deze zal in de nog op te stellen provinciale
Omgevingsvisie vastgesteld worden. In de notitie Ruimte voor de zon - opmaat voor
het ontwikkelen van een Limburgse zonneladder worden de contouren van een Limburgse zonneladder duidelijk. Deze is vergelijkbaar met de eerdere voorbeelden van
zonneladders, de ontwerp NOVI2 en het College Programma Limburg 2019-20233.
Op basis hiervan is de onderstaande ladder opgemaakt.
1. Toepassing zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen
o.a. Gebouwen, overkappingen, geluidschermen, gevels
2. Gebruik van (onbenutte) terreinen in bebouwd gebied
o.a. Braakliggende terreinen, pauzelandschappen, parkeerterreinen, vuilstort
plaatsen, delfstofwinplaatsen, vloei -en slibvelden, bermen van spoor en snelwegen, in infrastructuur
3. Terreinen in het buitengebied met een andere primaire functie dan landbouw of
natuur
o.a. Waterzuiveringsinstallaties, binnenwateren, areaal in beheer van Rijk, 		
vuilstortplaatsen, delfstofwinplaatsen, vloei -en slibvelden, bermen van spooren snelwegen, recreatiegebieden, in infrastructuur
4. Productieve landbouwgrond in buitengebied
Per trede is op basis van de beschikbare gegevens geprobeerd verschillende categorieën in beeld te brengen. De hier gehanteerde categorieën zijn niet uitputtend. Op
basis van algemeen beschikbare gegevens is gelukt de in blauw geschreven categorieën afzonderlijk in beeld te brengen. Voor de niet doorgerekende categorieën zijn
er geen of onvoldoende gegevens beschikbaar of is een locatiespecifiek kwaliteitsoordeel noodzakelijk (o.a. recreatiegebieden). Gebieden met de functies bos en/of
natuur (Natura2000, goudgroene natuurzone) zijn uitgesloten voor zonne-energie.
Restgronden
Onder restgronden verstaan we hier de terreinen binnen bebouwd gebied en de
terreinen buiten het bebouwde gebied met een andere primaire functie dan landbouw
of natuur. De technisch-theoretische potentie van deze gronden is ingeschat op circa
182 TJ.
2
3

https://ontwerpnovi.nl/default.aspx
https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2019/juni/collegeprogramma/

De pauzelandschappen (ca. 67 TJ) - landschappen met een tijdelijke functie in
afwachting van hun formele functie, in dit geval als bedrijfsterrein bestemde percelen
die nog niet als zodanig in gebruik zijn - hebben samen met de bermen van spoor- en
snelwegen (ca. 43 TJ) de hoogste technisch-theoretische potentie in TJ. Bij de pauzelandschappen is de periode van ‘pauze’ in relatie tot het plaatsen van zonnepanelen
te bezien evenals de landschappelijke wenselijkheid van deze invulling.
Roermond kent enkele grote parkeerterreinen met potentie voor zonne-energie. Met
name de parkeerterreinen bij het Designer Outlet, het Retail park, de Huis en Tuin Boulevard en de P+R terreinen bij het spoor zijn interessant voor de toepassing van PV.
De meeste andere typen restgronden zijn niet aanwezig in Roermond.
Agrarische gronden
Agrarische gronden zijn in principe goed geschikt voor het toepassen van zonne-energie. Technisch gezien kan nagenoeg alle agrarische grond getransformeerd worden
tot zonneweide. Dit levert een aanzienlijke potentie op (ca. 4.000 TJ). Deze potentie is
verre van realistisch. In het Klimaatakkoord wordt uitgegaan van een realistische inzetbaarheid van 4% (rekening houdend met andere gebruiksfuncties) van het agrarische
areaal voor de opwek van zonne-energie. Dit komt voor Roermond dan neer op ca.
165 TJ (ca. 75ha).
Drijvende zonne-energie
Hoewel de gemeente Roermond vele plassen kent, worden deze niet aangemerkt als
geschikt voor drijvende zonne-energie vanwege de scheepvaart en recreatie op de
plassen en/of omdat delen van plassen binnen het natuurnetwerk vallen. Drijvende
zonne-panelen zijn dan ook niet meegenomen in de potentieberekening.
De voorkeursvolgorde houdt geen volgtijdelijkheid in. Na het verkennen van mogelijkheden voor het toepassen van zonne-energie kan begonnen worden met gelijktijdig
benutten van gekozen locaties. Dit is noodzakelijk omdat de kansrijkheid/haalbaarheid niet gelijk loopt met de volgordelijkheid in de zonne-ladder en omdat de benodigde capaciteit groter is dan de categorieën kunnen bieden.
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Haalbaarheid
Niet alle categorieën uit de zonneladder zijn even haalbaar met de huidige stand
van techniek of met de ontwikkeling van de techniek zoals we die nu kunnen overzien
tot 2030. Een inschatting hiervan is gemaakt door TKI Urban Energy op basis van
Technology Readyness Level (TRL).4 Op basis hiervan onderscheiden we drie niveaus:
kansrijk, redelijk kansrijk en kleine kans.
1. Daken en gevels van gebouwen en bouwwerken
o.a. Gebouwen, overkappingen, geluidschermen, gevels
2. Gebruik van (onbenutte) terreinen in bebouwd gebied
o.a. Braakliggende terreinen, pauzelandschappen, parkeerterreinen, vuilstort
plaatsen, delfstofwinplaatsen, vloei -en slibvelden, bermen van spoor en snel
wegen, in infrastructuur
3. Terreinen in het buitengebied met een andere primaire functie dan landbouw of natuur
o.a. Waterzuiveringsinstallaties, binnenwateren (golfslag categorie 1), areaal
in beheer van Rijk, vuilstortplaatsen, delfstofwinplaatsen, vloei -en slibvelden,
bermen van spoor en snelwegen, recreatiegebieden, in infrastructuur
5. Productieve landbouwgrond in buitengebied
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Daarnaast zijn ook de te maken kosten voor het realiseren van zonne-energie binnen de categorieën van belang. Zo is het relatief duurder om zonnepanelen boven
parkeerplaatsen te realiseren dan deze op voormalige landbouwgrond te plaatsen.
Sturing door middel van beleid en subsidies is dan ook noodzakelijk om het volgen
van de zonneladder te stimuleren.
Behalve de stand van de techniek bepalen onder andere de bereidwilligheid van
eigenaren en verzekeringen, de mogelijkheden tot het aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en het maatschappelijke draagvlak sterk de haalbaarheid van individuele
projecten en daarmee de realiseerbaar van de (technisch-theoretische) potentie.

Benuttingspercentages en vermogen
t ype
gebou w gebon den zon n e- en er gi e
zon op dak (<15kW)
zon op dak groot (>15kW)
monumenten
beschermd stads- en dorpsgezicht
overkapping
geluidsscherm

ben u t t i n gsper cen t age

gr on dgebon den zon n e- en er gi e
braakliggend terrein
parkeerplekken
spoor-en snelwegbermen
pauzelandschappen
agrarische grond

25%
30%
12,50%
12,50%
30%
25%

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
2,1

50%
30%
25%
50%
50%

4,4
5,5
3,4
4,4
4,4

Tabel: benuttingspercentages en opbrengsten (TJ) per hectare (ha) per categorie

4

T J/h a

https://www.uu.nl/sites/default/files/roadmap-pv-systemen-en-toepassingen-final.pdf

T e c hnis c h- t he ore t is c h s c e na rio

I nt e g r
ha

( b e nut b a a r )

1 . Da ken en g evels va n g eb o u w en en b o u w w er ken
PV Dak (groot >15 kWp)
PV overkapping
PV geluidscherm
PV gevel
subtotaal

66,5
0,1
0,4
21,2
88,1

TJ
355
0
1
45
401

2 . G eb r u ik va n ( o n b en u t t e) t er r ein en in b eb o u w d g eb ied
Braakliggend
Pauzelandschappen
Parkeerterreinen
Vuilstortplaatsen
Delfstofwinplaatsen
Vloei- en slibvelden
Bermen spoor- en snelwegen
In infrastructuur
subtotaal

0,0
3,3
9,2
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
12,5

1. Da k
PV Dak
PV ove
PV gelu
PV gev
subtota

2 . G eb
0
15
50
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
65

Braakli
Pauzel
Parkee
Vuilstor
Delfsto
Vloei- e
Bermen
41
In infra
subtota

3 . T er r ein en in h et b u it en g eb ied m et een a n d er e p r im a ir e f u n ct ie d a n la n d b o u w o f
natuur
Braakliggend
1,0
4
Pauzelandschappen
12,1
53
Parkeerterreinen
1,7
9
Bermen spoor- en snelwegen
12,6
43
In infrastructuur
7,5
8
Waterzuiveringsinstallaties
nvt.
nvt.
Binnenwateren (golfslagcategorie 1)
nvt.
nvt.
Gronden in beheer Rijk
ntb.
ntb.
Vuilstortplaatsen
nvt.
nvt.
Delfstofwinplaatsen
nvt.
nvt.
Vloei- en slibvelden
nvt.
nvt.
Recreatiegebieden
ntb.
ntb.
subtotaal
34,9
117

3 . T er r
natuur
Braakli
Pauzel
Parkee
Bermen
In infra
Waterz
Binnen
Gronde
Vuilstor
Delfsto
Vloei- e
Recrea
subtota

4 . P r o d u ct ieve la n d b o u w in b u it en g eb ied
Landbouwgrond (100% inzet)
subtotaal

4. Pro d
Landbo
subtota

T o t a a l Zo n n ela d d er

926,8
926,8

4078
4.078

ha (benutbaar)
1.062

TJ
4.661

Tabel 1 : technisch-theoretische energiepotentie op basis van de zonneladder

Totaal

TECHN IS CH S CEN AR IO

kleine daken (<15kWp)
grote daken (>15kWp)

T ot aal
aantal
54
20
74

Tabel 2 : energiepotentie technische scenario’s

T ot aal

T OT A A L WI N D EN Z ON

Wind op land
Wind in meer
T ot aal WI N D

Win dt u rbin es (3MW)

WI N D scen a r io 1 : 3 M W - 1 9 8 m

TJ
6947

TJ
1412
875
2286

4661

TJ

TJ
nvt.

TJ
4,5
59,8
42,9
7,5
67,8
4077,7
4260

227,6
355,1
44,6
0,4
0,9
401

TJ

T ot aal

T OT A A L WI N D EN Z ON

Wind op land
Wind in meer
T ot aal WI N D

Win dt u rbin es (3MW+gelu ids c on t ou r)

41,9
5

230,5
27

TJ

T ot aal
aantal
38
10
48

Woni ngbou w
ha

WI N D scen a r io 2 : 3 M W - 4 0 0 m

2331

TE C H NIS C H S C E NAR IO

ha
1062

totaal ha

Totaal Z O N

% benut ha
1,0
10,9
12,6
7,5
15,4
926,8
974

47,4
66,5
21,2
0,1
0,4
88

% benut ha

% benut ha
nvt.

totaal ha
2,0
36,2
50,5
7,5
30,8
1884,3
2011

197,4
233,2
84,9
0,3
1,7
320

totaal ha

totaal ha
nvt.

Totaal

PV drijvend

Dr i j ve n d

PV braakliggende terrein
PV parkeerplekken
PV spoor- en snelwegbermen
PV in asfalt
PV pauzelandschappen
PV op agrarische grond (100% benut)
To t a a l P V g r o n d g eb o n d en

G rondge bonde n

PV gevel
PV overkapping
PV geluidscherm
To t a a l P V g eb o u w g eb o n d en

PV dak

G e bou wge bon de n i n cl . ge l u i dssch e r me n

ZO N
ha

TJ
6092

TJ
993
437
1431

2,6
18

U t i l i t ei t

0,5
6

Bed r i j ven t er r ei n
ha
2,6
35

TJ
0,6
30

Indu strie
ha

T ot aal

T OT A A L WI N D EN Z ON

Wind op land
Wind in meer
T ot aal WI N D

Win dt u rbin es (4MW+gelu ids c on t ou r)

WI N D scen a r io 3 : 4 M W - 4 0 0 m

14,1
99

TJ

42
0,9
3

Lan dbo u w
ha

T ot aal
aantal
20
5
25

3,4
167

TJ

TJ
5650

TJ
697
292
989

5,1
14

TJ

0,9
4

O ver i g
ha

5,1
24

TJ

43

Windenergie technisch: scenario 1 RES 3MW incl. 198m veiligheidscon
masthoogte 95, rotordiameter 90, inschatting opbrengst per molen: 26,1 TJ
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Figuur 7 : Technisch scenario 1: hinderzones windenergie

ntour rondom verspreid liggende bebouwing

45

wegen

Windenergie technisch: scenario 2 RES 3MW incl. 400m geluidcontour
masthoogte 95, rotordiameter 90, inschatting opbrengst per molen: 26,1 TJ
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Figuur 8 : Technisch scenario 2: hinderzones windenergie

r rondom verspreid liggende bebouwing

47

wegen

Windenergie technisch: scenario 3 RES 4MW incl. 400m geluidscontou
masthoogte 130, rotordiameter 130, inschatting opbrengst per molen: 36,5 TJ

48

Figuur 9 : Technisch scenario 3: hinderzones windenergie

ur verspreid liggende bebouwing

49

wegen

Windenergie technisch scenario potentiegebieden windenergie
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Figuur 9 : Technisch scenario: potentiegebieden windenergie
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Zonne-energie technisch
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Figuur 10 : Technisch scenario: potentiële gebieden zonne-energie, inclusief kleine daken (<15kW) en inclusief landbouwgrond met natuurbestemming
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4.4 Integraal, ruimtelijk realistisch scenario
In de integrale, ruimtelijk realistische scenario’s voor wind- en zonne-energie is
behalve met de technische mogelijkheden - de harde belemmeringen - ook rekening
gehouden met de ‘zachtere waarden’. Deze zachtere waarden zijn samengebracht in
de uitsluitingenkaarten voor wind- en zonne-energie. Deze zijn gecombineerd met de
technisch-theoretische potentiekaarten om zo de integrale potentie te berekenen. Op
deze manier wordt inzichtelijk wat de gemeente ruimtelijk-realistisch aan hernieuwbare
energie zou kunnen opwekken.
Windenergie
Voor het bepalen van de integrale potentie voor windenergie in de gemeente Roermond zijn we uitgegaan van de wettelijke beperkingen, de zogenaamde hinderzones
en de kwalitatieve afwegingen ten aanzien van het landschap, zoals samengevat in
de uitsluitingkaart (figuur 5). Bij het opstellen van de kaarten en het inschatten van de
potentie zijn dezelfde scenario’s doorgerekend als voor het technische scenario. Uit de
analyse komen drie potentiegebieden naar voren (figuur 11).
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A. Potentiegebied A. Voorkeurslocatie voor windenergie. Dit is tevens een potentiegebied voor veldopstellingen met zonne-energie waardoor er een combinatie van
wind- en zonne-energie te realiseren is. De locatie is enigszins beperkt door het
buisleidingtracé langs de grens.
B. Potentie gebied A kan, in een laatste fase, indien het noodzakelijk blijkt om hier
windenergie te realiseren om aan de klimaatdoelstellingen 2050 te voldoen,
uitgebreid worden met potentiegebied B. Gezien de grote landschappelijke
kwaliteiten heeft deze locatie niet de voorkeur. Het gebied heeft een relatief kleinschalig karakter bestaande uit een mozaïk van bosschages, bos, akkerland, water
en natuurontwikkeling en is cultuurhistorisch van waarde en recreatief van hoge
waarde. Het realiseren van windenergie heeft een aanzienlijke invloed op deze
waarden en is daarmee nauwelijks wenselijk. Potentiegebied B moet altijd in samenhang met potentiegebied A bekeken worden: B is niet te realiseren zonder A
eerst gerealiseerd te hebben. Het potentiegebied kan eventueel vergroot worden
door afspraken te maken met de individuele woning in het zoekgebied.
C. Potentiegebied C bevat een aantal verspreide potentiële locaties op het industrieterrein Roerstreek. De uit de analyse naar voren gekomen potentiegebieden
zijn indicatief. De exacte (technische) mogelijkheden zullen nader onderzocht
en getoetst moeten worden op basis van de specifieke locaties, daadwerkelijke
bedrijfvoeringen en de daaraan gekoppelde risicozoneringen. In dit zoekgebied
is een onregelmatig cluster van windturbines mogelijk. Een eventuele opstelling
kan niet gecombineerd worden met een invulling van een van de bovengenoemde locaties. Dit levert een rommelig en onoverzichtelijk beeld op. Het is ruimtelijk
te onderzoeken of een cluster windturbines in potentiegebied C überhaupt geen
rommelig en daarmee onwenselijk beeld oplevert ten opzichte van een rijopstelling in potentiegebied A.
Realisatie van A én B én C of van A(B) én C is vanuit landschappelijk perspectief
onwenselijk. De opstellingsvorm die hierdoor onstaat kadert het landschap te zeer en
geeft mensen het nare gevoel omringd, ingesloten, te zijn door windmolens.
Bij eventuele realisatie is het wenselijk aansluiting te zoeken bij (of juist uitsluiting
wanneer dat daar ook gebeurt) met de planvorming in Roerdalen en/of verder in
Duitsland.

De voorkeur gaat uit naar een lijnopstelling in potentiegebied A (mogelijk met uitbreiding naar potentiegebied B indien dit noodzakelijk blijkt) óf een clusteropstelling bij het
industrieterrein in zoekgebied C.
Voor het integrale scenario is de potentie opgenomen van een lijnopstelling
in zoekgebied A. Voor de andere twee scenario’s het is potentieel aantal turbines
bepaald. De uitkomsten van de aantallen turbines zijn te vinden in tabel 5. De afstanden voor beperkingen en de kenmerken van de verschillende referentieturbines zijn te
vinden in bijlage IV.
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potentiegebied A

potentiegebied B (indien noodzakelijk op de lange
termijn)

potentiegebied C

Figuur 11 : indicatieve plaatsing windturbines in potentiegebieden

Aandachtspunten windenergie potentiegebieden
Naast de ‘harde’ beperkingen met betrekking tot veiligheid en milieu liggen er binnen
de potentieel geschikte gebieden voor wind ook enkele toetsingsvlakken. Dit zijn gebieden die niet bij voorbaat uigesloten zijn door een harde beperking, maar waar wel
een toets gedaan moet worden of er geen conflicten optreden. Deze zijn verschillend
van aard:

-

-

gebieden met een specifieke bescherming voor natuur, stilte, cultuur en andere
beschermingen. Veelal is windenergie vanuit de Provinciale Verordening niet mogelijk. Het karakter van deze regelgeving is dat een toets zou moeten uitwijzen of
er daadwerkelijk een significant effect is op deze beschermde gebieden.
planologische reserveringen en veiligheid of verstoring van specifieke locaties.
potentiële verstoringsgebieden ten aanzien van bijvoorbeeld dekkingsgebieden
van radarsystemen, aan communicatiesystemen rondom luchthavens of aanvliegroutes van helikopterhavens.

Op voorhand is niet te bepalen of een windturbine daadwerkelijk een conflict veroorzaakt, daarom dienen deze zaken getoetst te worden. Voor deze gebieden geldt een
zekere mate van onzekerheid of een project zou kunnen worden gerealiseerd.

Voor de potentiegebieden gelden de volgende toetsingsvlakken:
Potentiële locatie A
- toetsingsvlak radarverstoring
- verstoringsgebied installaties: zend- en ontvangstinstallaties buiten militair luchtvaartterrein (klein): Rarro, toets op verstoring
- deels Natuur Netwerk Nederland, goudgroene natuurzone
- planologische reservering en veligheid: voorkeurstracé buisleiding (incl. veiligheidsafstand). Rarro, toets op reservering en veiligheid
Potentiële locatie B (indien noodzakelijk op de lange termijn (2050))
- toetsingsvlak radarverstoring
- deels Natuur Netwerk Nederland, goudgroene natuurzone
- planologische reservering en veiligheid: voorkeurstracé buisleiding (incl. veiligheidsafstand). Rarro, toets op reservering en veiligheid
Potentiële locatie C
toetsingsvlak radarverstoring
geen direct relevant toetsingsvlak
locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines in relatie tot veiligheid noodzakelijk

-
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Windturbines en buisleidingen
Potentiële locaties A en B staan dicht bij een buisleidingentracé. De exacte mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien van het tracé en de planologische reservering
zullen nader onderzocht moeten worden. Plaatsing in de veiligheidszone is namelijk
soms mogelijk. Indien de windturbines buiten de maximale werpafstand bij nominaal
toerental vallen (3MW=198m/4MW=2011) is er geen kwantitatieve risico-analyse
nodig, indien dit wel het geval is, dien je te berekenen wat de additionele bezwijkkans
van de leiding bij een incident is. Hiervoor wordt als richtlijn aangehouden dat er
maximaal 10% toegevoegd mag worden aan de oorspronkelijke breukkans buisleiding voor het deel binnen het invloedsgebied van de windturbine2.

1
indicatief: berekening met behulp van save-W, op basis van een windturbine met 130m ashoogte en 130m
rotordiameter in windklasse IEC-3
2
RVO (2014) Handboek Risicozonering Windturbines

Zonne-energie
Zonneladder
Bij het bepalen van de potentie zonne-energie in het integrale, ruimtelijk realistische
scenario is de zonneladder gehanteerd.
Gebouw gebonden zonne-energie
Wat betreft gebouwgebonden PV-panelen veronderstellen we dat het technische en
het integrale scenario’s gelijk zijn, aangezien de ruimtelijke impact van zon op dak beperkt is en algemeen de voorkeur geniet. In de potentieberekening is de geschiktheid
van het dak (o.a. constructie) en de bereidwilligheid van eigenaren om zonnepanelen
op hun dak te leggen niet meegenomen. De daadwerkelijke potentie voor zon op dak
zal daarmee lager uitvallen. Gevels zijn vooralsnog uit het integrale scenario gelaten
vanwege hun onzekere potentie en visuele impact.
Grondgebonden zonne-energie
Restgronden. Onder restgronden verstaan we hier de terreinen binnen bebouwd
gebied en de terreinen buiten het bebouwde gebied met een andere primaire functie
dan landbouw of natuur. Van de restgronden zijn alle categorieën behalve de snel- en
spoorwegbermen en de braakliggende terreinen opgenomen in het integrale scenario.
Snel- en spoorwegbermen. Zonne-energie langs snelwegen en het spoor is lokaal
denkbaar binnen de gebouwde omgeving gekoppeld aan geluidsschermen of geluidswallen. In het buitengebied waar het spoor en de snelweg veelal dunne lijnen
vormen is grondgebonden zonne-energie gekoppeld aan spoor of snelweg onwenselijk. Het zijn lijnen waarlangs we vaak dagelijks het landschap zien en beleven.
Lijnen die enerzijds vanuit de omgeving gezien beter niet benadrukt kunnen worden en
anderzijds met uitzichten vanaf de weg die beter niet geblokkeerd kunnen worden met
zonnepanelen.
Braakliggende terreinen. Terreinen die vanuit de TOP10NL kaartlaag de status
braakliggend terrein hebben blijken veelal in het buitengebied te liggen en onderscheiden zich visueel nauwelijks van de omringende agrarische percelen. De kans is
dus groot dat deze gebieden ook als een agrarisch perceel in gebruik zijn en bieden
zodoende geen aanleiding om apart opgenomen te worden in het integrale scenario.
De pauzelandschappen zijn in het integrale scenario opgenomen als potentiële locaties voor zonne-energie. De wenselijkheid deze locaties te voorzien van zonnepanelen, is zoals alle potentiële locaties, locatiespecifiek af te wegen.
Landbouwgrond. Het totale concentratiegebied zonne-energie (zie figuur 12) is na
gezamenlijk onderzoek en overleg met de gemeente Roermond aangeduid. Het totale
concentratiegebied (fase A, B en C) is ongeveer 154ha groot. Uitgaande van een
benuttingspercentage van 50% (o.a. vanwege de afstand tussen panelen, beheerpaden en rafelranden) leidt dat tot een benutbaar areaal van ongeveer 77ha met een
potentie van circa 340 TJ. Dit komt overeen met een inzet van 8% van de agrarische
grond in gemeente Roermond.
Het concentratiegebied is opgedeeld in een voorkeursfasering. In tabel 3 is per fase
de geschatte potentie in beeld gebracht. Deze is indicatief, een realistische potentie
is pas te bepalen aan de hand van een inrichtingsplan met daarin onder andere de
inpassingsmaatregelen. De gebieden die binnen de goudgroene natuurzone liggen
zullen gecompenseerd moeten worden.
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De inpassingsmaatregelen zijn voor groot belang voor alle grondgebonden toepassingen van zonne-energie. Een goede (landschappelijke) inpassing houdt rekening met
de aanblik en de beleving van een zonneweide en brengt een balans aan tussen de
‘harde’ techniek en omliggende ‘zachte’ landschap, zodat een zonneweide onderdeel
gaat vormen van het landschap. Daarnaast bieden inpassingsmaatregelen de mogelijkheid groene structuren te herstellen, te versterken, te ontwikkelen of toe te voegen.
In dit geval ligt er een goede mogelijkheid om de beekloop van de Maasnielderbeek
natuurlijker te maken.
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Figuur 12: Fase verdeling in concentratiegebied zonne-energie

fase A
fase B
fase C
T ot aal

Ni et NNN
benutbaar (ha) TJ
22
17
31
71

NNN
benutbaar (ha)
99
76
138
313

T ot aal con cen t r at i egebi ed

benutbaar (ha) TJ
77

340

Tabel 3: Zonne-energie potenties per fase in het concentratiegebied grondgebonden zonne-energie

TJ
0
2
5
6

0
7
20
27

uw of

I nt e g ra a l, ruim t e lijk re a lis t is c h s c e na rio
ha

( b e nut b a a r )

1 . Da ken en g evels va n g eb o u w en en b o u w w er ken
PV Dak (groot >15 kWp)
PV overkapping
PV geluidscherm
PV gevel
subtotaal

TJ

66,5
0,1
0,4

355
0
1

66,9

356

2 . G eb r u ik va n ( o n b en u t t e) t er r ein en in b eb o u w d g eb ied
Braakliggend
Pauzelandschappen
Parkeerterreinen
Vuilstortplaatsen
Delfstofwinplaatsen
Vloei- en slibvelden
Bermen spoor- en snelwegen
In infrastructuur
subtotaal

0,0
3,3
9,2
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
12,5

0
15
50
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
nvt.
65

3 . T er r ein en in h et b u it en g eb ied m et een a n d er e p r im a ir e f u n ct ie d a n la n d b o u w o f
natuur
Braakliggend
nvt.
nvt.
Pauzelandschappen
12,1
53,2
Parkeerterreinen
0,2
1,2
Bermen spoor- en snelwegen
nvt.
nvt.
In infrastructuur
nvt.
nvt.
Waterzuiveringsinstallaties
nvt.
nvt.
Binnenwateren (golfslagcategorie 1)
nvt.
nvt.
Gronden in beheer Rijk
ntb.
ntb.
Vuilstortplaatsen
nvt.
nvt.
Delfstofwinplaatsen
nvt.
nvt.
Vloei- en slibvelden
nvt.
nvt.
Recreatiegebieden
nvt.
nvt.
subtotaal
12,3
54
4 . P r o d u ct ieve la n d b o u w in b u it en g eb ied
Landbouwgrond (potentiegebied)
subtotaal
T o t a a l Zo n n ela d d er

Tabel 4 : Energiepotentie integraal scenario in zonneladder

77,3
77,3

340
340

ha (benutbaar)
169

TJ
815
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INTEGRAAL SCENARIO

% benut ha
nvt.
9,4
nvt.
nvt.
15,4
77,3
102
% benut ha
nvt.

ha
169

totaal ha
nvt.

totaal ha
451

PV drijvend

Totaal ZON
815

TJ

TJ
nvt.

TJ
nvt.
51,6
nvt.
nvt.
67,8
340,1
459

227,6
355,1
nvt.
0,4
0,9
356

TJ

t

41,9
5,0

230,5
27,3

TJ

ha
2,6
18,0

Utiliteit

14,1
98,9

TJ

TJ
920

TJ
105
131
131-157

T o ta a l

TO TA A L WI N D E N Z O N

Zoekgebied A
Zoekgebied B
Zoekgebied C

W i nd tu r b i ne s

WI N D s c e n a r i o 2 : 3 M W - 4 0 0 m
T o ta a l
aantal
3
4
4-5

2,6
34,7

TJ
0,6
30,3

Industrie
ha
3,4
166,5

TJ
0,9
2,6

Landbouw
ha

TJ
893

TJ
78
105
105-131

T o ta a l

TO TA A L WI N D E N Z O N

Zoekgebied A
Zoekgebied B
Zoekgebied C

W i nd tu r b i ne s

WI N D s c e n a r i o 3 : 4 M W - 4 0 0 m
T o ta a l
aantal
3
3-4
3-4

TJ
920

TJ
105
105-139
105-139

T o ta a l

TO TA A L WI N D E N Z O N

Zoekgebied A
Zoekgebied B
Zoekgebied C

W i nd tu r b i ne s

WI N D s c e n a r i o 4 : 5 , 6 M W - 3 0 0 m

5,1
14,5

TJ

ha

T o ta a l
aantal*
3
3-4
3-4

0,9
4,3

Overig

TJ
975

TJ
160
160-214
160-214

5,1
23,6

TJ

Tabel 5 : Energiepotentie integrale scenario’s

*Het aantal windturbines voor 5,6MW zijn onveranderd t.o.v. 4MW, dit terwijl de 5,6MW een stuk groter is. Dit is te wijten aan de veranderde vuistregel van de onderlinge afstand in de update (analysekaarten NP RES versie 2.0 - oktober 2019). Deze was 5 keer de
rotordiameter (aangehouden voor 3 en 4MW scenario) en is naar 4 keer de rotordiameter gegaan (aangehouden voor 5,6MW scenario).

T o ta a l

TO TA A L WI N D E N Z O N

Zoekgebied A
Zoekgebied B
Zoekgebied C

W i nd tu r b i ne s

T o ta a l
aantal
4
5
5-6

I N T EGR A A L S C EN A R I O ( A LLEEN Z O EK GEBI ED A )

WI N D s c e n a r i o 1 : 3 M W - 1 9 8 m

0,5
6,3

Bedrijventerrein
ha

Behalve de stand van de techniek bepalen onder andere de bereidwilligheid van
eigenaren en verzekeringen, de technische mogelijkheden (o.a. constructiesterkte
daken) en de mogelijkheden tot het aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en het
maatschappelijke draagvlak sterk de haalbaarheid van individuele projecten en
daarmee de realiseerbaar van de potentie. De weergegeven potenties houden hier
geen rekening mee. De daadwerkelijke potentie valt daarmee lager uit.

Woningbouw
ha

*In de potentieberekening is de geschiktheid van het dak (o.a. constructie) en de bereidwilligheid van eigenaren om zonnepanelen op hun dak te leggen nog niet meegenomen.

Drijvend

Grondgebonden

PV gevel
PV overkapping
PV geluidscherm
Totaal PV gebouwgebonden
totaal ha
nvt.
31,3
nvt.
nvt.
30,8
154,6
216

% benut ha

PV braakliggende terrein
PV parkeerplekken
PV spoor- en snelwegbermen
PV in asfalt
PV pauzelandschappen
PV op agrarische grond
Totaal PV grondgebonden

totaal ha
47,4
66,5
nvt.
0,1
0,4
67

kleine daken (<15kWp)
grote daken (>15kWp)

Totaal

197,4
233,2
nvt.
0,3
1,7
235

PV dak*

Gebouwgebonden incl. geluidsschermen

ZON
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Windenergie integraal: scenario 1 RES 3MW, 198m veiligheidcontour
masthoogte 95, rotordiameter 90, inschatting opbrengst per molen: 26,1 TJ
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Figuur 13 : Integraal scenario 1: hinderzones en potentiegebieden windenergie

rondom verspreid liggende bebouwing
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Windenergie integraal: scenario 2 RES 3MW incl. 400m geluidcontour
masthoogte 95, rotordiameter 90, inschatting opbrengst per molen: 26,1 TJ
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Figuur 14 : Integraal scenario 2: hinderzones en potentiegebieden windenergie

r verspreid liggende bebouwing
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Windenergie integraal: scenario 3 RES 4MW incl. 400m geluidscontou
masthoogte 130, rotordiameter 130, inschatting opbrengst per molen: 36,5 TJ
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Figuur 15 : Integraal scenario 3: hinderzones en potentiegebieden windenergie

ur verspreid liggende bebouwing
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Zonne-energie integraal scenario
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Figuur 16 : Integraal scenario: potentiële gebieden zonne-energie, exclusief kleine daken (<15kW)
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4.5 Vergelijking scenario’s
De verschillen tussen het technische en integrale scenario komen voort uit de gemaakte
keuzen (zie hoofdstuk 4. Integraal scenario) die grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke energieopbrengst. Voor wind wordt de technische potentie vooral verkleind
door het uitsluiten van de Maasvallei. Voor zonne-energie komt het verschil vooral
door het niet meenemen van het totaal aan aanwezige landbouwgronden als benutbaar oppervlak voor zonne-energie.
Uitgaande van het integrale, ruimtelijk realistische scenario heeft de gemeente Roermond een beperkte potentie voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Het grootste deel van de potentie wordt bepaald door de mogelijkheden voor zonne-energie.
Kansen voor windenergie zijn er daar waar het technisch kan en daar waar de landschappelijke impact acceptabel is.
Op de windenergiepotentiekaarten zijn drie zones te onderscheiden: A, B en C. Alleen
zone A is als kansrijk benoemd en is voor de integrale potentiebepaling doorgerekend. Zone B komt alleen in aanmerking indien dat noodzakelijk blijkt om de klimaatdoelstellingen 2050 te halen als een uitbreiding van A. Zone C is een mogelijk
alternatief voor A. Waarbij voor zone C nader onderzoek nodig is naar de exacte
(technische) mogelijkheden op locatie en naar de eventuele ruimtelijke wenselijkheid
van een onregelmatig cluster. Enerzijds kan een cluster een rommelig beeld opleveren,
anderzijds heeft een cluster een relatief kleiner horizonbeslag dan een lijnopstelling
langs de grens.
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In figuur 17 is de inschatting van opwekkingsmogelijkheden per techniek uitgedrukt
in energetische opbrengst (TJ). In de tabellen te vinden in de hoofdstukken technisch
scenario (tabel 2, p. 42) en integraal scenario (tabel 5, p. 60) zijn de gegevens uit
figuur 17 verder uitgesplitst terug te vinden.
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Behalve de stand van de techniek bepalen onder andere de bereidwilligheid van eigenaren
en verzekeringen, de technische mogelijkheden (o.a. constructiesterkte daken) en de mogelijkheden tot het aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en het maatschappelijke draagvlak sterk
de haalbaarheid van individuele projecten en daarmee de realiseerbaar van de potentie.
De weergegeven potenties houden hier geen rekening mee. De daadwerkelijke potentie valt
daarmee lager uit.

Figuur 17 : Potentiële opwekking duurzame energie gemeente Roermond

In de tabellen zijn de vier scenario’s voor wind uitgerekend, gebaseerd op uitgangspunten uit de NP RES. Let op: deze uitgangspunten kunnen een geflatteerd beeld geven. Het scenario met 5,6 MW turbines dat niet op kaart is weergeven maar waarvan
wel de ruimtelijke potentie is uitgerekend heeft door de NP RES andere afstandscriteria
meegekregen dan alle eerdere turbines (zie bijlage IV). Zo is bijvoorbeeld als afstandscriterium 300 meter gesteld tot verspreide woningen in plaats van 400m en is voor de
ruimte tussen turbines 4*de rotordiameter aangehouden in tegenstelling tot de eerder
gehanteerde 5*de rotordiameter. Dit terwijl de turbine aanzienlijk hoger is dan de
3MW en 4MW turbines. Dit maakt de resultaten van de berekende scenario’s moeilijk
vergelijkbaar.
In deze potentiestudie zijn vele waarden en technische mogelijkheden de revue gepasseerd. Er is niet ruimtelijk-visueel onderzocht wat de impact van turbines met verschillende hoogtes is op het landschap van Roermond. We adviseren om dit wel te onderzoeken met behulp van (3D)visualisaties. Dan kan ook het ruimtelijk-visuele effect van
windenergie voor de specifieke locaties worden beoordeeld.
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5. Potentie hernieuwbare warmte
5.1 Werkwijze en uitgangspunten
In dit hoofdstuk kijken we naar de kansen voor het winnen van warmte en koude en
indien mogelijk de potentie daarvan. De beschikbare technieken hiervoor zijn deels
nog in ontwikkeling en het verwerven van landelijke data over kansen en potenties
is nog gaande. Daarnaast heeft het winnen en de noodzakelijke opslag van warmte
(bijvoorbeeld in een WKO) directe weerslag op de potentie van andere bronnen die
van dezelfde opslagcapaciteit afhankelijk zijn. Dit maakt de onzekerheden in de potentie van deze bronnen vele malen groter dan die voor elektriciteit. Bovendien zijn de
potenties voor warmte hierdoor niet optelbaar.
De toepasbaarheid van de eventuele potentie is onder andere afhankelijk van de
keuze tussen een individuele en of een collectieve oplossing en het gewenste temperatuurniveau. Als voldoende woningen dicht genoeg op elkaar liggen is een collectieve
oplossing zoals een warmtenet mogelijk. De gewenste temperatuur is weer afhankelijk
van de karakteristieken van de panden en in hoeverre die te isoleren zijn.
Op basis van beschikbare gegevens hebben we de kansen en potenties voor warmte
en koude winning voor Roermond in beeld gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om
kansen voor de toepassing van een van de technieken te signaleren om vervolgens
gericht vervolgonderzoek te doen naar de concrete technische, economische en maatschappelijke potentie van de bron in het kader van de Transitievisie Warmte.
Technologieën
Er is gekeken naar de volgende collectief toepasbare warmtetechnieken:
• Aquathermie
Energie uit oppervlakte water (TEO)
Energie uit afvalwater (TEA)*
Energie uit drinkwater (TED)*
• Geothermie
Ondiepe geothermie (250-1.250m)
Diepe geothermie (1.250-3.500m)
Ultradiepe geothermie (>3.500m)
• Restwarmte
Hoge temperatuur restwarmte >80°C
Lage temperatuur restwarmte <40°C
• Biomassa
Verbrandbare biomassa
Vergistbare biomassa
* geen gegevens beschikbaar
Bij aquathermie wordt er thermische energie gewonnen uit water. Warmte wordt gewonnen wanneer het water warm is (zomer), opgeslagen (bijvoorbeeld in een WKO)
en ingezet wanneer er behoefte is aan warmte (winter). En vice versa. Warmte en/
of koude kan gewonnen worden uit oppervlakte water (TEO), afvalwater (TEA) en uit
drinkwater (TED).
Bij geothermie wordt er warmte gewonnen uit het van nature aanwezige water in de
bodem. Hoe dieper, hoe warmer het water. We onderscheiden drie type geothermie,
onderverdeeld naar diepte: ondiepe geothermie, diepe/gewone geothermie en ultradiepe geothermie.
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Bij de winning van restwarmte wordt de warmte-energie die overblijft bij een energieomzetting, als onderdeel van een proces (bijv. koeling) gewonnen. Hierbij is het
temperatuurniveau van belang. We onderscheiden lage temperatuur en hoge temperatuur warmte.
Uit biomassa kan op twee manieren thermische energie gewonnen worden; door het
verbranden van de biomassa of door het vergisten van biomassa (biogas).

5.2 Aquathermie
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Bij aquathermie wordt thermische energie gewonnen uit water. Het water heeft hierbij
temperatuurniveaus tussen 7 en 25°C en is daarmee een zeer lage temperatuur (ZLT)
warmtebron.1 De warmte wordt primair gewonnen in de zomermaanden wanneer het
water warm is. De gewonnen warmte wordt vervolgens ingezet in de wintermaanden.
Een koppeling met een open of gesloten WKO ligt dan ook voor de hand. De gewonnen en opgeslagen energie kan worden ingezet voor koude- of warmtevoorziening
via een warmtenet. Bij warmtevoorziening moet de warmte worden opgewaardeerd
naar een voldoende hoge temperatuur middels een elektrische warmtepomp. Dit kan
een collectieve warmtepomp zijn of individuele warmtepompen per gebouw. De drie
belangrijkste vormen van aquathermie zijn:
• Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO),
• Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en
• Thermische Energie uit Drinkwater (TED).

Tabel 1: Potentie aquathermie
* economisch theoretische potentie op basis van totale beschikbaarheid ondergrond voor WKO. Daadwerkelijke potentie ligt waarschijnlijk lager vanwege de beperkte benuttingsruimte vanwege de boringsvrije zone in de Roerdalslenk.
**theoretisch economisch potentieel met WKO bij gemalen en stuwen. Daadwerkelijke potentie ligt waarschijnlijk lager vanwege de beperkte benuttingsruimte vanwege de boringsvrije zone. Voor TEA uit leidingen is nog geen potentie
getal te herleiden.

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
Bij TEO wordt in de zomer water afkomstig uit het oppervlaktewater met een pomp
en warmtewisselaar met enkele graden (3 tot 6°C) afgekoeld. De aldus gewonnen
warmte wordt opgeslagen in een WKO. Indien nodig kan het oppervlaktewater ook in
worden gezet als aanvulling op het koelend vermogen van een WKO. Het onttrekken
van warmte aan oppervlakte water kan een positief effect hebben op hittestress en
ecologie.
TEO kan gewonnen worden uit waterlopen en plassen (warmte en koude), diepe plassen (koude) en gemalen (Smart Polder, warmte en koude). TEO is vooral een optie bij
(goed) geïsoleerde gebouwen die met lage-temperatuur-systemen verwarmd kunnen
worden. Het is daarom met name interessant bij nieuwbouw en grondige renovaties
in de nabijheid van open-wateroppervlaktes en voor locaties waar lage-tempera1

CE Delft (2018) Nationaal potentieel van aquathermie: analyse en review van de mogelijkheden

tuur-warmteafgifte systemen (bijvoorbeeld vloer- of wandverwarming) al aanwezig
zijn. Dit is eerder het geval in de utiliteitsbouw dan in de reguliere woningbouw.
Met behulp van TEOviewer2 zijn de potenties voor thermische energie uit oppervlakte
water in een gebied te bepalen. De technisch theoretische potentie (max. tech. scenario) van TEO voor de waterrijke gemeente Roermond is groot. De beschikbare opslagcapaciteit van de ondergrond (WKO) en de ruimte voor warmtewisselaars (interferentie) zijn de beperkende factoren. Aangezien het gebruik van TEO een warmtenet
vereist, is een voldoende groot warmtevraaggebied met een voldoende dichtheid
vereist (CBS verstedelijkingscode 3 of lager), daarnaast dienen vraag en aanbod
binnen relatief korte afstand van elkaar te liggen (<5km) en is een goed te isoleren
vastgoedbestand wenselijk (bouwjaar >1960). Voor een sluitende businesscase is een
kleinere afstand tussen bron en afnemer gewenst gezien het aanzienlijke warmteverlies
bij transport over langere afstanden. Hiermee rekening houdende is het economisch
theoretische potentieel een stuk lager (figuur 1), maar nog steeds aanzienlijk met name
voor de dichter bebouwde buurten van Roermond. Waarbij de nieuwe, in ontwikkeling
zijnde buurten (Oolder Veste, Ool, Roerdeta fase 2 en fase 3) zeer waarschijnlijk ook
aan te merken zijn als buurten waarbij het economisch theoretische potentieel groot is,
het aanbod voldoende en het vastgoed potentieel geschikt (goed geïsoleerd).
Aandachtspunten bij de kansrijkheid van TEO zijn:
• Geschiktheid gebouwde omgeving voor lage temperatuur warmte en de kosten
verbonden aan het eventueel geschikt maken;
• De mogelijkheden en kosten van de aanleg van een warmtenet;
• Gevoeligheid van natuurgebieden in de omgeving voor wateronttrekking en/of
fluctuaties in temperatuur;
• Interferentiegebieden: gebieden waar bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid
worden geïnstalleerd;
• Aanvullende elektriciteitsvraag vanwege de inzet van warmtepompen.
Thermische energie uit afvalwater (TEA)
Huishoudens en bedrijven voegen veel thermische energie toe aan de waterketen
door water te verwarmen. Deze energie gaat nu grotendeels verloren op weg naar de
afvalwaterzuivering. Deze energie kan terug gewonnen worden via warmtewisselaars.
Binnenshuis bijvoorbeeld met een douche-warmtewisselaar. De warmte kan ook centraal terug gewonnen worden uit de persleidingen, rioolgemalen, vrij verval leidingen
en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit noemen we riothermie. De gewonnen warmte of
koude kan of direct geleverd worden of opgeslagen worden in een WKO. De gewonnen warmte of koude wordt vervolgens met een warmtepomp tot het gewenste niveau
gebracht. In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe technieken ontwikkeld voor TEA en
STOWA verkent de mogelijkheden voor het toepassen van TEA.3
De kansen voor riothermie voor RWZI, rioolgemalen en leidingen zijn met behulp van
de TEAviewer4, opgesteld door STOWA, Tauw, en IF Technology, inzichtelijk gemaakt.
In de kaart (figuur 1) is het economisch haalbare potentieel met WKO overgenomen.
Dit is het technisch winbare potentieel, hetgeen op basis van de huidige technische mogelijkheden gewonnen kan worden, en opgeslagen kan worden in een WKO systeem
gecorrigeerd voor financiële haalbaarheidsaspecten (afstand tot afnemers (1 a 2 kilometer), minimaal 1.000 GJ (circa 25 huishoudens) energievraag/aanbod voor een
rendabel project). Deze potentie is op termijn, indien kansrijk ingeschat, nog te corrigeren met de maatschappelijke belangen: invloed op de werking RWZI, archeologie,
waterkwaliteit etcetera. Dit vraagt om een specifieke verdiepingsslag. Ook hierbij dient
vermeld dat de potentie afhankelijk is van de WKO-potentie van de ondergrond die
2
3
4

https://teo.openearth.nl/teo/; Deltares 2018
https://www.stowa.nl/tea
https://stowa.geoapps.nl/Overzichtskaart#e5e9ea2b-d5bf-e811-a2c0-00155d010457
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voor een groot deel van Roermond gelimiteerd is tot het eerste watervoerende pakket
vanwege de boringsvrije zone. Directe levering is incidenteel ook mogelijk.
De data in de viewer zijn niet bewerkbaar, wat het maakt dat een potentie van riothermie uit leidingen geen getal te hangen is. Voor de gemalen en RWZI’s kan dit wel.
De potenties voor riothermie in Roermond liggen voornamelijk aan de oost- en noordzijde van Roermond, en in de buurt Roerzicht waar tevens een aantal gemalen bij
elkaar ligt. Indien binnen een afstand van 1 á 2 kilometer wijken aardgasloos gemaakt
moeten worden of renovaties plaatsvinden is riothermie hier een optie. Het gemeentelijke rioolstelsel kan aanvullende mogelijkheden bieden, maar is nog niet verder
onderzocht.
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Aandachtspunten bij de kansrijkheid TEA zijn:
• Geschiktheid gebouwde omgeving voor lage temperatuur warmte en de kosten
verbonden aan het eventueel geschikt maken;
• De mogelijkheden en kosten van de aanleg van een warmtenet;
• Invloed van de warmte-onttrekking op de effectiviteit van een RWZI;
• Gevoeligheid van natuurgebieden in de omgeving voor wateronttrekking en/of
fluctuaties in temperatuur (indien toegepast met WKO);
• Interferentiegebieden: gebieden waar bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid
worden geïnstalleerd (indien toegepast met WKO);
• Aanvullende elektriciteitsvraag vanwege de inzet van warmtepompen.
Thermische energie uit drinkwater (TED)
Naast het winnen van warmte en koude via TEO en TEA, kan ook drinkwater als bron
dienen. Met name bij de productie van drinkwater komt warmte vrij. Er is in Nederland
nog geen uitgebreide analyse uitgevoerd naar de concrete mogelijkheden van TED.
Wel is door KWR een overzicht gemaakt van de mogelijkheden, hierin wordt ook
geconcludeerd dat TED een beperkte rol zal blijven spelen in de energietransitie.
De potentiëlen van TEO, TEA en TED zijn niet één-op-één optelbaar. De varianten vertonen overlap (onder andere ook in het eventuele gebruik van een WKO) en kunnen
anderzijds elkaar aanvullen.
De winning van aquathermie is een recent, beschikbaar gekomen techniek. Er zijn nog
veel onzekerheden, waaronder de maximale afstand tussen waterlichaam en warmtevraag. Verdere studies zijn nodig om deze onzekerheden weg te nemen. De getallen
en kaarten dienen geïnterpreteerd te worden als indicaties op basis van de huidige
kennis en beschikbare data.
Zonnewarmte
Naast elektriciteit kan er ook warmte uit zonne-energiesystemen gewonnen worden.
Zonnewarmte is een zeer breed en eenvoudig inzetbare techniek wat de technische
potentie groot maakt. De gewonnen lage of middentemperatuur warmte kan met een
warmtepomp opgewaardeerd worden naar hoge temperatuur warmte. Aangezien
de opbrengst afhankelijk is van de hoeveelheid zonlicht moet zonnewarmte gecombineerd worden met andere opwekkers (PV-panelen, biomassa) en/of seizoensbuffers
(o.a. WKO systemen). Zonnewarmte vereist dak- of grondoppervlak en is daarmee in
ruimtebeslag en ruimtelijke invloed vergelijkbaar met PV-panelen. De locatie van de
warmtecollectoren dient echter zo dicht mogelijk bij de afnemers te liggen om warmteverliezen te voorkomen. Zonthermische panelen zijn over het algemeen zwaarder
dan PV-panelen wat hun toepassing op daken kan beperken. Combinatiepanelen die
zowel warmte als elektriciteit opwekken zijn mogelijk.

De potentie voor zonnewarmte is niet apart in beeld gebracht. Met name voor collectieve toepassing vereist dat meer inzicht in de specifieke mogelijkheden: wat zijn de
(bouwkundig) geschikte grote daken nabij een potentieel afzetgebied dat mogelijkerwijs in de toekomst van een warmtenet voorzien wordt? Voor grondgebonden locaties
in of nabij kernen geldt eenzelfde afweging ten aanzien van het afzetgebied en de
distributiemogelijkheden. Het opstellen van de Transitievisie Warmte zal meer inzicht in
deze vragen brengen. De locaties voor grondgebonden zonthermische energie komen
ongeveer overeen met die geïnventariseerd voor zon-pv, mits deze in de nabijheid van
toekomstige afnemers liggen. Op deze locaties is de afweging te maken of het oppervlak ingezet wordt voor zon-p, voor zon-thermisch, of voor een combinatie van beide.
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Potentiekaart aquathermie
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Figuur 1 : Potentiekaart aquathermie
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5.3 Geothermie
Geothermie of aardwarmte is thermische energie, warmte, uit de aarde. De temperatuur in de aarde loopt op met de diepte. Bij geothermie wordt het van nature aanwezige water in de bodem opgepompt, de warmte eruit gehaald en het afgekoelde water
weer teruggepompt, waarna het weer opwarmt.

Tabel 2: Potentie geothermie
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* niet/nauwelijks mogelijk vanwege de boringsvrijezone ter bescherming van de openbare drinkwatervoorziening in
de Roerdalslenk
** inschatting voor het gebied buiten de boringsvrije zone. Inschatting op basis van het landoppervlak geschikt voor
LTA gelegen buiten de boringsvrijezone en het daaraan gekoppelde potentieel per ha. Slechts een deel hiervan zal
bruikbaar zijn in de gebieden waar de woningdichtheid groot genoeg is voor de aanleg van een warmtenet.

Het winnen van geothermie is in een groot deel van de gemeente verboden vanwege
de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening (ASV’s) in de Roerdalslenk
(zie figuur 2). Enkel het noord-oostelijke deel van de gemeente valt buiten de boringsvrije zone. Hier zijn de meeste van de potentiële geologische pakketten echter
niet aanwezig en/ of is er geen informatie beschikbaar over de potentie aldaar.
Geothermie lijkt hiermee weinig perspectief te bieden als toekomstige energiebron
voor Roermond. Het landelijke SCAN onderzoek zal hier in de loop van 2020 verder
duidelijkheid in verschaffen.
Met behulp van ThermoGIS5 en de TNO studie Regionale studie aardwarmtepotentie
provincie Limburg (2012)6, geven wij een beknopt inzicht in de technische potentie en
in eventuele mogelijkheden.
Met behulp van ThermoGIS (www.thermogis.nl; TNO, versie 2019) zijn de potenties
voor geothermie in een gebied te bepalen en zijn er verschillende potentiekaarten te
maken. In figuur 2 is de technische potentie geothermie P50 (50% kans op de gestelde
hoeveelheid MW thermisch vermogen) weergeven voor de gemeente Roermond. De
potentie is over het algemeen matig met een vermogen van <5MW (P50). De technische en economische potentie kan lokaal verhoogd worden door het toevoegen van
technieken als putstimulatie en warmtepompen, waardoor met name het westelijk deel
van Roermond een indicatie technisch potentieel goed (>7.5MWth) krijgt. Aangezien
deze gebieden ook in de boringsvrije zone vallen besteden we hier verder geen aandacht aan.
TNO heeft in opdracht van de Provincie Limburg een Regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg uitgevoerd (2012). Om inzicht te bieden in de (on)mogelijkheden zijn hieruit de belangrijkste conclusies voor Roermond weergegeven.

5
https://www.thermogis.nl/mapviewer
6
TNO, Regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg 2012. http://www.onderzoeksbanklimburg.
nl/download_rapport.php?id=1035

Ultra diepe geothermie
Het kalksteen van de Kolenkalk Groep lijkt de meeste potentie te hebben voor de winning van aardwarmte (TNO inventarisatie). Deze groep is mogelijk geschikt voor ultra
diepe geothermie (Enhanced Geothermal Systems (EGS)), met name langs breuksystemen (Peelrandbreuk), waarbij een hoge temperatuur water (>150°C) gewonnen
kan worden. In de Roerdalslenk ligt de groep op een diepte van ca. 4.000m, langs
de noordelijke rand, in de gemeente Roermond op ca. 3.000m. Boren is hier mogelijk
toegestaan. De onzekerheid is groot ook ten aanzien van de potentie en risico’s van
productie langs de breuken. Haalbaarheidsstudies zijn noodzakelijk om te bepalen of
ultra diepe geothermie economisch haalbaar is.
Diepe geothermie
Het Voortlaagpakket in de Roerdalslenk (ca. 1200m diep) is waarschijnlijk voldoende doorlatend voor aardwarmte winning. Het te behalen vermogen is waarschijnlijk
alleen voldoende voor verwarming van kassen. Het pakket lijkt nagenoeg geheel in de
boringsvrije zone te vallen.
Onder het Voortlaagpakket is een zestal laagpakketten van de Onder-Germaanse
Trias Groep aanwezig met aardwarmte potentie. Er is echter weinig informatie bekent
over de porositeit en permeabiliteit van deze pakketten. Metingen geven aan dat op
grote diepte de reservoireigenschappen door compactie en cementatie beperkt zijn.
Aan de randen van de Roerdalslenk, waar de laagpakketten minder diep begraven
zijn, kunnen deze eigenschappen mogelijk wel tot voldoende doorlatendheid leiden.
Het pakket lijkt nagenoeg geheel in de boringsvrije zone te vallen. Nadere studie
(seismiek, putinformatie) is nodig om de datadichtheid te vergroten.
Ondiepe geothermie, lage temperatuur aardwarmte (LTA)
De winning van LTA vereist boringen tussen de 250-1250m diep. Hiermee is deze
techniek uitgesloten in de Roerdalslenk. In de gebieden buiten de boringsvrijezone is
de potentie beperkt (ca.75TJ7) en is de bevolkingsdichtheid niet overal hoog genoeg
voor de aanleg van een warmtenet. Hierbij is nog rekening te houden met aanwezige
aardkundige, archeologische waarden en natuurwaarden.
Eind 2020 zal het nationale onderzoek naar de aardwarmtewinning, de Seismische
Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN), meer/aanvullend inzicht bieden in de
potenties voor aardwarmte.

7 Inschatting op basis van het landoppervlak geschikt voor LTA gelegen buiten de boringsvrijezone en het daaraan
gekoppelde potentieel per ha. Brondata: warmteatlas.nl, CE Delft & IF Technology, 2018. Weg van gas- Kansen voor
de nieuwe concepten Lage Temperatuur Aardwarmte
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Potentiekaart geothermie
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Figuur 2 : Potentiekaart geothermie
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5.4 Restwarmte
Restwarmte is de energie die overblijft bij (industriële) processen. De warmte kan gebruikt worden in andere productieprocessen of gebruikt worden als warmtebron voor
bijvoorbeeld het verwarmen van ruimtes. Om de restwarmte op de gewenste temperatuur te krijgen wordt een warmtepomp gebruikt. De warmte wordt verdeeld via een
warmtenet. We onderscheiden verschillende temperatuurniveaus:
• Hoge temperatuur restwarmte >80˚C
• Lage temperatuur restwarmte <40˚C
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Tabel 3: Potentie restwarmte
* niet alle hoge temperatuur restwarmte bronnen zijn in beeld in de warmteatlas (o.a. Sekisui) en niet overal is de potentie in TJ bekend. 114 TJ op basis van kengetallen haalbaarheidsonderzoek restwarmte Maastricht Roermond (2013).
Verificatie van de bronnen en hun benutbare potentie is noodzakelijk.
** potentiële condenswarmte, middels een warmtepomp op te waarderen tot middelhoge temperatuur warmte (6080C) tot 217 TJ. Verificatie van de bronnen en hun benutbare potentie is noodzakelijk.
*** vergund, hoeft niet daadwerkelijk geloosd te worden. Verificatie van de bron en hun benutbare potentie is noodzakelijk.

Hoge temperatuur restwarmte
Bij hoge temperatuur restwarmte gaat het om restwarmte van industriële processen met
een temperatuur boven de 80˚C. Voor de distributie is de aanleg van een warmtenet
noodzakelijk. Bij hoge temperatuurnetten zijn de aanpassingen aan de gebouwen
eenvoudiger dan bij lage temperatuurnetten. Hierdoor is dit beter haalbaar voor oudere, moeilijker te isoleren gebouwen met een centrale verwarming (bouwjaar ouder
van 1960) (figuur 3).
De kansen voor, en indien bekend de potentie van, hoge temperatuur warmtebronnen
is in de Warmteatlas8 geïnventariseerd. Helaas zijn er niet voor iedere bron concrete
gegevens over het thermische vermogen beschikbaar. Indien een bron potentieel interessant geacht wordt, dient de daadwerkelijke capaciteit en de technische haalbaarheid geverifieerd te worden met het bedrijf (wordt mogelijk al gedaan in het kader
van de RES). Het uitkoppelen, distribueren en leveren van warmte is namelijk lang niet
overal technisch mogelijk. Rockwool en Sekisui zijn voor Roermond potentieel interessante leveranciers van hoge temperatuur warmte, Smurfit Kappa voor lage temperatuur warmte.
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https://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2, RVO

Lage temperatuur restwarmte
Bij lage temperatuur restwarmte gaat het om restwarmte van processen met een temperatuur onder de 40˚C. In het project Slim Energienet Roermond wordt gekeken naar
de haalbaarheid van het ontwikkelen van een laagtemperatuur warmtenet waarbij
Smurfit Kappa de beoogd warmteleverancier is. Het project is in de ontwikkelfase (tot
begin 2020).
Andere vormen van lage temperatuur warmte zijn condenswarmte en warmte van data
centra. De temperatuur kan met een warmtepomp efficiënt opgewaardeerd worden tot
een gewenst niveau. Bij condenswarmte naar 60-80 ˚C en voor data center warmte
naar 30-50 ˚C of 60-80 ˚C. Hierbij neemt de elektriciteitsvraag toe. Een inschatting
van deze toename is in beeld gebracht in de Warmteatlas. Ook bij deze bronnen geld
dat de daadwerkelijke capaciteit en technische mogelijkheden in overleg met het betreffende bedrijf bekeken moeten worden. Daarnaast moet rekening worden gehouden
met de aanleg van een warmtenet en de geschiktheid van de gebouwde omgeving
voor de lagere temperatuur warmte en de kosten verbonden aan het eventueel geschikt maken. De utiliteitsbouw, bedrijventerreinen en industrieterreinen zijn potentieel
interessante afnemers van restwarmte aanzien deze vaak een warmtevraag hebben
en het relatief grote gebouwen betreft die efficiënter gebruik kunnen maken van de
geleverde warmte.

5.5 Biomassa
Biomassa uit reststromen kan ingezet worden om elektriciteit of warmte (biogas) op te
wekken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verbrandbare biomassa en vergistbare biomassa.

Tabel 4: Potentie biomassa

Om de potenties van biomassa te bepalen, is gebruik gemaakt van de potenties
afkomstig uit de analysekaarten NP RES. Zij berekenen op basis van CBS reststroomgegevens en algemene omrekenfactoren de potentie van biomassa voor de gemeente. Welk aandeel daadwerkelijk benut kan worden, is nader te onderzoeken. Een
belangrijk aandachtspunt is dat reststromen mogelijk hoogwaardiger kunnen worden
gebruikt. De daadwerkelijke potentie voor energieopwekking wordt daardoor (aanzienlijk) minder.
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Potentiekaart restwarmte
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Figuur 3 : Potentiekaart restwarmte
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5.6 Opslag
WKO: warmte-koudeopslag
Een WKO (warmte-koudeopslag) maakt gebruik van de ondiepe ondergrond (20250m beneden maaiveld) om warmte dan wel koude op te slaan en later weer te
onttrekken. Warmte wordt gewonnen en opgeslagen in de zomer en gebruikt in de
winter, koude vice versa. Een WKO systeem is open of gesloten.
Open WKO
Bij een open WKO systeem wordt de warmte dan wel koude opgeslagen en onttrokken in/uit open bronnen in een ondergronds watervoerend pakket (aquifer). De diepte
van de bron is afhankelijk van de aanwezigheid en geschiktheid van watervoerende
pakketten tussen de 20 en 250m.

88

De ondergrond van Roermond is goed tot zeer goed geschikt voor open (en gesloten)
WKO-systemen. Vanwege de boringsvrije zone is een WKO echter alleen mogelijk
in het eerste watervoerende pakket. In het noord-oostelijke deel van de gemeente
kan ook het tweede watervoerende pakket benut worden al is deze technisch minder
geschikt9 of is er geen informatie over beschikbaar.
Gesloten WKO of bodemwarmtewisselaar
Een gesloten systeem staat niet in verbinding met het grondwater. Het maakt gebruikt
van een water met een antivriesmiddel (veelal een glycoloplossing) dat wordt rondgepompt door een gesloten systeem in de bodem. De thermische energie wordt via
de buiswanden overgedragen aan de oplossing in de buizen. Een gesloten WKO
is over het algemeen kleinschalig en wordt vooral in de woningbouw en de kleine
utiliteitsbouw toegepast. Een gesloten systeem is vrijwel overal toepasbaar weliswaar
met potentieverschillen vanwege lokale verschillen in bodemgeschiktheid (vermogen
van de bodem voor het afgeven en vasthouden van warmte en/of koude). Lekken van
gebiedsvreemde stoffen is een belangrijk risico bij gesloten systemen (grondwaterkwaliteit).
De theoretische potenties voor open en gesloten WKO’s zijn door RVO in beeld
gebracht (2018). Helaas is de WKO potentie de optelsom van de potentie van alle
geschikte aardlagen tot 250m diepte. Gezien de boringsvrije zone in een groot deel
van de gemeente levert dit voor Roermond een overschatting van de potentie op. Een
overschatting die doorwerking heeft in potenties van warmte- en koude bronnen die
afhankelijk zijn van WKO-opslag (TEO, TEA) aangezien met name de potentie van
TEO begrensd wordt door de potentie van een WKO. Het eerste watervoerende pakket is wel het meest geschikte pakket in de gemeente Roermond.
De potenties van open en gesloten WKO overlappen elkaar en mogen niet bij elkaar
opgeteld worden. Aangezien TEO en TEA WKO-afhankelijk zijn mogen deze potenties ook niet bij elkaar opgeteld worden.
Bovendien kunnen de opslagcapaciteiten niet zonder meer vertaald worden naar
een hoeveelheid geleverde warmte. Daarvoor is eerst inzicht nodig in de seizoensverschillen tussen vraag en aanbod van warmte. Deze bepalen namelijk de hoeveelheid
opgeslagen warmte, met de weergegeven opslagcapaciteit als maximum. Verdere
studies zijn nodig om inzicht te geven in de seizoensverschillen en de warmte die
warmteopslag in de ondergrond kan leveren.
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Checklist kansen en beperkingen WKO systemen (ILB2 project bodemenergie gemeenten Midden-Limburg)

De toepassing van WKO is mogelijk bij gebouwclusters met voldoende warmtevraagdichtheid en gebouwen die in voldoende mate te isoleren zijn. Aangenomen is dat
gebouwen jonger dan 1960 in voldoende mate te isoleren zijn voor een WKO (figuur
4-6).
Naast de potentie zijn er een aantal beperkingen en aandachtspunten van belang:
Beperkingen
• Beschermingsgebieden drinkwatervoorziening
• Boringsvrije zones
Aandachtspunten
Interferentie. Bodemenergiesystemen hebben een thermisch invloedsgebied waar
verwarming of afkoeling van bodem en grondwater optreedt. Waar bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid worden geïnstalleerd kunnen deze gebieden elkaar
overlappen: interferentie. Warm water kan onder invloed van een naburig systeem
afkoelen en vice versa waardoor het energierendement afneemt. Dit is negatieve
interferentie. Systemen kunnen elkaar ook versterken; dat is positieve interferentie. Het
is zaak de negatieve interferentie te voorkomen/beperken. Dit is altijd maatwerk en
onder andere afhankelijk van de omvang van de warmte- en de koudevraag van het
gebouw en het aandeel levering van warmte en koude door de ondergrond, aquiferdikte en filterlengte, gekozen type WKO, gebruik van filters op verschillende dieptes,
heterogeniteit van de bodem, grondwaterstroming afstand tussen de bronnen.10 In
de kaart zijn de bestaande open en gesloten systemen opgenomen en de bestaande
grondwateronttrekkingen (op basis van de WKOtool.nl). Gesloten systemen hebben
minder last van interferentie dan open systemen.
Natuur. In de meeste natuurgebieden mogen geen tot beperkte veranderingen in
grondwaterstanden plaatsvinden. Provincie Limburg heeft daarnaast de extra gevoelige, grondwaterafhankelijke natuurgebieden in kaart gebracht. Hiermee dient rekening
gehouden te worden bij het bronontwerp en de vergunningaanvraag van de vergunning Waterwet.
Aardkundige waarden. De aardkundige waarden vragen aandacht aangezien een
WKO systeem potentieel van invloed is op deze waarden door onder andere boringen. In Roermond betreft dit vrijwel het gehele hogere rivierterrassen gebied ten oosten
van de stad.
Archeologie: het uitgangspunt is dat archeologische waarden niet nadelig mogen
worden beïnvloed.
Het energetische potentieel van WKO open en gesloten (RVO, 2018) wordt tezamen
met belangrijke beperkingen en aandachtsgebieden getoond in figuur 4-6.
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Checklist kansen en beperkingen WKO systemen (ILB2 project bodemenergie gemeenten Midden-Limburg)
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Potentiekaart opslag open WKO
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Figuur 4 : Potentiekaart opslag open WKO
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Potentiekaart opslag koude gesloten WKO
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Figuur 5 : Potentiekaart opslag koude gesloten WKO
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Potentiekaart opslag warmte gesloten WKO
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Figuur 6 : Potentiekaart opslag warmte gesloten WKO
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5.7 Samenvatting resultaten
Onderstaande figuur is een samenvatting van de potentie van warmtebronnen in de
gemeente Roermond. De getallen zijn slechts indicatief vanwege de eerder benoemde onzekerheden in de beschikbare data. In het vervolg worden deze onzekerheden
verder toegelicht.
De warmtepotentie voor Roermond is groter dan de verwachte warmtevraag vanuit de
bebouwde omgeving. De warmtepotentie is echter lang niet toereikend voor de totale
warmtevraag in Roermond. De WKO potentie is niet meegerekend vanwege de boringsvrije zone, waardoor de potentie voor WKO lager uitpakt dan de landelijke data
nu aangeven. Een aantal watervoerende pakketten zijn niet beschikbaar vanwege hun
diepe ligging (> 80m) en mogen niet meegerekend worden in de potentie.
Thermische energie uit oppervlakte water en restwarmte zijn de bronnen met het hoogste potentieel voor Roermond. Voor alle bronnen geldt dat bovenstaande potentie niet
zonder meer en op korte termijn te realiseren is.
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Figuur 7: Potentie warmtebronnen gemeente Roermond

Geothermie
In een groot deel van de gemeente Roermond is het winnen van geothermie verboden
ten behoeve van de bescherming van de openbare grondwatervoorziening (ASV’s)
in de Roerdalslenk. Voor de delen buiten de boringsvrije zone is de potentie beperkt
vanwege het ontbreken van geschikte bodemlagen en/of is er geen informatie beschikbaar. Na het landelijke SCAN onderzoek zal er mogelijk meer bekend zijn over
de potentie voor aardwarmte in deze gebieden.
TEO en TEA
Er is weinig praktijkervaring met deze technieken. Ook de onderzoeken en het verwerven van data bevinden zich in de startfase. De komende jaren zal er meer kennis
opgedaan worden. De verwachting is dat deze techniek pas na 2030 op grote schaal
ingezet kan worden. De hier getoonde potentie is geschat op basis van een koppeling
met een WKO, de theoretische potentie van TEO is begrensd door de potentie van de

WKO. Aangezien de beschikbare WKO potentie voor Roermond kleiner is vanwege
de boringsvrije zone dan de nationale data aangeven, en waarmee gerekend is bij het
bepalen van de TEO potentie, zal de potentie lager zijn.
Restwarmte
Gegevens over de beschikbaarheid en het huidige gebruik van restwarmte zijn niet
openbaar. Het getoonde potentieel is een inschatting op basis van openbaar beschikbare gegevens en behoeft verificatie bij de individuele bedrijven. Daarnaast is het de
vraag of de eigenaar bereid is de restwarmte te leveren en of restwarmte in de toekomst beschikbaar blijft aangezien bedrijven hun eigen energievoorziening verduurzamen. Dit is een onderzoeksvraag voor de gemeente bij het maken van de Transitievisie
Warmte.
Verbrandbare biomassa
Verbrandbare biomassa wordt gezien als een transitiebrandstof. Er is veel discussie
over de duurzaamheidsaspecten van deze bron. In de toekomst zal een groot deel van
de vaste biomassa stromen waarschijnlijk een hoogwaardigere toepassing krijgen als
onderdeel van de biobased economy.

5.8 Transitievisie Warmte
De toepasbaarheid van hernieuwbare warmte in Roermond hangt niet alleen af van
de (technische) potentie maar ook van de keuze tussen een individuele en of een collectieve oplossing en het gewenste temperatuurniveau bij de afnemers. De keuzes die
gemaakt worden in het kader van de warmtetransitie zijn hierbij van belang. Vanuit het
klimaatakkoord is hiervoor bij de gemeenten een belangrijke regisserende rol neergelegd. Op grond van het klimaatakkoord moet elke gemeente in 2021 een vastgestelde
Transitievisie Warmte hebben. De Transitievisie Warmte laat voor elke buurt zien in
welk jaar de verduurzaming van de warmtetransitie zal starten en welke duurzame
warmteoptie daarbij het meest voor de hand ligt. De totale warmtetransitie moet in
2050 zijn afgerond.
De Transitievisie Warmte moet aansluiten bij de Regionale Structuur Warmte die deel
uit maakt van de Regionale Energie Strategie (RES). Op wijk- en buurtniveau wordt de
visie uitgewerkt in concrete wijkuitvoeringsplannen. Voor de gemeente Roermond is het
proces dat moet leiden tot een Transitievisie Warmte nog niet gestart.
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6. Conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
De huidige energievraag in Roermond bedraagt bijna 10.000 TJ per jaar (cijfers over
2017). Ca. 58% van het energiegebruik in Roermond wordt bepaald door de industrie
en aanverwante sectoren. De gebouwde omgeving (woningen en dienstverlening)
is verantwoordelijk voor ca. 26% van de energievraag. Daarbij is de warmtevraag
aanmerkelijk groter dan de elektriciteitsvraag.
Op basis van de PALET-studies, de NP-RES-uitgangspunten en de Klimaat- en Energieverkenning 2019 zijn prognoses gemaakt voor 2030. Deze prognoses zijn voor
de gebouwde omgeving het beste onderbouwd. Het effect van de warmtetransitie tot
2030 is daarin al indicatief meegenomen. Voor de andere sectoren zoals de industrie
is het maken van prognoses veel lastiger omdat in de Klimaat- en Energieverkenning
2019 de resultaten van de landelijke Klimaattafels nog niet zijn verwerkt en de mogelijkheden voor verduurzaming sterk branche-afhankelijk zijn.
Naast de energievraag, hebben we ook de potentie voor hernieuwbare opwekking in
beeld gebracht. Voor elektriciteit (wind en zon) is daarbij zowel het technische scenario als het integrale (ruimtelijk realistische) scenario onderzocht. De verschillen tussen
het technische en integrale scenario komen voort uit de gemaakte keuzen die grote
gevolgen hebben voor de uiteindelijke energieopbrengst. Uitgaande van het integrale,
ruimtelijk realistische scenario heeft de gemeente Roermond een beperkte potentie
voor het opwekken van duurzame elektriciteit.
Voor warmte hebben we de belangrijkste warmtebronnen in beeld gebracht. Het
bepalen van de potentie daarvan, is vanwege diverse onzekerheden lastiger dan bij
elektriciteit. Toch kunnen we concluderen dat het hoogste potentieel waarschijnlijk zit
in aquathermie (TEO, thermische energie uit oppervlaktewater) en restwarmte. Voor
alle bronnen geldt dat de potentie niet zonder meer en op korte termijn kan worden
toegepast.
Wanneer we de toekomstige vraag en de potentie in Roermond vergelijken, kunnen
we concluderen dat de (ruimtelijk realistische) potentie voor duurzame elektriciteit op
het grondgebied van Roermond beperkt is en dat het moeilijk wordt om invulling te
geven aan de (toekomstige) elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving. Wanneer
we uitgaan van een volledige invulling van de theoretisch potentie in het integrale,
ruimtelijk realistische scenario is het voldoen aan de elektriciteitsvraag haalbaar.
Gezien bijkomende technische (o.a. draagkracht, aansluitbaarheid op het netwerk)
en economische/maatschappelijke (o.a bereidwilligheid eigenaren/verzekeringen)
factoren zal een volledige invulling van de potentie echter onwaarschijnlijk zijn. De
potentie is lang niet toereikend voor de totale elektriciteitsvraag in Roermond (inclusief
industrie en aanverwante sectoren en de nog te verwachten groei). De indicatief bepaalde warmtepotentie voor Roermond is in theorie groter dan de verwachte warmtevraag vanuit de bebouwde omgeving, maar eveneens lang niet toereikend voor
de totale warmtevraag in Roermond. Bovendien gaat het om warmtebronnen die niet
eenvoudig en op korte termijn kunnen worden toegepast.
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6.2 Aanbevelingen
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De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen:
• Zet in op het stimuleren van besparing om de efficiencyverbetering, waarmee
rekening gehouden is in dit onderzoek, minimaal te realiseren. Zet bij bedrijven in
op toezicht en handhaving van energiebesparingseisen zoals de erkende maatregelen. Dat geldt met name voor belangrijke sectoren zoals de gezondheids- en
welzijnszorg en de groot- en detailhandel;
• Zet in op zoveel mogelijk (grootschalig) gebruik van zon op dak;
• Ga in gesprek met de grootverbruikers in de industrie en aanverwante sectoren, niet alleen over de verduurzaming van het energiegebruik in deze sectoren
(besparing en duurzame opwek) maar ook over de mogelijke toepassing van
restwarmte en de continuïteit daarvan en het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen in bredere zin (o.a. circulaire economie);
• Zet in het kader van de Regionale Energie Strategie in op opwekking van hernieuwbare elektriciteit in andere delen van de regio;
• Zet in op clustering van grootschalige opwekking duurzame energie;
• Gebruik het integrale scenario om inzicht te krijgen in de potenties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit;
• Start zo snel mogelijk met de ontwikkeling van de lokale Transitievisie Warmte
waarmee de opties voor hernieuwbare warmte op wijk- en buurtniveau in beeld
worden gebracht en het effect op de energievraag verder kan worden geconcretiseerd.
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Bijlage I: PALET-methodiek
Een bestuursconferentie in Kerkrade op 13 september 2013 was het startmoment van
het regionale traject Parkstad Limburg Energie Transitie, ook wel PALET genaamd.
Bestuurders van de acht Parkstad gemeenten en stakeholders spraken tijdens de conferentie in met elkaar af om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het energievraagstuk en vanaf dat moment pro-actief en in gezamenlijkheid met elkaar aan de
slag te gaan.
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De opdracht die volgde op de conferentie van 2013 was om via gefundeerd onderzoek te komen tot een onderbouwde regionale ambitie mét een concreet uitvoeringsplan. Het onderzoek werd gestructureerd volgens de in de wetenschappelijke wereld
vaak gebruikte ‘trias energetica’. Die methodiek gaat uit van een aantal volgtijdelijke
stappen, namelijk:
•
Het beperken van het energiegebruik door energiebesparing;
•
Het optimaal benutten van de mogelijkheden voor hernieuwbare energie,
zoals zonnepanelen, duurzame vormen van warmte en windturbines;
•
Het zo efficiënt mogelijk benutten van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.
Het onderzoek leidde tot een regionaal ambitiedocument (PALET 1.0) en een energieprofiel per gemeente (PALET 2.0). Medio 2015 werden de documenten PALET 1.0 en
PALET 2.0 unaniem door de verschillende gemeenteraden vastgesteld, waarmee een
kaderstellende basis was gelegd voor de energietransitie. Het kader is inmiddels vertaald naar een regionaal uitvoeringsprogramma PALET 3.0 (2016 – 2020) met daarin
concrete en haalbare prestaties, prioriteiten en keuzen voor de korte, middellange en
lange termijn. Het complete PALET-instrumentarium (inclusief monitoring) is hieronder
schematisch weergegeven.

Bijlage II: Omrekenfactoren
Energie-inhoud aardgas		31,65		MJ/m3
Energie-inhoud elektriciteit
3,6		
MJ/kW
Emissiefactor aardgas		
0,001791
ton/m3
Emissiefactor elektriciteit		
0,00045
ton/kWh

103

Bijlage III: Verschillen NP-RES
Bij het bepalen van de nulsituatie (basisjaar 2017) is in de voorliggende rapportage
uitgegaan van de PALET-systematiek gebaseerd op onder meer de cijfers in de landelijke Klimaatmonitor. In het kader van de voorbereiding van de Regionale Energie
Strategieën (RES) zijn door het Nationaal Programma RES analysekaarten opgesteld
waarin de nulsituatie voor de gebouwde omgeving is weergegeven (versie 2.0, kaarten worden nog ge-update). De cijfers in de analysekaarten wijken enigszins af van de
nulsituatie volgens PALET en richten zich dus slechts op een deel van het totale energiegebruik. De verschillen zijn in deze bijlage op een rij gezet.

Woningen

Energiegebruik volgens PALET/Klimaatmonitor: 		
Energiegebruik volgens NP-RES analysekaarten:		
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1.397 TJ in 2017
1.363 TJ in 2017

De verschillen kunnen als volgt worden verklaard:
• De onderliggende energiecijfers (m3 gas en kWh elektriciteit) verschillen enigszins,
waarschijnlijk omdat de energiecijfers in de analysekaarten eerst zijn afgerond en
daarna zijn opgeteld (mogelijke verklaring volgens RWS);
• Voor de omrekening van aardgascijfers naar joules, hanteren de analysekaarten
andere uitgangspunten dan de Klimaatmonitor. De Klimaatmonitor gebruikt de calorische onderwaarde van aardgas als omrekenfactor; de analysekaarten gebruiken de
calorische bovenwaarde als omrekenfactor en nemen de efficiency van gas gebruikende installaties mee in de berekeningen;
• De ingeschatte hoeveelheid ‘zonnestroom achter de meter’ (9 TJ) is in de analysekaarten niet meegenomen.

Dienstverlening

Publieke dienstverlening:
Energiegebruik volgens PALET/Klimaatmonitor: 		
Energiegebruik volgens NP-RES analysekaarten:		

Commerciële dienstverlening:

Energiegebruik volgens PALET/Klimaatmonitor: 		
Energiegebruik volgens NP-RES analysekaarten: 		

439 TJ in 2017
467 TJ in 2017

685 TJ in 2017
715 TJ in 2017

De verschillen kunnen als volgt worden verklaard:
• In de analysekaarten NP-RES is het aardgasgebruik van de dienstverlening voor
temperatuur gecorrigeerd. De Klimaatmonitor maakt bij dienstverlening geen gebruik
van temperatuurcorrectie, omdat dit bij bedrijven niet altijd relevant is.
• Voor de omrekening van aardgascijfers naar joules, hanteren de analysekaarten
andere uitgangspunten dan de Klimaatmonitor (zie Woningen).
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Bijlage IV: Uitgangspunten en bronbestanden
potentie wind- en zonne-energie
Het uitgangspunt is de toepassing van de huidig gangbare technieken en de bestaande situatie van het toepassingsgebied.

Windenergie

Voor het bepalen van de potentie voor windenergie in de gemeente Roermond zijn we
uitgegaan van de wettelijke beperkingen, de zogenaamde hinderzones. Deze gebieden zijn uitgesloten voor windenergie vanwege een direct risico voor de veiligheid of
impact op de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat daarbij om de veiligheid van
personen, het voorkomen van rampen, overschrijdingen van geluidsnormen, kans op
uitval van basisvoorzieningen of indirecte veiligheid. De overige ruimte kan gezien
worden als potentiële ruimte voor windenergie. De hinderzones zijn bepaald conform
de (vuist)regels van het NP RES. Voor meer informatie: Analysekaarten NP RES, Verantwoording bronnen en methoden versie 1.1 2 april 2019.
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Daarbij is de standaard 3MW windturbine waarmee het NP RES rekent als uitgangspunt genomen. Het gaat daarbij om de Vestas v90, masthoogte 95m, diameter rotor
90m.
Dit geldt voor scenario 1 en 2. Waarbij in scenario 2 een realistischere geluids -en
slagschaduwcontour is opgenomen voor verspreid liggende bebouwing. Deze gaat uit
van een indicatieve minimumafstand van 400 meter tot verspreid liggende gebouwen
met een woonfunctie. In de meeste gevallen zullen de geluidsnormen1 binnen deze
contour vallen. Aanvullend onderzoek op projectniveau is echter nodig om de daadwerkelijke geluidscontouren vast te stellen. Slagschaduw mag maximaal 6 uur per jaar
(maximaal 17 dagen per jaar, meer dan 20 minuten) optreden. Indien een windturbine
hier niet al voldoet of de afstand woning-windturbine minder dan 12x de rotordiameter
bedraagt, dient een windturbine voorzien te worden van een automatische stilstandvoorziening om binnen de norm te blijven2. Voor de normafstand is geen eenduidige
maat te hanteren aangezien deze afhankelijk is van vele en variabele factoren zoals
de positie van ramen, het type turbine, de zonnestand et cetera.
Naast de 3MW windturbine is ook een scenario doorgerekend voor een 4MW windmolen. Daarbij is als uitgangspunt een molen met een masthoogte van 130m en een
rotordiameter van eveneens 130m genomen (bijvoorbeeld de Siemens SWT-DD-130).
Via de berekeningsmodule Save-W3 zijn de afstanden berekend.
In oktober zijn de Analysekaarten NP RES bijgewerkt. Daarin is gekozen om een
nieuwe windturbine te kiezen van 5,6MW i.p.v. 3MW. Als referentieturbine is gekozen
voor een Vestas v-150 met masthoogte 166m en een rotordiameter van 150m.
Opbrengst per jaar per turbine
Roermond valt binnen de windzone <6,75m/s wat 2420 vollasturen geeft.4 In de update van de analysekaarten is het aantal vollasturen voor deze windzone aangepast
naar 2650.5 Voor de turbines van 5,6 MW wordt hier dus mee gerekend.
De opbrengst per jaar van de 3MW turbine is dan (3MW*2420uur)*0,0036 = 26,14
TJ. Voor een 4MW turbine komt dit op (4MW*2420uur)*0,0036 = 34,85 TJ. En voor
een 5,6MW turbine op (5,6MW*2650uur)*0,0036 = 53,42 TJ.

1
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/geluid-en-windmolens/geluidnormering
2
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/03/Slagschaduw%20en%20windturbines.pdf
3
https://www.save-w.nl/
4
Uit Analysekaarten NP RES versie 1.1
5
Uit Analysekaarten NP RES versie 2.0, gebaseerd op cijfers uit de SDE+ regeling.

windvang

impact
veiligheidsnorm
veiligheidsnorm
radarverstoring
veiligheidsnorm
veiligheidsnorm
geluidsnorm/slagschaduw
veiligheidsnorm
veiligheidsnorm
geluidsnorm/slagschaduw
veiligheidsnorm
veiligheidsnorm
hoogteberperking
radarverstoring

Scenario 1: 3MW (NP RES)
0.5*rotor diameter = 45m
7,85+0.5*rotor diameter = 53m
50m
198m
198m
5*masthoogte = 475m
198m
0.5*rotor diameter = 45m
198 m (veiligheidsnorm)
Vastgestelde zone
50m
Vastgestelde zone
Vastgestelde zone
Vastgestelde zones
5 * rotordiameter = 450m

Scenario 2: 3MW (NP RES)
0.5*rotor diameter = 45m
7,85+0.5*rotor diameter = 53m
50m
198m
198m
5*masthoogte = 475m
198m
0.5*rotor diameter = 45m
400 m
Vastgestelde zone
50m
Vastgestelde zone
Vastgestelde zone
Vastgestelde zones
5 * rotordiameter = 450m

** In de update van de Analysekaarten NP RES 2.0 wordt uitgegaan van 4 keer de rotordiameter i.p.v. 5 keer.

* Deze afstanden zijn gebaseerd op ervaring uit eerdere windprojecten en niet gebaseerd op een strikt onderbouwde regel. (Analysekaarten NP RES Verantwoording bronnen en methoden versie 2.0 - Oktober 2019)

type beperking
rondom wegen
rondom spoorlijnen
rondom waterwegen
rondom hoogspanningsinfrastructuur
rondom buisleidingen
rondom woonkernen
rondom kwetsbare gebouwen
rondom beperkt kwetsbare gebouwen
rondom verspreide bewoning
risicozone industriële inrichtingen
rondom primaire waterkeringen
hoogtebeperking luchtvaart
hoogtebeperking radar (300 voet)
beheersgebieden van het Rjjk
onderlinge afstand
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Scenario 3: 4MW (eigen berekening)
0.5*rotor diameter = 65m
7,85+0.5*rotor diameter = 73m
50m
201m
201m
5*masthoogte = 650m
201m
0.5*rotor diameter = 65m
400
Vastgestelde zone
50m
Vastgestelde zone
Vastgestelde zone
Vastgestelde zones
5 * rotordiameter = 650m

Scenario 4: 5,6MW (NP RES update)
0.5*rotor diameter =75m
7,85+0.5*rotor diameter = 83m
50m
241m
241m
500 m*
241m
0.5*rotor diameter = 75m
300 m*
Vastgestelde zone
50m
Vastgestelde zone
Vastgestelde zone
Vastgestelde zones
4 * rotordiameter = 600m**

Zonne-energie
Voor het bepalen van de potentie voor zonne-energie in de gemeente Roermond
zijn we uitgegaan van de onderstaande benuttingspercentages en opbrengsten. Er is
gerekend met 950 vollasturen per jaar. Dat komt overeen met het gemiddelde aantal
zonuren
dat in de SDE+ en
regeling
wordt gehanteerd.1
Benuttingspercentages
vermogen

t ype
gebou w gebon den zon n e- en er gi e
zon op dak (<15kW)
zon op dak groot (>15kW)
monumenten
beschermd stads- en dorpsgezicht
overkapping
geluidsscherm
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gr on dgebon den zon n e- en er gi e
braakliggend terrein
parkeerplekken
spoor-en snelwegbermen
pauzelandschappen
agrarische grond
1

Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019, PBL 2019.

ben u t t i n gsper cen t age

T J/h a

25%
30%
12,50%
12,50%
30%
25%

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
2,1

50%
30%
25%
50%
50%

4,4
5,5
3,4
4,4
4,4

TOP10NL (Rijkswegen, Stadsroutes)
rivm:vw_nl_spoorweg
TOP10NL
(nea:HoogspanningsNet_20181101_v_hoogspanningslijnen)
(rk_services_pub:trns_buisleidingen)
TOP10NL
BAG (bag:pand)
via NP RES
via NP RES
via NP RES
primaire waterkering
via NP RES
via NP RES
via NP RES

BAG (bag:pand)
beschermde gebieden
beschermde gebieden
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
TOP10NL
TOP10NL
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
via Ruimtelijke plannen.nl
Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) 2018
Protected sites, Goud, zilver, brons
via NP RES

Brondata windenergie:
wegen
spoorwegen
waterwegen
hoogspanningsnet
buisleidingen
woonkernen
gebouwen
kwetsbare gebouwen
beperkt kwetsbare gebouwen
risicozone industriële inrichtingen
primaire keringen
hoogtebeperking luchtvaart
hoogtebeperking radar (300 voet)
beheersgebieden van het Rjjk

Brondata zonne-energie:
daken
monumenten (Rijks)
beschermd stads- en dorpsgezicht
overkapping
geluidsscherm
braakliggend terrein
parkeerplekken
spoor-en snelwegbermen
pauzelandschappen
agrarische grond
NNN
RWS beheersgebieden

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs
http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wfs
http://services.rce.geovoorziening.nl/rce/wfs
https://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgthttps://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgthttps://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl#7077834a1a80a76cf15b9b46a76603d8
https://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl#7077834a1a80a76cf15b9b46a76603d8
https://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgthttps://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brpgewaspercelen/wfs
http://services.inspire-provincies.nl/ProtectedSites/services/download_PS, https://portal.prvlimburg.nl/geodata/POL/wfs?
via NP RES

https://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl# 7077834a1a80a76cf15b9b46a76603d8
http://geodata.rivm.nl/geoserver/wfs?
https://www.pdok.nl/downloads/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl#7077834a1a80a76cf15b9b46a76603d8
http://geodata.rivm.nl/geoserver/wfs?
http://servicespub.risicokaart.nl/rk_services_pub/services/WFS-risicokaart
https://opentopo.nl/shp/Top10NL-Plaats_kern-shp.zip
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wfs
via NP RES
via NP RES
via NP RES
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/apps/geoserver/primaire_waterkering/ows?version=1.1.0
via NP RES
via NP RES
via NP RES
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