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Intentieverklaring  Opwek Energie Rijksvastgoed A15-A38
inzake de verkenning van de mogelijkheden tot het realiseren van energieopwekking

 

De volgende partijen;

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelende als bestuursorgaan en als

vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door mevrouw F.A. Hanneman,

directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid van het Directoraat-Generaal

van de Rijkswaterstaat, hierna genoemd "Rijkswaterstaat"; 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam, handelend als

bestuursorgaan, namens deze mevrouw C.M. Zeegers, wethouder, en de burgemeester van gemeente

Rotterdam, handelend als vertegenwoordiger van gemeente Rotterdam, namens deze mevrouw C.M.

Zeegers, wethouder, verder te noemen: “de Gemeente Rotterdam”

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk, handelend als

bestuursorgaan, namens deze de heer H. van Os, wethouder, en de burgemeester van gemeente

Ridderkerk, handelend als vertegenwoordiger van gemeente Ridderkerk, namens deze de heer H. van

Os, wethouder, verder te noemen: “de Gemeente Ridderkerk”

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, handelend als

bestuursorgaan, namens deze de heer L. van der Linden, wethouder, en de burgemeester van

gemeente Barendrecht, handelend als vertegenwoordiger van gemeente Barendrecht, namens deze

de heer L. van der Linden, wethouder, verder te noemen: “de Gemeente Barendrecht”

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard, handelend als

bestuursorgaan, namens deze de heer R. Polder, wethouder, en de burgemeester van gemeente

Albrandswaard, handelend als vertegenwoordiger van gemeente Albrandswaard, namens deze de

heer R. Polder, wethouder, verder te noemen: “de Gemeente Albrandswaard”

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, handelend als

bestuursorgaan, namens deze de heer R. Lafleur, wethouder, en de burgemeester van gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht, handelend als vertegenwoordiger van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,

namens deze de heer R. Lafleur, wethouder, verder te noemen: “de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht”

Het college van gedeputeerde staten van provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan,

namens deze B. Potjer, gedeputeerde, en de commissaris van de Koning van provincie Zuid-Holland,

handelend als vertegenwoordiger van provincie Zuid-Holland, namens deze B. Potjer, gedeputeerde,

verder te noemen: “de Provincie Zuid-Holland”

afzonderlijk te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk ‘Partijen’;

in overweging nemende dat;

I. Nederland de opgave heeft om per 2030 35 TWh op te wekken uit hernieuwbare bronnen,

II. Deze opgave is opgenomen in dertig Regionale Energie Strategieën (RES),

III. Binnen de RES regio Rotterdam Den Haag en de RES Drechtsteden zoekgebieden rondom

snelwegen, waaronder de A15 en de A38, aangewezen zijn als kansrijke locaties voor de

opwekking van hernieuwbare energie,
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IV. Energieopwekking nabij hoofdinfrastructuur geen negatieve invloed mag hebben op de

hoofdfuncties zoals bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en beheer en

onderhoud  voor nu en in de toekomst. 

V. De A15-A38 in de RES 1.0 Rotterdam Den Haag en de RES Drechtsteden van de RES regio’s

beschreven is en de RES 1.0 vastgesteld is door de gemeenteraden en Provinciale Staten,

VI. Binnen de RES regio Drechtsteden restruimten zijn gedefinieerd als een gebied waar de

toevoeging van zonne-energie inpasbaar is. Bermen, knooppunten en geluidsschermen langs

infrastructuur nadrukkelijk als mogelijke restruimte zijn benoemd.

VII. Deze gronden grotendeels in eigendom zijn bij de Provincie Zuid-Holland, gemeenten en de

Rijksoverheid. Rijkswaterstaat is materieel beheerder van de rijksgronden en het

Rijkvastgoedbedrijf privaatrechtelijk beheerder.

VIII. Het beheer van de Rijksgronden langs de A15 grotendeels in een DBFM-contract is

ondergebracht,

IX. De Staat de verschillende RES-regio’s wenst te ondersteunen middels het programma Opwek

Energie op Rijksgrond (OER), waarin in samenwerking met de RES regio’s gronden die geschikt

zijn bevonden voor energie opwekking ter beschikking worden gesteld voor de opwekking van

hernieuwbare energie,

X. Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geschikte

rijksgronden waarvoor zij een beheertaak heeft beschikbaar stelt voor opwekking van

hernieuwbare energie in het programma OER,

XI. Rijkswaterstaat namens het Rijk penvoerder en eerste aanspreekpunt is voor projecten op

rijkswaterstaatgronden binnen het Programma OER. 

XII. Door de RES regio Rotterdam Den Haag een verzoek is ingediend bij het ministerie van

Economische Zaken en Klimaat om de A15-A38 op te nemen in het programma OER,

XIII. Op 23 juli 2021 het project Energiecorridor A15-A38 opgenomen is in het programma OER,

XIV. In de voorverkenning van het traject A15-A38 voldoende zoekgebieden voor

energieopwekking zijn geïdentificeerd,

XV. Er verder onderzoek nodig is om de concrete kansen voor energieopwekking langs de A15-A38

te verkennen,

spreken de volgende intenties uit:

Doel 

1. Partijen willen naar aanleiding van de voorverkenning A15-A38  gezamenlijk nader verkennen

of de geïdentificeerde zoeklocaties uit de voorverkenning langs de A15-A38 geschikt zijn voor

de realisatie van hernieuwbare energieopwekking met zonnepanelen. 

Verkenningsfase

1. Partijen zullen in deze verkenningsfase gezamenlijk onderzoek doen naar de fysieke,

maatschappelijke, technische, bestuurlijke en financiële mogelijkheden van de

geïdentificeerde zoeklocaties langs A15-A38 naar geschiktheid ervan voor hernieuwbare

energieopwekking.

2. Partijen willen gezamenlijk een plan opstellen waarin de mogelijkheden, wensen en eisen

worden opgenomen om hernieuwbare energieopwekking langs de A15-A38 mogelijk te

maken.

3. Partijen stellen voor de verkenningsfase een plan van aanpak op.
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Organisatie

1. De verkenningsfase wordt uitgevoerd door een projectteam.

2. Partijen stellen middels ambtelijke vertegenwoordigers personele inzet en expertise

beschikbaar aan het projectteam.

3. Het projectteam legt gedurende de verkenningsfase verantwoording af aan een stuurgroep,

bestaande uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van Partijen. Deze stuurgroep wordt

bemenst vanuit de gemeente Ridderkerk, gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Provincie

Zuid-Holland (agendalid). 

4. Partijen dragen ieder de kosten voor hun eigen personele inzet.

5. Het Rijk draagt de kosten voor de inzet van ontwerp- en adviesbureaus, tot maximaal

€150.000,-. Specifieke kosten per gemeente voor participatie worden door de gemeentes

gedragen.

Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam  

1. Partijen identificeren het havenbedrijf Rotterdam als belangrijke stakeholder voor de

verkenning van het OER project A15-A38. 

2. Partijen benaderen het havenbedrijf Rotterdam actief om de samenwerking op te zoeken

tijdens de verkenning.     

Omgeving

1. Partijen hebben speciale aandacht voor de belangen vanuit de omgeving. Middels een

participatietraject zal de omgeving actief betrokken worden bij de verkenningsfase.

2. Partijen hebben aandacht voor meekoppelkansen die het project kunnen versnellen of

verbeteren. 

Overige

1. De verkenningsfase start met het ondertekenen van deze verklaring door alle Partijen. De

verkenningsfase eindigt met een bestuurlijk Go / No-Go besluit om naar de volgende fase door

te gaan. Zodra de verkenningsfase is afgerond vervalt deze intentieverklaring. Indien Partijen

een verdere samenwerking wensen om energieopwekking rond de A15-A38 te realiseren,

kunnen ze hiervoor een nieuwe schriftelijke overeenkomst aangaan. 

2. Partijen kunnen gedurende de verkenningsfase op elk moment eenzijdig dan wel gezamenlijk

besluiten dat zij geen verder gevolg willen geven aan deze intentieverklaring. Partijen zullen

elkaar van een dergelijk besluit zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Een dergelijk besluit

heeft geen enkele financiële en/of juridische consequenties voor Partijen.

Wijziging  

1. Elke partij kan de andere partij(en) schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De

wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.

2. Partijen treden in overleg nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij(en)

schriftelijk heeft meegedeeld.

3. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage aan het convenant

gehecht.

Escalatieregeling 

1. Een partij die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere partij(en)

mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.

2. Na een in het eerste lid bedoelde mededeling, treden partijen in overleg om tot een

oplossing van het geschil te komen.  
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Bijlage(n) 

1. Naast dit convenant bestaat de volgende bijlage, deze vormt echter geen integraal onderdeel 

van dit convenant:

Plan van Aanpak Verkenning OER A15-A38

Toepasselijk recht

Op dit convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Ondertekening 

Aldus overeengekomen en door Partijen ondertekend,

Rijkswaterstaat

Gemeente Rotterdam  

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Barendrecht

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Provincie Zuid-Holland


