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Energietransitie en waterveiligheid

Vanuit Waterveiligheid (Defacto) en de Energietransitie
(Generation.Energy) is naar Voorne-Putten gekeken: 

• (Waar) raken deze opgaven elkaar?

• Wat gaat er veranderen door de energietransitie?

• Zijn er slimme koppelingen mogelijk?

Locatie: Voorne-Putten



Energiesysteem



Waterveiligheid: 
drie lagen Laag drie

De derde laag is rampbeheersing bij overstromingen. Een 
goede voorbereiding is essentieel om effectief te kunnen 
handelen bij een eventuele ramp. Zo kunnen slachtoffers 
en schade worden beperkt.

Laag twee
De tweede laag is het realiseren van duurzame 
ruimtelijke planning. Een zorgvuldige locatiekeuze en 
inrichting kan slachtoffers en schade bij eventuele 
overstromingen beperken. Overstromingsrisico’s gaan 
daarom een sterkere rol spelen in de ruimtelijke 
planning.

Laag één
De eerste laag is het voorkómen van overstromingen met 
sterke dijken, duinen en stormvloedkeringen (meer 
robuust en toekomstgericht)



Overstroming en 
gevolg



Middenstations en NAP





Energietransitie en waterveiligheid



Wat hebben we aan nood
elektriciteit nodig?

Per huishouden (4p) (zonder nood) Sporthal met ong. 100 mensen

Verlichting per dag 0,24 kwh / dag / huishouden 4 kwh 

Smartphone opladen 0,03 kwh 0,15 kwh  (20 telefoons)

Warmhouden ruimte 5,2  kwh / dag 40 kwh 

Koken 0,47 kwh /dag 5 kwh

1 gemaal (gemiddeld)

Klein poldergemaal: 140 kwh / dag

Middelgroot: 550 kwh / dag



Aanleiding tot geïntegreerd ontwikkelen thema’s

• Nu vaak meer sectorale benadering met expertise binnen zelfde thema -> slim 
ruimtegebruik?

• Geïntegreerd plannen stuurt idealiter op samenwerken en niet op compromissen
sluiten

• Systemen bekijken vanuit meerdere thema’s geeft meer ruimte tot adaptiviteit; 

• Door vroegtijdig aanpassingen of veranderingen te signaleren kan ontwikkeling als
vliegwiel dienen

• Door vroegtijdig aanpassingen of veranderingen te signaleren kunnen
ontwikkelingen elkaar mogelijk positief beinvloeden (of signaleren dat ze elkaar
tegenwerken)

• Breed speelveld tonen aan stakeholders/omwonenden



Discussie:

- (Hoe) wordt er integraal nagedacht bij jouw organisatie?
- Om welke thema’s gaat dat?



Windenergie: uitgangspunten

75 
m

83 m 50/100 
m

241 m 500 m



Hoe kunnen de veranderingen door energietransitie 
positief bijdragen aan de waterveiligheid? 

• Afschakelen op afstand

• Strategische plaatsing van nieuwe stations

• Tweezijdig voeden van middenspanningsring

• Een storingsreserve (extra aansluitingsmogelijk ander hoofdstation)

• Decentraal net

• Elektrische auto’s als batterij


