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Nederlandse doelen

▪ In 2050 95% CO2 reductie tov 1990

▪ In 2030 49% daarvan gerealiseerd

▪ In 2050 elektriciteitsproductie 100% 
CO2 neutraal



Het systeem verandert

▪ Andere installaties met een ander 
(groter) ruimtebeslag
▪ Van ondergronds naar bovengronds

▪ Van centraal naar decentraal

▪ Andere verdeling kosten en baten
▪ Financieel

▪ Gezondheid

▪ Veiligheid

▪ Hinder



Energietransitie en de gemeente

▪ Vanaf 1 juli 2018 aardgasloze nieuwbouw ogv Wet voortgang 
energietransitie (Wet VET)

▪ Eind 2021 transitievisie warmte



Hernieuwbare energiebronnen

▪ Geothermie

▪ Biomassa verbranding / vergisting

▪ Windturbines

▪ Zonne-energie

▪ (Kernenergie)

Energiedragers

▪ Waterstof

▪ Accu’s

▪ (Ammoniak)



Risico's van geothermie

▪ Trillingen en bodembeweging

▪ Ongecontroleerde uitstroom heet 
water

▪ Vermenging verontreiniging 
zoetwaterlaag

▪ Radioactieve straling

▪ Vrijkomen gevaarlijke stoffen bij 
schoonmaken



Risico's van geothermie



Risico's van energie uit biomassa

▪ Brandgevaar

▪ Explosiegevaar

▪ Vergiftiging



Risico's van windenergie

▪ Breuk van turbineblad

▪ Omvallen staande turbine

▪ IJsafwerping

▪ Brand in turbine



Risico's van zonne-energie

▪ Brandgevaar

▪ Elektrocutie

▪ Instortingsgevaar

▪ Wegwaaien van panelen

▪ Vrij komen van toxische stoffen



Risico's van accu's / batterijen

▪ Elektrocutiegevaar

▪ Thermal-run-away

▪ Vergiftiging

▪ Explosies (bij brand)



De opmars van waterstof



Risico's van waterstof

▪ Kleurloos

▪ Geurloos

▪ Zeer eenvoudig te ontsteken

▪ Zeer hoge energetische waarde

▪ Onzichtbare vlam



Energiebesparing:
Risico's van duurzaam bouwmateriaal

Cellulose

Katoen Vlas

https://www.destentor.nl/kampen/niets-meer-over-van-droomhuis-kamper-echtpaar~a84fc7a4/


Energiebesparing:
Risico's van duurzaam bouwen

Stro Bamboe Gerecycled plastic



Hoe past veiligheid in deze opgave?

Omgevingswet

Klimaatagenda



Veilige energietransitie

Hoe doen we dat?
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Sturen op veiligheid

▪ Door te sturen op veiligheid in het omgevingsplan 
zet je gewenste ontwikkelingen op slot.



Risico-acceptatie versus voorzorgprincipe

▪ Het is beter mee te gaan in de nieuwe 
ontwikkelingen en achteraf fouten toe te geven dan 
nieuwe ontwikkelingen in verband met mogelijke 
veiligheidsrisico’s uit voorzorg te blokkeren.



Participatie

▪ Hoe kun je burgers betrekken bij afwegingen 
rondom complexe onderwerpen als energietransitie 
en veiligheid ? 


