
 
 
 
Ruimte en energietransitie: liefde op het tweede gezicht 
 
Wat kunnen, moeten en willen ruimtelijke professionals met de enorme opgave voor 
energietransitie? Dat was de steeds terugkerende vraag op de praktijkbijeenkomst Energie & 
Omgeving op 14 februari 2017. Een middag vol inspirerende voorbeelden en praktische tips 
over de consequenties van de broodnodige energietransitie. ‘Energie opwekken, 
transporteren en opslaan kost nu eenmaal ruimte. Laten we eraan werken om meer liefde 
tussen ruimtelijke professionals en de energietransitie te laten ontstaan’, aldus de door 
Valentijnsdag geïnspireerde oproep van moderator Sjors de Vries van Ruimtevolk. 
 
 
Nederland Energieland 
Henk Baas, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), zette de enorme 
opgave in een historisch perspectief: ‘Landschappen zijn altijd al gebruikt als economische 
motor van Nederland. Gaandeweg werd energievoorziening steeds meer onzichtbaar, 
weggestopt op industrieterreinen. Maar daar komt nu verandering in.’  
 
De Handreiking Energie, erfgoed en ruimte van de RCE laat zien hoe je energie uit wind en 
zon en biomassa slim in het cultuurlandschap slim kunt inzetten. Onderdeel van de 
handreiking is een tijdlijn die toont hoe ons energielandschap in een aantal eeuwen 
veranderd is en hoe we dat veranderende landschap zijn gaan waarderen. Met de transitie 
naar duurzame energie voegt Nederland een nieuw hoofdstuk toe aan die rijke biografie. 
 
De RCE verzamelt goede voorbeelden van de inpassing van duurzame energievormen. De 
oogst is nog karig, vindt Baas. ‘Er wordt veel gepraat, maar er zijn nog weinig concrete 
projecten gerealiseerd waar bij echt blij van werden.’ Baas tipt de aanwezigen: ‘Het 
programma Erfgoed en ruimte van de RCE heeft nog een aantal miljoenen op de rekening 
staan voor de komende twee jaar. Een daarvan is bedoeld om innovatieve, spannende, 
prikkelende, voorbeeldwerkende projecten te realiseren.’ 
 
Hoe belangrijk goede inpassing van zonnepanelen, windmolens en diverse duurzame 
energiecentrales ook is, het blijft op de lange termijn tijdelijk. Dat is een van de lessen die de 
RCE stelt op basis van hun inventarisatie. Ook veenafgravingen en jaknikkers verdwenen 
weer uit het landschap, sporen nalatend waarop weer nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. 
Het kan zelfs mooi erfgoed opleveren, zoals de molens op Kinderwijk. ‘Wees dus flexibel in 
je beleid’, is de oproep van Baas. ‘En wees specifiek per casus, want elke situatie is anders.’ 
 
Op zoek naar koppelkansen 
Ruimte is schaars in Nederland en dus moet je zoeken naar kansen om energietransitie te 
koppelen aan andere maatschappelijke opgaven. Feddes/Olthof landschapsarchitecten deed 
hiervoor samen met Ecofys onderzoek in opdracht van het ministerie van I&M. 
Maatschappelijke opgaven (zoals veiligheid, bereikbaarheid en gezondheid) en elementen 
uit de energietransitie (verminderen energieverbruik, duurzame bronnen, energie-
infrastructuur en CO2-opslag) zijn in een matrix samengebracht. En daaruit kwamen slimme 
combinaties en creatieve koppelingen als vanzelf bovendrijven. Als je het wilt zien, want ‘je 
wel door de sectoren heen kijken’, aldus Feddes. 
 
De presentatie van Yttje Feddes toonde een scala aan goede voorbeelden, allemaal 
uitgaande van technieken die nu al bekend zijn. Energieopwekkend wegen, agrarische 
bedrijven als batterij, CO2-opslag in een voormalige watertoren. Grote en kleine projecten 
zijn in kaart gebracht, waarbij je telkens moet kijken naar de energieopbrengst in relatie tot 
de ruimtelijke belasting. Het goede nieuws: de meest kansrijke gebieden voor geothermie 
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bevinden zich bij de belangrijkste industriegebieden. En energie voor huishoudelijk gebruik 
(lage warmte) ligt in stedelijke gebieden voor het oprapen. Daar ligt de uitdaging bij het 
creëren van draagvlak. Een inzicht dat vaker werd gedeeld.  
 
Hierover gaat dan ook de volgende landelijke bijeenkomst van programma Regionale 
energie strategieën op 11 april in Utrecht. Thema van deze bijeenkomst is: Energietransitie, 
van onderop? 
 
Omgevingswet biedt kansen 
Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwe Omgevingswet medio 2019 klaar. Wat 
betekent dit voor de energietransitie? Diana van Leeuwen, beleidsmedewerker van de VNG 
stelt dat de nieuwe wet - of eigenlijk een complete stelselwijziging - kansen biedt. Want in de 
verplichte omgevingsvisie en het omgevingsplan kunnen gemeenten voorwaarden opnemen 
voor de ruimtelijke invulling van duurzame energieopwekking én voor de gewenste 
opbrengst daarvan.  
 
De omgevingsvisie is een integraal strategisch kader, dat in het omgevingsplan nader wordt 
uitgewerkt. Meer dan de huidige bestemmingsplannen biedt een omgevingsplan ruimte voor 
dynamische en evenwichtige toedeling van functies aan locatie. Doordat diverse regels zijn 
samengebracht is koppeling van verschillende opgaven beter mogelijk. ‘Dus met de nieuwe 
Omgevingswet kunnen gemeenten straks energietransitie afdwingen?’, vraagt moderator 
Sjors de Vries. De bevestiging met een volmondig ‘ja’ doet de zaal opveren: het biedt dus 
écht kansen! Wie daarmee aan de slag wil kijkt voor verdere informatie op de website van 
het Informatiepunt Omgevingswet.  
 
Energiestrategie op regionaal niveau 
Hoewel gemeenten druk bezig zijn om hun duurzame ambities voor 2050 te behalen, merken 
ze in de praktijk dat de lokale schaal te beperkt is. Opschalen naar regionaal niveau is een 
logische stap. Dat gebeurt al her en der, maar kan beter. In juni 2016 is de Deal Pilots 
Regionale Energiestrategieën ondertekend, waarbij een aantal regio’s extra ondersteuning 
krijgt om hun strategie uit te werken in een samenwerking van gemeenten, waterschappen, 
provincie en met grote betrokkenheid van overige stakeholders. Projectleider Marjon 
Bosman: ‘Energiebronnen, met name wind en geothermie, gaan vaak over 
gemeentegrenzen heen en opschalen naar regionaal niveau betekent ook meer capaciteit en 
bundeling van kennis.’ 
 
Hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat, daarover gingen de werksessies die op de centrale 
presentaties volgden. Drie sessie met koplopers: Flevoland, Den Haag en Leiden. En twee 
met pilotregio’s die dankzij de Deal nu volop aan de slag zijn: Midden Holland en 
Metropoolregio Eindhoven. Over de resultaten daarvan is de komende tijd meer te lezen in 
deze nieuwsbrief. 
 
 
De praktijkbijeenkomst Energie & Omgeving is een samenwerking van Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Ruimtevolk, Ipo en de ministeries van 
BZK,EZ en IenM.  
 
 
Zie ook: 

 De duizelingwekkende waarheid van de energiestransitie. Blog van Jeroen Niemans.  

 Nieuw Zicht op Leiden. Blog van Daphne Koenders. 
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