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Leerlijn Integratie van energie- en klimaatmaatregelen in de RO 

Oproep voor praktijkcases 

 
VNG, IPO en UvW ontwikkelen i.s.m. Nationaal Programma RES de leerlijn Integratie van energie- 

en klimaatmaatregelen in de ruimtelijke ordening. We onderzoeken hoe decentrale overheden 

ervaringen uit de praktijk inzetten voor een integrale aanpak, met daarin speciale aandacht voor 

de energie- en klimaatmaatregelen. Voor deze leerlijn zijn we nu op zoek naar concrete 

praktijkcases. 

 

Stuur deze oproep gerust door aan collega’s, binnen je eigen of andere organisatie, als je denkt dat 

die mogelijk geïnteresseerd is in deze leerlijn. 

 

Achtergrond 

Het Klimaatakkoord en de klimaatadaptatie vergen transities op verschillende deelgebieden, die  

vrijwel allemaal gepaard gaan met een beslag op schaarse ruimte. Hoe kunnen deze transities in 

samenhang worden bezien? Welke factoren bevorderen of belemmeren die samenhang? Hoe 

kunnen decentrale overheden beter samenwerken in gebiedsontwikkeling en ruimtegebonden 

opgaven die om integrale aanpak vragen? 

Die vragen staan centraal in een nieuwe leerlijn die in het kader van het Interbestuurlijk Programma 

wordt voorbereid. Het doel is praktische handvatten te vinden voor de integrale afweging van de 

verschillende opgaven en voor de samenwerking die daarvoor nodig is. De geleerde lessen zullen in 

een handreiking toegankelijk worden gemaakt voor alle decentrale overheden en verbonden 

doelgroepen.  

 

Er wordt al veel geschreven over en geëxperimenteerd met integraal werken. Uit verkennende 

gesprekken blijkt dat het vermogen om geleerde lessen en intenties te vertalen naar een effectieve 

samenwerking en rolverdeling tussen decentrale overheden, versterkt moet worden. VNG, IPO en 

UvW ontwikkelen daarvoor i.s.m. Nationaal Programma RES de leerlijn Integratie van energie- en 

klimaatmaatregelen in de ruimtelijke ordening. De leerlijn focust op de condities waaronder 

decentrale overheden beter gestructureerd kunnen samenwerken t.b.v. (integrale) visie- en 

planvorming. We onderzoeken hoe decentrale overheden ervaringen uit de praktijk inzetten voor 

een integrale aanpak, met daarin speciale aandacht voor de energie- en klimaatmaatregelen. Hoe 

kunnen we effectiever samenwerken om energietransitie en klimaatadaptatie mee te nemen in 

integrale gebiedsontwikkeling? 

 

Oproep voor praktijkcases 

De leerlijn brengt betrokken partijen bij elkaar om, aan de hand van concrete praktijkcases, lessen te 

formuleren die door decentrale overheden kunnen worden gebruikt. De lessen komen vervolgens in 

een handreiking beschikbaar voor anderen. Meer informatie over de opzet van de leerlijn volgt 

hieronder. 

Voor deze leerlijn zijn we nu op zoek naar concrete praktijkcases: 

• op verschillende schaalniveaus (wijk, stedelijk gebied, landelijk gebied, regio); 
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• waarin tenminste twee decentrale overheden (gemeente, provincie, waterschap) 

samenwerken; 

• waarin maatregelen i.k.v. de energietransitie en/of klimaatadaptatie zijn/worden 

gecombineerd met opgaven t.b.v. gebiedsontwikkeling (wonen, landbouw, natuur, etc.); 

 

Ken je een geschikte case of wil je er zelf een inbrengen? Neem dan a.u.b. contact op met 

projectleider Ruud Schuurs (E: ruud@ruudschuurs.com, T: 06 5081 9543).  

 

Opzet van de leerlijn 

De leerlijn volgt de opzet van een Community of Practice, dat wil zeggen dat we een aantal 

bijeenkomsten organiseren waarin we steeds een case bespreken en analyseren, om gezamenlijk 

meer vat te krijgen op het vraagstuk. Voorafgaand aan bespreking van de cases interviewen we de 

sleutelpartijen, zodat we de leervragen van de betreffende case scherp in beeld hebben en de 

dialoog in de leerlijn gericht wordt op de cruciale aspecten van de cases.  

 

We voorzien nu vier maandelijkse bijeenkomsten van circa 2 uur, in de periode april tot en met juni 

2021, vooralsnog allemaal online. Aan elke bijeenkomst nemen vertegenwoordigers van de bij de 

cases betrokken decentrale overheden deel, naast een vaste kerngroep. In de bijeenkomsten 

betrekken we inhoudelijk betrokken beleidsambtenaren, maar ook voor organisatieontwikkeling 

verantwoordelijk management en bestuurders. De kerngroep zal bestaan uit 6 tot 8 vaste 

vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen. Deze zal met de 

procesbegeleiders (Ruud Schuurs en Lidwien Reyn) en de begeleidingsgroep van VNG, IPO en UvW de 

programmering verzorgen en klankbord zijn voor de lessen die uiteindelijk in een handreiking 

worden gebundeld.  

 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de leerlijn? Zou je deel willen uitmaken van de 

kerngroep? Neem dan a.u.b. contact op met projectleider Ruud Schuurs 

(E: ruud@ruudschuurs.com, T: 06 5081 9543).  

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Lidwien Reyn 

Ruud Schuurs 
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