
 

 

 
 
 
 
Samenvatting en preadvies motie ‘gevolgen energietransitie voor de ondergrond’ 
 
Indienende gemeente(n): Velsen, Heemskerk, Beverwijk, Haarlemmermeer.  
 
Ondersteunende gemeenten: Bloemendaal, Borsele, Eemsdelta, Rotterdam, Sittard-Geleen 
Zaanstad 
 
Status motie: definitief 
 
Strekking van de motie:  
De energietransitie leidt tot veranderingen in vraag, aanbod, transport en opslag van duurzame 
energie. De motie gaat in op de energie-infrastructuur (‘kabels en leidingen’) die voor de transitie 
nodig is en de ruimte die dit vraag in de ondergrond. Deze ruimte is niet bij voorbaat beschikbaar of 
planmatig gereserveerd. Ook kan de ruimte in de ondergrond schaars zijn.  
 
Het zal dan ook een puzzel worden de energie-infrastructuur in te passen en daarbij ook rekening 
te houden met aanpalend beleid zoals de woningbouwopgave en drinkwatervoorzieningen. Deze 
ruimtelijke puzzel ligt bij gemeenten en neemt bovendien in omvang toe als daarin ook belangen 
spelen van het rijk (nationale energie-infrastructuur) en van grote industriële clusters.  
 
Het bestuur wordt opgeroepen om met medeoverheden het ruimtelijke inpassingsvraagstuk voor de 
ondergrond op te pakken en de samenwerking tussen gemeenten uit de industrie-clusters te 
organiseren in aansluiting op de inzet uit de GGU-propositie ‘Fysieke Leefomgeving’. Ook wordt 
aandacht gevraagd voor ‘meer samenhang in de NOVI richting de uitvoering’. 
 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting bij het preadvies:  
 
De motie sluit aan op de inzet van VNG.  

• We herkennen de opgave voor de ondergrond waar de gemeente voor staat. Er zijn veel 
verschillende partijen die moeten samenwerken, er is sprake van complexe wetgeving en 
er zijn veel verschillende belangen die moeten worden afgewogen. Daarbij gaat het om de 
ruimtelijke inpassingspuzzel maar ook om het beschermen van het bodem- en 
grondwatersysteem. Beleidsmatig pakt VNG dit thema dan ook op.  

• Naar aanleiding van het ROB-onderzoek ‘Van Parijs naar praktijk’ is VNG in gesprek met 
het rijk over het ondervangen van de gemeentelijke uitvoeringslasten voor o.a. de sector 
elektriciteit.  

• Het bestuur heeft op de ALV een propositie ingediend om de inzet op het Klimaatakkoord 
te ondersteunen vanuit het GGU. Vraagstukken rond de gemeentelijke regierol en de 
klimaatsector Elektriciteit kunnen hierin worden meegenomen.  

• VNG is onlangs gestart met het initiëren van een afstemoverleg met gemeenteambtenaren 
op de thematiek uit de motie, waaronder de opgaven rond de Cluster Energie Strategieën 
(CES) en Regionale Energie Infrastructuur (REIS). 

 
 

 
 


