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VAN LOW NAAR HIGH RES

In 30 regio’s wordt op dit moment hard 
aan een Regionale Energiestrategie 
(RES) gewerkt. Daarin worden per 
regio door overheden, waterschap-
pen en marktpartijen gezamenlijk 
maatregelen geformuleerd waarmee zij 
een bijdrage leveren aan het behalen 
van de doelen uit het Klimaatakkoord. 
In 2020 moeten de regio’s hun RES 
in concept klaar hebben en wordt 
duidelijk of de beoogde CO2-reductie 
van -49% in 2030 (t.o.v. 1990) wordt 
behaald of dat bijstelling van hun 
RES noodzakelijk is. De verwach-
tingen zijn hooggespannen! 

Omdat de RES onder grote tijdsdruk 
moet worden ontwikkeld, ligt de focus 
nu vooral op de inrichting van het 
bestuurlijke proces en is er te weinig 
aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit 
van onze toekomstige leefomge-
ving. Dit terwijl alle maatregelen die 
uiteindelijk uit het Klimaatakkoord 
voortvloeien gezamenlijk een enorme 
ruimtelijke impact zullen hebben. In 
dat kader heeft het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie in opdracht van 
de ministeries van OCW en BZK en in 
samenwerking met de RCE het tijdelijke 
Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma 
ter hand genomen. Ontwerpers en 
erfgoedprofessionals hebben hierin 
samen met lokale overheden en 
andere belanghebbende partijen in 
16 concrete casestudies kennis en 
ervaring opgedaan met het formule-
ren en inpassen van maatregelen op 
het gebied van klimaatadaptatie en 
energietransitie met behoud van ruim-
telijke kwaliteit. De resultaten werden 
vervat in de KEER-publicatie die 
eerder aan minister Van Engelshoven 
werd aangeboden.

Om de ambtenaren en bestuurders 
die met de RES in hun regio bezig 
zijn te inspireren, hebben wij in het 
afgelopen jaar een rondgang door 
het land gemaakt. Via een reizende 
tentoonstelling en een reeks publieke 
bijeenkomsten in Utrecht, Rotterdam, 
Maastricht, Middelburg, Arnhem, 
Groningen en Eindhoven hebben 
we resultaten en inzichten uit de 16 
casestudies in het land besproken. 
Speciale aandacht ging daarbij uit 
naar ‘Governance’ en ‘Ontwerp’; twee 
cruciale aspecten voor een effectieve 
aanpak van deze transitieopgave die 
ons land in de komende decennia 
ingrijpend zal veranderen, vandaar 
de naam: GO!RES.

Tijdens deze GO! RES-bijeenkomsten 
werd met de ruim 200 deelnemers 
een verdiepend gesprek gevoerd 
over de opgaven en obstakels die 
men bij de uitwerking van de RES 
tegenkomt. Onder GO!RES brach-
ten we beleidsmakers, wethouders, 
bestuurders, boeren, burgers, verte-
genwoordigers van waterschappen, 
landschapsbeheerders en uiteraard 
ook veel ruimtelijke professionals, 
zoals ontwerpers, stedenbouwers, 
planologen, landschapsarchitecten 
en cultuurhistorici bij elkaar die zich 
allemaal persoonlijk tot deze opgave 
verhouden, maar op zeer uiteenlo-
pende schaalniveaus bij de uitwerking 
en invulling ervan betrokken zijn. Dit 
leidde tot gepassioneerde discus-
sies maar er werd ook over concrete 
oplossingen nagedacht. Deze inzichten 
vormen de basis van dit magazine. 

De kansen en knelpunten die uit deze 
bijeenkomsten naar voren zijn geko-
men hebben wij samengebracht in het 
pleidooi ‘Van Low naar High RES’, want 
net als veel van de deelnemers maken 
wij ons zorgen over de ruimtelijke 
kwaliteit van onze schaarse toekom-
stige leefomgeving! De energietransitie 
kunnen we maar één keer doen – en 
dat kan goed of slecht. We zijn ervan 
overtuigd dat deze transitie alleen 
kans van slagen heeft als de ruimte-
lijke toekomst van ons land integraal 
wordt doordacht in nauwe samenwer-
king met de ontwerpende vakwereld 
op basis van visie en regie vanuit de 
verschillende overheden. 

Daarom ligt voor u een magazine 
met inzichten die tijdens de GO!RES-
bijeenkomsten naar voren zijn 
gekomen. De belangrijkste conclusies 
daarvan zijn door ons samenge-
bracht in een pleidooi. Kortgezegd: 
de energietransitie gaat vooral over 
de herinrichting van onze schaarse 
ruimte en niet over decentralisatie of 
bestuurlijke regio’s. We constateren 
dat het met de RES niet goed gaat en 
we bepleiten dat het anders moet. 
De oplossing is simpel. In de RES’sen 
moet ook governance en ontwerp 
samenkomen. Dit leidt tot een meer 
integrale gebiedsgerichte ontwerp-
benadering die uitgaat van ruimtelijke 
kwaliteit. Dit vraagt om een heldere 
governance structuur en een rijke uit-
voeringsstrategie op nationaal niveau. 

Als er één land is dat heeft bewezen 
meer van het eigen land te kunnen 
maken, is het Nederland. Het is 
nog geen gelopen race. Van Low 
naar High RES!

Syb Groeneveld  
directeur Stimuleringsfonds  
Creatieve Industrie 

Paul Gerretsen  
agent Vereniging Deltametropool
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Legenda

0% 25% 50% 75% 100%

Natuurlijk
Water

Aandeel van bepaald type bodemgebruik
in RES-regio

Landbouw
Glastuinbouw
Stedelijk gebied
Bedrijventerrein
Overige

Oppervlakte: CBS Bestand Bodemgebruik 2015
Aantal inwoners: CBS Wijk- en buurtstatistiek 2018

14. Alblasserwaard

Oppervlakte: 214 km2

Aantal inwoners: 80.130
Inwoners/km2: 375

Oppervlakte: 301 km2

Aantal inwoners: 299.099
Inwoners/km2: 993 

26. Amersfoort

Oppervlakte: 959 km2

Aantal inwoners: 735.203
Inwoners/km2: 767 

23. Arnhem-Nijmegen

Oppervlakte: 186 km2
Aantal inwoners: 288.945
Inwoners/km2: 1.541

28. Drechtsteden

Oppervlakte: 2.680 km2 
Aantal inwoners: 492.100
Inwoners/km2: 184

01. Drenthe

Oppervlakte: 1.465 km2 
Aantal inwoners: 411.670
Inwoners/km2: 281

08. Flevoland

Oppervlakte: 693 km2

Aantal inwoners: 352.400
Inwoners/km2: 508

19. Food Valley

Oppervlakte: 3.517 km2

Aantal inwoners: 647.268
Inwoners/km2: 184

02. Friesland

Oppervlakte: 266 km2

Aantal inwoners: 49.129
Inwoners/km2: 185

03. Goeree-Overflakkee

Oppervlakte: 2.393 km2 

Aantal inwoners: 582.944
Inwoners/km2: 244

05. Groningen

Oppervlakte: 618 km2

Aantal inwoners: 447.298
Inwoners/km2: 724

22. Hart van Brabant

Oppervlakte: 282 km2

Aantal inwoners: 86.115
Inwoners/km2: 305

09. Hoeksche Waard

Oppervlakte: 522 km2

Aantal inwoners: 562.608
Inwoners/km2: 1.079

27. Holland Rijnland

Oppervlakte: 1.458 km2

Aantal inwoners: 766.818
Inwoners/km2: 526

20. Metropoolregio Eindhoven

Oppervlakte: 362 km2

Aantal inwoners: 231.752
Inwoners/km2: 641

21. Midden-Holland

Oppervlakte: 1.549 km2

Aantal inwoners: 518.173
Inwoners/km2: 335

12. Noord- en Midden-Limburg

Oppervlakte: 1.497 km2

Aantal inwoners: 668.785
Inwoners/km2: 447

17. Noord-Holland Noord

Oppervlakte: 1.361 km2

Aantal inwoners: 2.162.397
Inwoners/km2: 1.589

29. Noord-Holland Zuid

Oppervlakte: 525 km2

Aantal inwoners: 183.817
Inwoners/km2: 350

13. Noord-Veluwe

Oppervlakte: 1.307 km2

Aantal inwoners: 611.099
Inwoners/km2: 468

18. Noordoost-Brabant

Oppervlakte: 756 km2

Aantal inwoners: 241.244
Inwoners/km2: 319

10. Rivierenland (Fruitdelta)

Oppervlakte: 1.124 km2

Aantal inwoners: 2.347.331
Inwoners/km2: 2.089

30. Rotterdam-Den Haag

Oppervlakte: 1.049 km2

Aantal inwoners: 338.814
Inwoners/km2: 323 

11. Stedendriehoek/Cleantechregio

Oppervlakte: 1.504 km2

Aantal inwoners: 627.848
Inwoners/km2: 418

15. Twente

Oppervlakte: 1.171 km2

Aantal inwoners: 941.510
Inwoners/km2: 804

24. U10/U16

Oppervlakte: 1.671 km2

Aantal inwoners: 703.071
Inwoners/km2: 421

16. West-Brabant

Oppervlakte: 1.904 km2

Aantal inwoners: 523.653
Inwoners/km2: 275

07. West-Overijssel

Oppervlakte: 1.835 km2

Aantal inwoners: 382.304
Inwoners/km2: 208

04. Zeeland

Oppervlakte: 661 km2
Aantal inwoners: 599.025
Inwoners/km2: 906

25. Zuid-Limburg

Oppervlakte: 1.217 km2

Aantal inwoners: 298.534
Inwoners/km2: 245

06. Achterhoek

DE 30 REGIO’S
Overzicht van de 30 regio’s van de 
regionale energiestrategieën, geordend 
op aantal inwoners per vierkante 
kilometer, van laag naar hoog.
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STAND VAN ZAKEN
Inventarisatie stand van zaken van de concept 
RES’sen, september 2019, op basis van door de 
RES’sen verstrekte gegevens over: ruimtelijke 
inpassing, de fase waarin de RES verkeert en de 
regio-overschrijdende samenwerking. Op basis 
van de beschikbaar gestelde informatie, zitten 
alle RES’sen nog in de fase van de opstart dan 
wel kwantitatieve analyse.

01. Energie voor Drenthe | augustus 2019
02. Friese energiestrategie | oktober 2017
03. Transitievisie Warmte Startnotitie Goeree-Overflakkee | april 2019
04. Regionale Energiestrategie Zeeland | 28 juni 2019
05. Regionale Energiestrategie Groningen | juli 2019
06. Achterhoek
07. Regionale Energiestrategie West-Overijssel |16 april 2019
08. Startnotitie RES Flevoland | juli 2019
09. Hoeksewaard | april 2018
10. Rivierenland (Fruitdelta) | 4 juli 2018
11. Cleantechregio | juli 2019
12. Noord en Midden Limburg | 2015
13. Routekaart Klimaat Neutrale Regio Noord-Veluwe | 2015
14. Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | april 2019
15. Twentse Energiestrategie |12 februari
16. Ons2050 West-Brabant | mei 2017
17. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord | 27 juni 2019
18. Noordoost Brabant | 2 februari 2019
19. Energievisie regio Food Valley | december 2017
20. RES Metropoolregio Eindhoven
21. Verkenning energietransitie Midden Holland | mei 2017
22. Hart van Brabant
23. Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen
24. Energietransitie Regio U16 | 21 Dec 2018
25. Parkstad Limburg Energie Transitie | 11 maart 2019
26. Amersfoort
27. Energieakkoord Holland Rijnland | 27 september 2017
28. Transitievisie Warmte 1.0 Drechtsteden | februari 2019
29. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid | 27 juni 2019
30. Energieperspectief 2050 regio Rotterdam-Den Haag | september 2019

* Informatie zoals van de regio’s ontvangen. 
* Informatie online gevonden - zie colofon.

Regio-overschrijdende samenwerking

Fase: Kwantitatieve analyse

Fase: Conceptontwikkeling

Ruimtelijke uitwerking reeds aanwezig

Fase: Opstart

Geen informatie beschikbaar

Grens regionale energiestrategie

Legenda

Overzicht regionale energiestrategieën
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WE CONSTATEREN – DE OPGAVES
Tijdens de GO!RES bijeenkomsten bespra-
ken we de kern van de opgave: hoe wordt 
de opgave geformuleerd en hoe verhoudt 
deze zich tot het Klimaatakkoord? Hoe ver-
loopt de formulering van de opgave van de 
RES op governance niveau? Is de verdeling 
van de opgave naar regio wel de juiste? Wat 
gaat er wel goed en wat kan er beter?

ENERGIE = RUIMTE
Ruimte in Nederland is beperkt en de 
ruimtelijke impact van de energietransitie 
is enorm. Daarom moet de kwaliteit van de 
ruimte centraal staan in het zoeken naar 
oplossingen voor de energietransitie en 
klimaatadaptatie. Iedereen is zich hiervan 
bewust, maar een aanpak of methode 
om de ruimte als speelveld te bewaken 
ontbreekt. Het definiëren van de kwaliteit 
van de leefomgeving en hoe deze in de RES 
kan worden vastgelegd is nog onduidelijk. 
Vooralsnog wordt dit vooruitgeschoven 
naar de lokale overheden in de volgende 
processtap. Met de snelheid waarmee de 
RES tot stand moeten komen, staat het 
zorgvuldig doorlopen van processen onder 
druk en daarmee de kwaliteit van onze 
leefomgeving. Dit moet anders: je kan het 
maar één keer goed doen en daarvoor is 
een zorgvuldig proces met gebiedsgerichte 
benadering nodig, waarbij onder andere 
cultuurhistorische waarde als onderdeel van 
de planontwikkeling wordt meegenomen 
om ruimtelijke kwaliteit en daarmee draag-
vlak vanuit samenleving beter te borgen. 
Ruimtelijke kwaliteit mag en kan geen sluit-
stuk vormen, maar moet een volwaardig en 
integraal onderdeel van de RES zijn.
De discussie vernauwt zich tot “CO2 versus 
km2”, terwijl de waarde van ruimte centraal 
zou moeten staan. De RES is méér dan 
een bestuurlijke klus of een rekenexercitie 
waarbij energie en ruimte met elkaar con-
flicteren. Het zou een proeve van integrali-
teit moeten zijn – een van de belangrijkste 
uitdagingen op alle schaalniveaus van 
gemeente en provincie tot het Rijk. Het 
feit dat het ministerie van EZK over het 
Klimaatakkoord gaat en het ministerie van 
BZK over de NOVI maakt de integraliteit 
tot een extra uitdaging op Rijksniveau. Dat 
ontwerp hierin instrumenteel kan zijn, tonen 
de presentaties van ontwerpers tijdens de 
GO!RES bijeenkomsten aan. 

AMBITIE
In het nationale Klimaatakkoord zijn haal-
bare, realistische doelen benoemd – deze 
kunnen nog veel ambitieuzer. Hoe ambi-
tieus, dat kan de ontwerpende vakwereld 
ons vertellen, want zij kan schijnbaar 
onhaalbare opgaven voorstelbaar maken. In 
‘Energie & Ruimte – een nationaal perspec-
tief’ hebben een aantal vooraanstaande 
ontwerpbureaus al een voorschot gegeven 
op mogelijke ruimtelijke scenario’s om 
de klimaatafspraken te realiseren. In een 

recente samenwerking met een aantal 
ontwerpbureaus gaat het College van 
Rijksadviseurs nog een stap verder: in 
zeven ‘principes’ daagt ze het Rijk uit om 
tot een ambitieuzer scenario te komen, 
ondersteund door data en kaartbeelden 
die de haalbaarheid en de inpasbaarheid 
van de ontwerpen aantonen. “Ontwerp 
kan helpen om een mogelijk toekomst-
beeld te verbeelden.” De uitdaging is 
om op kwantitatief en kwalitatief niveau 
de lat hoger te leggen dan alleen het 
behalen van de Parijse klimaatdoelen. In 
de grote transities waar we voor staan, 
zullen we alleen met een ambitieuze 
ontwerphouding tot oplossingen komen 
die passen bij ons landschap en waar 
we later met trots op kunnen terugkij-
ken. Het risico van het huidige proces 
is juist dat de ambitie, uit strategische 
overwegingen en door het opdelen van 
de opgaven, zo behoudend mogelijk 
wordt geformuleerd: “klein denken, 
geeft kleine oplossingen”.

VERDWENEN OPGAVEN
In de uitwerking van het Klimaatakkoord, 
is de K van klimaatadaptatie verdwenen. 
Het is onduidelijk waar deze gebleven 
is en welk schaalniveau hier verant-
woordelijkheid voor neemt. In sommige 
RES’sen zien we klimaatadaptatie terug, 
in andere niet. Dit terwijl klimaatadap-
tatie evenals energietransitie een zaak 
is van alle schaalniveaus – behalve 
inpassing op wijk- en buurtniveau, is een 
aanpak nodig op gemeentelijke, regio-
nale, landsdelige en nationale schaal. 
Er is een richtinggevend perspectief 
nodig, wat klimaatadaptatie verbindt met 
energietransitie. We kunnen het ons niet 
veroorloven om deze opgave te negeren: 
“maak van klimaatadaptatie een positief 
verhaal, want breder maakt beter!”
Behalve klimaatadaptatie komen ook de 
drie belangrijkste en meest uitstotende 
sectoren niet, dan wel onvoldoende aan 
de orde in de RES: landbouw, industrie 
en mobiliteit. Het voortouw om hier tran-
sities te bereiken ligt onvermijdelijk bij 
het Rijk. Hoewel de oplossingen regio-
naal zullen verschillen, kunnen deze the-
ma’s niet op regionaal niveau aangepakt 
worden. Het is duidelijk dat de verbin-
ding tussen de regionale RES en de nati-
onale opgaven moet worden gemaakt.

RICHTINGGEVENDE VISIE 
Er zit spanning tussen de RES en het 
Klimaatakkoord. Er zijn geen duide-
lijke afspraken over het opdelen van 
de opgave en hoe we die verdeling 
gaan aanpakken. Daardoor is het nog 
onduidelijk hoe de som der delen – de 
RES – op gaat tellen tot het geheel – de 
nationaal geformuleerde doelen. Op 
regionaal schaalniveau is de vraag: wie 
laat wie het voortouw nemen? Iedereen 
lijkt in afwachting te zijn van andermans 

initiatief. Het ontbreekt aan visie en regie 
vanuit de verschillende overheidslagen. 
Het is aan de RES om enerzijds te roeien 
met de riemen die er zijn, en anderzijds 
de krachten te bundelen om samen met 
het Rijk op zoek te gaan naar sturing en 
ordening op hogere schaalniveaus. Er 
is grote behoefte aan méér dan een stip 
op de horizon: een heldere, richtingge-
vende visie is noodzakelijk om tot een 
succesvolle energietransitie te komen. 
Om hierin koers te kunnen houden is ook 
eigenaarschap nodig: het Rijk moeten 
handelen! Met het Klimaatakkoord is een 
breed maatschappelijk gedragen doel-
stelling geformuleerd, waar de nationale 
overheid zich uiteindelijk grotendeels 
aan heeft gecommitteerd. De rol van het 
Rijk moet nu meer zijn dan het faciliteren 
van een proces: er is richting vereist op 
specifieke oplossingen en verantwoor-
delijkheid voor de hoofdstructuur. Rijk 
en regio kunnen die hoofdstructuur 
gezamenlijk definiëren.

BESPAREN 
Met besparen is ontzettend veel winst 
te behalen. Meer besparing betekent 
een minder grote energievraag en 
dus minder ruimtelijke impact van de 
energietransitie. Dit lijkt een win-win, 
maar toch krijgt besparing veel te weinig 
aandacht in de energietransitie en de 
strategieën die worden ontwikkeld om 
de klimaatdoelen te halen. Dit ter-
wijl besparen – zeker op termijn – ook 
financieel aantrekkelijk is en dus kansen 
biedt voor de burger en de maatschap-
pelijke acceptatie van de energietran-
sitie. Zowel Rijk als regio zullen daarom 
besparing moeten omarmen, agenderen 
en operationaliseren, als noodzaak om 
de gestelde klimaatdoelen te beha-
len. Over de volgordelijkheid – eerst 
verduurzamen dan besparen, of parallel 
– is discussie, over de noodzakelijkheid 
van besparen niet.

PUBLIEK BEZIT
De energietransitie verandert de wereld 
om ons heen, overal. De RES gaan ons 
dus allemaal aan. Tegelijkertijd consta-
teren we: ”de miscommunicatie tussen 
overheid en burger is mega!” De RES 
dreigt een pauzenummer te worden: 
ontwikkelingen stokken in afwachting 
van de uitslag van ‘het proces’. Kleine 
lokale overheden wachten op wat “de 
RES over ze uit gaat storten”. De burger 
die graag een bijdrage wil leveren aan de 
energietransitie, vindt zijn weg niet naar 
bestaande programma’s en subsidies. 
Dit werkt ontmoedigend en moet anders. 
Lokale overheden en goedwillende 
burgers hebben nood aan informatie en 
inspiratie. Gemeenten voelen dit en zijn 
op zoek naar handvaten om bewoners 
mee te krijgen. Iedereen begrijpt dat er 
ruimte moet zijn om op grote schaal te 

kunnen participeren in de RES, want het 
is uiteindelijk mensenwerk en participa-
tie en coalitievorming zijn belangrijk om 
tot een beweging te komen van mensen 
die iets willen én kunnen. De rol van 
gemeente als inspirator en facilitator 
komt nog niet goed van de grond. Hier 
ligt een taak voor ontwerpers: zij kunnen 
hiertoe kaders en inspiratie bieden.

DE BUREN
Nederland houdt niet op bij de grens. 
Dit geldt voor veel opgaven, maar zeker 
voor de energietransitie. De opgaven 
direct over de grens, in Vlaanderen en 
Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld, zijn 
niet heel veel anders dan die bij ons; 
wind op zee heeft ook consequenties 
voor Europese vissers. Zonder overleg 
zullen vooral negatieve grenseffecten 
optreden, zoals het strategisch plaat-
sen van ruimte claimende en horizon 
vervuilende energieoplossingen. Alleen 
door middel van grensoverschrijdende 
samenwerking kunnen kansen, zoals het 
gebruik maken van elkaars potentie en 
de stabilisatie van netwerken, worden 
benut. Het is noodzakelijk niet af te 
wachten wat de buren doen, maar juist 
zelf ervaring op te doen en samen tempo 
te maken, zodat we van elkaar kunnen 
leren. Overheden werken nu vertragend 
voor initiatieven vanuit de samenleving 
omdat de kaders nog niet bepaald zijn. 
Binnen flexibele kaders zou er meer 
ruimte moeten zijn om, met elkaar, te 
kunnen experimenteren.

STAD VS PLATTELAND 
Stad en land hebben elkaar nodig, 
voor tal van sociaaleconomische en 
ecologische aspecten, maar zeker in de 
energietransitie. De tweedeling tussen 
stad en platteland dreigt echter steeds 
groter te worden. Het platteland heeft 
het gevoel de achtertuin te zijn waar 
stadse problemen worden opgelost. 
Juist in het open landschap zal de ener-
gietransitie zichtbaar worden. Daarom is 
het belangrijk om een dialoog op gang 
te brengen over lusten, lasten, kansen 
en uitdagingen – alleen in samenspraak 
kunnen stad en platteland tot kwalitatie-
ve en wenselijke oplossingen komen.
Extra uitdaging is dat de eigendoms-
verhoudingen tussen publiek en privaat 
grondbezit vaak dusdanig in elkaar 
zitten, dat een kleine groep grondbezit-
ters profiteert van een breed maat-
schappelijk ongenoegen – denk aan 
de ‘zonneveld cowboys’. De land- en 
tuinbouwsector heeft met haar activitei-
ten bovendien een grote impact op de 
kwaliteit van de leefomgeving, en draagt 
in deze transitie dus een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Een dialoog hier-
over, waaraan ook het Rijk deelneemt, is 
noodzakelijk om de RES te laten slagen.

WE CONSTATEREN
Dat de vertaling van de Parijse 
klimaatafspraken naar een nationaal 
Klimaatakkoord onze leefomgeving 
totaal zal veranderen;

Dat de uitvoering van deze veranderingen 
middels de RES een bureaucratische uitruil- 
en rekenexercitie dreigt te worden tussen 
overheden en andere betrokken partijen;

Dat de ruimtelijke impact van het 
Klimaatakkoord en het bewaken van 
ruimtelijke kwaliteit vooralsnog wordt 
neergelegd bij de lokale overheden;

Dat de hiertoe benodigd bestuurlijke visie 
en ambitie op Rijksniveau node mist en 
de energietransitie richtingloos dreigt te 
worden aangegaan; 

Dat het benodigde maatschappelijk 
draagvlak voor de energietransitie nog 
onvoldoende is;

Dat slechts een deel van de opgaven uit het 
Klimaatakkoord in de RES ondergebracht is.
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STAD VS PLATTELAND
Stad en platteland hebben elkaar nodig, 
de tweedeling hiertussen dreigt echter 
steeds groter te worden.
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WE STELLEN – DE OBSTAKELS
Welke obstakels ondervinden  
de deelnemers aan de GO!RES 
bijeenkomsten bij het formuleren  
van de RES? 
Wat zeggen de regionale conclusies 
over het nationaal beleid: gaat het 
Klimaatakkoord op deze manier lukken? 
Welke rol speelt ontwerpend onder-
zoek in het hele proces? Hoe staat het 
met innovatieve technologie? Is er vol-
doende ruimte voor burgerparticipatie?

KENNIS & VAARDIGHEDEN
Het ontbreekt veel lokale en regionale 
overheden aan ambtelijk en bestuur-
lijk vermogen en de capaciteit voor 
de uitvoering van de RES; men voelt 
zich niet opgewassen tegen deze taak. 
Bovendien is de RES qua regionale 
samenstelling te veelsoortig om tot 
voldoende onderlinge afstemming te 
komen: circa vijf RES’sen in Zuid-
Holland en één in Groningen, soms 
ook provinciegrens overschrijdend. 
Dit resulteert in te veel aandacht voor 
het proces en te weinig voor techno-
logische kennis, ontwerpvaardigheid 
en bestuurlijke kunde. Het lukt de 
gemeenten niet hun rol te pakken. Ook 
op regionaal en nationaal niveau is er 
grote behoefte aan kundige bestuur-
ders, immers: “de gemeenten kunnen 
niet zelf warmtenetten aanleggen.” 
De behoefte aan kennis en kunde 
was de rode draad tijdens de GO!RES 
bijeenkomsten. Men vond het prettig 
ervaringen met elkaar te delen en 
vragen aan elkaar te kunnen stellen. 
Programmabureau NPRES vervult 
nu nog niet de behoefte als het loket 
voor betrokken partijen. 

BESTAANDE BEPERKINGEN 
Bestaande planologische beperkin-
gen zijn een selffulfilling prophecy 
aan het worden. Veel geluidsnormen, 
milieubeperkingen, stikstofdeposi-
ties et cetera stammen uit de tijd van 
vóór de energietransitie en hebben 
de insteek om de groei van hinder te 
beperken. De regels die erop gericht 
zijn om oude structuren binnen de 
perken te houden, zitten een noodza-
kelijke omwenteling in het denken over 
hinder in de weg. Vooral de provincies 
worstelen met juridische procedures 
voor deze noodzakelijke paradigmaver-
schuiving. Noodzakelijk, omdat anders 
de bestaande situatie dominant voor de 
toekomst wordt, met een “landscape 
from hell” als resultaat. Een effectief 
plan van aanpak, terug redenerend 
vanuit een wenselijk toekomstbeeld, 

WE STELLEN 
Dat de RES een neutrale samenwerkingsvorm 
is, die zal moeten worden verankerd in lokale 
politieke besluiten; 

Dat de capaciteiten en de mankracht om de 
energietransitie aan te kunnen binnen het 
ambtelijk apparaat van lokale overheden 
veelal ontbreekt;

Dat bestaande beperkingen in de ruimtelijke 
ordening, innovatieve en kwalitatief goede 
oplossingen in de weg staan; 

Dat de gigantische tijdsdruk een risico 
vormt voor het zorgvuldig doorlopen van 
de energietransitie, waardoor het wegen 
van de ruimtelijke impact een sluitstuk 
dreigt te worden; 

Dat de energietransitie zonder maatschap- 
pelijk draagvlak mislukt;

Dat de RES zonder klimaatadaptatie en 
zonder het adresseren van alle opgaven uit 
het Klimaatakkoord onvolledig is.

met doorslaggevende keuzemomenten 
en duidelijke handelingsperspectieven, 
zorgt voor een omslag in het denken. 
Kenmerkend voor een transitie is de 
uitfasering van het oude systeem, 
waarbij er tijdelijk twee systemen naast 
elkaar moeten bestaan. Dit zorgt voor 
een extra ruimteclaim waarin keuzes 
gemaakt moeten worden.

INTERACTIE TUSSEN SCHALEN
De RES moet concreet invulling geven 
aan de nationale klimaatafspraken. 
Of alle dertig RES’sen straks optellen 
tot de nationale doelen, blijft voorals-
nog onduidelijk, en ook hoe de RES 
zich verhoudt tot bijvoorbeeld het 
wijkniveau (WES) en buurtniveau (BES), 
maar ook tot Provinciaal, landsde-
lig of nationaal niveau (PES, LES en 
NES). Op lokaal niveau gebeurt er al 
veel, vanuit burgers of in particulier 
opgerichte samenwerkingsverban-
den. De optimale systeemgrootte voor 
verschillende deelonderwerpen is nog 
niet uitgekristalliseerd en moet juist 
ook onderzoekend worden bepaald. 
Ontwerp kan daaraan zeer dienstbaar 
zijn. De RES zou een verbindende 
factor moeten zijn voor stadsdelen, 
wijken en buurten, maar is dat nu 
niet. De inpassing van WES, BES, RES 
in omgevingsvisies (en daarmee de 
verbinding met andere opgaven) is 
ook niet duidelijk: wie is sturend en 
wie is volgend? 

BESTUURLIJKE LEGITIMATIE 
Het Rijk heeft in het nationale 
Klimaatakkoord het primaat bij de 
maatschappelijke partijen gelegd en 
ook de consequenties van het akkoord 
in grote mate via de RES bij lokale over-
heden neergelegd. De RES wordt vaak 
opgevat als een overheveling van de 
uitvoering van internationaal klimaataf-
spraken naar de lokale schaal, die daar 
feitelijk weinig over te zeggen heeft. 
De RES vooronderstelt bestuurlijke 
legitimatie, echter, de meeste van 
de 30 regio’s zijn niet per definitie 
democratisch gekozen. Dit betekent 
dat de raden en staten onvoldoende 
zijn toegerust om onderling de juiste 
keuzes te maken. Het proces van 
plannen maken en ambities formuleren 
gaat vaak nog wel, maar het verdelen 
van de pijn wordt letterlijk en figuurlijk 
een pijnpunt. Hoe worden de lusten en 
de lasten verdeeld en wat betekent dit 
voor de verankering van de geformu-
leerde ambities en stappenplannen? De 
RES is nog niet overal ver genoeg om 
hier een sluitend antwoord op te geven, 
maar duidelijk is al wel dat bestuurlijke 

verankering een belangrijk obstakel is 
op weg naar een succesvolle RES. 

HOOGSPANNING
De tijdsdruk op de totstandkoming van 
de RES is gigantisch: een half jaar na 
ondertekening van het Klimaatakkoord, 
moeten de eerste concepten gereed 
zijn en een half jaar later moet de RES 
1.0 opgeleverd worden. Tegelijkertijd 
moet er per regio nog ontzettend 
veel in kaart worden gebracht: naast 
de bestuurlijke en procesorganisatie 
moet ook energieverbruik, -behoefte 
en -potentie worden bepaald. RES is 
een snel rijdende trein en alle extra 
werkzaamheden lijken te vertragen. 
Deze hoogspanning op het proces en 
de beschikbare tijd verengt de RES 
zodanig dat er alleen ruimte is voor de 
meest basale onderdelen, die dusdanig 
abstract blijven dat ze ongetwijfeld veel 
weerstand gaan oproepen. Ruimtelijk 
ontwerp wordt gezien als vertragende 
factor, terwijl juist tijdig rekenen én 
tekenen zorgt voor een beter inzicht in 
wat wel en niet mogelijk en wenselijk is. 
Het vroegtijdig inzichtelijk maken van 
oplossingen en mogelijke ruimtelijke 
combinaties, vergemakkelijkt daarnaast 
de maatschappelijke betrokkenheid en 
voorkomt maatschappelijke weerstand 
later in het proces. 

NETBEHEERDERS
Hoe betrek je het bedrijfsleven en de 
vertegenwoordigende organisaties? 
De netbeheerders zitten niet altijd aan 
tafel bij de RES, terwijl ze cruciaal zijn 
in verband met het netwerk. Er moet 
een emancipatie plaatsvinden bij de 
kabelaars en technici uit de energie-
sectoren om ze te betrekken bij de 
RES, maar dat lukt op regionaal niveau 
nog onvoldoende. Het Rijk moet hierin 
handelen, net zoals dat ooit gebeurde 
bij de spoorwegen, die indertijd zijn 
genationaliseerd en later weer deels 
verzelfstandigd. Met andere woorden: 
concessiestructuren die nu niet 
mogelijk zijn, zullen moeten worden 
ontwikkeld en dat is niet haalbaar als 
de bal alleen bij de regio’s ligt. Het Rijk 
wil vooralsnog alleen minimale aan-
passingen maken – het is aan de RES 
om een signaal af te geven dat dit niet 
voldoende is. Immers: de logica van de 
ondergrondse infrastructuur bepaald 
de kwaliteit van het landschap erboven. 
Daarom is een integrale afweging van 
kosten en effecten van maatrege-
len – sociaal, economisch, ruimtelijk 
– noodzakelijk.

HAKKEN EN SPAANDERS 
Technologische doorbraken zijn de 
afgelopen decennia richtinggevend 
geweest in de klimaat- en energie-
aanpak. Echter, de mogelijkheid van 
nieuwe technologische doorbraken 
veroorzaakt nu enerzijds angst om ver-
keerde systeemkeuzes te maken “waar 
je later niets aan blijkt te hebben”, en 
wordt anderzijds als excuus gebruikt 
ingrijpende oplossingen uit te stellen 
in afwachting van “die ene techno-
logische doorbraak”. Die angst kan 
dusdanig verlammend werken, dat 
er helemaal geen keuzes worden 
gemaakt – dat maakt de druk op het 
maken van de “juiste” keuze alleen 
maar groter, wat leidt tot een nog 
langere overweging… Om uit die spiraal 
te komen, moeten met de huidige 
kennis van zaken nú beslissingen 
worden genomen. Het is onvermijde-
lijk dat daarin sommige keuzes later 
herzien moeten worden: waar gehakt 
wordt vallen spaanders.

KORRELGROOTTE
Het is de vraag wat een ‘kwaliteit 
uitlokkende’ eenheid voor bepaalde 
onderwerpen is: de korrelgrootte voor 
de efficiëntie van verschillende deel-
onderwerpen is nog niet helder. Een 
aanpak op de schaal van een woning, 
een straat, of een wijk heeft zichtbaar 
andere uitkomsten. Deze ‘kwaliteit 
uitlokkende’ eenheid is ook niet 
automatisch de beste systeemschaal. 
Met andere woorden: schaal van de 
regio is zeker niet altijd de schaal waar 
de “juiste” oplossingen liggen. Dit 
betekent een continue behoefte aan 
samenwerking tussen alle overheids- 
lagen, de verschillende regio’s, het 
Rijk, de buren en de technische en 
ontwerpende vakwereld, om te komen 
tot een kwalitatief hoogwaardige ener-
gietransitie. Het ontbreekt tot op heden 
aan een structuur voor dergelijke 
samenwerkingsverbanden. 



ENERGIE-INFRASTRUCTUUR 
& NETBEHEERDERS
De regio’s van de netbeheerders en 
de bestaande energie-infrastructuur, 
overschrijden de grenzen van de RES regio’s.

Buisleidingennetwerk

Elektriciteitsnetwerk (inclusief onherroepelijke uitbreidingen)

Grootschalige windenergiegebieden op zee

Legenda

Bestaand energienetwerk

Regionale netbeheerders

Windenergiegebied routekaart 2030

Stedin

Liander

Enexis

Westland Infra

Enduris

Coteq Netbeheer

RENDO Netwerken

Grens regionale energiestrategie

22



2524 25252424



2726

WE BEPLEITEN – DE OPLOSSINGEN
Tot welke mogelijke oplossingen om de 
RES tot een succes te maken kwamen 
we tijdens de GO!RES bijeenkom-
sten? Wat is de rol en meerwaarde 
van ontwerp in de totstandkoming 
van de RES? Hoe kan ontwerp helpen 
bij het formuleren van doelen? 
Welke rol speelt ontwerp in het 
maatschappelijk debat? 

PROGRAMMA AANPAK
Er is grote behoefte aan een nationaal 
programma voor de uitvoering van 
de energietransitie. Nationaal als in: 
samenwerkende overheden. Zeker 
voor wat betreft de onderwerpen met 
een grote ruimtelijke impact is een 
landelijke programma aanpak noodza-
kelijk – een aanpak waarbij overheden, 
met een brede vertegenwoordiging 
van ruimtelijke en technische exper-
tise, binnen een duidelijk omschreven 
doel samenwerken aan gezamenlijke 
visievorming door de schalen heen. 
Voorbeelden voor een dergelijke 
aanpak zijn: Zwakke Schakels, een 
programma om de zwakke plekken 
in de kustverdediging op te lossen; 
of Ruimte voor de Rivier, waar grote 
nationale doelen voor het verlagen van 
de rivierstand verbonden worden aan 
lokale en regionale opgaves met vaak 
fantastische nieuwe landschappen als 
resultaat. 

DEPOLITISEREN
De energietransitie is een politieke 
kwestie. Voor de één is het vooral-
eerst een verdelingsvraagstuk, voor de 
ander een systeemvraagstuk, of juist 
een inpassingsvraagstuk. De kunst 
is de doelen te ‘depolitiseren’, of om 
Wim Kuijken te parafraseren: “Meer 
Buitenhof, minder Binnenhof.” Kuijken 
benoemde als oud-deltacommissaris 
het belang van bestuurlijke continuï-
teit óver de politieke waan van de dag 
heen, immers: je kan met een samenle-
ving niet een transitie van 20 á 30 jaar 
door, wanneer je start met polarisatie. 
Dit betekent dat er een proces moet 
worden ingericht waarbij maatrege-
len kunnen worden onderzocht in een 
apolitieke sfeer, waarbij met kennis, 
kunde en inzicht zaken naast elkaar 
gezet worden door vakmensen met 
afstand tot de politiek. Vervolgens 
kunnen bestuurders op basis hiervan 
keuzes maken. Een dergelijke bena-
dering wekt ook meer vertrouwen 
bij de burger.

VERBINDING
Het maken van een RES is een inge-
wikkelde ambtelijke en bestuurlijke 
klus, maar niet te vergeten ook een 
maatschappelijke opgave: er zijn 
ontzettend veel partijen bij dit proces 
nodig. Om alle partijen te betrekken, 
kunnen ontwerpers de ruimtelijke con-
sequenties van oplossingen inzichtelijk 
maken. Inpassing in het landschap 
wordt dan geen sluitpost, maar het 
startpunt van een integraal proces om 
noodzaak, ruimtelijke kwaliteit en het 
koppelen van verschillende opgaven 
hand in hand te laten gaan. Ontwerp 
verbindt de verschillende partijen bij 
de energietransitie: door te vertalen 
en verbeelden kan ontwerp een brug 
slaan tussen standpunten, wensen 
en ambities. Zo kunnen plotselinge 
dwarsverbanden ontstaan die leiden 
tot innovatieve oplossingen en nieuwe 
inzichten en ontstaat er een ‘coalition 
of the willing’. Dergelijke coalities zijn 
op alle verschillende niveaus voor-
waardelijk voor het slagen van de 
energietransitie en onontbeerlijk voor 
het vereiste maatschappelijk draag-
vlak. Er zijn goede voorbeelden van 
de kansen die energietransitie biedt: 
het energiezuinig maken van woonge-
bouwen in collectief bezit (VvE’s) kan 
bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een 
forse verbetering van de woonkwali-
teit. Door te isoleren en slim gebruik te 
maken van beschikbare energie zetten 
VvE’s met behulp van een architect 
de eerste logische stappen op weg 
naar een energieneutrale toekomst. 
Het gezamenlijk zoeken naar concrete 
oplossingen op wijkniveau draagt bij 
aan begrip en voorkomt een not-in-
my-backyard houding.

COMBINATIES: 1+1=3
De energietransitie is niet de enige 
opgave in de regio’s. Vaak ligt de 
motivatie voor ruimtelijke ingrepen 
heel ergens anders. Goed ruimte-
lijk ontwerp is in staat verschillende 
agenda’s met elkaar te verbinden en 
slaat daarmee een brug tussen ver-
schillende vraagstukken. Op sommige 
schaalniveaus lijkt dit al te lukken: op 
gebouwniveau, waar bijvoorbeeld door 
toepassing van een warmte plafond 
ineens ramen tot de grond mogelijk 
zijn, met meer licht en uitzicht; tot op 
straatniveau waar groen in plaats van 
parkeerplekken de klimaatadaptatie 
bevordert en de leefomgeving sterk 
verbetert. De ontwerpende vakwe-
reld is van nature instrumenteel in 
het zoeken naar combinaties en het 
leggen van innovatieve verbindingen. 

Uiteindelijk landt alles in de ruimte en 
ontwerpers kunnen de verschillende 
ruimteclaims inzichtelijk maken.

TECHNIEK & ONTWERP 
Techniek en ontwerp moeten hand 
in hand gaan in deze energieopgave: 
samen kunnen zij een belangrijke 
bijdrage leveren aan de energietransi-
tie. Er is vreemd genoeg veel afstand 
tussen deze twee groepen ingenieurs. 
Echter, als hun opdrachtgevers de 
noodzakelijke verbinding niet zien, 
moeten beide beroepsgroepen hier 
zelf een stap in zetten. De samen-
werking tussen techniek en ontwerp 
maakt het een stuk makkelijker om het 
bedrijfsleven en de nieuwe energie-
ondernemers bij het transitieproces 
te betrekken. Deze partijen ontbreken 
nu nog te vaak aan tafel bij de RES. 
Het gevaar dreigt bovendien dat er 
kansen worden gemist, zoals het over 
het hoofd zien van alternatieven, zoals 
thermische energie uit oppervlakte-
water of geothermie en combinaties 
daartussen. Veel technologie is 
bovendien nog in ontwikkeling of moet 
nog getoetst worden. Tel daarbij op de 
kennisachterstand bij gemeenteraads-
leden en we steggelen straks alleen 
over windmolens en zonnepanelen. 
Met de handen ineen kunnen ont-
werpers en ingenieurs alle mogelijke 
opties op een rijtje zetten.

ANALYSE
Ontwerpen is niet alleen tekenen: 
het is ook rekenen en analyseren van 
data. Ontwerp kan helpen bij het in 
kaart brengen van de kansen voor een 
gebied, met kosten en baten. Door de 
klimaatopgaven naast de bestaande 
opgaven in een gebied te leggen, 
kunnen ze aan elkaar worden verbon-
den. Zo worden door o.a. Arconiko en 
Plein06 de kansen voor klimaatadap-
tatie in Rotterdam Central District 
in kaart gebracht. Het gebied wordt 
nauwkeurig in kaart gebracht met 
behulp van analyses van hittestress, 
schaduw, zon en mogelijkheden 
tot waterberging. Door problemen 
(hittestress) te herformuleren naar 
uitdagingen (kans tot vergroening) met 
behulp analyses en rekenmodellen, 
ontwikkelen ontwerpers verschillende 
scenario’s op basis waarvan keuzes 
gemaakt kunnen worden.

VERBEELDING
Verbeelding en inspiratie zijn hard 
nodig om de energietransitie handen 
en voeten te geven en weloverwogen 
keuzes te kunnen maken. Ontwerp ver-

beeldt een mogelijke en soms moeilijk 
voorstelbare toekomst. Ontwerpers 
kunnen verschillende scenario’s 
uitwerken en ruimtelijk vormgeven, 
waarbij de toekomstbeelden naast 
elkaar gezet kunnen worden om zo 
tot weloverwogen keuzes te komen. 
In Nieuwkoop bijvoorbeeld worden 
met ‘toegevoegde realiteit’ mogelijke 
leefomgevingen getoond. Via een iPad 
zie je verschillenden scenario’s voor 
het huidige veenweidegebied en wat 
deze opleveren. Zo kan er op basis 
van beelden en feiten een discussie 
worden gevoerd en kunnen partijen tot 
weloverwogen keuzes komen. Het is 
daarom noodzakelijk dat de verbeel-
ding van mogelijke toekomstscenario’s 
aan de voorkant een plek krijgt in de 
RES en als middel wordt ingezet bij de 
formulering en uitwerking hiervan.

INTEGRALITEIT
Zonder visie, programma en randvoor-
waarden dreigt de energietransitie 
een aanslag op onze leefomgeving te 
worden. Ontwerpend onderzoek als 
integraal onderdeel van het afwe-
gingskader kan dit voorkomen, of in 
elk geval aangeven waar de pijn kan 
worden verzacht. Dit kan door het 
vertalen van de lokale potentie naar 
regionaal en nationaal niveau. Ja: er 
zullen functionele gebieden nodig 
zijn, maar waar, en hoe zien die eruit? 
In het poldermodel waarbij iedereen 
meepraat over alles, moeten juist 
de vakmensen het voortouw nemen 
en onderbouwd het debat voeden. 
Ontwerpend onderzoek is voorwaarde-
lijk voor het ontwikkelen van integrale 
oplossingen en breed gedragen beleid. 
“Zou er niet een Rijksbouwmeester 
voor de energietransitie moeten zijn? 
Is dat geen rol voor het College van 
Rijksadviseurs?”. Sector overstijgend 
ruimtelijk ontwerp brengt tegenge-
stelde belangen bijeen en zorgt voor 
verbinding tussen de grote transitieop-
gaven om gezamenlijk een verbouwing 
van Nederland te realiseren waar we 
achteraf trots op kunnen zijn – deze 
kans mogen we niet missen!

WE BEPLEITEN
Dat er een nationale programma-aanpak komt 
met procesgeld om governance en ruimtelijk 
ontwerp bij elkaar te brengen voor een 
succesvolle energietransitie;

Dat het Rijk het voortouw neemt in het maken 
van regio overschrijdende keuzes, zoals een 
energetische hoofdstructuur en de daarvoor 
benodigde financiering verzorgt.

Dat ruimtelijke kwaliteit een integraal 
onderdeel en een van de organiserende 
principes in de energietransitie wordt; 

Dat de ontwerpende vakwereld een 
belangrijke rol moet vervullen in het bewaken 
van ruimtelijke kwaliteit en het toetsen van de 
geformuleerde ambities;

Dat de overheid zich op alle lagen actief inzet 
om burgers te inspireren en te betrekken bij 
het proces van de energietransitie; 

Dat het Rijk de RES verbindt aan 
ruimtelijke overstijgende opgaven van 
industrie, landbouw, en mobiliteit, én de 
K van klimaatadaptatie.



ENERGIEPOTENTIE
Iedere regio heeft zijn eigen 
energiepotentie, het is de uitdaging deze 
potentie zo goed mogelijk te benutten.

Grens ens rregionale eneegionale eneegionale eneegionale eneegionale eneegionale energiegiestrategieegie

PPoottentie entie voor geotheoor geotheoor geotheoor geothermie gemiddeld mie gemiddeld mie gemiddeld tot hoogot hoog

BeBeBestaand taand warmmmttenetenetenetenet

Warmmttepotentieentie

Zonne-eneonne-eneonne-eneonne-eneonne-energie: Benut dagie: Benut dagie: Benut dagie: Benut dagie: Benut dagie: Benut dagie: Benut dakkken en onbenuten en onbenuten en onbenuten en onbenutte 
ElektriciElektriciElektriciElektriciElektriciElektriciElektriciElektricitteieieitspospotentieentieentie

Restwarmte vvan induan induan induan indusstrie (naar otrie (naar otrie (naar otrie (naar otrie (naar otrie (naar otrie (naar orde de van gan grrootte)

WindeneWindeneWindeneWindeneWindenergie: gie: gie: gie: gie: Kabels abels van windenean windenean windenean windenean windenergie gie 

WindeneWindeneWindenerrgie: Begie: Begie: Begie: Begie: Bestaande gtaande grrrootschalige schalige 

WindeneWindeneWindeneWindeneWindenerrrgie: gie: gie: gie: gie: gie: AAangeangewwezen grroooottschalige schalige schalige 

ttterreinen in beeinen in beeinen in beeinen in beeinen in besstaand beboutaand beboutaand beboutaand beboutaand bebouwwd gebiedd gebiedd gebiedd gebiedd gebiedd gebied

op op zzee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunee naar aanlandingspunttenenen

windenewindenewindenewindenergie-gebieden op gie-gebieden op gie-gebieden op gie-gebieden op gie-gebieden op zeeee

windenewindenewindenewindenewindenewindenergie-gebieden op land en gie-gebieden op land en gie-gebieden op land en gie-gebieden op land en gie-gebieden op land en gie-gebieden op land en zee

Legendaegendaegendaegendaegendaegenda
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STIMULERINGSFONDS  
CREATIEVE INDUSTRIE
Het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie is het rijkscultuurfonds 
voor architectuur, vormgeving en 
digitale cultuur. Door het inhoude-
lijk en financieel ondersteunen van 
ontwerpers, makers en instellingen 
in de creatieve industrie levert het 
fonds een wezenlijke bijdrage aan 
de kwaliteit van de professionele 
ontwerppraktijk. Vanuit een cultureel 
vertrekpunt maakt het fonds boven-
dien crossovers mogelijk naar het 
maatschappelijke en economische 
domein. Binnen de subsidieregelingen, 
maar ook binnen de programma’s die 
worden uitgevoerd voor de minis-
teries van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW), Buitenlandse 
Zaken (BZ) en Binnenlandse Zaken 
(BZK) faciliteert het Stimuleringsfonds 
interdisciplinaire samenwerking.

VERENIGING 
DELTAMETROPOOL
Vereniging Deltametropool is een 
onafhankelijk netwerk van personen 
en organisaties en heeft als missie: het 
stimuleren van een duurzame metro-
politane ontwikkeling van Nederland 
en van Nederlandse stedelijke regio’s, 
in een internationaal perspectief. Al 
sinds het Jaar van de Ruimte (2014) 
houdt Vereniging Deltametropool zich 
bezig met de energietransitie – een 
van de grote ruimtelijke transitieop-
gaven waar ons land nu voor staat. 
Naast input voor de NOVI via verschil-
lende kanalen (IPO en G4, Wij Maken 
Nederland) heeft deze betrokkenheid 
geresulteerd in de publicatie ‘Energie 
& Ruimte – een nationaal perspectief’, 
waarin onder regie en coördinatie van 
Vereniging Deltametropool door de 
vooraanstaande ontwerpbureaus op 
het gebied van de energiestransitie 
is onderzocht of we de klimaatdoe-
len van 2030 kunnen halen en wat de 
ruimtelijke impact hiervan zou zijn. Het 
antwoord is: Ja, we kunnen de doelen 
halen en dit heeft ontzettend grote 
ruimtelijke implicaties. In de publicatie 
wordt een mogelijk nationaal perspec-
tief geschetst waaruit dit blijkt.
Om een gevoel te krijgen voor de 
effictiviteit hiervan en het resultaat ten 
opzicht van de nationale klimaatdoe-
len, heeft Vereniging Deltametropool 
ook de regionale verkenningen voor de 
energietransitie die nu gedaan worden 
in kaart gebracht. Het resultaat is 
enerzijds positief, anderzijds alarme-
rend: er gebeurt al ontzettend veel op 
een goede, duurzame manier, echter, 
de som der delen vormt bij lange na 
geen antwoord op de gestelde doelen. 
Na dit geconstateerd te hebben, heeft 
Vereniging Deltametropool het initiatief 
genomen tot ‘pleidooi 2050’ waarin ze, 
bij monde van een gerespecteerd deel 
van de ruimtelijke vakwereld en enkele 
bestuurders, oproept tot een nationaal 
programma Energie & Ruimte. Dit 
pleidooi is op 3 juli j.l. tijdens de IABR 
aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter 
van het Klimaatakkoord.

ONTWERPPROGRAMMA  
ERFGOED EN RUIMTE
Het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie heeft, in opdracht van 
Ministeries OCW en BZK en in 
samenwerking met de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed (RCE), het 
ontwerpprogramma Erfgoed en 
Ruimte georganiseerd. Hierbinnen 
zijn de lijnen ‘Energietransitie in het 
landschap’ en ‘Klimaatadaptie in de 
stad’ uitgeschreven, gefaseerd over 
vier open oproepen. Het programma 
heeft een groot aantal interessante 
projecten opgeleverd. Deze dragen 
voorbeeldstellende ontwerpoplossin-
gen aan voor duurzame inpassing in 
het Nederlandse landschap, waarbij 
erfgoed een kans blijkt te zijn voor 
de energie- en klimaatopgave. Het 
inzichtelijk maken van de ontstaans-
geschiedenis van een plek kan deze 
opgaven van een concrete lokale 
context voorzien, die nodig is om tot 
een integrale gebiedsgerichte aanpak 
te komen. Dit ontwerpprogramma 
is onder inhoudelijke begeleiding 
afgerond met een publicatie, een 
film en een tentoonstelling onder 
de noemer ‘KEER’.

OVER
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COLOFON 

Deze publicatie is tot stand gekomen 
in opdracht van Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie.

PROJECTLEIDING,  
PRODUCTIE EN COÖRDINATIE
Vereniging Deltametropool

TEKST
Paul Gerretsen, Joep Klabbers, 
Yvonne Rijpers
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COLLAGES
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TEAM VERENIGING 
DELTAMETROPOOL:
Paul Gerretsen, Yvonne Rijpers, 
Alankrita Sarkar, Arjan Smits

TEAM STIMULERINGSFONDS 
CREATIEVE INDUSTRIE
Syb Groeneveld, 
Maarten Tas, Dominique Geelen, 
Anneloes van der Leun
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BRONNEN KAART 2 
‘STAND VAN ZAKEN RES’

Friese energiestrategie | oktober 2017: frieseener-
giestrategie.nl
 
Transitievisie Warmte Startnotitie Goeree-Overflakkee 
| april 2019:
www.goeree-overflakkee.nl/document.php?m=46&fi-
leid=239188&f=d434e54f8c11f9c5dc2a834721a539d-
b&attachment=0&c=214108
 
Regionale Energiestrategie West-Overijssel |16 april 
2019:
www.zwolle.nl/sites/default/files/20190404-
startnotitie-concept-res-west-overijssel.pdf
 
Hoeksewaard | april 2018:
www.waardmakers.nl/useruploads/files/
ruimtelijke_analyse_hw_energieneutraal_
beslismemo_16042018.pdf

Rivierenland (Fruitdelta) | 4 juli 2018:
fruitdelta.nl/wp-content/uploads/2018/07/Volledige-
presentatie-raadsbijeenkomst-4-juli-FruitDelta.pdf
 
Cleantechregio | juli 2019: 
www.cleantechregio.nl/werken-aan/
energietransitie/816-regionale-energie-strategie-res
www.cleantechregio.nl/images/energie-en-
duurzaamheid/Infographic_RES_Cleantech_Regio.pdf
 
Routekaart Klimaat Neutrale Regio 
Noord-Veluwe | 2015
www.broplan.nl/OV_Elburg/download/Route_Regio.pdf
 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | april 2019: 
alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/projecten/
regionale-energiestrategie/
 
Twentse Energiestrategie |12 februari:
www.regiotwente.nl/images/website/algemene_
informatie/nieuws/PDF/Twentse_Energiestrategie_
PR_19_feb.pdf
 
Ons2050 West-Brabant | mei 2017:
www.energietransitiewb.nl/rapport-energie-en-
ruimte-2/
 
Noordoost Brabant | 2 februari 2019:
www.cuijk.nl/bestanden/shared/documenten%20CGM/
Duurzaamheid/Startnotitie%20RES%20Brabant.pdf
 
Energievisie regio Food Valley | december 2017:
www.regiofoodvalley.nl/fileadmin/regiofoodvalley.nl/
nieuwsafbeeldingen-documenten/AP_11b_Startnotitie_
energievisie_RFV_v300818.pdf
 
RES Metropoolregio Eindhoven:
metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/energietransitie
 
Verkenning energietransitie Midden Holland | mei 2017:
www.odmh.nl/publish/pages/169/170727_rapport_
midden-holland-def_compressed.pdf
 
Hart van Brabant:
www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/
leefomgeving-en-milieu/duurzaam/regionale-energie-
en-klimaatstrategie
 
Regionale Energiestrategie (RES) Arnhem Nijmegen:
www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/
 
Energietransitie Regio U16 | 21 Dec 2018 :
www.utrecht10.nl/media/filer_public/7a/11/7a11f593-
ac17-40b4-8d2b-c49c4c2ec308/u16_def_rapport_
energieanalyse.pdf
 
Parkstad Limburg Energie Transitie | 11 maart 2019 :
parkstad-limburg.nl/2019/04/18/regionale-energie-
strategie-zuid-limburg-reszl/








