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In het open kritische debat
ontstaan niet alleen kennis
en noties van universaliteit
en burgerschap, maar ook
kunnen botsende particuliere
belangen en inzichten met

Energietransitie
als gebiedsontwikkeling
Zeg niet hoe het moet
maar laat zien hoe het kan

elkaar worden verenigd op
een manier die voor alle
deelnemers aanvaardbaar is.
Immanuel Kant (1724-1804)
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Woord vooraf
Langzamerhand daalt de waarheid in, ook onder
eerdere sceptici. We leven op te grote voet. Wat
zich in miljoenen jaren op onze planeet via trage
omzettingen aan energiebronnen heeft gevormd zijn
we nu in een paar honderd jaar versneld aan het
opbranden. Dat houden we niet vol, zeker niet als
de rest van de wereldbevolking ons voorbeeld gaat
volgen, en waarom zouden ze niet. Probleem is nog
niet de schaarste aan grondstoffen, er is nog veel
fossiel. Probleem is bovenal de door de CO2 -emissies veroorzaakte klimaatverandering. Tel daar de
bredere druk op het omliggende milieu bij op, zoals
vanwege de voortgaande ontbossing, de uitstoot van
stikstof en de met beide verbonden aantasting van
de soortenrijkdom en de opgave wordt duidelijk.
Wat eerst nog vooral abstract door wetenschappers
werd aangekaart, komt langzamerhand tastbaar via
veranderende weers- en natuuromstandigheden onze
leefwereld binnen. En dus moet het roer om, niet
richting een ‘lagere’, maar juist richting een ‘hogere’,
want meer bestendige levensstandaard.
Eigenlijk zou dat iedereen moeten aanspreken.
Wat kan er nu op tegen zijn om langer te leven met
schonere lucht, in een rijke natuurlijke omgeving, met
voldoende schoon water, levende bodems, duurzame
voedselzekerheid, op basis van hernieuwbare energiebronnen? Niets natuurlijk. Maar onderweg daar
naartoe moeten kortetermijnbelangen doorbroken
worden, nieuwe technologieën ontwikkeld, onder-
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linge manieren van wonen, vervoeren, kleden en
eten aangepast, vertrouwde ruimtes, landschappen en
manieren van geld verdienen anders ingericht. En dat
gaat niet vanzelf.

le samenhang, meervoudig ruimtegebruik, gebiedsontwikkeling, in permanente wisselwerking met een
meer nationale of zelfs internationale ‘systemische’
blik: niet óf-óf, maar én-én.

Anders dan bij de watersnoodramp van 1953, bij
de vondst van het aardgas in 1959, of bij de opeenvolgende golven van ruilverkaveling in de loop van
de vorige eeuw gaat het hier om kwesties die niet met
één majeure technisch-bestuurlijke fix te regelen zijn:
een superdijk voor de kust, de massale ombouw van
gasfornuizen en kolenkachels, een Landinrichtingswet voor de schaalvergroting. Was het maar waar.
De opgaven zijn ingewikkelder, de tijden zijn anders.
Natuurlijk zijn er ‘grote’ infrastructurele kwesties te
regelen, mogelijk meer dan menigeen zich realiseert.
Denk aan de benodigde infrastructuren voor elektriciteit, warmte, groen gas, waterstof, CO2 en aan hoe
die moeten meekoppelen met de aanpalende bedrijvigheid en welke marktordening daarvoor nodig is.
Maar daarnaast is het vooral ook een decentrale
kwestie. Het is immers zaak om onze manier van
leven beter aan te doen sluiten bij de natuurlijke
omstandigheden, en dus is naast een systemische
blik ook een meer lokale manier van kijken nodig,
vanuit de samenhang van de regionale leefwereld.
In de wijken rond de haven van Rotterdam doemen
immers andere kansen op, zoals voor de verwarming
van huizen, dan voor pak-‘m-beet de dunner bevolkte
hogere zandgronden. Zoeken dus naar de regiona-

Dat klinkt allemaal erg abstract, maar het wordt
vaak pijlsnel duidelijk wanneer we daadwerkelijk
aan de slag gaan en werkende-weg tegen keuzes
en obstakels aanlopen. Wanneer wijkbewoners hun
energiecoöperatie willen gaan oprichten, wanneer
woningbouwcoöperaties aan de slag willen met de
verduurzaming van de woningvoorraad, wanneer
gemeenten echt willen inzetten op benutting van
regionale restwarmte, wanneer agrarische bedrijven
of investeringscoalities op zoek gaan naar ruimte
voor biomassa of voor wind- en zonne-energie. Dan
lopen burgers, organisaties en bedrijven tegen kwesties aan die vragen om een samenhangend gebiedsgericht perspectief. Eén optie is om daar passief
op te blijven wachten, om dan stuk voor stuk te
komen met defensieve inpassingsmaatregelen, zoals
voor windturbines, mestverwerkers, zonnepanelen,
warmtepompen, biomassa. Een andere optie is om
proactief, samen met de bredere omgeving, aan de slag
te gaan met de verkenning en verbeelding van nieuwe
energielandschappen. Niet vanuit weerstand tegen het
nieuwe, maar vanuit zin in een betere en mooiere want
bijdetijdse regionale energievoorziening, die ook nog
eens bijdraagt aan een versterking van de toekomstwaarde van het gebied en uitdrukking geeft aan de
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regionale gemeenschapszin. Op basis van een effectieve combinatie van tekenen en rekenen. De windturbine als symbool van regionale toekomstzin; de
energietransitie als kans voor gebiedsontwikkeling.
Wil dat succesvol kunnen zijn, dan moet dat vanaf het begin gebaseerd zijn op een gedeeld probleemeigenaarschap. Niet alleen binnen de regio zelf, in
het verkeer tussen overheid, markt en samenleving,
maar natuurlijk ook tussen de verschillende bestuurslagen. Het gaat niet werken om de opgaven op het
gebied van de energietransitie, de waterveiligheid,
het grondstoffengebruik, de biodiversiteit stukje bij
beetje sectoraal bij de regio neer te leggen. Dat organiseert zijn eigen weerstand. Er moet, niet alleen in
het sectorale beleid, maar bijvoorbeeld ook in het
verlengde van het Interbestuurlijke Programma en het
Omgevingsbeleid, worden nagedacht over manieren
waarop decentrale overheden gefaciliteerd kunnen
worden in het oppakken van de samenhang. Wat is
daarvoor aan nationaal voorwerk nodig zoals in de
sfeer van kennis, besluitvorming over de nationale
infrastructuur, nationale prioriteiten, koppeling van
budgetten, afspraken over hoe onderling wordt afgerekend? Leren door te doen, zeker, maar wel aan de
voorkant goed nadenken over wat daarvoor nodig is
en wat we onderweg gaan tegenkomen.

beleidsopgaven, zoals in de sfeer van energie, industrie, waterhuishouding, mobiliteit met meer samenhangende keten-, cluster- en gebiedsagenda’s. En aan
de andere kant de schakeling tussen nationaal beleid
en decentraal beleid. Voorbij de klassieke plannings-,
uitvoerings- en verantwoordingshiërarchie. Van de
verdiepingen van het Huis van Thorbecke naar het
trappenhuis. En dan niet om daar allemaal tegelijkertijd ‘trap-op-trap-af’ te gaan lopen, dat schiet ook
niet echt op. Maar om afhankelijk van de aard en de
fase van de opgave met elkaar de randvoorwaarden te
regelen zodat op de afzonderlijke verdiepingen meters
kunnen worden gemaakt. Schakelen als de nieuwe
‘fact of life’, zowel horizontaal als verticaal. Niet
omwille van een abstracte verantwoordingsesthetiek
maar aangestuurd door de gedeelde urgentie van de
opgaven. Dan kan de energietransitie inderdaad gaan
functioneren als hefboom voor een nieuwe fase in de
gebiedsontwikkeling, voorbij een loutere ‘inpassingsplanologie’. Deze publicatie levert daarvoor meer dan
voldoende inspiratie. Veel leesplezier.
Hans Mommaas
Directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Ziedaar de dubbelbeweging waar we voor staan.
Aan de ene kant de schakeling tussen sectorale
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Preambule
Wereldleider economische groei
In de Gouden Eeuw was Nederland wereldleider
van handel en cultuur. Na ineenstorting van het private VOC-concern aan het einde van de achttiende
eeuw volgde een periode van stagnatie en armoede.
Vooral door publieke investeringen werd in de negentiende eeuw het fundament gelegd voor een nieuw
tijdperk. Nederland ging investeren in kanalen en
spoorwegen. Later volgde de industriële revolutie.
Jonge boeren trokken massaal naar steden op zoek
naar werk. Kinderen moesten voor een hongerloontje
zes dagen per week werken. Tussen de talrijke schoorstenen van fabrieken werden woninkjes gebouwd.
Rond 1900 woonde een kwart van de toen grote
gezinnen in een eenkamerwoning. Uit welbegrepen
eigenbelang stichtten particulieren coöperaties voor
beter wonen: woningcorporaties.
Na de Tweede Wereldoorlog resulteerde de wederopbouw onder meer in gemiddeld zeventigduizend
nieuwe woningen per jaar. De watersnoodrampen
van 1916 en 1953 zijn beantwoord door de Afsluitdijk met het latere Flevoland en de Deltawerken in
Zeeland. Alles was gericht op economische groei en
verhoging van welvaart. In de jaren zestig van de
vorige eeuw werden de gevolgen voor de leefomgeving manifest. Stedelijke grachten waren drijvende
vuilnisbelten, gifgroen oppervlaktewater werd normaal, vissen en vogels legden massaal het loodje,
zure regen zorgde voor ontbladering en sterfte van
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bomen, et cetera. Onze portemonnee werd gestaag
dikker maar de leefbaarheid verschrompelde. Ook
dit varkentje wisten we met beleid, technologische
innovaties en vooral publieke investeringen te wassen. Een bevestiging van het Verlichtingsdenken dat
vrijwel alles maakbaar is, mits er voldoende middelen
beschikbaar zijn.

Van ordening naar ontwikkeling
Sectorale wet- en regelgeving is vanaf medio
vorige eeuw exponentieel toegenomen. Omdat
veel ervan ergens ruimtelijk landt, kregen planologen de opdracht te integreren en infrastructuur, landbouw, natuur, recreatie, werken en
wonen ruimtelijk te ordenen. In 1958 verscheen
een ruimtelijk plan voor de Randstad Holland. In
1960 volgde de Eerste Nota over de Ruimtelijke
Ordening. Deze ordening van sectoraal beleid
werd geleidelijk een strak korset. Om toch tot
ontwikkelingen te komen werd jaarlijks duizenden
malen gebruik gemaakt van het voor uitzonderingen
bedoelde Artikel 19 binnen de Wet op de ruimtelijke
ordening [1] . In 1998 brak de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid een lans voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek. Op gebiedsniveau zouden
mogelijkheden voor eigen ontwikkelingen moeten
worden gecreëerd. Elke opgave zou moeten worden
aangepakt op het passende schaalniveau. Politiek
kreeg het advies pas gehoor binnen het Kabinet Balkenende II. Een Vijfde Nota over de Ruimtelijke
Ordening was van de baan en voormalig minister
Sybilla Dekker zette in op een Nota Ruimte [2].
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Gebiedsontwikkeling is daarin het sleutelwoord. Op
gebiedsniveau moeten bewoners en ondernemers binnen democratisch gelegitimeerde kaders zelf werk
kunnen maken van de verdere ruimtelijke ontwikkeling.
De Omgevingswet is het wettelijke antwoord op
deze betekenisvolle trendbreuk. In onze tijd van talloze transities impliceert gebiedsontwikkeling dat we
op regionale schaal invulling geven aan opgaven op
het vlak van energie, klimaat, landbouw, mobiliteit,
recreatie, werken en wonen. De schaal is primair
regionaal, waarbij geen harde grenzen tussen regio’s
te trekken zijn omdat elke opgave een eigen schaalniveau voor oplossingen kent. In plaats van het adagium van het Kabinet Rutte I je gaat er over of niet,
wordt het dansen tussen de schalen [3].

Wereldleider verduurzaming
In termen van de VN-Commissie onder leiding
van de voormalig Noorse premier Gro Harlem
Brundtland (Our Common Future in 1987 [4]) hebben
we op het vlak van profit spectaculaire sprongen
gemaakt. De welvaart is vooral de afgelopen vijftig
jaar ongekend toegenomen. Op het vlak van people
geldt gemiddeld genomen iets vergelijkbaars. In
Nederland zijn we in overgrote meerderheid gelukkig
met ons leven, de gezondheidszorg behoort tot de
beste ter wereld, het beste water komt uit de kraan en
in plaats van honger is eerder sprake van overdaad.
Op het vlak van planet liggen open vuilnisbelten,
gifgroene open wateren en ontbladerde bossen ach-
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ter ons. Minder zichtbaar neemt de biodiversiteit in
razend tempo af, verandert het klimaat gestaag en
raken cruciale grondstoffen op. We merken het aan
droogte in ons kikkerland, aan lokale wateroverlast
bij pieken in neerslag, aan stormen met bijna orkaankracht, aan hittestress in steden, aan processierupsen, aan megateken, aan tijgermuggen en aan
stijgende prijzen van grondstoffen. Profit en people
zijn ten koste gegaan van planet, zo zeer dat het zich
tegen ons keert in termen van welvaart en welzijn.
Dit nog langer ontkennen -de Club van Rome kwam
er al mee in 1972 [5] - en uitsluitend inzetten op technologische vooruitgang past bij struisvogels en niet
bij de wereldleider van weleer die mensen via profit
letterlijk en figuurlijk uit het moeras heeft getrokken.
Zo bezien komt de stikstofuitspraak van de Raad van
State niet uit de lucht vallen. De uitspraak appelleert
aan het al decennia bestaande concept van milieugebruiksruimte op regionale schaal.
Nederland staat in de top van de Global Innovation Index en heeft alles in huis om opnieuw wereldleider te worden. Nu voor verduurzaming: in termen
van Brundtland voor een volhoudbare balans tussen
people, planet en profit. Laat dit paradigma nou ook
de grondslag zijn voor gebiedsontwikkeling. Daaraan
wordt al twintig jaar gewerkt vanuit talloze disciplines en zijn treffende realisaties tastbaar. Denk aan
de metamorfose van de Overdiepse polder, waar
nu mensen wonen in een prachtige boerderijstraat
en waar overtollig Maaswater tijdelijk kan worden
opgeslagen om elders een ramp te voorkomen [6]. Het
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was een proeftuin voor het latere programma Ruimte
voor de Rivier, waar uitvindingen zijn gedaan in
het met elkaar samenwerken. Bijna twaalf duizend
bezoekers van over de hele wereld raakten vooral
gefascineerd door de bezieling en de professionaliteit
van het samenspel.

Energietransitie als gebiedsontwikkeling
In termen van gebiedsontwikkeling stoelt het
klimaatakkoord [7] nog vooral op beleidsurgenties
(van overheden, van de systeemwereld) en beduidend
minder ook op gebiedsurgenties (van bewoners en
ondernemers, van de leefwereld). Qua ambities is het
verschil minder groot: ondanks beelden van lokaal
verzet tegen windturbines en zonneparken verlangen velen naar verduurzaming. Qua condities is de
systeemwereld bepalend, zeker voor inkomens tot
modaal. Dit voedt het gevoelen van verticaliteit: de
elite bepaalt en het volk betaalt. Terwijl vrijwel iedereen weet dat het in een open liberale democratie en
rechtstaat als de onze alleen horizontaal kan lukken.
Door ook de energietransitie met andere opgaven op
gebiedsniveau op te pakken en vorm te geven, worden
sectorale uitgaven van vele miljarden tevens integrale
investeringen in behoud van welvaart en welzijn, juist
door gebiedsontwikkeling.
Het is de kunst om abstracte mondiale thema’s
zoals biodiversiteit, energie, klimaat, landbouw en
veerkrachtige regio’s participatief te vertalen naar
concrete regionale agendapunten die met elkaar een
eenheid vormen. Alleen dan worden dagelijkse zor-
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gen omgezet in perspectieven voor morgen. Die kunst
verstaan we waar we bereid zijn openlijk toe te geven
van elkaar te willen leren en waar overheden bereid
zijn actief om te gaan met wet- en regelgeving die
eerder nodig was en nu vooruitgang frustreert. Niemand weet hoe het moet, velen kunnen laten zien hoe
het kan. In het vervolg van dit boek zijn urgenties
(het moeten), ambities (het willen) en condities (het
kunnen) opgetekend uit tientallen bijeenkomsten over
energietransitie en gebiedsontwikkeling in de loop
van 2019.
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In plaats van een intimiderend moeten, vertrekken
wij liever vanuit een inspirerend kunnen en met een
gedeeld verlangen als motor. Voortdurend blijven
hameren op doemscenario’s is niet wat mensen in
beweging gaat brengen. Natuurlijk is het belangrijk
om mensen bewust te maken van de klimaatopgaven
waar we voor staan, maar om de wereld in beweging
te zetten kun je beter inspelen op een verlangen naar
verandering.
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester [8].

Een gebiedsontwikkeling begint met een kijk op de
toekomst van het gebied. In die toekomst spelen tal
van ruimtelijke transities een rol. Denk aan energie,
industrie, landbouw, mobiliteit en woningbouw. De
noodzaak van verduurzaming is de gemeenschappelijke
deler. Blijven doen wat we deden kan niet langer. Het
gros van de ontwikkelingen loopt over bestuurlijke
grenzen heen. Die permanent aanpassen heeft weinig
zin, want daarvoor gaan de veranderingen te snel.
Wetende dat gemeenten, provincies en zelfs landen
voor ieder thema meer of minder van elkaar afhankelijk zijn is het slimmer om met elkaar te komen tot
integrale deals, voorbij bestuurlijke grenzen. Ieder
doet waar die goed in is en daarmee kunnen we elkaar
versterken.
Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Wonen
Provincie Noord-Brabant.
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Decentraal wat kan, centraal wat moet. Dat was het
motto van de Nota Ruimte. Het gaat om het in hun
kracht brengen van mensen. Doen waar je goed in
bent genereert mentale energie en maakt gelukkig.
Dit impliceert het nemen van verantwoordelijkheid
voor een puzzelstuk of het ontwerp van de puzzel. De
huidige visies, deals, tafels en enveloppen passen als
methoden bij gebiedsontwikkeling en onze huidige
samenleving. Daar hoort ook bij dat het Rijk haar
visie geeft op een zoveel mogelijk integrale ruimtelijke
ontwikkeling. Vraagstukken van deze tijd vanuit
klimaatverandering dienen niet dominant te zijn maar
in de afweging te worden meegenomen naar de andere
vereisten. De regio’s zijn zo gebaat bij meer regie door
het Rijk. Centraal staat dan voor de borging van de
grote nationale en internationale opgaven in relatie
tot de behoeften van de regio’s. Zo wordt ons land
sterke voorloper in eigentijds ruimtegebruik. Centraal
wat moet, decentraal wat kan.
Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM &
Minister van Staat.

Integratie van de energie- en industrietransitie is
voorwaardelijk voor een succesvol verloop van beide.
Een duurzame industrie is gebaseerd op circulaire
bedrijfsmodellen, maakt uitsluitend gebruik van
hernieuwbare energie en grondstoffen en verleent de
noodzakelijke flexibiliteit om de continuïteit van de
duurzame energievoorziening te waarborgen. Door de
sterke uitwisseling van energie- en grondstofstromen
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is de industrie ondanks haar bovenregionale speelveld
regionaal ingebed. Met haar stabiele afname en
inkoopkracht maakt zij investeringen in duurzame
opwek voor lokale partijen mogelijk, die op hun beurt
bijdragen aan de voor deze bedrijven noodzakelijke
‘licence to operate’. De industrie is daarmee een
cruciale speler voor effectieve regionale gebiedsontwikkeling.
Hans Grünfeld, algemeen directeur Vereniging voor
Energie, Milieu en Water (VEMW).

De noodzaak om vaart te maken met de energietransitie, is groot en evident. Maar we kunnen ons - in
ons kleine, mooie Nederland – niet veroorloven om
dat vraagstuk te benaderen als een ‘zero sum-game’
waarbij natuur en energie met elkaar concurreren.
Onze 14% beschermde natuurgebieden moeten zoveel
mogelijk ontzien worden bij de plaatsing van zonneparken en windmolens. En anderzijds moeten natuurorganisaties er met raad en daad aan bijdragen dat
nieuwe energielandschappen ook nieuwe kwaliteiten
meebrengen; voor landschap én biodiversiteit.

doelen ontwerpend te combineren zijn er verrassende
resultaten mogelijk. De kunst is leren door te doen en
meer in tijdelijkheid te denken: niet alles is immers
voor eeuwig. En vooral niet te bang te zijn.
Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant.

We hebben het honderdduizenden jaren gedaan met
wat de zon ons direct en indirect te bieden had. We
zijn het tijdperk van het fossiel expressionisme
geleidelijk ingegaan en zullen dat ook weer geleidelijk
verlaten. We zijn in de laatste fase terechtgekomen.
Niet omdat er te weinig fossiele voorraden in de
bodem zitten maar omdat we teveel CO2 de lucht
hebben ingeblazen. Er zal in vijfhonderd jaar zo’n
driehonderdmiljoen jaar biomassaproductie van onze
planeet in rook zijn opgegaan. Gelukkig is er schonere
en betere technologie voorhanden. Het stenen tijdperk
is ook niet opgehouden omdat de stenen op waren.
Dirk Sijmons, landschapsarchitect en voormalig lid
College van Rijksadviseurs [9].

Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten.

Tijdelijke zonne-energie is een kans voor structurele
nieuwe natuur. De ambitie om nieuwe natuur te
maken is alleen al in Noord-Brabant twintigduizend
voetbalvelden groot. Door in gebiedsprocessen meer
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Moeten (urgenties)
1. F
 ossiele energie is nog niet schaars maar raakt eens
op en daarop moeten we tijdig anticiperen.
2. A
 fhankelijkheid van fossiele energie uit andere
landen kan (autocratische) leiders (te)veel macht
geven, terwijl we zeer hechten aan geopolitieke
onafhankelijkheid.
3. V
 erbranding van fossiele energie genereert meer
uitstoot van CO2 dan wat er kan worden opgenomen door planten en installaties. Uitgaande van de
bestaande bebossing is op wereldschaal minimaal
een biljoen (1.000.000.000.000) nieuwe bomen
nodig om met de uitstoot op het niveau van rond
een eeuw geleden te komen.
4. O
 vermatige uitstoot van CO2 heeft invloed op
(ongewenste) ontwikkelingen van het klimaat: toename van extremen, gemiddeld hogere temperatuur,
smeltende ijskappen, zeespiegelstijging, et cetera.
5. K limaatverandering verhoogt de kans op calamiteiten zoals stormen, (bos)branden, overstromingen,
springende (water)leidingen en massale boomsterfte.
Inherent stijgen kosten voor onder meer verzekeraars.
6. W
 inning van fossiele energie kan ernstige gevolgen
hebben voor de bodem en leefbaarheid van winlocaties (Groningen, Limburg, et cetera).
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Energiecoöperaties en actieve deelname van particulieren zijn cruciaal voor de energietransitie. Directe
betrokkenheid staat aan de basis van draagvlak voor
en acceptatie van veranderingen die de transitie teweeg brengt. Coöperaties van particulieren zijn vaak
nieuwe spelers die zeker in het begin moeite hebben
om positie te krijgen in de energiemarkt. Overheden
kunnen deze positie versterken door het maken van
beleid waarin energiecoöperaties een specifieke rol
krijgen in het proces en/of als mede-eigenaar. Voorts
door ondersteuning bij het organiseren van kennis en
kapitaal.
Siward Zomer, directeur Opslag Duurzame Energie
Decentraal.
Meer dan acht miljoen gebouwen zullen in Nederland
voor 2050 CO2 -neutraal gemaakt moeten worden. Dat
hebben we afgesproken in Parijs. De wereld en het
klimaat zullen ons hieraan houden. Een enorme opgave
maar ook een enorme kans! De forse besparing aan
fossiele brandstof is de belangrijkste financieringsbron
voor deze ongekende operatie. Laten we niet alleen
onze gebouwen CO2-neutraal maken, maar laten we
ze ook duurzamer en gezonder maken. Duizenden
kinderen gaan naar scholen waarvan het binnenklimaat ongezond is. Laten we door de klimaatopgave
deze kinderen een beter ‘school-klimaat’ geven.

In de klimaatdiscussie wordt veel aandacht besteed
aan schone energie en de uitstoot van broeikasgassen.
En dat juich ik toe. Wat soms ontbreekt is een zorgvuldige afweging tussen voorgenomen maatregelen
en in het geding zijnde belangen. Voorbeelden zijn de
recente oekaze van de Raad van State over de stikstofemissie, klaarblijkelijk zonder overgangsmaatregelen.
Ook de oproep om snelle afbouw van de intensieve
veeteelt schijnt voorbij te gaan aan economische en
persoonlijke belangen, om maar te zwijgen over de
aanzienlijke investeringen in die sector gedaan.
Natuurlijk gaat het om een mondiaal probleem, maar
de uitwerking moet wel decentraal, zeg op regionaal
en lokaal niveau geschieden. Overhaaste besluiten
door de nationale overheid zonder rekening te houden
met gevestigde belangen op regionaal en lokaal niveau,
zullen uiteindelijk een averechts effect hebben door
toenemend verzet. Verder krijg ik de indruk dat in de
klimaatdiscussie weinig aandacht wordt besteed aan
de toenemende droogte in grote delen van de wereld,
inclusief ons eigen land. Wateroverlast is ernstig, grote
droogte kan dodelijk zijn voor mens en dier.
Bernard Bot, voormalig minister van Buitenlandse
Zaken.

Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda.

36

37

38

39

40

41

Willen (ambities)
1. N
 iet-fossiele oneindige energiebronnen (wind, zon,
bodem, water, et cetera) zijn in relatie tot urgenties
in beginsel aantrekkelijker dan fossiele bronnen.
2. N
 iet-fossiele oneindige energiebronnen maken
regio’s (deels) zelfvoorzienend, daardoor minder
kwetsbaar en direct zelf verantwoordelijk voor
energievoorziening.
3. E
 nergietransitie genereert (meer) bewustzijn van
ons handelen in het licht van een volhoudbare
toekomst.
4. F
 ossiele energie is relatief weinig zichtbaar in het
landschap. Niet-fossiele energieopwekking is vooralsnog zeer zichtbaar in het landschap, ook al is
thans het aandeel minder dan tien procent. Landschapspijn stuit op verzet, zeker waar gebiedseigen
ruimtelijke kwaliteiten zuchten onder mondiale
eenheidsworst in de vorm van panelen en turbines.
5. L
 asten en baten van in beginsel oneindige energie
moeten eerlijk worden verdeeld over investeerders,
gebruikers en gedupeerden. Participatie in de vorm
van zeggenschap en/of deling van revenuen is voorwaardelijk voor het willen.
6. T
 echnische ontwikkelingen moeten minimaal zo
snel gaan als verhoging van ambities, om de ambities
zo niet de acceptatie ervan overeind te houden.
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7. N
 ederland kan alles uit de kast halen maar op
wereldschaal is het maximaal een druppel op
een gloeiende plaat. Wil de CO2 -reductie in de
atmosfeer substantieel zijn is een globale beweging
nodig. Nederland als gidsland is mooi maar niet
tegen elke prijs.
8. In Nederland zijn ruim vijfhonderd energiecoöperaties opgericht. Particulieren maken daarbinnen
werk van hun energietransitie. Daarentegen is de
helft van de woningbezitters niet van plan om
binnen nu en vijf jaar de woning te verduurzamen.
Onzekerheid over overheidsbeleid smoort individuele keuzen hieromtrent in de kiem. Daarnaast
willen mensen baas blijven over hun eigen woning.
9. M
 ochten ambities niet haalbaar blijken, is kernenergie mogelijk een deel van de oplossing. Kerncentrales stoten geen CO2 uit. Wereldwijd zijn er
450 reactoren in werking en zijn er vijftig nieuwe
centrales in ontwikkeling. Als het gaat om het
aantal dodelijke slachtoffers per opgewekte kilowattuur scoort kernenergie beter dan energie uit
wind, kolen, gas en biomassa. Vanwege al dan niet
veronderstelde risico’s en enkele zeer ernstige ongelukken in Rusland en Japan is het in Nederland een
beladen onderwerp.
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Overijssel heeft een bouwsector met pit! Dat is nodig
want er staan grote veranderingen op stapel. Circulair
bouwen is een van die uitdagingen. Vooral vanuit het
besef dat onze grondstoffen eindig zijn. Dat, samen
met de brede consensus dat onze CO2-uitstoot omlaag
moet, noodzaakt de bouw tot vernieuwing. Ik zie het
daarom als mijn verantwoordelijkheid om innovatie
aan te moedigen. We gaan hierover met onze netwerken (onze Woonkeuken en Stadsbeweging) de
dialoog aan. Deze netwerken mogen steevast op grote
betrokkenheid vanuit de bouwwereld rekenen. Dat
doen we met een breed scala aan partijen: aannemers,
architecten, woningcorporaties, projectontwikkelaars,
betrokken overheden en inwoners van Overijssel. In
de Woonkeuken en Stadsbeweging laten wij elkaar
zien waar we mee bezig zijn, delen waar we tegenaan
lopen en werken samen aan innovatieve circulaire
oplossingen en… gaan gewoon aan de slag!
Monique van Haaf, gedeputeerde Provincie Overijssel.

De natuur kan een belangrijke bondgenoot zijn bij het
oplossen van klimaatvraagstukken. Daar hebben we in
Nederland al de nodige ervaring mee. Het nationale
programma Ruimte voor de Rivier verbindt natuurontwikkeling met hoogwaterbestrijding en slimme
delfstoffenwinning. Gebieden als de Gelderse Poort
en de Grensmaas zijn er het aantrekkelijke bewijs
van. Natuurlijke klimaatbuffers houden langer water
vast in tijden van droogte en behoeden een stad als
Groningen voor overstromingen in tijden van hevige
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regenval. De zandmotor voor de Hollandse kust laat
zien hoe de zee zelf bijdraagt aan onze veiligheid.
Vernatte veengebieden en natuurlijker graslanden en
bossen kunnen een groot deel van onze CO2-uitstoot
afvangen. En dit is nog maar het begin. Het is de
hoogste tijd voor het opschalen van deze kennis en
ervaringen en voor het creëren van meer ruimte voor
de natuur; in binnen- en buitenland.
Wouter Helmer, medeoprichter Rewilding Europe.

Het puzzelen met ruimte met behoud van rechtszekerheid en draagvlak blijft actueel. Kijk maar naar de
stikstofproblematiek. Dan blijkt het instrumentarium
van de landinrichting een goede methode om de stikstofemissie rond Natura 2000-gebieden terug te
brengen. Tijdens verschillende gebiedsprocessen
hebben we door een warme sanering van stoppende
bedrijven en verkaveling ruimte gecreëerd voor blijvers
en voor het realiseren van andere doelstellingen. We
faciliteren initiatiefnemers op lokaal niveau en monitoren de stand van de beleidsuitvoering voor het Rijk.
Bert Hoeve, directeur Ruimte en Advies, Kadaster.

De energietransitie zal de transitie van de samenleving
zijn. Dat betekent gelijkwaardig samenwerken. Het
woord participatie betekent dat je meedoet, dat je in
gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid neemt, dat de
belangen van ieder er dus moeten zijn, gezien worden,
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verbonden worden zodat gezamenlijk werkbaar perspectief ontstaat. Ook voor de overheid geldt opgavengericht,
ontkokerd en verbonden werken. Alleen eigen doelen,
agenda’s of instrumenten zien, helpt dan niet. We zoeken
niet hardleers maar zoeken juist om hard te leren.
Barto Piersma, directeur Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO).

Het Centraal Planbureau constateerde een paar
jaar geleden dat het uitschrijven van prijsvragen hét
middel is om tot kansrijk innovatiebeleid te komen,
maar ook dat Nederland daarbij internationaal
achterloopt. In het ruimtelijk domein wordt gestaag
gewerkt aan een inhaalslag. Hoewel de prijsvraagcultuur nog in de Nederlandse kinderschoenen staat,
is de afgelopen jaren telkens weer gebleken hoe goed
georganiseerde prijsvragen kunnen leiden tot verrassende nieuwe oplossingen, aangereikt door talentvolle
ontwerpers die er bij reguliere aanbestedingen vaak
niet aan te pas komen en in ongebruikelijke samenwerkingen van professionals uit tal van vakgebieden.
Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal.

Een overeenkomst tussen provincie en vereniging
uit 2013 maakt ruimte voor bewoners om op hun
manier honderd hectare natuur, in samenhang met
een vrij stromend riviertje (de Mark), vorm te geven.
De basis van deze pilot is wederzijds vertrouwen en
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werken van binnen uit door betrokkenen in en bij het
gebied. De regievoering door de vereniging stuit op
weerstand binnen de systeemwereld vanwege bestaand
beleid en bestaande procedures. Nog steeds, ook na
alle loftuitingen over ons zelforganiserend vermogen.
Die wrijving wordt ervaren door de vereniging en
bewoners, maar ook door de medewerkers van de bestuurlijke organisaties, beheerorganisaties en andere
betrokkenen. Oplossingen vergen veel geduld en veel
overleg. Het is voor alle partijen wennen aan dit
‘samenlevingsproces’. Anderzijds leidt het tot vernieuwing; beleidsmatig maar ook in realisatie en werkwijze.
Sjef Langeveld & Jettie Rattink, onbezoldigde
professionals, winnaars trofee Omgevingswet, deelnemers
Democratic Challenge en erkenning Right to Challenge.

Nederland kan wereldwijd toonaangevend worden op
het gebied van verduurzaming. Rijkswaterstaat zet in
op circulair werken en de energietransitie, voor de
rijksinfrastructuur en als gebieds- en samenwerkingspartner. De transities vragen een systeemgerichte en
ruimtelijke aanpak op nationale schaal en gedurfde
initiatieven op regionale en lokale schaal. Samenwerking op alle niveaus en met alle partners en een
lerende aanpak zijn cruciale factoren voor succes.
Wij pakken de handschoen graag op.
Peter Struik, directeur Duurzame Leefomgeving
Rijkswaterstaat.
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Kunnen (condities)
1. V
 ermindering van energieverbruik genereert minder
productienoodzaak met een factor drie (1 PetaJoule besparing = 3 PetaJoules minder productie).
Vraag is of subsidies en promotie van niet-fossiele
oneindige energiebronnen het bewustzijn hiervan
vergroot of juist verkleint.
2. N
 ederland heeft eerder grote opgaven kunnen
bekostigen. Denk aan wederopbouw na WO-II (in
vijftien jaar een miljoen nieuwe woningen) en deltaprogramma’s na (bijna)overstromingen in 1916,
1953 en 1993/95. Telkens was er een nationale (bijna)ramp voor nodig. De energietransitie moet het
zonder ramp doen. Naast afdracht van belastingen
gaat het iedereen tot individuele kosten brengen. In
een versplinterd politiek landschap is het de vraag
of dat wordt geaccepteerd en ook of het überhaupt
betaalbaar is voor inkomens beneden modaal.
3. S DE+ is een meerjarige exploitatiesubsidie waarvan het bedrag wordt vastgesteld op basis van de
markt: verschil in prijs fossiel en hernieuwbaar.
Anders dan bij een fonds met geleidelijke uitkeringen bestaat het beeld dat op basis van één moment
een beslissing wordt genomen. Vraag is of dat juist
is en in dat geval of zich dat verhoudt tot de technische en maatschappelijke dynamiek.
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4. B
 etaalbare technische ontwikkelingen zijn in hoog
tempo nodig. Een open wereldmarkt biedt hiervoor de meeste kans. Vraag is of we in Nederland
op grote schaal Amerikaanse of Chinese invloeden
accepteren.
5. De infrastructuur voor fossiele elektriciteit is ontwikkeld op basis van centrale continue opwekking.
Duurzame energie is geënt op decentrale discontinue opwekking. Vraag is wat nodig is voor aanpassing van de infrastructuur inclusief tijdelijke opslag.
6. T
 ransporteren van energie kost energie door weerstand van kabels en leidingen. Vanuit dit perspectief
is opwekken en verbruiken dicht bij elkaar het meest
wenselijk. Vraag is of dat ook kosteneffectief zo is.
7. V
 oor opwekking en opslag van niet-fossiele energie zijn (forse) installaties en batterijvoorzieningen
nodig. Vraag is wat de milieubelasting hiervan
is en of de beschikbaarheid van grondstoffen op
wereldschaal hiervoor toereikend is.
8. N
 aar schatting een miljoen huishoudens beschikt
niet over middelen om te verduurzamen. Het inkomen is eveneens ontoereikend om te kunnen lenen,
zelfs als sprake is van maandelijkse besparingen op
de energienota. Wettelijk geldt een besparing niet
als inkomen. Vraag is of de wet op dit punt ruimer
mag worden geïnterpreteerd.
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9. V
 oor niet-fossiele energieopwekking worden
publieke gronden openbaar uitgegeven tegen
maximale pachtinkomsten. Overheden werken
als een marktpartij met dien verstande dat de
inkomsten het algemeen belang dienen. Vraag is
of kwalitatieve verplichtingen voor onder meer
participatie en landschap hieronder leiden en zo
ja of de pachtinkomsten en de werking van onze
democratie toereikend zijn om dat gemis of verlies te compenseren.
10. B
 ij de openbare uitgifte van rijksgronden is het
van belang dat de selectiecriteria van de tender1
(openbare inschrijving) stroken met ruimtelijke
voorwaarden van gemeente(n). Alleen dan kunnen gemeenten optreden indien na gunning de
selectiecriteria niet worden nageleefd. Vraag is of
gemeenten gesteld zijn om tijdig adequate ruimtelijke voorwaarden te definiëren.
11. E
 en tender is gemotiveerd vanuit marktwerking
op basis van fair level playing field. Vraag is
of daar sprake van kan zijn indien partijen eerder hebben geïnvesteerd in kabels en leidingen
en daarvoor dus geen nieuwe kosten hoeven te
maken.

1
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Volgorde: marktconsultatie – biedboek – tender –
overeenkomst – vergunningen – SDE+ – opstalrecht.
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12. M
 arktdenken is gericht op het individu, op korte
termijn, op uniformering, op kwantiteit en op
financieel-economisch gewin. Coöperaties van
particulieren vormen hiervan de contramal. Toepassing van marktdenken is relatief gunstig voor
kapitaalkrachtige multinationale ondernemingen.
Denemarken en Duitsland (ook EU-lidstaten) bieden energiecoöperaties van particulieren per definitie positie. Vraag is waar Nederland staat als
het kabinet vast houdt aan de traditionele liberale
lijn van vrije en open markten.
13. R
 uimtelijke ordening is in de afgelopen kabinetsperioden vergaand gedecentraliseerd. Bij zwaar
maatschappelijk belang kan een rijkscoördinatieregeling van toepassing zijn. Voor niet-fossiele
energieopwekking is die regeling formeel van
kracht bij vijftig Megawatt of meer. Vraag is of
toepassing van de regeling politiek realistisch is
wetende dat er groot maatschappelijk verzet uit
kan voortkomen. Zie de monsterzege van Forum
voor Democratie bij de provinciale verkiezingen
van 20 maart 2019.
14. G
 emeenten concurreren met elkaar als het gaat
om de gunst van de kiezer. De rekening hiervan
komt voor een aanzienlijk deel bij SDE+, een
rijkssubsidieregeling gevoed met belastinginkomsten. Vraag is of een wedloop in voorwaarden
zich verhoudt tot de betaalbaarheid van de beoogde transitie.
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15. N
 iet eerder in de tijd vonden zoveel grondtransacties plaats. Al dan niet om speculatieve redenen
investeren investeerders, ondernemers, ontwikkelaars en particulieren in kavels. Versnippering
van grondbezit neemt daardoor fors toe. Onderhandelingen over snipperkavels kosten tijd en geld
maar zijn inherent aan vrije handel van grond als
koopwaar. Vraag is of voldoende tempo mogelijk
is zonder een vervolg op een wettelijke verankering van kavelruil of landinrichting.
16. V
 oor het op ruimtelijke leest schoeien van waterbeheer -eind vorige en begin deze eeuw- was het
oppervlak van een dertiende provincie nodig.
Voor de energietransitie is naast de Noordzee
het oppervlak van zeker twee nieuwe provincies
nodig. Meervoudig ruimtegebruik was en is de
oplossing. Vraag is of tot in de haarvaten sectoraal georganiseerde overheden en bedrijven rijp
zijn voor cross-overs en intersectoraal denken en
doen, zeker waar functionarissen zijn geïnstrueerd tot bescherming van sectorale belangen.
17. In Nederland zijn op de schaal van regio’s dertig
regionale energiestrategieën (RESSEN) in ontwikkeling. Vraag is of daar voldoende ambitie uit
spreekt of dat het een verzameling restposten is
die al op de rol staat en via omgevingsmanagement aan de samenleving moet worden gepresenteerd onder het mom van participatie.
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Vanuit de Coöperatie Bommelerwaar is drie jaar aan
de implementatie van het Rijnlands Gebiedsmodel
gewerkt. Met als resultaat dat de gemeenteraad van
‘anti-wind’-gemeente Maasdriel, unaniem en binnen
twee maanden, een principeverzoek voor drie windmolens omarmde. Men begreep het ‘gebiedseigenbelang’.
De molens leveren stroom voor de 10.000+ lokale
huishoudens, die vanuit het voordeel op hun energierekening zelf samen eigenaar worden. Geweldig om te
zien: de energietransitie ‘van de burgers’ - zo kán het.
Met de RES kan dit nu groot worden.

gingen te maken en in het Nationaal Programma
Regionale Energiestrategieën leren we met elkaar
hoe we als één overheid kunnen werken. Ik voel
me bevoorrecht omdat ik met bestuur, ruimte én de
verduurzaming van de gebouwde omgeving in portefeuille een bijzondere bijdrage mag leveren.

Onno van Bekkum, energiecommissaris Bommelerwaard
& Eduard Ravenhorst, voorzitter De Coöperatieve
Samenleving.

De toekomst van onze infrastructuur hangt samen
met transities voor energie, klimaat en mobiliteit.
Tegelijkertijd is onderhoud, vervanging en renovatie
van bestaande infrastructuur een zeer urgente opgave.
We proberen zoveel mogelijk naar innovaties te zoeken
die alle opgaven combineren. In het geval tijdsverlies
niet acceptabel is, bijvoorbeeld als de levensduur van
een brug is verstreken, houden we het op bestaande
technieken. Als er meer tijd is, kan de aanpak meer
integraal en innovatiever zijn. Dit zelfs in een tijd
waarin RWS met beduidend minder mensen meer
moet doen. Al met al is het continu zaak focus aan te
brengen en, mede gezien onze personeelsopbouw, te
investeren in kennis en vaardigheden van nieuwe en
bestaande medewerkers.

Het is een energieke tijd. We hebben het klimaatakkoord gesloten, we zijn aan de slag met de verduurzaming van onder meer landbouw, mobiliteit en
energievoorziening en we hebben net een concept
nationale omgevingsvisie. Al die opgaven komen
samen in de ruimte. Waar we samen op zoek gaan
naar duurzame oplossingen mét kwaliteit. En oplossingen realiseren, want in Nederland barst het van
de initiatieven zoals het energie-eiland Goeree-Overflakkee of de creatie van voedselbossen. Op lokaal
en regionaal niveau werken bedrijven, inwoners en
overheden samen om concrete stappen te zetten. De
rijksoverheid sluit gelukkig steeds beter aan bij die
maatschappelijke energie. Met de Omgevingswet
bieden we de flexibiliteit om op lokaal niveau afwe-
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Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en
Wonen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Marco Zeeman, directeur netwerkontwikkeling
Rijkswaterstaat West Nederland Zuid.
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Reflectie
1. Systeemweerstand. Uit een Moeten–Willen–Kunnen–Analyse blijkt een dominantie van beleidsurgenties en professionele ambities. Gebiedsurgenties, passionele ambities en zowel rationele
als relationele condities zijn beduidend zwakker.
Gedram genereert geen gebiedsurgenties en werkt
eerder averechts. Een charmeoffensief (verleiding
in termen van minister Eric Wiebes) appelleert
aan passionele ambities. Zonder verbetering van
de condities zet dat weinig zoden aan de dijk. De
weerstand tegen verandering binnen het systeem
van overheden is groter dan de weerstand in de
samenleving. Integraal en horizontaal willen werken stuit al te vaak op sectorale en op klassiek
economische groei gerichte wet- en regelgeving van
het Rijk. Erkenning hiervan en erop gerichte acties
zijn essentieel.
2. A
 ngelsaksisch denken. Mensen werkzaam bij
overheden (en multinationals) zijn veelal ongewild gewend geraakt aan sectoraal en verticaal
denken en handelen, inpassen, compenseren, procederen, wegorganiseren van verantwoordelijkheden, et cetera. Op de hoek van ieder bureau lijkt
een schaar te liggen om vervolgens samenhang
te suggereren met titels als duurzaam, gebiedsgericht en integraal. Binnen de EU – bij uitstek in
Nederland en daarbinnen vooral in de Randstad –
heeft Angelsaksisch verantwoordingsdenken ons
(voorheen) Rijnlands vertrouwenshandelen in de
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verdrukking gebracht. Terwijl transities waar
we voor staan gebaat zijn bij een betrouwbaar
en dienstbaar netwerk van integraal handelende
overheden, bij vertrouwen tussen overheden en
samenleving en bij investeringen in langjarige relaties tussen partijen. Herstel en/of vernieuwing van
hierop gerichte routines vereist tot veertig maal
anders handelen. Alleen met een zeer krachtige en
consistente sturing op integraliteit is er een kans
van slagen.
3. B
 egrotingskaders. Volksvertegenwoordigers beschikken over begrotingsrecht oftewel het verdelen
van beschikbare publieke middelen over sectoren.
Financiering van nieuwe behoeften moet per definitie binnen de eigen begroting worden gevonden.
Elke nieuwe onvoorziene uitgave leidt zo automatisch tot bezuinigingen binnen de betreffende
sector. Een eventueel overschot binnen een andere
sector staat er los van. Onze tijd van anachronisme
(het oude is er niet meer en het nieuwe begrijpen
we nog niet) en van duizelingwekkende mondiale
dynamiek is gebaat bij vervanging van een star
‘neen’ door minstens een soepeler ‘neen tenzij’.
4. F
 iscaal stelsel. Gezien de op stapel staande verduurzamingsrevolutie -in de zin van omwenteling
in navolging van de industriële respectievelijk technologische revolutie- is ons fiscaal stelsel toe aan
een grondige herziening op basis van toekomstge-

71

richte principes. Een herziening staat op de Haagse
agenda voor 2025. De Nederlandse financiële sector loopt er op vooruit door vanaf heden alleen
nog degenen die onderdeel zijn van de toekomst
te financieren. Een belangrijke pijler in het huidige stelsel is de belasting op toegevoegde waarde
(BTW). Vervanging hiervan door een belasting
op toegevoegde CO2 (BTC) zou recht doen aan de
brede verduurzamingsopgave. De grondslag is kinderlijk eenvoudig uitlegbaar en geeft bijvoorbeeld
kringlooplandbouw op regionale schaal een faire
kans. Nederland kan binnen de EU gidsland zijn
voor zo’n fundamentele fiscale herziening.
5. K
 ennisinfrastructuur. De energiesector is nog
voornamelijk een private sector met relatief weinig
kennisdragers buiten energiebedrijven en amper
traditie in de wereld van ontwerpers. Particulieren
en particuliere coöperaties verlangen naar meer
handelingsperspectieven voor verduurzaming maar
missen kennis. Ambtenaren, bestuurders en politici
zijn amper beter op de hoogte. Fors meer energiedeskundigheid is urgent en acuut. Zonder dat is een
volwaardige afstemming met en integratie binnen
andere ruimtelijke beleidsvelden onmogelijk. De
huidige publieke kennisinfrastructuur voor energie
kan niet tippen aan die voor bijvoorbeeld waterbeheer. Binnen de politiek roept een zwakke kennisinfrastructuur steevast positiespel op, iets dat het
vertrouwen in de overheid verder onder druk zet.

72

6. O
 ntwikkelvermogen. Laten zien hoe het kan,
vereist het vermogen tot gerichte creativiteit en tot
ontwikkeling van een idee in de richting van realisatie. Tot aan het begin van deze eeuw investeerde het
Rijk hierin een percentage van de toenmalige aardgasbaten. Programma’s zoals Land-Water-Impuls,
Habiforum Vernieuwend Ruimtegebruik, Leven
met Water, Innovatienetwerk Groene Ruimte,
Stichting Kennis Bodem en Transumo Duurzame
Mobiliteit konden zo broedplaatsen zijn voor thans
alom geprezen ruimtelijke innovaties. Bezuinigingen hebben dergelijke programma’s van de kaart
geveegd, zoals ook instanties als Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van VROM en Nirov zijn
verdwenen of gedecimeerd. Een actuele prijsvraag
als Energielandschap van de Toekomst [10&11]
laat zien dat ons ideeënbrein er niet minder op is
geworden maar dat het stokt bij de volgende stap.
Die stap kan niet worden verwacht van vrijwilligers, hoe professioneel ook. Kennis en inhoud zijn
niet gratis. Willen we ook in de naaste toekomst
kunnen laten zien waartoe we in staat zijn -en
vanwege de vele transities vooral niet kapot maken
wat ons lief is- dan zijn opnieuw investeringen in
praktijkprogramma’s nodig.
7. P
 roceskunst. De titel van dit boek ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’ roept mogelijk een
beeld op van gebiedsontwikkeling als een geoliede
machine. Helaas is dat niet het geval. Gebiedsont-

73

wikkeling vereist de kunst om te jongleren tussen
taken (multi-level-governance en publiek-privaat-particulier), fasen (van voorverkenning tot en met beheer),
lagen (van bodem en water tot cultuur) en schalen
(contouren van regio’s zijn opgave-gerelateerd). Individuen die deze proceskunst volledig verstaan zijn
schaars. Vandaar dat compacte teams meer voor de
hand liggen. In elk geval zijn beproefde methodische
kennis en kunde onontbeerlijk. Die komen in de regel
niet aanwaaien. Toch houdt de bereidheid om tijd en
middelen te investeren in proceskunst voor gebiedsontwikkeling niet over. Individuen krijgen weliswaar
de gelegenheid zich verder te bekwamen via externe
opleidingstrajecten zoals de PAGO (Praktijk Academie
Gebiedsontwikkeling en Omgevingswerken) maar
interne protocollen en procedures gericht op verdere
systeemoptimalisaties zijn binnen werkprocessen vaak
zo bepalend dat de kennisvonk binnen organisaties
moeizaam overslaat.
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Er is een chronisch gebrek aan ruimte voor reflectie.
Veel politici, bestuurders en ambtenaren zouden dat
anders willen. Maar ze zitten gevangen in hun eigen
rationaliteit, taal en tijd. Daar uitbreken lukt alleen
door tegenwicht, tegenspraak en tegenmacht; in het
publieke debat, vanuit de burgersamenleving, door de
professionals op de werkvloer en door de rechterlijke
macht.
Herman Tjeenk Willink, voormalig vicepresident van de
Raad van State & Minister van Staat [12].

Het uitsterven van dieren door menselijk ingrijpen is
niet iets van vandaag of gisteren. Zodra de mens in
gebieden doordringt waar tevoren geen of nauwelijks
mensen waren, blijkt de dierenwereld niet tegen zijn
optreden bestand. Voorbeelden in Europa zijn de
mammoet en de holenbeer. Op wereldschaal wordt het
verlies aan grote dieren door menselijk ingrijpen geschat op zo’n vijftig procent van alle bekende soorten.
Daan Teunissen, emeritus hoogleraar Radboud
Universiteit [13].

complexe opgaven. Maak vrij baan voor ons talent,
pak geconstrueerde complexiteit bij de wortels aan,
neem voor verduurzaming vergunningsproblemen weg
en maak natuurbeschermingsregels duidelijker zodat
er beter op kan worden geanticipeerd.
Peter van Rooy, directeur Coöperatie NederLandBovenWater.

Het willen bevorderen van burgerinitiatieven en het
tenderen van grondposities gaan echt niet samen.
Burgers gaan bewust om met hun eigen leef- en
woonomgeving en ontwikkelen vanuit maatschappelijke motieven energie-initiatieven. Moet de overheid
als publieke grondeigenaar dan vervolgens haar
grondpositie tenderen met het oog op de hoogste
grondopbrengst? Als dat de weg is die gevolgd gaat
worden, dan dreigt burgerparticipatie niets meer te
zijn dan een schaamlap voor goed verdienende grondspeculanten en projectontwikkelaars uit Europa en
ver daarbuiten.
Teus Baars, directeur/bestuurder Coöperatie Zeeuwind.

Waar Nederland erkend wereldleider is van architectuur, landbouw, planologie en waterbouw, zo kijkt het
buitenland met argusogen naar onze prestaties met
duurzame gebiedsontwikkeling. Nederland heeft alles
in zich om wereldlaboratorium te worden voor effectief,
duurzaam en participatief realiseren van integrale en

De noodzaak om duurzame bronnen te benutten voor
onze energievoorziening is allang bekend. Windmolens
kunnen op zee, zonne-energie is zonder subsidie te
betalen en je kunt uren reizen met een elektrisch voertuig. Met het gebruik van deze nieuwe technologieën
groeit ook het ongeduld dat 100% omschakelen nog
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niet lukt of nieuwe beperkingen opwerpt. Woningcorporaties, energiecoöperaties en MKB-bedrijven
hebben behoefte aan duidelijkheid en een wenkend
perspectief. Het lijkt soms alsof universiteiten deze
haast niet voelen en hun verantwoordelijkheid niet
willen nemen. Maar zo is de kennisketen ontworpen.
Achter in de fuik zit de paling. En in de tussentijd
moeten wij aan de slag met wat wij al hebben en
begrijpen.
Laetitia Ouillet, directeur strategic area energy, TU
Eindhoven.

Onversneden pessimisme leidt tot permanente
boosheid, somberte en defaitisme en is daarmee
onleefbaar. Maar ook ongetemperd optimisme kan tot
onuitstaanbare zelfgenoegzaamheid leiden. Optimisten
zijn geneigd om goed te praten wat verkeerd is,
pessimisten om verkeerd te praten wat goed is.
René ten Bos, voormalig Denker des Vaderlands [14].

Als maatschappelijk bewust consumeren, zoals gezond
eten en minder vervuilend leven en bewegen, alleen
door rijken en hoogopgeleiden kan worden betaald,
groeit de kans op maatschappelijke conflicten tussen
gepolariseerde bevolkingsgroepen. Als de plaatsing
van windmolens, de inrichting van een wijk of het oprichten van een energiecoöperatie niet beïnvloedbaar
en bereikbaar is voor iedereen, omdat de systemen en
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instituties onbegrijpelijk zijn geworden, blijft verduurzaming een speeltje voor de elite.
Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau.

De energietransitie kan niet zonder de bijdrage van
klimaatneutrale kernenergie. De door de samenleving
gewenste hoeveelheid energie is daarvoor te groot.
Kernenergie is veilig, beproefd en betaalbaar en bij
kernsplijting komt geen gram CO2 vrij. Bovendien
door 95 procent van de brandstof te recyclen zijn we
zeer zuinig met uranium en daardoor past na zestig
jaar de hoeveelheid hoogradioactief afval van Borssele
in slechts twee zeecontainers.
Nu we onze kolencentrale afbreken, komt er naast
onze kerncentrale een plekje vrij. Investeren we als
Nederland nu in één van de bewezen kerncentraleontwerpen? Dan verzekeren we ons de komende zestig
jaar weer van grootschalige, stabiele én klimaatneutrale
stroom. Betaalbare elektriciteit die dag en nacht onder
alle weersomstandigheden beschikbaar is.
Carlo Wolters, directeur EPZ, exploitant van kerncentrale
Borssele.
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Rijksaanbevelingen
Kort na een nationale ramp is er een gezamenlijke
focus: herstel en zo mogelijk verbetering van de eerdere situatie. Overheden, ondernemers en particulieren
werken daar eendrachtig aan. Niet als gelijken, juist
niet zelfs, maar als complementaire krachten met
specifieke verantwoordelijkheden. Klimaatverandering begint weliswaar eenieder te raken maar wordt
nog niet gepercipieerd als een (inter)nationale ramp.
Verduurzaming is nog geen gezamenlijke focus. Participatie staat nog vooral voor vrijblijvend meepraten,
als doel op zich zonder mede-eigenaarschap. Iedereen
wordt medeverantwoordelijk gehouden voor alles,
terwijl systeemverantwoordelijkheden ook in onze
open democratie toch echt bij overheden liggen. Op
strategisch niveau bij EU en Rijk. Het gros van weten regelgeving, ons fiscaal stelsel en onze geldstromen
liggen op hun bord.

voor mogelijk wordt gehouden. Het is nu het moment
om de positieve krachten in de samenleving te bundelen en positie te geven. Neem daarvoor als Rijk
verantwoordelijkheid:

Blijven drammen over klimaat zonder een brede
beweging met een inhoudelijke focus en inspirerende
voorbeelden is spelen met vuur. Particulieren worden
dan cynisch, politici raken nog sterker in de greep van
populisme en vermogende ondernemers -al dan niet
cowboys met middelen uit de onderwereld- springen
in het gat en kopen wellicht het Groene Hart als
centraal gelegen ruimte voor windturbines en zonnepanelen. Voor velen is dit een schrikbeeld dat helaas

•G
 eef de toekomst terug aan mensen die de hen
passende verantwoordelijkheid willen nemen. Stel
ter ondersteuning een dienstbaar en gemandateerd
team van onafhankelijke praktijkmensen aan als
aanjager of als vliegwiel. Liefdevolle toekomstwerkers die met twee voeten op de grond staan en
doen wat anders blijft liggen. En loslaten waar het
kan, zonder direct in de steek te laten.
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•Z
 et eendrachtig in op verduurzaming en daarop
gerichte participatie en maak vaart met het opruimen van alle wetten en regels die daarbij in de
weg staan.
•K
 ies een rol die anderen krachtiger maakt. Handel
congruent aan het regeerakkoord en geef regio’s
een eerlijke kans om ook rijksopgaven te realiseren.
Steun als vervolg op de internationale top in Parijs
en de nationale top in Den Haag een regionale
top, waarop de regio initieert en het Rijk ondersteunt.
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Colofon
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Vertrouwen
is het beste medicijn
tegen complexiteit.
Confucius (551-479 voor Christus)

We weten het al vijftig jaar: de manier waarop we
leven is niet volhoudbaar. Wetenschappers van toen hebben
ons technologisch potentieel echter onderschat: talloze
milieuproblemen zoals waterverontreiniging en zure regen
zijn met succes aangepakt. Ons denken en ons systeem zijn
gericht op groei van het profit-deel om daarmee ook noden
in het people- en planet-deel te lenigen. Die vlieger gaat
niet langer op. Na vijftig jaar worstelen met fundamentele
keuzen verkeert de biodiversiteit in een vrije val, verandert
het klimaat voor eenieder merkbaar, leggen bomen massaal
het loodje, gaan oogsten verloren, is er hittestress in steden,
rukken insectenplagen op en raken grondstoffen schaars.
We knagen aan onze eigen toekomst.
Energietransitie en transities in bouw, industrie,
landbouw, mobiliteit en waterbeheer percipiëren we nog
voornamelijk als sectorale technologische en economische
opgaven. Zonder een paradigmashift naar een werkelijk
integrale en volhoudbare aanpak worden al deze noodzakelijke transities onbetaalbaar en maatschappij-ontwrichtend.
Nederland heeft alles in huis om als broedplaats voor
verduurzaming te laten zien dat het anders kan en hoe het
anders kan. Zoals we met de VOC het wereldlaboratorium
voor profit waren, kunnen we nu het wereldlaboratorium
voor een balans tussen people, planet en profit worden.
We hebben goud in handen maar moeten het nog wel met
elkaar verzilveren. Velen popelen om hieraan bij te dragen.
De grote uitdaging is het opruimen van bureaucratie die
verduurzaming remt en het overbruggen van fragmentaties
in opvattingen en overtuigingen. De mentale energie van
mensen, die doen waar zij goed in zijn en zo in hun kracht
staan, is hiervoor onontbeerlijk.

