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Naar een energielandschap voor de 22e eeuw





Er zijn vele wegen naar Parijs





RES 1.0 is nu opgeleverd



RES Noord Holland Zuid 

+

RES U16



RES 1.0 Vechtplassen: Wat valt op?

• Vechtstreek opgeknipt in twee RES’en 

(én twee Provincies): geen visie op RES-

overschrijdend landschap en UNESCO 

gebied

• Geen wind

• Vooral inzet op zon op dak

• Enkele gemeenten bieden ruimte aan 

zonnevelden (Stichtse Vecht)

• Andere mogelijkheden zoals besparing en 

aanpak bodemdaling worden benoemd, 

maar nog niet concreet gemaakt (Gooi- & 

Vecht)



Van RES 1.0 naar RES 2.0 (en verder)

• Nu: Opgave tot 2030 (49% duurzaam)
• EU: ‘fit for 55’
• Warmte vraagt nog heel veel aandacht
• 2050: 100% duurzaam

We zijn er dus nog lang niet …. 



Zoeklocaties voor wind- en zonne-
energie zijn afgevallen, zoals de 
Aetsveldsepolder.



4 aandachtspunten van CRa aan NP 
RES voor het vervolgproces (preview!)

Doel: verdere verbetering van de RES’en als input voor 
samenhangende plannen die zowel individueel als in de 
ruimtelijke optelsom meerwaarde opleveren op de lange 
termijn



1.
Stel de ontwerpende dialoog nu centraal

Een ontwerpende aanpak, ontwerpend onderzoek en 
kennisontwikkeling zijn noodzakelijk om de dialoog goed te 
kunnen voeren



2.
Ontwikkel nieuwe ruimtelijke logica 
voor het post-fossiele systeem

De relatie tussen energie en ruimte verandert en dat 
vraagt om gedeelde ruimtelijke uitgangspunten



Nieuwe ruimtelijke logica

• Zet besparen aan de basis

• Produceer maximaal energie in de gebouwde omgeving

• Ontwikkel een warmtestrategie die optimaal gebruik maakt van beschikbare bronnen

• Anticipeer op de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkeling en energie 
infrastructuur (energy oriented development) 

• Maak afspraken over RES overschrijdende structuren en landschappen 

• Wijs met elkaar vrijwaringsgebieden (nee, tenzij) en transformatiegebieden met 
kansen voor clustering aan (ja, graag)



3.
Verhoud je verstandig tot onzekerheden

De principes van adaptieve planning doen recht aan 
urgentie en voortschrijdend inzicht



Principes van adaptieve planning

• Bekijk oplossingen voor de kortere termijn altijd in de context van lange termijn

• Ga voortvarend om met no-regret oplossingen

• Pas waar nodig het principe van tijdelijkheid en reversibiliteit toe

• Houdt rekening met verschillende scenario’s en voedt strategieën voortdurend met 
voortschrijdend inzicht; wees alert op lock-ins.  



4.
Verbind energie beter met andere 
doelen

Voer de dialoog aan integrale regionale tafels zoals 
de verstedelijkingsstrategieën en de NOVI-gebieden



Terug naar het centrale doel:
Reductie van CO2 uitstoot om klimaatverandering te 
beperken
100% duurzaam in 2050

Voer de discussie niet alleen 
over duurzame opwek

Het gaat om duurzaam 
ruimtegebruik, duurzamer 
leven



Bovenkerkerpolder

Ga bodemdaling in veenweidegebieden tegen 
ca. 4,7 miljoen ton broeikasgassen per jaar = uitstoot van ca. 2 mln. personenauto’s



“Door transformaties in het 
landschap kan jaarlijks bijna 

7Mton CO2 worden 
opgeslagen”

Circulaire landbouw in 2050



Maak de bodem weer gezond
Zet biomassa (oa. reststromen voedselindustrie) hoogwaardig in, oa. Om het 
organische stofgehalte van de bodem op peil te brengen



Verklein de veestapel
De veehouderij stoot nu 10% van alle broeikasgassen uit





Regio’s zonder grootschalige elektriciteit 
opwek kunnen toch heel veel doen:

1. Energievraag en uitstoot verminderen:                                                            
isoleren, compact verstedelijken bij ov (nabijheid), 
industrie/bedrijvigheid, biobased bouwen

2. Uitstoot CO2 verminderen in het landschap:                                       
vee en veen

3. CO2 vastleggen:                                                                                  
bodem, bos, houtbouw / biobased, paludicultuur

4. Zon op daken en gevels in bebouwde omgeving

5. Warmte leveren:                                                                          
restwarmte, geothermie, aquathermie

6. Ruimte voor kennis en experimenten:   
bijvoorbeeld op het vlak van aquathermie, of 
grondstoffenwinning en/of productie van biogas bij 
rioolwaterzuivering

7. Sociale innovaties:      
leefstijlverandering, collectieve voorzieningen




