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D6 Ruimte 
De realisatie van de afspraken uit het Klimaatakkoord betekent een grote transitie van de 
fysieke leefomgeving zoals burgers en ondernemers die nu ervaren en beleven. De impact 
van de transitie op de fysieke leefomgeving is groot: steden en landschappen zullen er door 
de transitie anders uit gaan zien. En een duurzaam energiesysteem vergt meer ruimte dan 
een fossiel systeem. Deze ruimte is in Nederland – waar elke vierkante meter al een (of 
meerdere) bestemming(en) heeft – niet vanzelfsprekend. Een goede ruimtelijke aanpak van 
de transitie, inclusief het maken van (soms ingrijpende) ruimtelijke keuzen, is daarmee een 
noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarom is er, naast 
de ruimtelijk relevante afspraken aan de sectortafels, ook een aantal overkoepelende 
ruimtelijke afspraken gemaakt.  
 
Verankering in omgevingsinstrumentarium 
Veel afspraken uit het Klimaatakkoord dienen te worden verankerd met behulp van het 
ruimtelijk instrumentarium – en vanaf 2021 met de kerninstrumenten van de Omgevingswet 
– om ook daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Voor sommige maatregelen gebeurt dit via 
een tussenuitwerking, bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategieën (RES), voor andere 
maatregelen gebeurt dit direct. Hierover maken partijen de volgende afspraken: 
a. De decentrale overheden en andere RES-partijen zullen zorgen dat het proces om tot de 

ruimtelijke inpassing van hernieuwbaar op land te komen (waaronder de RES) voor het 
merendeel van de regio’s medio 2021 is afgerond. Ten aanzien van de planning zullen 
Rijksoverheid en decentrale overheden zorgen dat de maatregelen voor Hernieuwbaar op 
Land in een groot deel van de regio’s medio 2021 zal zijn afgerond. Gezamenlijk doel is 
dat uiterlijk in 2025 alle benodigde vergunningen voor de ruimtelijke inpassing zijn 
afgegeven met oog op de tijdige realisatie van de opgave.  

b. Voor de andere planologisch relevante maatregelen uit het Klimaatakkoord brengen 
overheden in gezamenlijkheid in de eerste helft van 2019 de data in beeld waarop 
maatregelen uiterlijk geborgd moeten worden om realisatie van de maatregelen uiterlijk in 
2030 mogelijk te maken. Hierbij worden zowel de kerninstrumenten uit de Omgevingswet 
(omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s, omgevingsvergunningen etc.) als het 
huidige ruimtelijk instrumentarium betrokken. 

c. In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Het kabinet start, in afstemming met VNG, 
IPO en UvW en maatschappelijke partijen, begin 2019 met het opstellen van een 
wijzigingsspoor van de regelgeving onder de Omgevingswet, dat de al vastgestelde 
regelgeving bij inwerkingtreding van de wet aanvult of aanscherpt met regels voor de 
energietransitie. 
 

Omgang met conflicterende ruimteclaims en knellende regelgeving 
In het Klimaatakkoord zijn diverse afspraken opgenomen die ruimte kosten: zonnevelden, de 
extensivering van de landbouw en natuurontwikkeling hebben bijvoorbeeld allemaal ruimte 
nodig. Op dit moment is echter nog niet op de vierkante meter nauwkeurig te stellen hoe 
groot de ruimteclaims van de verschillende functies precies zijn. En door een ruimte-efficiënte 
uitvoering, bijvoorbeeld door verschillende functies op één plek te combineren, wordt het 
totale ruimtegebruik van de transitie sterk verminderd. Tegelijkertijd treden in de uitvoering 
van projecten ruimtelijke knelpunten op, die deels voortkomen uit sectorale regelgeving. 
Daarover maken partijen de volgende afspraken: 
a. Bij de uitwerking van maatregelen in de fysieke leefomgeving benutten partijen de 

inrichtingsprincipes (combineren boven enkelvoudig, kenmerken en identiteit van een 
gebied staan centraal, afwentelen voorkomen) die voortkomen uit de Nationale 
Omgevingsvisie, of inrichtingsprincipes die hiervan zijn afgeleid. 

b. De afwegingen tussen verschillende (conflicterende) ruimteclaims op land worden voor 
verreweg het grootste deel gemaakt op decentraal niveau. Dit sluit ook aan bij het 
gedachtegoed van de Omgevingswet: beslissingen worden zo veel mogelijk op decentraal 
niveau genomen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol: zij wijzen functies toe aan 
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gebieden in omgevingsplannen. De Omgevingswet biedt, net als de huidige regelgeving, 
provincies en de Rijksoverheid wel instrumenten om projecten te ondersteunen en/of te 
realiseren. Bijvoorbeeld door het maken van ruimtereserveringen voor energie(hoofd)-
infrastructuur, of het opstellen van projectbesluiten (nu: inpassingsplannen) voor grote 
energieprojecten. Ook geeft de NOVI richtinggevende uitspraken mee. 

c. Voor het afwegen van conflicterende belangen op de Noordzee is de Rijksoverheid aan zet 
(zie ook hoofdstuk C5 Elektriciteit). De Rijksoverheid doet hierover richtinggevende 
uitspraken in de NOVI.  

d. De Rijksoverheid is bereid om bij ruimtelijke knelpunten voor energieprojecten 
voortkomend uit andere sectorale regelgeving (bijv. radarverstoring, natuur en veiligheid) 
veranderingen in wet- en regelgeving te overwegen, dan wel bij de toepassing in de 
praktijk zoveel mogelijk flexibiliteit en maatwerk te leveren ten behoeve van duurzame 
energieopwekking. Belangrijk aandachtspunt hierbij is een evenwichtige kostenverdeling 
over betrokken partijen.  
 

Verdere ruimtelijke uitwerking van maatregelen 
Het Klimaatakkoord omvat een groot pakket aan maatregelen. Een deel hiervan moet de 
komende tijd nog verder worden uitgewerkt, en ook de komende tijd zullen nog nieuwe 
maatregelen naar boven komen drijven. Lang niet alles is immers nu te overzien. Dit vraagt 
ook in de ruimtelijke uitwerking om een meerjarige aanpak, waarin partijen gezamenlijk 
maatregelen verder kunnen uitwerken en kunnen uitvoeren, maar ook kunnen bijsturen en 
aanpassen indien veranderende omstandigheden dit vragen. Daarover maken partijen de 
volgende afspraken: 
a. Gemeenten, provincies en waterschappen maken, in samenspraak met netbeheerders en 

andere partners, Regionale Energie Strategieën (RES), in ieder geval voor elektriciteit en 
warmte (zie ook hoofdstuk D7 RES). Decentrale overheden zijn verantwoordelijkheid voor 
de tijdige borging van de maatregelen voortkomend uit de RES in het decentrale 
omgevingsinstrumentarium, en waar nodig ook in het bestaand ruimtelijk 
instrumentarium.  

b. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het instrument ‘structuurvisie’, hiervoor in 
de plaats komt het kerninstrument ‘programma’, waarmee uitvoering wordt gegeven aan 
het beleid uit een omgevingsvisie. De Rijksoverheid neemt begin 2019 het voortouw in het 
opstellen van zo’n ‘programma’ gericht op de ruimtelijke planning van en het maken van 
ruimtelijke reserveringen voor de energiehoofdstructuur op nationale schaal. Dit 
programma is dan als het ware de opvolger van het Structuurschema 
Elektriciteitsvoorziening (SEVIII) en mogelijk ook (delen van) andere structuurvisies. De 
Rijksoverheid betrekt hierbij de decentrale overheden, netbeheerders en andere relevante 
partijen. Vanwege de sterke afhankelijkheden tussen verschillende energievormen 
(elektriciteit, waterstof, aardgas, hernieuwbare gassen, CO2, warmte) en de toenemende 
noodzaak voor opslag en conversie ook op nationale schaal, ligt het voor de hand dat er 
meer ruimtelijke zaken in worden opgenomen dan alleen ruimtereserveringen voor het 
transport van elektriciteit. Wat precies de scope ervan zal zijn, en hoe de totstandkoming 
het beste georganiseerd kan worden wordt begin 2019 verder uitgewerkt. Belangrijk 
aandachtspunt hierbij is ook de samenhang met het programma Noordzee, het 
programma Bodem en Ondergrond en andere relevante programma’s. Het programma 
sluit aan op de keuzes die in de Rijksvisie marktordening energietransitie worden gemaakt 
(zie hoofdstuk D1 ). De gewenste infrastructuur zoals deze voortkomt uit de Regionale 
Energie Strategieën, en de infrastructuurverkenning van de netbeheerders (zie hoofdstuk 
D1) vormt belangrijke input voor dit programma. Voor een goede afstemming is continue 
wisselwerking tussen de verschillende sporen van belang. 

c. De onderlinge afstemming van de regionale uitwerkingen (RES) en de nationale uitwerking 
(energiehoofdstructuur) vindt plaats in het interbestuurlijke programma dat reeds voor de 
RES wordt opgezet (het Nationaal Programma RES, zie ook hoofdstuk D7). Decentrale 
overheden en de Rijksoverheid blijven uiteraard verantwoordelijk voor de inzet van het 
eigen instrumentarium.  




