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5 Ruimtelijke implicaties 
streefbeeld 

5.1 Inleiding 

We hebben richting 2030 waarschijnlijk voldoende ruimte in vierkante meters in Nederland 
voor de energietransitie. Tegelijkertijd is energie niet de enige functie die om ruimte vraagt. 
Klassieke opgaven zoals wonen, werken, verplaatsen, recreëren, voedsel, waterveiligheid en 
voorzieningen eisen hun plek op naast de nieuwe opgaven zoals schone energie en de circu-
laire economie. Er is spanning tussen hoe de ingrepen zich tot het bestaande landschap ver-
houden, en de waarde die we aan dat landschap hechten. Het proces van de uiteindelijke 
inpassing is essentieel: welke opgave ligt op welk schaalniveau, kunnen alle actoren (bur-
gers, bedrijven, gebruikers, enzovoorts) meedoen aan dat proces, en hoe wordt dat proces 
ingericht in het licht van de invoering van de Omgevingswet? 
 
We staan in deze eeuw voor grote veranderingen in onze energiehuishouding en in onze 
ruimtelijke ordening. De energietransitie vindt plaats in een wisselwerking met andere ruim-
telijke veranderingen. Nieuwe energiebronnen vereisen een ander ruimtebeslag in omvang 
en vorm. Omgekeerd zullen ruimtelijke kenmerken van een gebied meebepalen wat de mo-
gelijkheden en knelpunten van de nieuwe energievoorziening zijn. Met de energietransitie in 
gedachten kunnen we met andere ogen naar dezelfde ruimte kijken en er iets anders in ont-
dekken dan voorheen: andere ruimtelijke kwaliteiten, andere vormen van ruimtegebruik, een 
andere ruimtebeleving. 
 
Meer dan ‘ruimte’ is landschap een kwalitatief begrip. Het laat zich moeilijk definiëren en al 
helemaal niet kwantificeren. Landschap is een rijk en gelaagd begrip, waarin zowel de ver-
houdingen tussen mens en natuur doorklinken als de verhouding tussen mensen onderling. 
Landschap is met waarden geladen, van individuele herinneringen tot maatschappelijke sym-
bolen. Daarmee is landschap regelmatig het toernooiveld van heftige discussies op het raak-
vlak tussen de energietransitie en de ruimte. 
 
De energietransitie leidt onvermijdelijk tot frappante landschappelijke veranderingen die in-
grijpen in de vertrouwde formele en informele aanspraken op de ruimte en ons landschap. 
Hier ligt de grote ruimtelijke opgave: niet bij de ‘simpele’ inpassing van een nieuwe voorzie-
ning, maar bij een herordening die recht doet aan alle ingrediënten van het landschap (Sij-
mons et al., 2014). 
 
De opgave is groot, omvat vele domeinen en er zijn verschillende wegen om deze ambitie 
vorm te geven. Daarbij is een van de vragen of de mogelijke maatregelen die bij het streef-
beeld horen voor 2030 passen in de beschikbare ruimte. Ruimte is een dwarsdoorsnijdend 
thema, het speelt bij elke tafel. Dit hoofdstuk reflecteert op het thema ruimte in het ‘Voorstel 
voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (VHKA).  
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5.2 Opbouw en aanpak 

De ruimte kent naast het pure fysieke aspect ook allerlei institutionele en maatschappelijke 
aspecten die komen kijken als de maatregelen uit het klimaatakkoord gerealiseerd gaan wor-
den. We bespreken in dit hoofdstuk daarom: 
• De fysieke ruimte. De vierkante meters. We vatten per sectortafel kort samen welke ele-

menten van het klimaatakkoord fysieke ruimtelijke gevolgen hebben.  
• De institutionele en maatschappelijke aspecten. Het gaan hierbij over de juridische, pla-

nologische en governance aspecten die spelen in de ruimtelijke orde of die veranderingen 
met ruimtelijke gevolgen belemmeren dan wel stimuleren. Daarnaast gaan ze over eige-
naarschap van de opgave, toegankelijkheid van het sturingsproces voor actoren, draag-
vlak en acceptatie. We behandelen per sectortafel de belangrijkste punten. 
 

Het antwoord op de vraag ‘Past het?’ belichten we in deze termen. De vraag ‘Past het?’ is 
daarmee breder dan de praktische vraag of er voldoende fysieke ruimte is; het gaat dan ook 
over politieke, organisatorische en maatschappelijke vragen. Door dit onderscheid te maken 
willen we de aard duiden van mogelijke belemmeringen bij de uitvoering van maatregelen uit 
het Klimaatakkoord in de fysieke ruimte.  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de belangrijkste conclusies en aandachtspunten (para-
graaf 5.3). Vervolgens geven we een korte reflectie op ‘Ruimte in het klimaatakkoord’ dat als 
zelfstandige ruimtelijke verkenning is gemaakt door de ruimtelijke ontwerpers en experts die 
de onderhandelingen aan de sectortafels ondersteunen (Hocks et al., 2018; paragraaf 5.4). 
In de daaropvolgende paragrafen 5.5 t/m 5.9 zijn de eerdergenoemde ruimtelijke aspecten 
nader uitgewerkt voor de vijf individuele tafels: Mobiliteit, Landbouw en landgebruik, Ge-
bouwde omgeving, Industrie en Elektriciteit. Tot slot benoemen we een aantal punten die 
verheldering behoeven rond de regionale energiestrategieën (RES; paragraaf 5.10).  

5.3 Conclusies en aandachtspunten 

Alles overziend zijn er voor de verdere uitwerking van de energie- en klimaatopties rond de 
ruimtelijke aspecten de volgende aandachtspunten: 

Waarschijnlijk voldoende fysieke ruimte tot 2030 
• De fysieke ruimte, het beschikbare oppervlak, lijkt tot 2030 geen belemmering te zijn 

voor de opties die bij het streefbeeld van het VHKA horen. Daarna of bij verdergaande 
ambities stuiten we mogelijk wel op grenzen van de beschikbare ruimte, bijvoorbeeld bij 
wind op land. Deze conclusie sluit aan bij eerdere studies en de bevindingen van ‘Ruimte 
in het klimaatakkoord’.  

• Gericht op een (kosten)efficiënt gebruik van de fysieke ruimte benoemt het klimaatak-
koord een aantal ruimtelijke principes, zoals: maak bij hernieuwbare energie zoveel mo-
gelijk een ruimtelijke match tussen de plek van aanbod en vraag. Dit principe verandert 
als grootschalige productie van waterstof uit hernieuwbare elektriciteit op de lange ter-
mijn, na 2030, zijn intrede doet. Waterstof kan per kWh goedkoper dan elektriciteit wor-
den getransporteerd en langdurig worden opgeslagen. Dit verandert toekomstige 
ruimteclaims als gevolg van de energietransitie. 

De regio’s aan zet 
• De regio lijkt de eerstaangewezen eenheid om tot oplossingen te komen in ieder geval 

voor de gebouwde omgeving en de hernieuwbare elektriciteitsvoorziening. Regionale 
energie strategieën (RES) kunnen alle sectortafels en mogelijk ook andere opgaven gaan 
verbinden omdat veel maatregelen in de regio zullen neerslaan. Een regionale energie 
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strategie is een bottom-up proces van lokaal naar nationaal. Veel regio’s zijn daar al mee 
bezig en het VHKA zal dit naar verwachting verder stimuleren. 

• Er is echter op nog veel punten rond de RES institutionele onduidelijkheid die verhelderd 
moet worden. Bijvoorbeeld over: 

o Hoe verhouden de plannen in de RES met ruimtelijke impact zich tot de (inte-
grale) Omgevingsvisies van de overheden, waarin de belangen rond de fysieke 
leefomgeving van allerlei opgaven worden afgewogen. Klimaat heeft daarin niet 
per se voorrang boven andere belangen. 

o Wat is nodig als de inspanningen van de regio’s niet optellen tot het gewenste 
totaal? Regio’s met meer mogelijkheden dan andere zullen eventuele tekorten 
niet zomaar voor de andere oplossen. 

• De verhouding tussen het Rijk en de regio verandert als gevolg van de RES. De regio-
aanpak maakt gebied specifieke koppelingen mogelijk tussen het klimaat en andere op-
gaven als luchtkwaliteit bij de verduurzaming van mobiliteit. Wat als een regio, als kos-
teneffectieve maatregel, de maximumsnelheid op het hoofdwegennet wil aanpassen? Of 
wat vindt het Rijk van regionaal diverse beleidsinstrumenten om de gebouwde omgeving 
te verduurzamen?  

• Elke regio heeft eigen fysieke mogelijkheden om bij te dragen aan de energietransitie. 
Dat verschilt per technologie, de ene technologie is (kosten)efficiënter op de ene plek 
dan op de andere. Als we naast ruimtelijke kwaliteit ook kostenefficiëntie als een uit-
gangspunt nemen verdient het aanbeveling om over de grenzen van de regio’s heen te 
kijken bij het opstellen van de RES, maar ook over de landsgrenzen zonder dat sprake 
hoeft te zijn van afwenteling van de opgave of verdringing van essentiële functies zoals 
voedselvoorziening. 

• Laat regio’s ambitieuze doelen stellen met eigen afwegingsruimte, en geef vervolgens 
voldoende tijd om die doelen op een zorgvuldige manier te bereiken. Dat is op voorhand 
niet uit te stippelen. Ruimtelijke kwaliteit is daarvoor een goed vertrekpunt, zodat de kli-
maatopgave tot een aantrekkelijke(r) leefomgeving leidt. 

Ruimte is meer dan energie 
• De energietransitie zal tot een forse toename leiden van het aantal ‘harde elementen’ in 

het landschap zoals windturbines op land en op zee, zonnepanelen op daken en akkers 
en mestvergisters. En er zijn overal aanpassingen en uitbreidingen nodig van netwerken 
zowel boven- als ondergronds om de duurzaam geproduceerde energie te kunnen trans-
porteren. Ook zijn er opvallende landschappelijke veranderingen mogelijk door bijvoor-
beeld grootschalige aanplant van bomen of vernatting van veenweidegebieden.  

• Het welslagen van de energietransitie hangt niet alleen van ruimteclaims af, ruimte is 
immers meer dan dat, het betreft waarden over omgang, toegang, eigenaarschap en le-
gitimiteit. Het voorgenomen proces voor de inpassing van de klimaatopgave in de 
ruimte(lijke ordening) slaagt alleen als deze waarden een volwaardige plek hebben in dat 
proces. 

• Ruimte is een verbindend thema tussen de sectortafels. Energie is één van de functies 
die om ruimte vragen. Een integrale benadering biedt kansen op meekoppelen en levert 
een breder draagvlak. Zo gaat bijvoorbeeld droogtebestrijding door vernatting van veen-
weidegebieden hand in hand met het beperken van CO2-emissie. 

5.4 Reflectie op ‘Ruimte in het Klimaatakkoord’ 

De verkenning ‘Ruimte in het klimaatakkoord’ richt zich specifiek op de ruimtelijke aspecten 
van het VHKA. Het is samengesteld door een consortium van ruimtelijke ontwerpers, -speci-
alisten en -wetenschappers die de wording van het Klimaatakkoord ondersteunen.  
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De onderliggende PBL-analyse op het thema ruimte is veel minder uitvoerig en andersoortig 
maar sluit aan bij ‘Ruimte in het klimaatakkoord’. Onze conclusies en aandachtspunten lig-
gen in het verlengde van de bevindingen en adviezen uit die verkenning. De gepresenteerde 
beelden en ruimtelijke analyses in ‘Ruimte in het klimaatakkoord’ samen met eerdere ruim-
telijke verkenningen5 maken ons inziens voldoende aannemelijk dat de ruimteclaim van de 
opties uit het VHKA tot 2030 kunnen passen in de fysieke ruimte. Die fysieke ruimte wordt 
als gevolg van de maatregelen ten behoeve van de energietransitie en andere ruimtelijke op-
gaven wel steeds knellender. Voor de langere termijn, na 2030, speelt dit bijvoorbeeld bij de 
opwekking, transport en opslag van hernieuwbare elektriciteit. Zo wordt gesignaleerd dat de 
‘ambities voor wind op land boven de 11 GW tegen de grenzen van ruimtelijke inpasbaarheid 
aanlopen’. De ambities voor wind op land uit het VHKA (tot 2030) zijn nog niet nader uitge-
werkt maar waarschijnlijk aanzienlijk lager (zie paragraaf 6.9). 
 
‘Ruimte in het klimaatakkoord’ geeft op punten ook aanwijzingen hoe ruimtelijke knelpunten 
rond de energietransitie samenhangen met juridische en bestuurlijke kanten van andere pri-
oritaire ruimteclaims en met het mogelijk gebrek aan voldoende maatschappelijk draagvlak. 
Dat wat we hier de institutionele en maatschappelijke aspecten van het ruimtegebruik noe-
men. Er staan allerlei veranderingen in de fysieke ruimte op stapel. Veel daarvan zijn tijde-
lijk, de straat moet open, wijken moeten worden aangepast voor een nieuwe 
warmtevoorziening. Andere ruimtelijke veranderingen hebben een meer permanent karakter, 
zoals uitbreiding van windparken op zee en op land en uitbreiding van infrastructuur. Die 
ruimte is er, maar er zijn steeds meer en vaker heroverwegingen van het huidige ruimtege-
bruik voor nodig. Het VHKA is echter in het huidige stadium nog weinig concreet waardoor er 
nog veel te kiezen valt, keuzes met een verschillende ruimtelijke impact en mogelijke knel-
punten. Dus bij de uitwerking van de opties uit het VHKA zal helder worden waar heroverwe-
ging van het ruimtegebruik nodig is en wie dat moeten en mogen doen. De regio wordt 
gezien als de plek waar veel opgaven samen komen en daar komt ook veel verantwoordelijk-
heid te liggen via de RES. 
 
Inzichten uit de transitiewetenschappen 
Transitievraagstukken zijn langetermijnvraagstukken waarbij de maatschappij in de loop van enkele de-
cennia in kleine stappen verandert en waarbij de (huidige) normale gang van zaken verschuift naar een 
nieuw (toekomstig) normaal. Het zijn processen die iedereen raken op alle schaalniveaus van lokaal tot 
internationaal en ze zijn divers en vaak ongewis.  
Transities betreffen niet alleen om de implementatie van nieuwe technologieën, het gaat ook om de ver-
anderingen van fysieke en sociale infrastructuren, en gedragsveranderingen. Een zoekende fase hoort bij 
transities omdat de onzekerheid nog groot is en de mogelijke richtingen nog alle kanten op kunnen 
gaan. In deze vroege fase van een transitie staat kennisontwikkeling centraal en wordt door middel van 
verkennen, experimenteren en variëren inzicht ontwikkeld in wat werkt en wat niet werkt. Er valt dan te 
leren van niche activiteiten binnen de sector die voorlopers kunnen zijn op de te ontwikkelen paden. 
Welke technologieën en maatschappelijke samenstellingen werken en zijn robuust?  
Transities kennen een zekere traagheid, pas als er duidelijkheid is over de richting kan het snel(ler) 
gaan. De energietransitie is één van de opgaven waarbij nu een versnelling optreedt. Na Parijs en het 
Energieakkoord uit 2013, is het VHKA de nieuwe, richtingbepalende stap. 

 
Om energiebronnen zo effectief mogelijk in te zetten bepleit ‘Ruimte in het klimaatakkoord’ 
een ruimtelijke bronnenstrategie te maken, niet alleen of regionaal maar ook bovenregio-
naal. Een strategie voor bijvoorbeeld warmtebronnen kan zo ruimtelijke samenhang en ge-
bruik optimaliseren terwijl de warmtevraag veelal per regio zal worden bekeken. Zo zullen 
bijvoorbeeld de locaties en soort bronnen van restwarmte in de tijd veranderen en geother-
mische warmte is niet overal in potentie beschikbaar.  

                                                
5 Bijvoorbeeld: Ruimtevolk et al. (2018), Matthijsen et al. (2018) en DNV GL & PBL (2014). 
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5.5 Mobiliteit en ruimte 

De tafel Mobiliteit zet in op elektrisch personenvervoer, het stimuleren van openbaar vervoer 
en fietsgebruik en vergroening van de brandstoffen van ons vrachtvervoer over weg, water- 
en spoorwegen.  

Fysieke ruimte 
De realisatie van het streefbeeld van de tafel Mobiliteit zal richting 2030 geen veel grotere of 
kleinere impact op de fysieke ruimte hebben dan bij het verkeer zonder extra klimaatmaatre-
gelen.  
 
Realisatie van het streefbeeld heeft wel gevolgen met ruimtelijke impact. Bijvoorbeeld: 
• Meer elektrisch vervoer creëert een extra vraag naar hernieuwbare elektriciteit wat weer 

ruimte kost. Daarnaast is ruimte nodig voor aanpassingen van het bestaande elektrici-
teitsnetwerk, voor oplaadpunten en voor snellaadstations. Tankstations voor waterstof 
hebben een mogelijk ander ruimtelijke claim dan die voor fossiele brandstoffen.  

• Als fietsen en openbaar vervoer belangrijker worden, verandert dit het functioneren van 
met name stedelijke regio’s. Bij de inrichting van de fysieke ruimte moet hiermee reke-
ning worden gehouden.  

• De productie van 100 PJ aan biobrandstoffen kent verschillende ruimtelijke claims (zie 
ook Industrie en Landbouw en landgebruik).  

Institutionele en maatschappelijke aspecten 
Voor het welslagen van de plannen van de tafel Mobiliteit hangt veel af van toekomstig ruim-
telijk beleid. Planvorming, ontwikkeling en uitvoering zijn bij Mobiliteit nadrukkelijk een itera-
tief proces. Effectiviteit van de maatregelen kan zonder ruimtelijk beleid niet bij voorbaat 
worden ingeboekt. De maatregelen bij de tafel Mobiliteit hebben daarmee een directe link 
met de deels nog op te stellen Omgevingsvisies. 
 
De tafel Mobiliteit veronderstelt dat mobiliteit een onderdeel gaat worden van de RES. Re-
gio’s kunnen echter moeilijk worden afgerekend als het gaat om de vermindering van CO2-
emissies door mobiliteit. Wel kunnen ze door concrete maatregelen substantieel bijdragen. 
Op punten in de ruimtelijke ordening wordt hier al jaren werk van gemaakt zoals via modal 
split, fietsbeleid, parkeerbeleid en laadpalen. Rond decentralisatie van infrastructuur is deze 
pas begonnen (binnen regio; tussen regio’s; regio en nationaal). Koppeling van het Klimaat-
akkoord met het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport ligt hierbij voor 
de hand. 
 
Er is een continue wisselwerking tussen de ruimtelijke inrichting van steden en regio’s en de 
planning van mobiliteit. Zowel het mobiliteitssysteem zelf heeft effecten op gedrag als bre-
dere maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent ook dat als gedragsveranderingen struc-
turele wijzigingen aannemen, of trends doorzetten, dit infrastructurele en ruimtelijke effecten 
heeft. Zo kan de behoefte aan parkeerplaatsen verminderen, de deelauto kan gemeengoed 
worden, zelfrijdende voertuigen kunnen doorzetten, of andere keuzes kunnen gemaakt wor-
den met effect op de modaliteit of hoeveelheid mobiliteit. Uiteindelijk zou het mobiliteitssys-
teem in 2050 heel anders kunnen zijn dan hoe het nu is vormgegeven (PBL, te verschijnen). 
Deze wisselwerking bij het langetermijnmobiliteitsvraagstuk is onderbelicht en verdient een 
verdere uitwerking. 
 
Waar een integrale benadering, zoals bepleit in de tafel Mobiliteit een goed uitgangspunt is, 
mist deze benadering aandacht voor ruimtelijke structuureffecten. Dit zijn effecten in gebruik 
en gedrag die de maatregelen met zich mee brengen maar die daardoor weer de noodzaak 
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voor andere maatregelen kunnen versterken of andere effecten met zich mee kunnen bren-
gen. Bijvoorbeeld als de maatregelen in het klimaatakkoord effectief blijken, heeft dat ingrij-
pende gevolgen voor de manier waarop verkeer door de stad stroomt.  

5.6 Landbouw & landgebruik en ruimte 

De land- en tuinbouw beslaat twee derde van het Nederlandse grondoppervlak en heeft 
daarmee als sector veruit het grootste fysieke grondgebruik en daarmee ook het grootste 
ruimtepotentieel in verband met klimaatadaptatie en de energietransitie. Bij de landbouw 
heeft de emissie van broeikasgassen door de veestapel relatief het grootste aandeel. Het 
VHKA bevat echter geen maatregelen die over de grootte van de veestapel gaan. Voorge-
steld worden vooral technische opties en beheermaatregelen voor de landbouw, glastuin-
bouw en het landgebruik.  

Fysieke ruimte 
De maatregelen om de glastuinbouw klimaatneutraal te maken hebben geen noemenswaar-
dige impact op de fysieke ruimte afgezien van beperkte infrastructurele aanpassingen. Er zijn 
ruimtelijke koppelingen met industrie (voor de levering van restwarmte en CO2) en met de 
steden als afzetgebied.  
 
De meeste maatregelen bij landbouw en landgebruik hebben een impact op de fysieke 
ruimte maar leiden tot beperkte veranderingen van het landschappelijke karakter. Het gaat 
hierbij om wijzigingen van het landgebruik zoals vernatting van veenweidegebieden, optima-
lisatie van de mesttoepassing, slimme landbouwbeheertechnieken en om vergroening van 
het landschap door meer houtwallen of kleine bossen.  
 
Inpassing in het landelijk gebied van zonnepanelen (op daken, schuren en op zonne-akkers), 
windturbines (stand-alone of in windparken), vergisters van mest en/of biomassa en teelt 
van biomassa (houtwallen of grootschalig) zijn maatregelen die bijdragen aan het behalen 
van klimaatdoelstellingen. De mate waarin en de manier waarop kan een grote impact op de 
fysieke leefomgeving hebben. Decentrale elektriciteitsproductie en zon en wind staat onder 
de noemer van de tafel Elektriciteit, maar speelt zeker een rol bij de ruimtelijke aspecten van 
de tafel Landbouw en landgebruik.  

Institutionele en maatschappelijke aspecten 
Klimaatdoelstellingen maken de dilemma’s bij de landbouw scherper. Het landelijk gebied 
lijkt door z’n grote areaal de plek te bieden voor tal van maatregelen om broeikasgassen te 
verminderen, nog los van de klimaataspecten van de intensieve veehouderij. In het landelijk 
gebied kan biomassa worden geproduceerd die andere sectoren nodig hebben, daar kunnen 
de zonne-akkers en windparken komen voor hernieuwbare elektriciteit, daar kunnen de ver-
gisters van mest en/of biomassa worden neergezet, dichtbij de productie. Enerzijds levert dit 
de samenleving de gewenste inzet op de klimaatdoelstellingen en krijgen boeren individueel 
nieuwe kansen voor ondernemerschap, maar anderzijds is het risico dat het doorschiet en 
essentiële landbouwfuncties worden verdrongen en het tot landschappelijke veranderingen 
leidt die we als samenleving juist niet willen.  
 
Aan de ene kant staat de brede maatschappelijke waardering voor de waarden van het lan-
delijk gebied en aan de andere kant de dominante ontwikkelrichting van de Nederlandse 
landbouw. De samenleving geeft aan dat waarden, zoals natuur, cultuurhistorie, biodiversi-
teit, volksgezondheid, dierenwelzijn en vitale gezinsbedrijven (te veel) onder druk zijn ko-
men te staan, milieudoelen worden niet gehaald. Maar tegelijkertijd zijn de marges klein en 
staat voor een grote groep boeren het inkomen onder druk. Voor het overgrote deel van de 
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Nederlandse boeren is het verlagen van de kostprijs door schaalvergroting en intensivering 
de ontwikkelstrategie (Vink en Boezeman, 2018). Deze dominante strategie is voor boeren 
als zelfstandige ondernemer een individuele keuze. Het gebruik van ruimte in het landelijke 
gebied voor klimaatmaatregelen kan een aantrekkelijk alternatief verdienmodel worden. De 
sterke groei recentelijk van het areaal met zonnepanelen is hiervan een voorbeeld. 
 
Hoe kunnen de voorstellen vorm krijgen? Nu zijn ze ruimtelijk nog onderbelicht. Naast gene-
rieke maatregelen zoals het stimuleren van klimaatvriendelijke productie van landbouwpro-
ducten en de consumptie ervan, helpt het om met een gebiedsperspectief maatregelen 
ruimtelijk uit te werken. In een gebiedsperspectief staat een bepaald gebied centraal en 
wordt de klimaatopgave uitgewerkt in samenhang met andere opgaven in dat gebied rond 
bijvoorbeeld bodemkwaliteit, biodiversiteit en drinkwaterbescherming. Door dit type koppe-
lingen is het mogelijk gelijktijdig winst op meerdere (transitie)terreinen te boeken. ‘Ruimte in 
het Klimaatakkoord’ geeft hiervoor een goede ingang.  
 
Daarnaast biedt een gebiedsperspectief inzicht wie aan tafel moeten zitten om een initiatief 
gezamenlijk op een locatie van de grond te krijgen. Bij de oplossingsrichtingen is lokaal 
draagvlak en brede maatschappelijke acceptatie van groot belang.  
 
Bestuurlijke legitimiteit wordt straks via de Omgevingswet gestructureerd, maar is daarmee 
nog niet gegarandeerd. De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Overheden, het Rijk, 
provincies en gemeenten, maken daarvoor nu al Omgevingsvisies en –plannen waarmee een 
brede belangenafweging wordt gemaakt van plannen rond ruimte en milieu. Hiernaast gaan 
regio’s regionale energiestrategieën (RES) ontwikkelen waarin zij plannen maken om de 
energietransitie mede vorm te geven. Onduidelijk is nog hoe het ruimtelijke belang van de 
plannen uit deze RES meeweegt bij afweging ten behoeve van de Omgevingsvisies en wat 
dat weer betekent voor mate waarin de klimaatdoelen kunnen worden bereikt (zie ook para-
graaf 5.10). 
 
De koppeling met andere transitieopgaven is logisch, maar vergt naast de erkenning dat bij 
landbouw en landgebruik nog meer dan elders sprake is van een ‘zoekende fase’ ook een op-
lossing voor de voor de inflexibele en dominante ontwikkelstrategie bij de landbouw. Vink en 
Boezeman (2018) geven in hun verkenning hiervoor een aantal sturingsopties. De (be-
leids)visie op de toekomst van de landbouw die nu wordt ontwikkeld zou hiervoor concrete 
aanknopingspunten moeten gaan geven.  

5.7 Gebouwde omgeving en ruimte 

Waar alle deeldocumenten van het VHKA ambitieuze doelen nastreven, komt de omvang van 
de opgave wellicht het sterkst tot uiting bij maatregelen van de tafel Gebouwde omgeving, 
samengevat als: ‘Dat betekent ruwweg 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen 
in 2021 en ruim voor 2030 al in een ritme van 200.000 per jaar zitten. In dat geval kunnen 
we in 2030 gezamenlijk 3,4 Mton minder CO2 uitstoten dan in het referentiescenario’. Er 
wordt ingezet op efficiëntie door schaalvergroting, innovatie, en voorstellen tot nieuwe finan-
cieringsconstructies.  

Fysieke ruimte 
Er is heel veel ruimtelijke inspanning verbonden aan deze enorme transitieopgave, maar de 
impact op de fysieke ruimte is mogelijk niet veel anders dan gebruikelijke impact bij de ge-
bouwde omgeving. De huizen en gebouwen hoeven namelijk niet veel meer of minder ruimte 
in nemen dan ze nu doen.  
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De koppeling met de klimaatopgave van mobiliteit en andere transitieopgaven zoals klimaat-
adaptatie kan echter een wezenlijk andersoortige opzet van de gebouwde omgeving tot ge-
volg hebben. Afstemming is hierbij cruciaal. Niet alleen om te voorkomen dat de straat 
telkens opnieuw opengebroken moet worden (kost veel geld en capaciteit en leidt tot over-
last), maar ook om ervoor te zorgen dat de leefomgeving op alle vlakken toegesneden is op 
toekomstig gebruik: een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
De grootste impact op de fysieke ruimte lijkt evenwel het gevolg van maatregelen om een 
klimaatneutrale warmtevoorziening met bijbehorende infrastructuur tot stand te brengen.  
Als we naar praktische invullingen gaan kijken, dan zien we dat de potentie voor alternatieve 
lokale warmtewinning niet gelijkmatig over Nederland verspreid is en dat in sommige gebie-
den nauwelijks alternatieven voorhanden zijn. Daarnaast zit er een grote spreiding, en daar-
mee ruimtelijke onzekerheid, in de schattingen die geothermie qua energie kan opleveren. 
De beschikbaarheid van alternatieven is dus een ander fysiek ruimte-element dat meegeno-
men moet worden in de op te stellen regionale en lokale plannen.  
 
Het verkeerd benutten van (warmte)bronnen kan tot suboptimale oplossingen in de ruimte 
leiden. Als de industrie het schaarse groene gas gaat gebruiken dan gaat dit mogelijk ten 
koste van de gebouwde omgeving waar voor de warmtevoorziening van bepaalde binnen-
stadgebieden geen kosteneffectieve duurzame alternatieven bestaan.  

Institutionele en maatschappelijke aspecten 
De klimaatopgave voor de gebouwde omgeving is ook technisch lastig: nieuwe toekomstbe-
stendige technologieën zullen op grote schaal gebruikt moeten worden, die wellicht andere 
manieren van (samen)werken vragen. Dat vraagt veel van een sector die op dit moment 
toch al kampt met arbeidstekorten en een grote opleidingsvraag op zijn bordje heeft (zie ook 
hoofdstuk 6). De opgave moet vorm krijgen in de regionale energiestrategieën (RES). Er zijn 
een aantal punten met betrekking tot de RES die institutioneel vragen oproepen en ophelde-
ring nodig hebben om de strategieën te kunnen laten werken (zie paragraaf 5.10).  
 
Om de opgave te realiseren is betrokkenheid op alle niveaus en in het bijzonder op die van 
de lokale schaal noodzaak. Want het scala aan theoretische mogelijkheden wordt onmiddel-
lijk beperkt zodra een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde optie. Zo vraagt Warmte-
Koude-Opslag (WKO) met een warmtepomp een andere infrastructuur dan een warmtenet, 
en investering op een locatie in de ene techniek sluit de andere daarom de facto uit.  
De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend en raken de dagelijkse leefomgeving en de per-
soonlijke levenssfeer van mensen. Wijken, gemeenten en provincies hebben een cruciale 
stem. De lokale schaal is belangrijk voor eigenaarschap en voor draagvlak, waarbij plannen 
kunnen ontstaan en vorm kunnen krijgen, maar ook kunnen worden tegengehouden. Hier 
ontstaat legitimiteit en kunnen verschillende mogelijkheden worden verkend, of getest in 
specifieke situaties.  
 
Het belang van het lokale niveau is ook zichtbaar in beleidsontwikkelingen zoals in de nieuwe 
Omgevingswet. Om over de mogelijkheden en capaciteiten geïnformeerd keuzes en plannen 
te kunnen maken is het nodig dat de regio toegang heeft tot de juiste kennis en data. Zo kan 
– juist door specifieke lokale contexten – iedere regio maatwerk leveren. De relevante schaal 
zal echter per initiatief verschillen. Transparantie in het proces en in de (keuze)mogelijkhe-
den is belangrijk voor de lokale steun. De optelsom van regionale plannen en mogelijkheden 
zal bepalen welke aanvullende sturing vanuit de nationale doelen nodig is.  
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5.8 Industrie en ruimte 

De tafel Industrie noemt een breed scala aan maatregelen, zoals gezamenlijk investeren in 
innovatie, pilots, en demonstraties; tendermechanismen; en internationale afspraken. Een 
belangrijk thema is het behouden en mogelijk versterken van het Nederlandse investerings-
klimaat en de concurrentiepositie. De koppeling tussen de klimaatopgave en de transitie naar 
circulaire economie (Rijksbreed programma) wordt als randvoorwaardelijk gezien. Keuzes 
voor technische opties, concretisering en beleidsinstrumenten moeten echter nog in de vol-
gende fase van het klimaatakkoord vorm krijgen. We beperken daarom de analyse van de 
ruimtelijke aspecten tot de mogelijke keuzes. De opties bij de tafel industrie hebben zeker 
ruimtelijke consequenties, maar die lijken op de korte termijn niet heel veel anders en knel-
lender dan bij de normale ontwikkelingen van deze sector - afgezien van de nieuwe infra-
structuur. Op de langere termijn als grootschalige verduurzaming van productieprocessen 
gaat spelen zijn de ruimtelijke consequenties groter. Dat kan meer maar ook minder ruimte-
beslag tot gevolg hebben. 

Fysieke ruimte 
Het accent van de meeste opties ligt bij het verminderen van emissies bij bestaande industri-
ele processen. Afgezien van de opties om CO2 af te vangen en op te slaan zijn de ruimtelijke 
consequenties vooral beperkt tot veranderingen op de bedrijventerreinen zelf. 
 
De technische elementen, de clustering in de ruimte, mogelijke koppelingen met andere sec-
tortafels, zoals de regionale insteek, de bufferfunctie van energie afkomstig van wind op zee, 
zijn sterke punten.  
 
De opties waarbij CO2 wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen of hergebruikt 
(CCS/CCU) vragen om een nieuwe transport- en opslaginfrastructuur. Bij CCS ligt het voor 
de hand om de CO2 op te slaan in uitgeputte gasvelden op Noordzee, in eerste instantie – 
dichtbij – op het Nederlands Continentaal Plat maar het kan ook in oude gasvelden verder 
weg op de Noordzee. Opties voor hergebruik van bestaande offshore faciliteiten (platforms 
en putten) worden bezien en voor het transport van CO2 wordt uitgegaan van nieuw aan te 
leggen pijpleidingen zowel onshore als offshore (EBN & Gasunie, 2018).  
 
Grote infrastructurele aanpassingen zoals een overstap op het gebruik van elektriciteit in 
plaats van aardgas voor de energiebehoefte, het gebruik van andere soorten grondstoffen of 
een compleet circulaire aanpak, geïntegreerd in een nieuw energiesysteem kunnen tot aan-
zienlijke ruimtelijke veranderingen leiden. Energiebesparing en efficiënter gebruik van grond-
stoffen kunnen ook tot een verminderd ruimtebeslag leiden bij de sector waar grondstoffen 
en energie worden geproduceerd (Jonkeren, 2016). 
 
Productie van 100 PJ biobrandstoffen – voorstel van de tafel Mobiliteit – is een opgave voor 
de energieproducerende industrie. De productie van biobrandstoffen uit biomassa heeft naast 
de ruimte voor raffinage, het distributienetwerk voor de brandstoffen extra ruimteclaims 
voor de (tijdelijke) opslag van de benodigde biomassa, het transportnetwerk (link met mobi-
liteit) en de teelt (link met landbouw en landgebruik). De teelt van de biomassa heeft hier-
van veruit de grootste claim op de fysieke ruimte. Slechts een klein deel hiervan kan zonder 
verdringing van natuur en voedselproductie in Nederland worden geproduceerd (huidige bin-
nenlandse productie is ongeveer 20 PJ (zie ook paragraaf 8.2). Het grootste deel van de be-
nodigde 200 PJ zal dus moeten worden geïmporteerd. Vergelijkbaar is het ruimtebeslag bij 
de productie van groen gas uit biomassa via vergisting of vergassing. Voor substantiële hoe-
veelheden groen gas die in het VHKA worden genoemd, 2 miljard kubieke meter per jaar, zal 
ruimte nodig zijn. 
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Minder ruimtelijk is waterstofproductie via elektrolyse met hernieuwbare elektriciteit. Organi-
sche grondstoffen voor de chemische industrie zoals alcohol kunnen worden geproduceerd 
uit duurzame waterstof en CO2. Hoewel dit nu nog om kostbare productieprocessen gaat zijn 
de ruimtelijke knelpunten die zich voordoen rond biomassa, wereldwijd, een belangrijk mo-
tief om deze processen versneld rendabel te maken.  

Institutionele en maatschappelijke aspecten 
Vanuit de transitiewetenschappen is bekend dat het voor nieuwe technologie een geruime 
tijd duurt om een ruimtelijke configuratie te vinden die werkt en tot grootschalige uitvoering 
kan komen (Grübler, 1996). Daarnaast bestaat een sterke verwevenheid met economische, 
maatschappelijke en infrastructurele structuren die ruimtelijke veranderingen belemmert. 
Het is daarmee niet gemakkelijk voor deze groep bedrijven om de bedrijfsvoering op een an-
der manier in te richten, maar juist door verandering kan deze groep bedrijven robuuster 
worden. 
 
De industrie, bedrijven met veel emissie van broeikasgassen, heeft te maken met het Euro-
pese emissiehandelssysteem (ETS) die volgens het marktprincipe van broeikasgassen ver-
mindert. Nederland streeft met het Klimaatakkoord naar een hogere vermindering van 
broeikasgassen in 2030 dan nu is afgesproken in Europa. Landen kunnen zelf maatregelen 
treffen, zoals een bodemprijs voor CO2 (Verenigd Koninkrijk). Dit leidt mogelijk tot een dis-
balans van het internationaal speelveld tenzij ETS-doelen voor 2030 Europabreed worden 
bijgesteld of als een verdergaande CO2 beprijzing wordt doorgevoerd in kleinere kring, bij-
voorbeeld in samenwerking met de ons omliggende landen. De huidige CO2-prijs maakt ex-
perimenten om CO2-emissie te beperken snel erg kostbaar. Zo is eerder een CCS-
demonstratieproject in Rotterdam (ROAD) afgeblazen onder andere vanwege de te grote on-
zekerheid rond de business case. Bij toepassing van CCS ontstaat een extra ruimtelijk onder-
scheidend punt: CCS is duurder voor bedrijven die ver verwijderd zijn van de opslaglocatie. 

5.9 Elektriciteit en ruimte 

Voor de productie en transport van hernieuwbare elektriciteit is meer ruimte nodig dan bij de 
opwek op basis van fossiele brandstoffen. Bekende en ruimtelijk wellicht meest opvallende 
elementen hierbij zijn hoogspanningsmasten, windturbines (op land en zee) en zonnepane-
len. De tafel Elektriciteit heeft (met opzet) nog geen keuze gemaakt voor een verdeling over 
de bekende technieken. Bij de analyse door het PBL is evenwel een voorbeeldtoedeling ge-
maakt op basis van een technische aanwijzing van het secretariaat van de Elektriciteitstafel 
en van het klimaatberaad (zie bijlage 1). Omdat de toekomstige hernieuwbare elektriciteits-
vraag ook afhankelijk is van de ontwikkelingen bij de andere sectortafels houdt de PBL-
analyse hiermee rekening. Het aanbod hernieuwbare elektriciteit voor het streefbeeld in 
2030 is daardoor ongeveer een kwart hoger dan het basispakket van de tafel Elektriciteit (zie 
tabel 14.2). 

Fysieke ruimte 
Op basis van de genoemde (voorbeeld)toedeling voor 2030 wordt het grootste deel van de 
hernieuwbare elektriciteitsproductie geleverd door van windturbines op zee met een ver-
mogen van ongeveer 14 GW. Er is al duidelijkheid over de plek en de randvoorwaarden op 
het Nederlandse deel van de Noordzee voor 10,6 GW. Voor de overige 3 a 4 GW zal die 
ruimte – en wel ruim voor 2030 – dus nog moeten worden aangewezen. Dat is een aanzien-
lijke ruimtelijke opgave. Windparken op zee kunnen dan tussen 4 en 7% van het Nederlands 
deel van de Noordzee in beslag nemen (Matthijsen et al., 2018). Voor de overige hernieuw-
bare elektriciteitsproductie komt de voorbeeldtoedeling uit op ongeveer 8 GW aan windturbi-
nes op land, 2 GW boven op de 6 GW die al zijn afgesproken in het Energieakkoord in 2013, 
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en ongeveer 21 GW aan zonnepanelen. In 2016 lag er voor een vermogen van naar schat-
ting 2 GW aan zonnepanelen. ‘Ruimte in het Klimaatakkoord’ maakt aannemelijk dat voor 
deze hoeveelheden in principe nog voldoende ruimte kan worden gevonden. DNV GL & PBL 
(2014) laten specifiek voor zonnepanelen zien dat alleen al het huidig dakoppervlak ruimte 
biedt voor 66 GW. Tussen 4 en 20 GW zijn daarvoor al wel aanpassingen van het elektrici-
teitsnetwerk nodig. Maar waar de windturbines op land en zonnepanelen – op daken en ak-
kers – precies gaan komen is het resultaat van de nog op te stellen regionale 
energiestrategieën (RES).  
  
Hiernaast kan er hernieuwbare elektriciteit worden geproduceerd uit biomassa, biogas en 
groen gas en deze productie kan ook als regelvermogen worden ingezet. De ruimtelijke im-
pact hiervan is vergelijkbaar met de huidige kolen- en gascentrales.  
 
Bijkomende ruimtelijke impact is het gevolg van de benodigde infrastructurele aanpassingen, 
ook om voldoende flexibiliteit op het net te creëren. Meer wind op zee vraagt om extra aan-
landingspunten, meer interconnectie en verzwaring van het netwerk op land. Ook toename 
van wind op land en zon-PV vraagt om meer infrastructuur ter plekke.  
 
Meer flexibiliteitsopties voor de leveringszekerheid zijn nodig omdat naar schatting van de 
tafel in 2030 meer dan twee derde van de elektriciteitsvoorziening afhankelijk zal zijn van 
het weer. Het gaat hierbij om meer interconnectie, (in toenemende mate) CO2-vrij regelver-
mogen en opslagcapaciteit. Voor de opslag van elektriciteit zijn er mogelijkheden op verschil-
lende tijd- en ruimteschalen: van de buurtbatterij tot opslag in de stuwmeren van 
Noorwegen.  
 
Bij de verdere uitwerking van het incorporeren van de infrastructuur in het transitievraagstuk 
is het zinvol om ook leerervaringen mee te nemen van buitenlandse ontwikkelingen en hun 
omgang met leveringszekerheid bij een toename van fluctuerende energiebronnen zoals 
wind- en zonenergie en ook hoe excessen als gevolg van extreme meteorologische situaties 
opgevangen kunnen worden. 
 
Grootschalige productie van waterstof als energiedrager en industriële grondstof uit her-
nieuwbare elektriciteit kan op de langere termijn hierbij een belangrijke rol spelen. Groot-
schalige productie, opslag en transport van waterstof brengt een heel nieuw ruimtelijk 
speelveld in beeld. Waterstof kan in grote hoeveelheden langdurig worden opgeslagen, bij-
voorbeeld in zoutcavernes, en kan mogelijk goedkoper en met minder ruimtebeslag per kWh 
dan elektriciteit over grote afstanden worden getransporteerd. Hoewel nog veel onduidelijk is 
rond waterstof kan het de ruimteclaim als gevolg van de energietransitie veranderen.  

Institutionele en maatschappelijke aspecten 
Het Europees emissiehandelssysteem ETS speelt net als bij de sector Industrie een belang-
rijke rol bij de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen bij de sector Elektriciteit. Her-
vorming van het ETS en gerichte afspraken met omliggende landen zoals bij eerder genoemd 
bij Industrie zullen ook de kosteneffectiviteit van hernieuwbare elektriciteitsproductie verho-
gen. 
 
Hoewel het aandeel hernieuwbare elektriciteit dat in stedelijke gebieden kan worden gepro-
duceerd beperkt zal zijn door gebrek aan ruimte, is ze wel van belang voor lokale bewust-
wording en breed draagvlak. Het gaat om breed gedeeld eigenaarschap zowel financieel als 
in problematiek en oplossingsrichting. Rond wind op land valt er te leren van de aanpak in 
het verleden (Evers et al., te verschijnen). 
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Rond wind op zee zijn de institutionele en maatschappelijke aspecten de afgelopen jaren be-
noemd en breed opgepakt. Plannen tot 2030 voor windparken op de Noordzee zijn uitge-
werkt in de Routekaart windenergie op zee 2030 en de ambitie voor de lange termijn in 
samenhang met alle andere ontwikkelingen opgaven op de Noordzee wordt uitgewerkt in de 
beleidsnota in wording Noordzeestrategie 2030 en is gerelateerd aan de Nationale Omge-
vingsvisie. Matthijsen et al. (2018) belichten de mogelijke ruimtelijke en ecologische gevol-
gen van verschillende ontwikkelrichtingen op de Noordzee.  
 
De opgave op land is gekoppeld aan de RES. Die wordt bij verschillende sectortafels ge-
noemd, maar is bij de tafel Elektriciteit het meest uitgewerkt. ‘De decentrale overheden wor-
den verantwoordelijk voor de verdeling van de opgave over de regio’s om hernieuwbare 
elektriciteit te produceren.’ 

5.10 Regionale energiestrategieën 

De RES hebben verbinding met alle sectortafels omdat veel maatregelen in de regio gaan 
plaatsvinden. Als de regio de eerstaangewezen eenheid is om tot oplossingen te komen, dan 
moet ‘institutionele helderheid’ worden geboden. Er zijn nog veel vragen die in de loop van 
het proces aan de orde zouden moeten komen: 
• Over wat voor regio’s hebben we het, hoe verhouden die zich tot elkaar en tot inliggende 

gemeenten, provincies en het Rijk? Hoe zit het met de legitimiteit van regioplannen en 
besluiten? 

• Hoe is het proces gewaarborgd, inclusief de inspraak van de relevante actoren? Gebrui-
kers en buurtbewoners dienen expliciet bij de vormgeving betrokken te worden om 
draagvlak te realiseren en inzicht te creëren in wat gemeenschappelijk kan worden ge-
daan en waar nog mogelijkheden liggen voor individuele inzet.  

• Wat betekent de nationale opgave in verhouding tot de optelling van de regionale (deel) 
strategieën? Waarschijnlijk zijn er in de loop van de tijd aanvullende maatregelen nodig, 
hoe gaan we hier mee om?  

• Hoe komen de regio’s tot ambitieuze doelstellingen, en welke beloning ontvangen zij 
voor hun ambitie? Krijgen zij de tijd om die ambitie in meerdere rondes aan te scherpen? 

• Krijgen de regio’s voldoende tijd om geïnformeerd een energiestrategie te maken (in re-
latie tot hun andere opgaven)? Wie is verantwoordelijk voor de benodigde informatie? 

• Zijn de op te stellen RES harde bouwstenen voor de Omgevingsvisies of zijn ze nog ver-
der te vormen inbreng? In de Omgevingsvisies zijn de verschillende belangen van alle 
opgaven voor ruimte en milieu afgewogen. Of ligt energie bij voorbaat boven op de sta-
pel? 

• Is er voldoende tijd om andere typen van uitvoering te ontwikkelen? Neem bijvoorbeeld 
mobiliteit: voor de aanleg van een snelweg zijn we gewend aan het inzetten van het ont-
eigeningsinstrument. Voor duurzame energie kennen we die ‘traditie’ nog (lang) niet.  

• Wat betekent de steeds verdergaande integratie van de elektriciteitsmarkt in Noordwest-
Europa voor de regionale opgave? Het hernieuwbare energiebeleid van andere landen in 
Europa heeft een steeds grotere invloed op de vraag, infrastructuur en prijsvorming. Bij 
wie ligt de nationale regie? 

  




