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Opzet presentatie

• Energietransitie: waar hebben we 
over

• Omgevingswet 

• Regionale energie strategieën

• NOVI
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Duurzame energie
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Duurzame energie kost ruimte
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Duurzame energie kost ruimte
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Duurzame energie kost ruimte
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- ‘Energietransitie integraal meenemen’ in 
omgevingsvisies, omgevingsplannen en 
uitwerken in programma’s

- Decentralisatie van ruimtelijke ordening: 
besluiten nemen op juiste schaalniveau 

- Energietransitie vraagt om afwegingen boven en 
onder de grond

- Met grote betrokkenheid van de omgeving

Omgevingswet
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Deal Regionale Energiestrategieën
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Ervaring op doen:

Regionale aanpak energietransitie 
(Energierapport / Energieagenda)

Energie meenemen in Omgevingsvisies 
en plannen (Omgevingswet)

Doel Deal Regionale Energiestrategieën
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• Lange termijn energiestrategie: hoe 
voorzien in behoefte warmte, 
elektriciteit in 2050

• Inclusief ruimtelijke inpassing

• Korte termijn actieagenda

Wat moeten regio’s opleveren?



12

Pilotregio’s
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Samenwerkingsprogramma/ Deal 

IPO UvW VNG RIJK

Lerend Netwerk: Partners, Rijk Koepels 16 
regio's

pilotregio's  
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Duurzame energie kost ruimteANALYSEREN VERBINDEN & STRATEGIE(ËN) PROJECTEN
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Duurzame energie kost ruimteANALYSEREN VERBINDEN & STRATEGIE(ËN) PROJECTEN
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Thematiek van de NEA

1. Huidig energieverbruik 

a) Elektra (op pc6)- speciale set van CBS

b) Gas (idem) – speciale set van CBS

c) Warmte (stadswamtelevering, warmtevraag 
totaal)

d) Energieverbruik Industrie (alleen 
energieverbruik totaal obv inschatting nav
CO2 uitstoot)

2. Bestaande duurzame opwek

a) Zon (PV op buurtniveau , ong. 90% volledig, 
thermisch)

b) Wind

c) WKO

d) Geothermie

e) Energie uit Afval (zie ook 4g, opwek en 
locaties )

f) Energie uit biomassa (hout & snoeiafval)

g) Biogas (uit GFT, bioresten, mest, startgas, 
rioolwaterzuivering)

3. Netinformatie

a) Liggingsgegevens (E, G (risicokaarten al 
beschikbaar), W (maar is nog niet volledig))

b) Netcapaciteit

c) Levensduurindicator

4. Verduurzamingspotentieel

a) Isolatiemodel RVO (m.n. potentiele 

energielabels)

b) Besparingspotentieel (kaart obv berekening)

c) Huidige energielabels

d) Nul op de meter (kaart obv berekening)

e) Zonpotentie

f) Windpotentie 

g) Energie uit afval

h) Warmte (Restwarmte, warmte uit water, 
geothermie)

i) Geothermie

j) Water

k) Vervangingsplanning (zie ook 7)

l) WKO

m) EPM

5. Algemene kaarten

a) CBS sociaal-economische informatie

b) BAG gebouwinformatie

c) Energiearmoede 

d) Hittestress

e) Grondwaterbeschermingsgebied 

6. Regionale kaarten

7. Planningen (koppelkansen)

8. Energieprojecten (uitwisseling van 
ervaring)



17

Duurzame energie kost ruimte
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Duurzame energie kost ruimte
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Duurzame energie kost ruimte
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- Energietransitie moet samen met de 
andere maatschappelijke opgaven in de 
omgevingsvisie: op de schaal van de regio

- Per gemeente Omgevingsplan

- Eventueel vertaald in een 
(uitvoerings)programma voor energie

Planvorming
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Nationale 

Omgevingsvisie“De visievorming op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, 

milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed wordt in de omgevingsvisie niet 

alleen samengevoegd, maar ook met elkaar verbonden”
Memorie van Toelichting Omgevingswet
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Thema’s
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Sectorale opgaven

Bereikbaarheid Cultuur en Erfgoed
Defensie Economische ontwikkeling
ENERGIEVOORZIENING Gebouwde 

omgeving
Gezondheid en milieu
Natuur en landschap
Natuurlijke hulpbronnen 
Voedsel en landbouw
Water
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Verbindingen

Verbindingen tussen

Sectoren

Hoe verder?

Verbindingen tussen

Schaalniveau’s

Verbindingen tussen

Regio’s

Verbindingen in 

de Tijd
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Planning NOVI

• Voor verkiezingen: deel 1 (‘de 
opgaven’)

• 2019: NOVI gereed



Duurzame 
ontwikkeli

ng 
leefomgevi

ng

Ideeën over beoordelingskader planMER NOVI 
(‘Under construction’)
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Advies Commissie m.e.r. 
(maart 2016)
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Advies Commissie m.e.r. (vervolg) 
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Voor het slagen van energietransitie 
is een Deltaprogramma-achtige
aanpak nodig

Stelling


