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Hoe dit rapport te lezen

Begin 2017 is startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ opgesteld. Daarmee zijn de
vier strategische opgaven voor de fysieke leefomgeving geagendeerd: Naar een duurzame en concurrerende economie, Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en Naar een waardevolle leefomgeving.
In de verdiepingsfase van de Nationale Omgevingsvisie zijn deze strategische opgaven uit de Startnota uitgewerkt in verdiepingsrapporten voor elk van de opgaven.
De verdiepingsrapporten zijn bouwstenen voor de concept-NOVI. De inhoud van de verdiepingsrapporten is het resultaat van een ambtelijke verkenning naar de scope van de strategische opgaven, de
beleidsopties die daarbij horen en hoe die met elkaar samenhangen. Het is ambtelijk voorwerk, waarbij
geen sprake is van politieke stellingname. Vele andere partijen hebben ook input geleverd in de
aanloop naar het eerste concept van de NOVI.
In 2018 start de fase waarin vanuit deze bouwstenen wordt toegewerkt naar het eerste concept van de
NOVI. Dit wordt gedaan in samenwerking met de medeoverheden, maatschappelijke organisaties, het
bedrijfsleven en de wetenschap.

Samenvatting

Vraagstelling en opdracht
In de Omgevingswet is een Nationale Omgevingsvisie voorzien, hierna NOVI. Dit is een strategische
visie voor de lange termijn en beschrijft de hoofdlijnen van beleid voor de fysieke leefomgeving. In
opmaat naar de NOVI is in 2016 de Startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’
uitgebracht waarin vier strategische opgaven zijn benoemd. Eén daarvan is de ontwikkeling van een
klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving. Deze opgave is in dit rapport nader uitgewerkt als
ambtelijke verkenning.
Kernvraag van deze uitwerking is: hoe kan het Rijk de doelstellingen van een klimaatbestendig en
klimaatneutraal Nederland binnen de kaders van de Omgevingswet verenigen met
kwaliteitsdoelstellingen voor de leefomgeving?
Analyse
Nederland is van oudsher gevormd door aanpassing aan telkens veranderende omstandigheden. We
willen de opgave om te reageren op klimaatverandering dan ook niet zien als bedreiging, maar als
kans om een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. De opgave bestaat uit
twee delen.
Klimaatneutraal
Klimaatneutraal duidt op het mitigeren van de oorzaken van klimaatverandering. De opgave is
internationaal bepaald in het Klimaatakkoord van Parijs. Het regeerakkoord Rutte III noemt een
reductie van broeikasgassen met minimaal 49 procent in 2030. De doelstelling voor 2050 is een
reductie van 80-95 procent. Om deze doelen te halen, moet Nederland meer tempo maken dan tot nu
toe is gerealiseerd. In de Energieagenda wordt de aapak verkend voor vijf transitiepaden.
- Lage temperatuur warmte
- Hoge temperatuur warmte
- Kracht en licht
- Mobiliteit
- Voedsel en natuur
Klimaatbestendig
Klimaatbestendig duidt op het adapteren aan de gevolgen van klimaatverandering. Toekomstscenario’s van het KNMI geven een beeld van hoge temperaturen, stijgende zeespiegel, natte winters,
neerslagpieken en droge zomers. In de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is als doel gesteld dat
Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Uiterlijk in 2020
moet het beleid hiervoor zijn geïmplementeerd. Het Rijk zorgt dat vitale en kwetsbare functies uiterlijk
in 2050 beter bestand zijn tegen overstromingen. Om tempo te maken is in het Deltaplan Ruimtelijke
adaptatie (september 2017) gekozen voor een aanpak met zeven ambities.

Denkkader
Bij het formuleren van beleidsopties vanuit het nationale beleid voor de leefomgeving hebben we
gekeken vanuit twee invalshoeken:
Governance
In lijn met de Omgevingswet zijn decentrale overheden (“bottom-up”) primair aan zet. Tenzij een
bovenregionale of (inter)nationale afweging gewenst of noodzakelijk is. Dan is het Rijk (“top-down”)
aan zet. De vraag in deze verdieping is welke wijze van sturing de grootste bijdrage levert aan het
bereiken van klimaatdoelen én leefomgevingskwaliteit.
Ruimtelijke inpassing
Sommige oplossingen voor adaptatie en mitigatie kunnen naadloos worden gevoegd in bestaande
landschappen. Het is ook mogelijk om nieuwe landschappen te maken (superponeren), waarbij de
klimaatopgave dominant is. De keuze op de lijn tussen deze uitersten is afhankelijk van de specifieke
opgave en de mogelijkheden in een gebied.
Deze dimensies vormen samen het denkkader dat gebruikt is bij het formuleren van de beleidsopties
voor de NOVI. Het denkkader is ontleend aan de Ruimtelijke verkenning energie en klimaat (2017).
Beleidsopties
In dit verdiepingsrapport is gekeken voor welke beleidsopties het Rijk in de Nationale Omgevingsvisie
kan kiezen om zowel bij te dragen aan leefomgevingskwaliteit als aan doelstellingen van
klimaatadaptatie en -mitigatie. Een beleidsoptie is een mogelijke keuze om een opgave te realiseren.
Dit zegt nog niets over wenselijkheid.
Lage temperatuur warmte
Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en warmwater in gebouwen en glastuinbouw
kan worden beperkt door warmtebesparing (isolatie van gebouwen, verantwoord energiegebruik). De
resterende warmtevraag kan worden ingevuld met warmtebronnen in de omgeving (geothermie,
oppervlaktewater, lucht, restwarmte), hernieuwbaar gas (zoals biogas en waterstof) en door
hernieuwbare elektriciteit om te zetten in warmte.
Het gebruik van bestaande warmte in de vorm van geothermie en restwarmte (fysiek ontsluiten van
bronnen en aanleggen van ondergrondse warmtenetten) heeft effect op de leefomgeving en is dus
relevant voor de NOVI.
- Het kan een regio een economische impuls geven en werkgelegenheid creëren. Het kan ook leiden
tot extra kennis en innovatie.
- Gebruik van restwarmte leidt tot minder warmtelozing op het oppervlaktewater. Dat is een voordeel
voor het aquatisch milieu. Een langjarige beschikbaarheid van industriële restwarmte kan echter niet
altijd worden gegarandeerd.
- Met de effecten van geothermie op de leefomgeving is nog weinig ervaring.
Het Rijk heeft verschillende instrumenten om gebieden voor geothermie, warmtecentrales en
warmtenetten aan te wijzen of uit te sluiten, met verschillende doorwerkingskracht. Het Rijk kan de
afweging ook overlaten aan provincies, regio’s, gemeenten of initiatiefnemers. Uiteraard zijn er ook
tussenvarianten mogelijk.
Voorts kan het Rijk kaders opstellen voor:
- De beoogde CO2-reductie

- De afweging voor warmtegebruik en -besparing
- Toepassing van warmte-alternatieven voor aardgas
- Bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving
Het opstellen van kaders voor het benutten van warmtebronnen maakt kennis over relevante aspecten
van lokale afwegingen en inpassingen makkelijk toepasbaar. Dat kan helpen om meekoppelkansen te
benutten en veiligheidsaspecten, risico’s, natuur, cultuur- en landschapswaarden mee te nemen bij
ruimtelijke planvorming. Het Rijk kan de kaders hard afdwingen met rijksregelgeving. Zachte sturing is
ook mogelijk, bijvoorbeeld via gezamenlijk vormgegeven prestatieafspraken en akkoorden.
Hoge temperatuur warmte
De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25 procent van de broeikasgasuitstoot. Daarvan is
driekwart afkomstig van twaalf bedrijven in vier clusters: Rotterdam/Moerdijk, Noordzeekanaal,
Zeeland/West-Brabant en Sittard/Geleen. De uitstoot kan op verschillende manieren worden
teruggedrongen:
- Vervangen van fossiele door duurzame energiebronnen.
- Vervangen van hoge-temperatuurprocessen door andere, efficiëntere processen.
- Afvang, opslag en/of hergebruik van warmte, CO2 en andere restproducten.
Deze oplossingen hebben effect op de leefomgeving en zijn dus relevant voor de NOVI. De kernvraag
is: hoe worden vraag en aanbod van warmte ruimtelijk bij elkaar gebracht? Het vraagt om een
benadering waarbij per gebied wordt bekeken welke investeringen wenselijk zijn.
Hergebruik van restwarmte en cascadering zijn alleen haalbaar als vraag en aanbod in elkaars
nabijheid zijn.
- Hernieuwbare elektriciteit (in grote hoeveelheden) is mogelijk met windenergie op zee. Deze energie
komt op enkele kustlocaties aan land.
- Biobrandstoffen vergt import van biomassa. Dat heeft ruimtelijke consequenties in de havens.
- Opslag van CO2 kan alleen in bepaalde aardlagen en is daarmee eveneens locatiegebonden.
Het Rijk kan gebieden voor energie-intensieve industrieclusters aanwijzen en uitsluiten.
Daarvoor bestaan in de Omgevingswet verschillende instrumenten. Binnen deze beleidsoptie kunnen
energie-intensieve clusters blijven bestaan en geeft het Rijk aan waar industrie zich kan ontwikkelen
buiten deze gebieden. Het Rijk faciliteert steeds alleen in de aangewezen gebieden infrastructuur voor
duurzame brandstof, CCS, warmtebronnen en -netten, geothermie en restwarmte.
Het Rijk kan de afweging ook overlaten aan de provincie, regio, gemeenten of een initiatiefnemer.
Uiteraard zijn er ook vele tussenvarianten mogelijk. Ook hiervoor zijn instrumenten in de
Omgevingswet opgenomen. Het beleid kan ook met akkoorden en deals worden geëffectueerd.
Kracht en Licht
Kracht en licht (elektriciteit) vormt circa zestien procent van het energieverbruik. Het streven is dat in
2030 hiervan 70 procent hernieuwbaar wordt opgewekt. Doel voor 2050 is volledig CO2 vrije
elektriciteitsproductie. Dat is mogelijk met in hoofdzaak:
- Wind op zee
- Zonnepanelen op daken
- Energielandschappen
Hernieuwbare energie heeft grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving en is dus relevant voor de
NOVI. Het Rijk kan ervoor kiezen in de NOVI gebieden aan te wijzen en uit te sluiten voor

grootschalige elektriciteitsproductie. Locaties kunnen in samenspraak met de provincies worden
gekozen en vervolgens vastgelegd in de provinciale of intergemeentelijke omgevingsvisie.
Voor transport en opslag van elektriciteit heeft het Rijk als financier en eigenaar van de energieinfrastructuur verschillende sturingsinstrumenten. In de NOVI kunnen hiervoor infrastructuurlijnen
worden aangewezen. De gemaakte keuzes kunnen daarna worden neergelegd in projectbesluiten.
Het Rijk kan ook kiezen zelf geen gebieden (voor productie, transport en opslag) aan te wijzen of uit te
sluiten. De regio’s kunnen dan zelf hun keuze maken om gebieden aan te wijzen.
Belangrijk is dat de CO2 doelstelling wordt gehaald. Het Rijk kan met provincies prestatieafspraken
maken over productievermogen en over transport- en opslagmogelijkheden. Verder kan het Rijk een
kader opstellen voor de afweging over hernieuwbare energieproductie, transport en opslag, om onder
andere de schaarse energiebronnen optimaal te gebruiken en de kwaliteit van de leefomgeving te
beschermen. Aanvullend op het ruimtelijk instrumentarium kan worden gedacht aan een fonds dat
onder meer kan worden gebruikt voor verbetering van de leefomgevingskwaliteit.
Mobiliteit
De opgave voor mobiliteit is om in 2050 zestig procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in
1990. Deze opgave kan worden gerealiseerd door:
- Verminderen van vervoersbewegingen
- Efficiëntere voertuigen
- Inzet van hernieuwbare energie
Deze oplossingen hebben uiteenlopende gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Denk aan wonen en
werken op elkaar afstemmen, vervoersstromen bundelen, andere modaliteiten faciliteren en ruimte
creëren voor productie en distributie van hernieuwbare energie. Een voordeel voor de leefomgeving
kan zijn dat door het gebruik van andere brandstoffen vervoer minder luchtverontreiniging veroorzaakt
waardoor er langs infrastructuur nieuwe ruimtelijke mogelijkheden ontstaan.
De effecten voor de leefomgeving hangen af van de keuze voor alternatieven: batterij-elektrisch,
waterstof, rijdend laden en/ of biobrandstof. Bij deze keuze hoort een bepaalde infrastructuur. Het Rijk
kan de keuze (mede (in internationaal verband) voor een alternatief maken. Als financier en eigenaar
van infrastructuur heeft het Rijk de instrumenten om ook de nieuwe energie-infrastructuur aan te
leggen. In de NOVI kan die worden aangewezen. Via een projectbesluit kan het Rijk de infrastructuur
vervolgens realiseren.
Het Rijk kan de keuze voor alternatieven en de aanleg van de infrastructuur ook aan de markt
overlaten. Dit is wat afgelopen jaren is gebeurd. In dit geval kan het Rijk de emissiereductie in het
vervoer versnellen door regelgeving (zoals het maximeren van de toegestane uitstoot) en door samen
met regionale overheden afspraken te maken over milieuzones in steden.
Om de transitie verder te sturen, kan het Rijk kaders meegeven voor duurzame mobiliteit, inclusief
milieuzonering, overslagpunten en knooppuntontwikkeling. NB: het verkleinen van de
mobiliteitsbehoefte en het beïnvloeden van de modal shift met verstedelijkingsoplossingen wordt
uitgewerkt in verdiepingsgroep ‘Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving’.

Voedsel en natuur
De niet-energie gerelateerde broeikasgasemissies (landbouw en landgebruik) bedragen circa 12,5
procent van de nationale klimaatemissie. Reductiemogelijkheden zijn:
- Veehouderij (verkleining veestapel en/of oplossingen op bedrijfsniveau)
- Verhogen van waterpeil in veengebieden
- Behouden en vergroten van de koolstofvoorraad (bos en grasland)
De oplossingen voor de veehouderij zijn moeilijk te sturen met omgevingsbeleid en zijn voor de NOVI
buiten beschouwing gelaten. Deze oplossingen kunnen wel gevolgen hebben voor de fysieke
leefomgeving.
Over verhoging van het waterpeil in veenweidegebieden kan de NOVI wel uitspraken doen. Per locatie
is een verschillend instrument mogelijk. Het Rijk kan met decentrale overheden afspraken maken of
voor hen in de plaats treden. Lokale of regionale overheden kunnen functieverandering stimuleren of
afdwingen en het waterschap verzoeken het waterpeil aan te passen. Het is ook mogelijk om
afspraken te maken met grondeigenaren over emissiereductie.
Verhoging van het waterpeil leidt tot schade bij grondeigenaren, waarvoor compensatie in de rede ligt,
mogelijk bekostigd uit extra baten die een nieuwe functie oplevert of uit kostenreducties op andere
terreinen.
Voor toevoeging van bos en bomen voor het vastleggen van CO2 kan het Rijk haar beleid aanpassen,
voor zover het gaat om grond in eigendom. Voor bos en bomen op landbouwgebied kunnen bestaande
CO2-stimuleringsinstrumenten worden uitgebreid. Het is ook mogelijk een separaat instrument te
ontwikkelen dat de hoeveelheid vastgelegde koolstof per productie-eenheid bepaalt. Aanvullend kan
financieel instrumentarium worden ingezet om een eventuele teruggang in landbouwproductie te
vergoeden. Ook is denkbaar dat er ruimte wordt geboden voor commerciële nevenfuncties die baten
opleveren in of bij het bos, zoals energieopwek of wonen. De komst van bos kunnen regionale
overheden via het ruimtelijk instrumentarium sturen.
Klimaatadaptatie
De opgave is om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. In het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie (september 2017) zijn daarvoor zeven ambities geformuleerd. Daarvan zijn er
drie die vanuit het perspectief van de NOVI extra aandacht vragen.
Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gaat vooral over waterrobuust en klimaatbestendig inrichten en
minder over locatiekeuze voor ontwikkeling. Het Rijk kan ervoor kiezen om klimaatadaptatie een
ordenend principe in de ruimtelijke inrichting te maken. Dat kan leiden tot beperkingen voor het
bouwen in kwetsbare gebieden zoals bijvoorbeeld veenweidegebieden of tot het hanteren van
inrichtingsprincipes voor stad en land. Om dat beleid te effectueren zijn instrumenten nodig zoals:
- Een ruimtelijk kwaliteitskader of een kansrijkheidskaart waarbij het vergroten van natuurwaarden en
biodiversiteit zwaar wegen.
- Een ruimtelijk afwegingskader zoals een verdringingsladder met klimaatadaptatie als criterium
- Een instructieregel om de stresstest te betrekken bij verordeningen en het Omgevingsplan.
Een klimaatbestendige samenleving vraagt ook om een verandering in de wijze waarop de
maatschappij omgaat met de gevolgen van klimaatverandering. Een beleidsoptie voor de NOVI is dat
het Rijk bevordert dat burgers en bedrijven zelf actie ondernemen om binnen hun invloedssfeer de
ruimte waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie wordt gesproken over mee-koppelkansen. Koppeling tussen
kansen voor klimaatadaptatie en -mitigatie kunnen extra worden versterkt. Met name gaat het om de
opgaven voor energietransitie, landschapsontwikkeling, landbouw en verstedelijking. Een beleidsoptie
voor de NOVI is dat het Rijk een integrale gebiedsgerichte benadering stimuleert, zodat meekoppelkansen beter kunnen worden benut. Mogelijke instrumenten zijn:
- Regio’s verplichten (of vragen) tot het maken van een gezamenlijke strategie rekening houdend met
kenmerken regio en andere opgaven. Provincies wordt gevraagd om hierin het voortouw te nemen
- Het goede voorbeeld geven met eigen gronden en vastgoed (zie beleidsoptie vliegwiel).
- Waterrobuust aanleggen van locaties en voorzieningen voor opslag van elektriciteit, laadplekken
voor batterijen en infrastructuur voor hernieuwbare energie.
- Benoemen van icoonprojecten waarin adaptatie en energietransitie zijn geïntegreerd (zie
beleidsoptie kraam/versnellingskamers).
Inzet van rijksgronden en rijksvastgoed als vliegwiel
Het Rijk bezit een omvangrijke hoeveelheid gebouwen, wateren en gronden. Met deze assets kan het
Rijk zelf substantieel bijdragen aan klimaatneutraal en klimaatbestendig inrichten van Nederland:
- Een beleidsoptie voor de NOVI is dat het Rijk haar eigen gronden en vastgoed inzet als vliegwiel
voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie. Investeringen hierin
vormen een inspirerend voorbeeld voor andere overheden, bedrijven en inwoners.
- Het rijksareaal kan worden ingezet voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Dat geldt
voor gronden (Defensie en Staatsbosbeheer), water en Infrastructuur (Rijkswaterstaat). Ruimtelijke
clustering beperkt het beslag op de leefomgeving en geeft mogelijkheden tot het creëren van
nieuwe landmarks en energielandschappen. De voormalige minister van IenM heeft de ambitie
uitgesproken dat het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk uiterlijk in 2030 volledig
energieneutraal is.
- Voor klimaatadaptatie werkt het Rijk mee als een partner in de regio. Dat kan bestaan uit adaptief
maken van bestaande en nieuwe assets en op grootschalige projecten voor adaptatie als bijdrage
aan een regionale opgave.
- Ten aanzien van energiebesparing kan het Rijk gebouwen versneld laten voldoen aan wettelijke
eisen en verder gaan dan deze eisen. Een voorbeeld is de doelstelling om zestien
overheidsgebouwen in Den Haag in 2040 fossielvrij te hebben.
Kraam- en versnellingskamers klimaat
Om de energietransitie te versnellen is maximale samenhang tussen landelijk, regionaal en lokaal
beleid gewenst. Goede afstemming kan helpen de ambities ook werkelijk te realiseren. Het Rijk kan
aan de samenhang bijdragen door kraam- en versnellingskamers voor klimaatmitigatie aan te wijzen.
Dit zijn afgebakende gebieden waar op basis van gelijkwaardigheid afrekenbare afspraken worden
gemaakt. De aanpak biedt leerervaring om een vergelijkbare aanpak landelijk in te voeren. Het voorstel
is om met drie exemplarische pilotregio’s aan de slag te gaan. De pilotregio’s leveren leerwinst op ten
aanzien van:
- Het formuleren en operationaliseren van ambities
- De verhouding tussen resultaatsverplichtingen en inspanningsverplichtingen
- De ruimte die het Rijk kan bieden om te experimenteren en af te wijken van generiek beleid
Nationaal kader voor kwaliteit van de leefomgeving
Energietransitie en klimaatadaptatie hebben een grote impact op de fysieke leefomgeving. Dit kan een
bedreiging vormen, maar biedt ook kansen voor verbetering van ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld door
toevoegen van nieuw erfgoed.

Een nationaal kader voor de kwaliteit van de leefomgeving kan een bijdrage leveren aan een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving. Een nationaal kader is een transparant middel om weloverwogen en
door belanghebbenden gedragen keuzes te maken. Dit kader moet niet alleen betrekking hebben op
een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving, maar op alle vier strategische opgaven van de
NOVI. Deze beleidsoptie is daarom uitgewerkt in verdiepinsrapport Waardevolle leefomgeving.
Versterken bewustzijn veranderingen leefomgeving
Het draagvlak in de samenleving voor klimaatmitigatie en -adaptatie groeit. Toch is meer werk nodig
om de implicaties hiervan bij iedereen op de kaart te zetten. Er is een nationale communicatiestrategie
nodig waar provincies, gemeenten en anderen op aan kunnen haken. Een belangrijk deel van deze
strategie moet gaan over het behapbaar maken van de transitie. Verbeelding is een belangrijk
ingrediënt: klimaatneutraal in een mooie leefomgeving en economisch robuust.
Instrumentarium van de Omgevingswet
In de Omgevingswet en regelgeving hebben ruimteclaims voor adaptatie en energietransitie nog een
zwakke positie in vergelijking met traditionele milieuthema’s als lucht en bodem. De juridische basis
voor een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving is nog onvoldoende uitgewerkt. Belangrijk
onderdeel is het kunnen reguleren van de uitstoot van CO2. Dit kan onder meer via een
omgevingswaarde voor CO2 die doorwerkt naar provincies en gemeenten. Daarnaast kan de
mogelijkheid van energiebesparingsverplichtingen worden versterkt. Ook een te ontwikkelen
toetsingskader voor de fysieke leefomgeving en een verdringingsreeks kan in de regelgeving worden
verankerd.
Behalen nationale doelen in internationale perspectief
Klimaatverandering is een internationale opgave en valt mede onder de werking van internationale
afspraken zoals het klimaatakkoord van Parijs en de Social Development Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties. Met name de SDG’s ‘affordable and clean energy’, ‘climate action’ en ‘responsable
consumption and production’ moeten een plaats krijgen in de NOVI.
Ook in de uitvoering hebben energietransitie en klimaatadaptatie internationale componenten. Denk
aan grensregio’s, energietransitie in ketens, grootschalige windparken op de Noordzee en import van
duurzame energie.
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1. Inleiding

1.1 Nationale Omgevingsvisie
Naar verwachting treedt in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één Rijksvisie
op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (hierna NOVI). De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn en heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. In
de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvisie een beschrijving is van de hoofdlijnen van de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving bevat, alsmede de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en de hoofdzaken
van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid1.
In opmaat naar de NOVI is in december 2016 de Startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ uitgebracht. Hierin zijn vier strategische opgaven beschreven voor de NOVI:
- Naar een duurzame en concurrerende economie
- Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
- Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
- Naar een waardevolle leefomgeving

1.2 Opdracht
Vier verdiepingsgroepen hebben vervolgens de opdracht gekregen om elk een strategische opgave
nader uit te werken, te vertalen in beleidsopties voor de NOVI en de effecten daarvan op de fysieke
leefomgeving in beeld te brengen. Een spannende opdracht omdat het een verkenning betreft van een
nieuw instrument (wat hoort daarin thuis en wat niet?), maar ook omdat de strategische opgave zo
veelomvattend is (wat nemen we mee en wat niet?).
Om de verdieping te richten en af te bakenen zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:
- In deze verdieping wordt geen nieuw onderzoek gedaan naar een klimaatneutrale en -bestendige
samenleving, maar wordt gebruik gemaakt van uitgevoerde en nog lopende onderzoeken.
- De verdieping loopt voor een deel parallel aan andere beleidsvormingsprocessen, waarvan de
uitwerking van het klimaat- en energiebeleid als follow up van de Energieagenda (en Voedselagenda en Rijksnatuurvisie) en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie de belangrijkste zijn. In deze verdieping wordt hierop voortgebouwd en wordt gekeken met welke opties vanuit het leefomgevingsbeleid
kan worden bijgedragen aan het oplossen van knelpunten en benutten van kansen.
- De beleidsopties richten zich met name op de aspecten van de fysieke leefomgeving.
- De beleidsopties in deze verdieping gaan over visies en hoofdlijnen van beleid en niet over de
uitwerking daarvan in programma’s en andere instrumenten van de Omgevingswet.
- De beleidsopties in deze verdieping betreffen alleen zaken die van nationaal belang zijn en waar het
Rijk zich via de NOVI zelf aan kan binden.
- In de Startnota wordt de strategische opgave beschreven aan de hand van zes dilemma’s. In deze
verdieping zijn deze dilemma’s niet leidend geweest bij het formuleren van beleidsopties. Wel is
gewaarborgd dat de beleidsopties de belangrijke vraagstukken adresseren die de dilemma’s opwerpen.
1

Artikel 3.2 Omgevingswet
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1.3 Verantwoording
De verdiepingsgroep bestond uit deskundigen vanuit verschillende departementen en het Planbureau
van de Leefomgeving en stond onder het voorzitterschap van twee directeuren. De verdiepingsgroep
werd ondersteund door de secretaris van de verdiepingsgroep en drie adviseurs van Twynstra Gudde,
samen het projectteam.
In de periode juli tot en met oktober is de verdiepingsgroep vijf keer bij elkaar gekomen in werkateliers.
Er werd gewerkt volgens een vast patroon: het projectteam bereidde de werkateliers voor en verwerkten de resultaten. Deze werden vervolgens met de voorzitters besproken en door de leden van de
verdiepingsgroep verder uitgewerkt. Tussen de werkateliers door werkte de verdiepingsgroep in kleine
groepen, waarbij ook andere deskundigen zijn betrokken. Gedurende dit proces is er wekelijks overleg
geweest waarin afstemming plaatsvond met de andere drie verdiepingsgroepen.
De verdiepingsgroep heeft een bottom-up werkwijze gehanteerd, waarbij vanuit een groslijst aan
beleidsopties is toegewerkt naar een set relevante beleidsopties voor de NOVI.
De tussentijdse resultaten zijn in een werkbijeenkomst op 12 oktober gepresenteerd aan het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu. Hun reactie is meegenomen in het verdiepingsrapport.
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2. Analyse strategische opgave

Het klimaat verandert en daardoor wordt het gemiddeld warmer op aarde. De mens speelt een belangrijke rol hierin met de uitstoot van broeikasgassen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan,
moet daarom de uitstoot van broeikasgassen sterk worden verminderd en kan ook meer CO2
uit de atmosfeer op aarde worden vastgelegd. Dit is het eerste deel van de opgave: naar een klimaatneutrale samenleving. Daarnaast moet Nederland zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering en zich wapenen tegen wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming. Dit is het tweede
deel van de opgave: naar een klimaatbestendige samenleving. De noodzaak en de urgentie van de
transitie naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving is groot. En het draagvlak in de
samenleving groeit. Het huidige momentum kan gezien worden als een nieuwe kans om de samenleving beter in te richten en een impuls te geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Een leefomgeving die het resultaat is van voortdurende adaptatie en transitie. Denk daarbij aan het afwateringssysteem van steden en landbouwgebieden, turfvaarten, veenkoloniën, legakkers, windmolens en steenkoolwinning.
De strategische opgave ‘naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving’ bestaat uit twee
opgaven met een sterke verwantschap, maar vooral ook een heel eigen karakter. Om die reden
worden ze in dit hoofdstuk los van elkaar beschouwd.

2.1 Naar een klimaatneutrale samenleving
2.1.1 Opgave en urgentie
In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 hebben 197 landen afgesproken dat ze zich zullen inspannen
om de opwarming van de aarde tegen te gaan en ruim onder de 2°C houden, met 1,5°C als streven. In
afwachting van de berekening van de opgave die volgt uit de aangescherpte ambitie van Parijs en
eventuele aanscherping van de Europese bijdrage daaraan, wordt in Europees verband vooralsnog
gestreefd naar 80 - 95% vermindering van uitstoot van broeikasgassen in 2050 ten opzichte van 1990 2.
Naar verwachting zal de te bereiken emissiereductie voor Nederland in de orde van 95% moeten
liggen3. In het regeerakkoord Rutte III is opgenomen dat Nederland in 2030 een reductie van in ieder
geval 49% wil hebben gerealiseerd en in Europa het voortouw zal nemen om het doel op 55% te
krijgen4. Een percentage van 49% in Nederland in 2030 is volgens PBL in lijn met een reductie van
95% in 20505.
Hoofddoel ‘naar een klimaatbestendige samenleving’
De emissie van broeikasgassen in Nederland is in 2030 49% en in 2050 80-95% gereduceerd ten opzichte van
1990.

De broeikasgassen zijn koolstofdioxide (onder andere door verbranding van fossiele brandstoffen,
ontbossing en oxidatie van organische bodems), methaan (onder andere door veeteelt, afvalstort en
2

Startnota De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016)
Verkenning van klimaatdoelen, van lange termijnbeelden naar korte termijn acties (PBL, 2017)
4
Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ (Kabinet Rutte III, 16 oktober 2017)
5
Verkenning van klimaatdoelen, van lange termijnbeelden naar korte termijn acties (PBL, 2017)
3
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brandstoflekken), lachgas (onder andere door bemesting en processen in de chemische industrie) en
fluorverbindingen. Vaak wordt de uitstoot van de broeikasgassen uitgedrukt in CO -equivalenten. Dit is
een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen
vergelijken. Het is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP) - dat is de mate waarin een gas
bijdraagt aan het broeikaseffect.
Tempo maken met de reductie van broeikasgas
Volgens het Kyoto Protocol uit 1997 moest Nederland in de periode 2008-2012 de uitstoot van broeikasgassen met 6 procent verlagen ten opzichte van het 1990. In 2012 is dit doel gerealiseerd met een
reductie van 6,4 procent. In 2015 betrof deze afname 12,5%, oftewel 27,8 Mton. Nadat de emissie van
CO2 in 2014 voor het eerst onder het niveau van 1990 terecht was gekomen, is de uitstoot in 2015 en
2016 weer gestegen6. Om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs moet Nederland veel meer
tempo gaan maken met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Figuur 1. Nationale emissie broeikasgassen tussen 1990 en 20157

Meerdere wegen naar Parijs
Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren kunnen verschillende wegen bewandeld
worden. Vermindering van energieverbruik voor warmte (industriële processen en ruimteverwarming),
mobiliteit en elektriciteit is een eerste pad. De vervanging van fossiele energiebronnen door duurzame
bronnen is een tweede. De emissies vanuit andere bronnen dan fossiele energie, zoals uit vee en
bodems, moeten daarnaast ook worden ingeperkt. Ook zal CO2-opslag aan de orde zijn, waarbij
emissies worden gecompenseerd met vastlegging van CO2 uit de atmosfeer in organisch materiaal of
chemische processen of door CO2 op te slaan in de ondergrond. Tot slot vraagt de energietransitie om
nieuwe en andere infrastructuur, zoals goede internationale aansluitingen, opslag en energieconversie
en een netwerk dat overweg kan met tweerichtingsverkeer.
Ruimte maken voor een klimaatneutrale samenleving
De opgave van een klimaatneutrale samenleving heeft een ongekende impact op de fysieke leefomgeving. De opwek van duurzame energie vraagt veel meer ruimte dan energie uit fossiele bronnen; er zijn
6
7

www.clo.nl/nl016530
www.clo.nl/nl016530
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meters zonneweide nodig om dezelfde hoeveelheid energie te produceren als een liter aardgas. De
opgave van een klimaatneutrale samenleving vraagt om ruimtelijke afwegingen. Waar willen we de
noodzakelijke windmolens en zonnevelden plaatsen en waar willen we het landschap onveranderd
laten? Maar ook: moeten we nieuwe woonwijken ontwikkelen op locaties waar makkelijk aan de
warmtevraag kan worden voldaan? Nederland moet ruimte maken voor een klimaatneutrale samenleving.
De transitie naar een klimaatneutrale samenleving zal op veel plaatsen zichtbaar en beleefbaar
worden. Bij de zichtbaarheid in het landschap valt te denken aan parken met windmolens, zonnepanelen op daken of op zonnevelden en hoogspanningsleidingen, maar ook aan biovergisters, koeien op
stal in plaats van in de wei en vernatting van veenweidegebieden. Geothermie en warmtenetten
concurreren onder de grond met leidingen en kabels, drinkwaterwinning en delfstofwinning om de
beschikbare ruimte. Op zee concurreren windmolens, zonnepanelen en technieken als getijdentechnologie en biomassaproductie met scheepvaart, visserij en natuur om de beschikbare ruimte.
Tot slot vraagt de energietransitie om nieuwe en andere infrastructuur, zoals goede internationale
aansluitingen, opslag en een netwerk dat overweg kan met verschillende energiebronnen (gas,
elektriciteit, warmte). De nieuwe ruimtevraag, gecombineerd met het huidige en toekomstige ruimtebeslag van andere functies, onderstreept de omvang van de operatie en de noodzaak tot innovatief
ruimtelijk ontwerp en ruimtelijke regie door provincies en gemeenten op regionaal niveau. Er zal zo
veel mogelijk gezocht moeten worden naar meervoudig ruimtegebruik en functiecombinaties.

Figuur 2. Restricties voor een Windmolen (2,3 MW) in kaart8
8

Ruimtelijke verkenning energie en klimaat (POSAD c.s., 2017)

Verdiepingsrapport strategische opgave 'naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving' | 30 oktober 2017 |
Pagina 5/56

Een richtinggevend kader
De nieuwe Omgevingswet is een vertaling van ideeën rondom de participatiesamenleving en decentralisatie en biedt met name ruimte voor (markt)initiatieven en zelfsturing. Bottom-up initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, krijgen met de nieuwe Omgevingswet volop de ruimte. De
transitie naar een klimaatneutrale samenleving is echter zo complex, dat een centrale aansturing nodig
is. In de motie Stienen c.s. wordt de regering verzocht om in de Nationale Omgevingsvisie heldere en
richtinggevende kaders voor de korte en de lange termijn vast te leggen waarbinnen transities van
nationaal belang – zoals de energietransities - vorm moeten krijgen9.
Daarbij is in de Omgevingswet niet expliciet vastgelegd dat overheden het belang van een klimaatneutrale samenleving moeten meenemen bij het vaststellen van de omgevingsvisie of andere instrumenten
van de Omgevingswet. In de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies die op dit moment worden
opgesteld, speelt energie niet een voorname rol. Keuzes en consequenties van de energietransitie
worden nog maar mondjesmaat in beeld gebracht.

2.1.2 Bestaand beleid
Het bestaande beleid op het gebied van het reduceren van broeikasgassen is te vinden in de Energieagenda: naar een CO2-arme energievoorziening (2016), Duurzame Brandstofvisie (2015), de Klimaatagenda (2013), de Voedselagenda (2015) en Voortgangsbrief Voedselagenda (2016), de Rijksnatuurvisie (2014), het Rijksbrede programma Circulaire Economie (2016). Uitgangspunten voor het energiebeleid zijn leveringszekerheid, betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.
Energieakkoord, Energieagenda en Integrale nationale energie-en klimaatplan (INEK)
In Nederland is in september 2013 het Energieakkoord gesloten. Daarin hebben de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële
instellingen afspraken gemaakt over betaalbare en schone energievoorzieningen en economische
kansen. Uit de inschatting van ECN en PBL blijkt onder andere dat de beoogde energiebesparing
vooralsnog buiten bereik blijft en dat het doel voor hernieuwbare energie in 2020 nog niet wordt
gehaald10. In het kader van de Energieagenda (2016) is een analyse gemaakt van de gevolgen van het
bestaand beleid op de energie-gerelateerde broeikasgassen. Onderstaande figuur laat het resultaat
zien.

Figuur 3. Ontwikkeling energetische emissies in Nederland bij doorzetten huidig beleid11
9

Motie Stienen c.s. 30 mei 2017
Nationale Energieverkenning (ECN en PBL, 2017)
11
Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening (Ministerie van Economische Zaken, 2016)
10
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De Energieagenda heeft de 80-95% emissiereductie in 2050 als uitgangspunt. In de agenda staan vier
transitiepaden: kracht en licht (elektriciteit), lage temperatuur warmte (verwarming van gebouwen en
kassen), hoge temperatuur warmte (warmte voor industriële processen) en mobiliteit (transport).
Op dit moment worden deze en een vijfde transitiepad Voedsel en natuur (over onder andere landbouw en bodemdaling) uitgewerkt in het Integrale nationale energie- en klimaatplan (INEK). In INEK
worden de beleidskeuzes gemaakt over hoe de emissiereductie in Nederland moet worden gerealiseerd.
Investeringsagenda IPO, VNG en UvW
De provincies, de gemeenten en de waterschappen hebben een gezamenlijke investeringsagenda
opgesteld voor de kabinetsformatie in 201712. De decentrale overheden zetten hiervoor hun gezamenlijke jaarlijkse investeringen van 28 miljard euro in. De gemeenten maken onder andere plannen om
aardgasvrije wijken te realiseren. Provincies maken onder andere plannen voor opwekking van
hernieuwbare energie. Gezamenlijk maken ze plannen voor duurzame mobiliteit. Van het rijk vragen ze
financiering, (aangepaste) regelgeving en een Nationaal Programma Energietransitie.
Green Deals
Met de Green Deals wil de rijksoverheid initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame
economie, waaronder het verminderen van uitstoot van broeikasgassen, de ruimte geven. Er zijn
ondertussen al meer dan 200 deals. Het rijk biedt ondersteuning op wet- en regelgeving, marktprikkels,
innovatie en netwerkvorming. Bekende voorbeelden van Green Deals zijn Pilots regionale energiestrategieën en Aardgasvrije wijken.

2.2 Naar een klimaatbestendige samenleving
2.2.1 Opgave en urgentie
De opgave om Nederland klimaatbestendig te maken is zo veelomvattend dat het in het bestek van
deze verdieping niet mogelijk is om deze in zijn volheid in beeld te brengen en te analyseren. Daarom
is gekozen om te kijken naar vier effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hittestress, droogte
en de gevolgen van overstromingen. Deze effecten zijn nu al merkbaar: nú al vallen er slachtoffers bij
extreme hitte en nú al treedt er grote schade op bij extreme regenval en droogte. Andere effecten van
klimaatverandering, waaronder het effect van klimaatverandering op de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in Nederland, zijn buiten beschouwing gelaten.
In de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is als doel geformuleerd dat Nederland in 2050 zo goed
mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. En dat uiterlijk in 2020 het beleid hiervoor moet
zijn ontwikkeld en geïmplementeerd.
Hoofddoel ‘naar een klimaatbestendige samenleving’
Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.

Klimaatverandering gaat langzaam manifesteert zich in
Nederland is een dichtbevolkte delta en daarmee kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
De klimaatscenario’s van het KNMI kwantificeren welke veranderingen in het Nederlandse klimaat
plausibel zijn. Deze scenario’s laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende
zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers. Volgens deze scenario's
12

Naar een duurzaam Nederland, energieneutraal, klimaatbestendig en circulair (IPO, VNG, UvW, 2017)
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worden de zomers rond 2050 1 tot 2,3°C warmer. Daar komt bij dat de temperatuur in een stedelijk
gebied gemiddeld hoger is dan in een niet-stedelijke omgeving. ’s Nachts is dit zogenaamde hitteeilandeffect het grootst en kan het verschil tussen de stad en haar omgeving meer dan 5°C bedragen.
In de winter neemt de gemiddelde neerslag tussen de 3 en 17 procent toe.

Figuur 4. Stijging van de temperatuur (links) en verhoging van de neerslagintensiteit (rechts)13

Wateroverlast door hevige neerslag zal in Nederland vaker voorkomen. Extreme neerslaggebeurtenissen zullen in de toekomst nog vaker optreden dan nu: tot vijf keer zo vaak in 2050 en tot tien keer zo
vaak in 208514. Ook is al in de praktijk gebleken dat dergelijke buien grote economische schade kunnen
veroorzaken. In Nederland veroorzaakte de zogeheten supercell (regen, windstoten en hagel) in en om
Someren in 2016 honderden miljoenen euro’s schade. Door de toenemende verstedelijk wordt de kans
op wateroverlast groter, doordat water onvoldoende snel kan worden geïnfiltreerd of afgevoerd.
De vergrijzing en het groeiende aantal kwetsbare mensen dat langer thuis blijft wonen zorgen ervoor
dat meer mensen slachtoffer worden van hittestress. Om inzicht te krijgen in de droogteproblematiek is
een aantal kaders en instrumenten ontwikkeld zoals de verdringingsreeks en de zorgplicht voor
grondwater over- en onderlast. Daarnaast wordt met de deltabeslissing Zoetwater en het Deltaplan
Hoge Zandgronden de waterbeschikbaarheid in kaart gebracht en watertekort bestreden in specifieke
gebieden. De effecten van hittestress en droogte zijn tot nu toe het minst inzichtelijk, maar geschat
wordt dat de mogelijke schade van droogte groter is dan die van wateroverlast. 15
Niet aanpassen aan klimaatverandering leidt tot hoge maatschappelijke kosten
De schade door wateroverlast, hitte, droogte en gevolgen van overstromingen in de stad kunnen
oplopen tot ruim € 70 miljard in de periode tot 205016. Overigens kan niet alle schade in geld worden
uitgedrukt. De baten van adaptatie bestaan enerzijds uit de schades en de slachtoffers die worden
voorkomen en anderzijds uit een mooiere en aantrekkelijker leefomgeving.

KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland, 2015
KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland, 2015
15
Synthesedocument Ruimtelijke Adaptatie, Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (2014, p. 24)
16
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (Deltacommissaris, 2017)
13
14
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Figuur 5. De schade door wateroverlast, hitte, droogte en gevolgen van overstromingen in de stad in de periode tot
205017

In het landelijk gebied leidt klimaatverandering tot een toename van schade in de land- en tuinbouw
(schade aan gewassen en productiemiddelen) en natuur (verdroging). Daarnaast zijn er positieve
effecten: zo kan een hogere temperatuur en een hogere concentratie van CO2 ook leiden tot een
hogere opbrengst.

2.2.2 Bestaand beleid
Nederland kent al geruime tijd klimaatadaptatiebeleid. In 2004 is het onderzoeksprogramma Klimaat
voor Ruimte opgezet en in 2007 volgde het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. In 2010 is het
Deltaprogramma gestart onder leiding van de Deltacommissaris. Het adaptatiebeleid is begonnen met
stimuleren en faciliteren in niches, maar is met het Deltaprogramma verbreed. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) wil het Rijk, samen met
provincies, gemeenten en waterschappen een extra impuls geven aan een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland.
Nationale klimaatadaptatie strategie (NAS)
De Europese Commissie heeft alle lidstaten opgeroepen om uiterlijk in 2017 een klimaatadaptatiestrategie te formuleren. Met de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) geeft Nederland hieraan
invulling. Deze heeft een brede insteek: beschikbaarheid van vitale infrastructuren, hittestress, oogst17

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied (Deltares, 2012)
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schade, effecten op de natuur, gezondheid en voedsel, woningbouw en stedelijke transformatie. In
2018 verschijnt het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA)
Het Deltaprogramma heeft in 2014 de deltabeslissingen uitgebracht, waaronder de deltabeslissing
Ruimtelijke adaptatie. Hierin is de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Uiterlijk in 2020 moet hiervoor beleid zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Het Rijk zorgt ervoor dat functies die van groot nationaal belang zijn of die kwetsbaar zijn
uiterlijk in 2050 beter bestand zijn tegen overstromingen.
Eind 2016 is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie 18.
Daarin wordt geconcludeerd dat de implementatie van de deltabeslissing goed is gestart, maar dat de
huidige aanpak de partijen te weinig prikkelt om ervoor te zorgen dat ruimtelijke adaptatie vanaf 2020
onlosmakelijk onderdeel is van beleid en uitvoering. Er is een extra impuls nodig, ondanks de vele
initiatieven die de partijen al op eigen kracht ontplooien.
Uit de evaluatie van de Deltawet19 bleek eerder al dat ruimtelijke adaptatie nog een grote mate van
vrijblijvendheid kent en dat er grote verschillen zijn tussen regio’s en gemeenten, zowel in bewustwording als in analyse en aanpak. Het uitvoeringsplan Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is bedoeld om de
noodzakelijke versnelling en intensivering tot stand te brengen en tot een planmatige aanpak in de
gemeenten te komen. Daarbij is gekozen voor een nieuwe aanpak met meer regie voor de regio en
zeven concrete ambities: kwetsbaarheid in beeld brengen; risicodialoog voeren en strategie opstellen;
uitvoeringsagenda opstellen; meekoppelkansen benutten; stimuleren en faciliteren; reguleren en
borgen; handelen bij calamiteiten.

18
19

Tussentijdse evaluatie Ruimtelijke adaptatie (ORG-ID c.s.,2017))
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017)
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2.3 Conclusie bestaande inzet
Er is veel onderzoek gedaan naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid en daardoor is er een
scherp beeld is van de omvang van de opgave en de urgentie van de opgave. In het relevante beleid
zijn de doelen vastgelegd: een emissiereductie van 49% in 2030 en van 95% in 2050 en een meer
waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland in 2050. Om deze doelen te realiseren is
in het afgelopen jaar nieuw beleid ontwikkeld. In het Nationale energie- en klimaatplan worden de
doelen voor emissiereductie uitgewerkt voor de vijf transitiepaden. Het plan verschijnt eind 2017. Het
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (verschenen in september 2017) moet een impuls geven aan een meer
waterrobuust en klimaatbestendige inrichting van Nederland. Medio 2018 verschijnt het uitvoeringsprogramma NAS.
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3. Beleidsopties

3.1 Inleiding
Bij het formuleren van beleidsopties is steeds gekeken vanuit twee invalshoeken: vanuit governance
en de rol van het rijk én vanuit de ruimtelijke inpassing en het effect op de leefomgeving. Hieronder
worden de invalshoeken en het denkkader dat daaraan is ontleend, beschreven.

3.1.1 Governance en de rol van het Rijk
De energievoorziening in Nederland is decennialang grotendeels top-down geregeld. Het Rijk heeft
locaties aangewezen voor elektriciteitscentrales, hoogspanningsverbindingen, gaswinning en gasleidingen. In het recente verleden zijn daar windmolens op zee bij gekomen. De waterhuishouding in
Nederland is decennialang grotendeels bottom-up geregeld. Een waterrobuuste inrichting is vooral een
zaak van waterschappen en gemeenten.
De transitie naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving vraagt om een governance
model waarin veel ruimte is voor bottom-up én, waar nodig, zaken top-down geregeld kunnen worden.
Uitgangspunt voor zo’n governance model is dat, conform de Omgevingswet, de decentrale overheden
primair aan zet zijn voor leefomgevingskwaliteit en daarmee voor de inpassing van oplossingen voor
de klimaatopgave. Het schaalniveau van de regio lijkt daarvoor ook het meest effectief: groot genoeg
voor integrale gebiedsgerichte afweging te kunnen maken en te investeren en klein genoeg voor
bedrijven en inwoners om mee te identificeren. Maar er zijn in de klimaatopgave ook onderwerpen die
mogelijk om een bovenregionale of (inter)nationale afweging vragen en waarbij het Rijk aan zet is. De
vraag is welke onderwerpen het beste top-down geregeld kunnen worden.

3.1.2 Ruimtelijke inpassing en effect op de leefomgeving
De klimaatopgave vraagt veel ruimte en heeft een groot effect op de leefomgeving. Verschillende
visies op de ruimtelijke inpassing van oplossingen voor de klimaatopgave resulteren in verschillende
effecten op de leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is dat de leefomgevingskwaliteit niet verslechterd en
waar mogelijk zelfs verbeterd. Ook het huidige landschap van Nederland is grotendeels gevormd door
energiewinning en voorkomen van wateroverlast en overstromingen. De aanpassingen die nu nodig
zijn voor een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving zullen ook nieuw erfgoed en waardevolle landschappen creëren.
Er kan gekozen worden om oplossingen voor de klimaatopgave in te voegen in bestaande landschappen en er kan gekozen worden om ruimte te maken in nieuwe landschappen (superponeren). Bij
invoegen gaat het vaak om kleinschalige oplossingen zoals zonnepanelen op daken en doorlatende
verharding, maar dat hoeft niet. De windmolens langs de kustlijn van Flevoland zijn een mooi voorbeeld van grootschalig invoegen in het bestaande landschap. Om de klimaatopgave op te lossen zal
ingezet moeten worden op invoegen én op superponeren, afhankelijk van de opgaven en de mogelijkheden in een gebied. De vraag is waar en waarvoor invoegen het beste is en waar en waarvoor beter
gekozen kan worden voor superponeren.
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Voor de uitvoerbaarheid zijn natuurlijk ook andere aspecten zoals voldoende financiële middelen en
maatschappelijk draagvlak cruciaal. Dit betekent gebiedsgericht zoeken naar slimme combinaties,
“meekoppelkansen” en mogelijkheden voor de verbetering van de leefomgevingskwaliteit.

3.1.3 Denkkader voor formuleren beleidsopties
Deze twee invalshoeken – het sturingsvraagstuk en het inrichtingsvraagstuk - vormen samen het
denkkader dat gebruikt is bij het formuleren van de beleidsopties. In veel van de geformuleerde
beleidsopties klinkt dan ook een keuze voor top-down of bottom-up en voor invoegen of superponeren
door. Het denkkader is een sterke versimpeling van de keuzeruimte die in werkelijkheid veel groter en
genuanceerder is en de beleidsopties zijn dat ook.

Figuur 6. Denkkader voor het formuleren van beleidsopties. Het denkkader is ontleend aan de Ruimtelijke verkenning energie en klimaat20.

In dit licht moeten ook de geformuleerde beleidsopties worden bezien. De beleidsopties beginnen met
‘het Rijk wijst aan’ of ‘het Rijk sluit uit’. De wijze waarop het Rijk deze keuze maakt en betrokkenheid
van andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers hierin, wordt in deze
verdieping beperkt uitgewerkt, maar is natuurlijk uiterst belangrijk. Het uitgangspunt bij het formuleren
van beleidsopties is ‘decentraal, tenzij…’. Alleen als het doelmatiger of doeltreffender is, stelt het Rijk
kaders en regels.

3.1.4 Indeling van beleidsopties
De beleidsopties voor de opgave ‘Naar een klimaatneutrale samenleving’ sluiten aan bij de vijf transitiepaden uit het nationale energie en klimaatplan:
- Kracht en licht (elektriciteitsvoorziening)
- Lage temperatuur warmte (isolatie, verminderen warmtebehoefte, gebruiken restwarmte en duurzame bronnen)
- Hoge temperatuur warmte, warmte voor productieprocessen (verminderen warmtebehoefte, duurzame warmtebronnen, opslag CO2)
- Mobiliteit (vervoer)
- Voedsel en natuur (niet-energie gerelateerde uitstoot van broeikasgas)

20

Ruimtelijke verkenning energie en klimaat (POSAD c.s., 2017)
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Er zijn drie beleidsopties geformuleerd voor de opgave ‘naar een klimaatbestendige samenleving’. Tot
slot zijn er twee ondersteunende, meer instrumentele beleidsopties opgesteld over de inzet van
Rijksassets als vliegwiel en het aanwijzen van kraam/versnellingskamers.

3.2 Lage temperatuur warmte
3.2.1 Nationale opgave
18% van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen voor de verwarming van woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, tuinbouwkassen en het
gebruik van warm tapwater21. Er zijn op dit moment ongeveer 8,3 miljoen gebouwen, waarvan 7 miljoen
woningen. Daarnaast is er ongeveer 9.000 hectare kassen in Nederland. Het energieverbruik voor de
verwarming van deze gebouwen en het tapwater beslaat ruim 30% van het totale finale energieverbruik in Nederland. Momenteel wordt hiervoor grotendeels (circa 90%) aardgas gebruikt.22
De opgave is het drastisch verminderen van de fossiele energiebronnen om gebouwen en tapwater te
verwarmen. De doelstelling in het regeerakkoord voor Nederland is een CO 2-reductie van 49% in 2030.
Indicatief is daarbij een extra CO2-reductie van 7 Mt in de gebouwde omgeving aangegeven. Daarnaast is het uitgangspunt dat jaarlijks tenminste 200.000 gebouwen verduurzaamd worden tot aan
2050. In het regeerakkoord staat dat nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet
meer op gas verwarmd worden en dat aan het eind van deze kabinetsperiode per jaar 50.000 nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden opgeleverd en dat per jaar 30.000 tot 50.000 bestaande woningen
gasvrij kan worden gemaakt.
Het terugdringen van de broeikasgassen voor lage temperatuur warmte kan door combinaties van:
- Besparing op verbruik van warmte: hoofdzakelijk isolatiemaatregelen;
- Gebruik bestaande warmte: geothermie en restwarmte;
- Benutten omgevingswarmte met behulp van elektriciteit: benutten warmte (en koude) uit de omgeving (bodem, lucht, oppervlaktewater) met een elektrische warmtepomp;
- Hernieuwbaar gas (o.a. biogas, syngas, groengas of waterstof);
- All electric: hernieuwbare elektriciteit omzetten in warmte.
Gevolgen voor de fysieke leefomgeving
Deze wijzigingen hebben grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving. In gebouwen gaat het dan om
isolatie en een duurzame warmtevoorziening. In nieuwbouw kan dit bij de bouw worden ingepast, maar
in bestaande gebouwen is de omschakeling ingewikkelder en kostbaarder. Voor de verwarming van
gebouwen en tapwater zijn nieuwe warmte- en energiebronnen nodig. Het gebruik van bestaande
warmte in de vorm van geothermie en restwarmte vraagt het fysiek ontsluiten van deze bronnen en het
aanleggen van ondergrondse warmtenetten. Er zijn echter nog veel onbekend over de potentie en de
risico’s van geothermie en ook een langjarige beschikbaarheid van industriële restwarmtebronnen kan
niet altijd worden gegarandeerd. Omgevingswarmte is een interessante bron voor kleinschalige en
individuele warmtevragen, maar zorgt voor een extra elektriciteitsvraag. Dan geldt helemaal voor all
electric oplossing.

21
22

Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening (Ministerie van Economische Zaken, 2016)
10-pager Transitiepad lage temperatuur warmte (Ministerie van Economische Zaken, 19 oktober 2017)
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In Nederland waren in 2015 iets meer dan 400.000 woningen aangesloten op warmtenetten; ongeveer
5% van het aantal woningen23. Het PBL gaat uit van 20 tot 30% van de warmtevoorziening op lokale en
regionale warmtenetten in 205024.

Figuur 7. Bestaande warmtenetten in Nederland25.

Naar beleidsopties
Binnen lage temperatuur warmte is een belangrijke keuze die tussen collectieve en individuele warmtesystemen. Deze keuzes moeten nog worden gemaakt, waarbij er samenhang is tussen de verschillende systeemniveaus. Een keuze voor individuele systemen betekent een keuze voor (hybride)
warmtepompen en elektriciteit als drager. Gevolg is een hogere elektriciteitsvraag en noodzaak tot
uitbreiding van hernieuwbare opwekking en elektriciteitsnetwerken. De keuze voor grootschalige
collectieve systemen betekent een keuze voor (duurzame) warmtebronnen (restwarmte, geothermie)
maar ook voor aanleg of uitbreiding van warmtenetwerken.
Uitgangspunt is dat de keuzes voor warmte-alternatieven op lokaal niveau plaats zullen vinden, in wijkvoor-wijk aanpak of eventueel breder voor (delen van) een gemeente. Om tot een nationaal sluitend
geheel te komen dat in totaal ook past in de beschikbare ruimte, kan het echter nodig zijn om nationaal
keuzes te maken voor collectieve of individuele oplossingen. Van belang is bij de keuze voor een
individuele wijk ook de optelsom van de verschillende gebieden in een regio te maken in samenhang
met de consequenties voor opwek en transport van warmte of elektriciteit en om de mogelijkheden van
geothermie en restwarmte in een dichter verstedelijkt gebied te kunnen benutten.

23
24

25

Stateline (CBS, 2017)
Verkenning van klimaatdoelen Van lange termijn beelden naar korte termijn acties (PBL, 2017)
Ruimtelijke verkenning energie en klimaat (POSAD c.s., 2017)
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3.2.2 Beleidsopties
Het Rijk wijst gebieden aan en sluit gebieden uit voor geothermie, warmtecentrales en warmtenetten.
Het Rijk laat de keuze van warmtebronnen, -opslag en -infrastructuur over aan de provincie, regio’s en
gemeenten.

Het voordeel van het aanwijzen en uitsluiten van gebieden voor geothermie, warmtecentrales en
warmtenetten is dat zo gewerkt kan worden aan een nationaal sluitend geheel waarin bovenregionale
afweging aan ten grondslag ligt. Het Rijk heeft verschillende instrumenten om gebieden voor gebieden
aan te wijzen of uit te sluiten, met verschillende doorwerkingskracht: Rijksregels, Nationale Omgevingsvisie (vb. STRONG) en een Rijksinpassingsplan. Het Rijk kan de afweging ook overlaten aan de
provincie, regio, gemeenten of een initiatiefnemer. In dit geval zal het Rijk wel de Rijksdoelstellingen
via kaders doorgeven. Uiteraard zijn er ook vele tussenvarianten mogelijk. Hiervoor zijn ook mogelijkheden in de Omgevingswet opgenomen zoals een Interbestuurlijk Programma of een Interbestuurlijke
Omgevingsvisie. Ook kunnen akkoorden en deals worden gesloten.
Het Rijk stelt een kader op voor:
- de beoogde CO2-reductie
- de afweging voor warmtebesparing
- de afweging over de toepassing van warmte-alternatieven voor aardgas
- de bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving.

Het opstellen van kaders voor warmtebesparing maakt kennis over relevante aspecten van lokale
afwegingen en inpassingen makkelijk toepasbaar. Dat kan helpen om meekoppelkansen te benutten
en veiligheidsaspecten, risico’s, natuur, cultuur- en landschapswaarden mee te nemen bij ruimtelijke
planvorming. Het Rijk kan de kaders hard afdwingen met rijksregelgeving. Mogelijke instrumenten voor
harde sturing zijn: Rijksregels (Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl en het Besluit activiteiten
leefomgeving, Bal), Omgevingswaarde (bijvoorbeeld waarden voor de uitstoot van broeikasgassen,
bronnen voor lage temperatuur verwarming, isolatie en het uitfaseren aardgas). Zachte sturing is ook
mogelijk, bijvoorbeeld via gezamenlijk vormgegeven prestatieafspraken en akkoorden.

3.2.3 Effecten op de leefomgeving
Bij het aanwijzen van gebieden voor geothermie, warmtecentrales en warmtenetten in en rond de
bebouwde omgeving zijn diverse effecten of de leefomgeving te voorzien.
Duurzame warmtebronnen worden ontwikkeld in gebieden waar het potentieel het hoogst is voor
warmteaanbieders en warmtevragers. Dit kan in de regio een economische impuls geven en werkgelegenheid creëren. Betrokkenheid van het Rijk op de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen kan
leiden tot extra kennis en innovatie.
Als het warmtenet gevoed wordt met restwarmte dan kan dit zorgen voor minder lozingen van warm
water in oppervlaktewater. Dit bevordert milieukwaliteit en heeft een minder ontregelend effect op
natuurlijke systemen in oppervlaktewater. Voor bestaande stadsverwarmingssystemen is een aanvoertemperatuur van 100 graden of meer vereist, met bijbehorende diepe boringen.
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Bij de aanleg van geothermiesystemen doorsnijden de diepe boringen tal van aardlagen. Dit zijn onder
andere de lagen waarin zich in Nederland zoet grondwater bevindt. Dit grondwater vormt de bron voor
60 procent van de Nederlandse drinkwatervoorziening, en wordt daarnaast gebruikt door industrie en
landbouw. Naast grondwaterwinning vindt in deze ondiepe lagen bijvoorbeeld ook warmte-koude
opslag (WKO) plaats. Risico’s van geothermie voor het grondwater zijn onder andere verontreiniging
van het grondwater en verhoging van het zoutgehalte (consequenties voor grondgebruik).
Het opstellen van een kader voor onder andere warmtebesparing kan ervoor zorgen dat kennis over
relevante aspecten van lokale afwegingen en inpassingen compact beschikbaar komt en makkelijk
toepasbaar is. Dit kan leiden tot trajecten en besluiten waarbij meekoppelkansen worden benut,
veiligheidsaspecten, risico’s, natuur, cultuur- en landschapswaarden worden onderkend en meegenomen.

3.3 Hoge temperatuur warmte
3.3.1 Nationale opgave
De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale huidige Nederlandse broeikasgasuitstoot26. Een groot deel, 19%27 van het broeikasgasuitstoot komt voor rekening van de warmteprocessen
in de industrie. In 2015 werd door de industrie ca 650-750 PJ energie ingezet om hoge temperatuurwarmte te produceren. Het opwekken van deze warmte zorgde voor een uitstoot van broeikasgassen
van 43 Mt. Deze warmte-intensieve industrie bestaat onder andere uit basismetaal, chemie, raffinage,
voeding, bouwmaterialen, papier28.

26

Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening (Ministerie van Economische Zaken, 2016)

27

Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening (Ministerie van Economische Zaken, 2016)

28

10 pager Hoge temperatuur warmte (Ministerie van Economische Zaken, 2016)
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Figuur 8. Industriële CO2-emmissie per sector29
Twaalf bedrijven - vier raffinaderijen, één staalbedrijf en zeven chemiebedrijven - zijn verantwoordelijk
voor 75% van de CO2-uitstoot door de industrie30. Deze warmte-intensieve bedrijven vallen in de vier
clusters in figuur 931.

Figuur 9. Locaties van industrie met een hoge CO2 emissie32
29

Energy transition: mission (im)possible for industry? (McKinsey, 2017)
Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening (Ministerie van Economische Zaken, 2016)
31
Ruimtelijke verkenningen Energie en Klimaat (POSAD c.s. 2017)
32
Ruimtelijke verkenningen Energie en Klimaat (POSAD c.s., 2017)
30
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De uitstoot van de warmte-intensieve (proces)industrie kan op verschillende manieren worden teruggebracht:
- Vervangen van fossiele energiebronnen (olie, aardgas, kolen) voor hoge temperatuur warmte door
duurzame energiebronnen (elektriciteit, duurzaam geproduceerde waterstof, groen gas, biomassa,
geothermie)
- Vervangen van hoge temperatuur processen door energie-efficiëntere processen (bijvoorbeeld het
gebruik van membraantechnologie voor scheiding van vloeistoffen)
Afvang, opslag en/of hergebruik van warmte, koolstof en andere restproducten (warmtenetten, CO2 netten, warmte-recompressie, e.d.).
Opgave voor de fysieke leefomgeving
De haalbaarheid van de genoemde oplossingen wordt mede bepaald door lokale en regionale gebiedskenmerken:
- Warmtebronnen: geothermie (met voldoende warmte) en hoge temperatuur restwarmte zijn locatie
gebonden. Warmte is moeilijk over grote afstanden te transporteren vanwege afkoeling. Om deze
bronnen te gebruiken moeten de industrie en de bronnen in elkaars nabijheid liggen. Bedrijven gebruiken variabele temperaturen warmte, hierdoor kan het ene bedrijf de restwarmte van een ander
bedrijf gebruiken, warmte kan dus in cascade worden benut.
- Hernieuwbare elektriciteit kan worden voor hoge temperatuur processen. Aangezien deze processen veel elektriciteit vragen, is een koppeling aan grote hernieuwbare bronnen noodzakelijk. De
grootste hernieuwbare bronnen zijn de windparken op zee. Deze energie komt via de havens aan
land.
- Biobrandstoffen kunnen ook worden ingezet voor de productie van hoge temperatuur warmte. Dit
vraagt grote hoeveelheden biomassa, meer dan in Nederland kan worden geproduceerd. Eventueel
kan biomassa worden geïmporteerd.
- CO2 die vrijkomt bij de productie van hoge temperatuur warmte (d.m.v. fossiele of biobrandstoffen)
kan ondergronds worden opgeslagen (CCS). Het opslaan van broeikasgassen kan alleen in bepaalde aardlagen en is daarmee locatie gebonden. In het regeerakkoord Rutte III staat een indicatieve
toedeling van de CO2 -reductie met daarin voor de industrie 18 Mt reductie in 20030 door afvang en
opslag33.
- De import van duurzame brandstoffen (groen gas, biomassa etc.) kan via de havens verlopen.
Het gebruik van de warmtebronnen, CCS en opslag en transport van brandstoffen vraagt (ondergrondse) infrastructuur. Deze infrastructuur ontbreekt nu nog grotendeels en zal met name (ondergrondse) ruimte vragen.

33

Regeerakkoord Rutte III, oktober 2017
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Figuur 10. Gele plekken zijn de plekken waar ondergrondse CO2 opslag technisch mogelijk is, groen
en paars zijn CO2 opname of reductie van CO2 uitstoot in veenweide gebieden en (nieuwe) bossen .34

Naar beleidsopties
De kernvraag is hoe de vraag naar hoge temperatuur warmte en het schaarse aanbod daarvan bij
elkaar gebracht. De vraag is groot, en niet alle bronnen zijn geschikt voor hoge temperatuur warmte.
Daarom is het verstandig om de bronnen die wél geschikt zijn zo veel mogelijk te gebruiken voor hoge
temperatuur warmte en niet in te zetten voor andere doeleinden (lage temperatuur warmte, elektriciteitsopwekking). Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat de huidige grootverbruikers van warmte reeds op een locatie gevestigd. Dit vraagt om een gebiedsgerichte benadering
waarbij aan de hand van het ontwikkelingsperspectief wordt bezien welke investeringen wenselijk en
verantwoord zijn voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe clusters.

3.3.2 Beleidsopties
Het Rijk wijst gebieden aan en sluit gebieden uit voor energie-intensieve industrieclusters, op basis van de
locaties voor hernieuwbare brandstoffen en warmtemodaliteiten. Het Rijk faciliteert alleen in de aangewezen
gebieden brandstofinfrastructuur en –opslag, CCS/ CCU en warmtebronnen en –netten.
34

Ruimtelijke verkenningen Energie en Klimaat (POSAD c.s., 2017)
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Het Rijk laat locatiekeuze en de bijbehorende ontsluiting van bronnen, opslag en infrastructuur over aan de
regio en de markt.

Het aanwijzen van gebieden voor energie-intensieve industrieclusters kan betrekking hebben op
bestaande clusters (zoals HiC Rotterdam en IJmuiden), maar ook op nieuwe gebieden waar energieintensieve industrie zich kan gaan ontwikkelen. Nieuwe gebieden kunnen zich ontwikkelen in die
regio’s waar energie of warmte nabij wordt opgewekt, of rond gebieden waar deze wordt opgeslagen of
gedistribueerd.
Het Rijk heeft verschillende instrumenten om gebieden voor energie-intensieve industrieclusters aan te
wijzen of uit te sluiten: Rijksregels, NOVI (bijvoorbeeld zoals aanduiding mainports in SVIR), Projectbesluit en Programma. Het Rijk heeft verschillende instrumenten in de Omgevingswet om de energieinfrastructuur (incl. opslag) aan te leggen: NOVI (zoals Structuurvisie buisleidingen), Projectbesluit
(Inpassingplannen, Tracébesluiten).
Het voordeel van het aanwijzen en faciliteren van gebieden door het Rijk (in samenspraak met de
decentrale overheden) is dat er in de aangewezen gebieden een versnelling kan plaatsvinden van de
energietransitie. Een nadeel kan zijn dat gebieden met minder potentie buiten beeld blijven en vooral
op eigen kracht de energietransitie moeten realiseren.
Het Rijk kan de afweging ook overlaten aan de provincie, regio, gemeenten of een initiatiefnemer.
Uiteraard zijn er ook vele tussenvarianten mogelijk. Hiervoor zijn ook instrumenten in de Omgevingswet opgenomen zoals een Interbestuurlijk Programma of een Interbestuurlijke Omgevingsvisie. Ook
kunnen akkoorden en deals worden gesloten.

3.3.3 Effecten op de leefomgeving
Rond bestaande gebieden wijzigen hinder- en veiligheidscontouren door het toevoegen van brandstofinfrastructuur en –opslag, CCS en warmtebronnen en –netten. Hoge temperatuur industriële processen
zijn vaak risicovol en toevoegen van extra infrastructuur kan cumulatieve effecten geven op de leefomgeving. Het ontwikkelen van nieuwe energie- en warmte infra moet passen in de leefomgeving mogelijkheden, of er moeten functies (wonen, verkeer, landbouw) worden uitgeplaatst.
Bij hoge temperatuur warmte processen komt ook restwarmte vrij. Om deze goed te benutten zal deze
beste worden gepositioneerd in de nabijheid van lage temperatuur warmtevragers (woningen, bedrijven). Dit zijn - vanuit energieoogpunt - ook goede locaties voor bouw van nieuwe woningen. Vanuit
hinder/veiligheidsoogpunt kan dat anders zijn.
Infrastructuur en transport zal zich uitstrekken tot buiten de aangewezen gebieden. Dit betekent dat de
leefomgevingseffecten zich niet tot de regio beperken. Duurzame brandstofinfrastructuur kan bijvoorbeeld. bestaan uit de productie en transport van waterstof vanuit de opwek van elektriciteit met wind.
Dit kan zowel op land als op zee plaatsvinden. Dat geldt ook voor CCS. De leefomgevingseffecten en
risico’s voor zee en land zijn zeer verschillend. Grootschalige realisatie (gebaseerd op circulariteit)
geeft een impuls aan economische topsectoren vanuit energietransitie/duurzaamheid.
Er is nog weinig ervaring met CCS en duurzame productie van waterstof. Onvoorziene risico’s voor
leefomgeving en realisatietempo zijn daarom relatief groot. Indien Nederland dit grootschalig gaat
toepassen ontstaat hier kennis en innovatie die de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven kan
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versterken. Waterstof heeft in vergelijking met aardas minder brand- en thermische risico’s, maar kan
wel grotere druk opleveren en makkelijker ontsnappen. Bij geothermie is het water niet zuiver en bevat
vaak de 'bijvangsten' zouten, olie en gas. Veel risico’s bij het boren naar geothermie zijn vergelijkbaar
met die in de olie- en gassector. De sector heeft nu nog een zwakke veiligheidscultuur, de veiligheiden milieurisico’s worden in het algemeen onvoldoende herkend en beheerst; en wet- en regelgeving
worden niet goed genoeg nageleefd.
Indien te weinig duurzame brandstof (biomassa, waterstof, biogas) beschikbaar is, is importeren nodig.
Hiermee verschuift de ruimteclaim (en klimaatafdruk) van Nederland verder naar het buitenland.
Zee
Lege voormalige olie- en gasvelden in de Noordzee zijn geschikt voor CCS. Transport van C0 2 naar
deze velden zal gaan per pijpleiding, per schip of rail. Productie van waterstof kan ook op zee plaatsvinden. Transport van waterstof naar van zee naar land zal gaan per pijpleiding, per schip of rail en
daar weer worden omgezet in elektriciteit. Mogelijk dat waterstof bij grootschalige inzet ook zal gaan
dienen als primaire brandstof voor voertuigen en gebouwen. Dit heeft dan ook gevolgen voor risico’s in
de bebouwde omgeving. De ruimteclaims op de Noordzee worden fors groter: denk aan grootschalige
windparken, CCS, productie waterstof. Dit kan conflicteren met bestaande functies van transport en
visserij en landbouw op zee. Maatschappelijke weerstand tegen CCS en waterstofproductie op zee zal
waarschijnlijk beperkt zijn tot de visserij.
Land
Enkele locaties in Nederland zijn technisch geschikt voor CCS. De maatschappelijke acceptatie is
echter mede door ervaringen in Barendrecht en de gas-ervaringen in Groningen vermoedelijk niet
groot. Leidingen voor warmte en waterstof moeten in bestaande drukke ondergrondse infrastructuur
worden ingepast.

3.4 Kracht en Licht
3.4.1 Nationale opgave
Kracht en licht gaat over de energievraag voor onder andere verlichting, apparaten en informatie- en
communicatietechnologie. Deze energievraag besloeg in 2015 circa 16% van het totale Nederlandse
energieverbruik35. Daarnaast gaat kracht en licht over de elektriciteitsproductie, ook die wordt gebruikt
voor andere doeleinden zoals elektrisch vervoer of het elektrisch produceren van warmte. In Nederland
wordt het grootste deel van de elektriciteit geproduceerd met fossiele bronnen (aardgas, aardolie en
steenkool). Van het totaal in Nederland opgewekt elektrisch vermogen kwam in 2016 6% van een
hernieuwbare bron36. De prognose van het elektriciteitsverbruik in 2030 is 1933 PJ en in 2050 1871
PJ37. Het streven is in 2030 70% hernieuwbare elektriciteit op te wekken, vooral wind op zee, zon pv en
wind op land, en in 2050 100% CO2-vrije elektriciteit te produceren38.
Het doel is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, door:
- Elektriciteit te produceren uit hernieuwbare bronnen; door bijvoorbeeld windturbines, zonnepanelen,
getijdecentrales, etc.
- Efficiënt gebruik van elektriciteit; door apparatuur, verlichting etc. efficiënter te maken is er minder
vraag naar elektriciteit.
35

Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening (Ministerie van Economische Zaken, 2016)
Nationale Energieverkenning 2017 (ECN en PBL, 2017)
37
Nationale Energieverkenning 2017 (ECN en PBL, 2017)
38
Nationale Energieverkenning 2017 (ECN en PBL, 2017)
36
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Opgave voor de fysieke leefomgeving
De belangrijkste hernieuwbare energiebronnen zijn op dit moment windturbines en zonnepanelen. De
elektriciteitsproductie uit deze bronnen heeft grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Dit kan op
verschillende manieren ruimtelijk worden ingepast.
In Ruimtelijke Verkenningen Energie en Klimaat zijn de volgende mogelijkheden benoemd:
- Windturbines op de Noordzee (4.000 turbines: 40 GW, 575PJ); met een extreme variant met twee
keer zoveel turbines en vermogen.
- Zonnepanelen op daken (60% van de daken levert 28 GW, 90PJ)
- Energielandschappen, waarbij verschillende variaties mogelijk zijn:
. Lokale wind en zonoplossingen (25 GW, 150PJ)
. Zonnepanelen langs infrastructuur & zonneakkers (220 km2: 24 GW, 80PJ)
. Wind en zon langs infrastructuren / landschappelijke kenmerken (200 PJ)
. Nationaal, beperkt aantal energielandschappen (10GW)
. Nationaal, grootschalige aantal energielandschappen (4.600 turbines: 14 GW, 144PJ & zonnepanelen 160 km2: 17 GW, 50PJ)
Naar beleidsopties
Een belangrijke keuze is over het wel of niet aanwijzen van gebieden voor grootschalige gebieden voor
de fysieke leefomgeving moeten worden gemaakt zijn 1. het aanwijzen van gebieden voor hernieuwbare energieproductie en 2. het stellen van voorwaarden voor de realisatie van hernieuwbare energieproductie. Daarom zijn de onderstaande twee beleidsopties geformuleerd.

3.4.2 Beleidsopties
Het Rijk wijst gebieden aan en sluit gebieden uit voor grootschalige hernieuwbare energieproductie, transport en -opslag.
Het Rijk laat de keuze voor gebieden voor hernieuwbare energieproductie, -transport en -opslag over aan de
regio.

Bij het aanwijzen van gebieden voor grootschalige energieproductie gaat het om windenergie, zonneenergie, getijde-energie, stromingsenergie, osmose, energie uit geothermie, etc. Bij transport gaat het
om de aansluiting van de grootschalige elektriciteitsproductie op het hoogspanningsnet en de bijbehorende transformatiestations. Hierbij horen ook de verbindingen met het buitenland om energie te
importeren en exporteren. Waterstof kan een belangrijke elektriciteitsdrager worden. Via waterstof kan
elektriciteit worden opgeslagen, wat wel extra hernieuwbare elektriciteit vergt vanwege de grote
conversie verliezen (ca. 50%). Vanwege schaalvoordelen zou ervoor kunnen worden gekozen om dit
soort installaties te voorzien in de buurt van grootschalige opwekking, bijvoorbeeld op zee. Opslag van
waterstof in voormalige gasvelden concurreert wel met opslag van CO2 .39
Het Rijk heeft gekozen geen elektriciteitsproductie te realiseren of te bezitten, maar dit mogelijk te
maken (o.a. RCR). Het Rijk heeft verschillende instrumenten om gebieden aan te wijzen of uit te
sluiten: NOVI (bijv. zoals Structuurvisie Wind op Land) en Rijksregels. Ook kan het Rijk kiezen voor
een programma waarin de met het Rijk samen met de decentrale overheden de locatiekeuze bepalen,
uitwerken en op laten nemen in de provinciale of intergemeentelijke omgevingsvisie. Met grootschalige

39

10 pager Ruimte (Ministerie van Economische Zaken, 19 oktober 2017)
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opslag van elektriciteit heeft het Rijk nog geen ervaring (wel met de in- en verkoop van aardgas). Het
Rijk kan kiezen hier op een gelijke manier als met elektriciteitsproductie om te gaan.
Het Rijk heeft verschillende instrumenten om de energie-infrastructuur (incl. opslag) aan te leggen: de
NOVI: aanwijzen infrastructuurlijnen (zoals huidige Structuurvisie buisleidingen, huidige inpassingplannen, Tracébesluit) en het Projectbesluit: het rijk realiseert de infrastructuur.
Afhankelijk van de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden op de eerdergenoemde twee primaire
ruimtelijke assen, zullen bepaalde keuzes neergelegd worden in beleidsbesluiten of verordeningen.
Daar waar zaken niet op rijksniveau besloten worden, maar aan andere overheden/partijen worden
overgelaten, worden besluitvormings-taken gedelegeerd via aanwijzingen.
Het Rijk kan ook kiezen zelf geen gebieden aan te wijzen of uit te sluiten. De regio’s kunnen dan zelf
gebieden aanwijzen of uitsluiten. De regio kan een landsdeel, de provincie, een (voormalige Wgr)
regio, gemeenten zijn. Voor het maatschappelijk draagvlak zal dit overigens weinig verschil maken.
Belangrijk is dat het Rijk de doelstelling van het terugdringen van de CO 2 haalt. Indien in Nederland te
weinig hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt zal Nederland voor hernieuwbare elektriciteit afhankelijk worden van het buitenland.
Aanvullend op het ruimtelijk instrumentarium kan worden gedacht aan een fonds voor compensatie
wanneer andere belangen schadeloos moeten worden gesteld. Dit fonds kan ook worden gebruikt voor
verbetering leefomgevingskwaliteit. In het geval het Rijk kiest voor aanwijzing door het in de NOVI
aangeven van zoekgebieden worden met provincies prestatieafspraken gemaakt. Deze gaan over dat
voldoende vermogen voor opwek wordt gerealiseerd en ook voldoende transport- en opslagmogelijkheden. Als het Rijk kiest voor afspraken over grootschalige opwek zijn ook afspraken met provincies
nodig over aanleg van het transportnetwerk voor energie en bijbehorende opslag of omzetting
Het Rijk stelt een kader op voor de afweging over hernieuwbare energieproductie, -transport en –opslag,
om:
- de beoogde hoeveelheid opwekking
- onder andere de schaarse energiebronnen optimaal te gebruiken
- en de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen.

Dit kader kan verschillende vormen hebben:
- Ruimtelijk kwaliteitskader
- Verdringingsreeks/ kwaliteitsbesluittool
- Inspiratie/ icoonprojecten
Dit kader kan worden opgenomen in onder andere:
- Nationale Omgevingsvisie
- Rijksregels en wetten
- Inspiratieboek
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3.4.3 Effect op de leefomgeving
De verschillende manieren voor het CO2-vrij maken van de elektriciteitsproductie hebben allen in meer
of mindere mate invloed op het ruimtegebruik. Daarnaast zijn er maatregelen om eventuele congestie
op het hoogspanningsnetwerk te voorkomen (conversie/opslag via power-to-gas, Compressed Air
Energy Storage en Liquid Air Energy Storage of uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk) die ook in
meer of mindere mate invloed op het ruimtegebruik hebben.
Afhankelijk van of energie afkomstig is van zee, land of uit het buitenland is sprake van verschillende
‘beginpunten’ van deze hoofdinfrastructuren voor opwek, transport en opslag. Deze komen uiteraard
wel samen.
Zee (wind op zee, energie uit getijde, golven en osmose, transport en opslag van energie)
Door concentratie in grotere gebieden wordt versnippering voorkomen. Met betrekking tot wind: grotere
windturbines hebben minder ecologische impact op vogels. Beide effecten dragen bij aan meer
biodiversiteit. Andere vormen dan windenergie kennen grenzen door de benodigde ruimte voor andere
functies op zee (scheepvaart, visserij e.d.). Indien grotere gebieden voor wind op zee leiden tot een
kleinere ruimtevraag voor energie op land draagt dit bij aan maatschappelijk draagvlak. ‘Harde’
restricties voor de ruimte op zee voor energie zijn afkomstig van helicopterzones, militaire oefengebieden, grens territoriale zee, verdragsgebied Eems-Dollard, Natura 200, productieplatforms. Pijpleidingen
en telecomkabels en scheepvaartroutes. In deze optie over grotere gebieden bestaan relatief minder
mogelijkheden voor het ‘plooien’ van energie rondom deze functies als dat van kleinere, meer verspreide gebieden wordt uitgegaan.
Voor het transport van op zee opgewekte energie bestaan verschillende opties – allen binnen de
genoemde restricties. In geval van grotere aaneengesloten gebieden zijn er meer mogelijkheden voor
het bundelen van kabels / minder kabels met meer capaciteit. Dit beperkt het effect op andere functies
en natuur.
Indien in deze beleidsoptie sprake evenveel energie uit zee gewonnen wordt als in die waarin sprake is
van kleinere gebieden zijn er geen (andere) effecten. Indien de optie leidt tot relatief meer energie uit
zee ontstaat vraag naar meer opslagmogelijkheden op zee (valmeer) of dichter bij de kust, dan wel
energie-intensieve bedrijven die hier een rol in spelen. Dit leidt tot een lagere ruimtevraag voor opslag
en/of conversie op land, met positieve gevolgen voor landschap en welzijn (draagvlak).
Land (wind op land, zon-PV, waterkracht, stroming en osmose)
Door het concentreren van de energieproductie in grotere wind- of zonneparken wordt versnippering in
het landschap voorkomen en ook bundeling van opwekmethoden (zon onder wind e.d.). Daardoor zijn
kansen voor grotere aaneengesloten natuurgebieden hetgeen positief bijdraagt aan biodiversiteit.
Veiligheidsrisico’s blijven beperkt tot de gebieden waar windturbines komen. Daardoor zijn deze beter
beheersbaar dan bij verspreide windmolens.
Het effect van grotere gebieden op draagvlak is tweeërlei: in de aangewezen gebieden ervaren
inwoners dit als een kans (op verbetering landschap, economisch) of bedreiging (voor bijv. de woonomgeving). Als het door de overheid aanwijzen gevoeld wordt als beperking op inspraakmogelijkheden
vermindert dit draagvlak. In andere gebieden zijn geen effecten.
Het aanwijzen van grotere gebieden vraagt om meer infrastructuur met meer capaciteit (duurder), maar
biedt ook kansen op bundeling en minder doorsnijding van natuur.
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3.5 Mobiliteit
3.5.1 Nationale opgave
Het startpunt voor de opgave voor mobiliteit, personen- en goederenvervoer in Nederland, is de préParijs opgave om in 2050 60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. In het Energieakkoord
uit 2013 is voor mobiliteit en transport een tussendoel voor 2030 afgesproken: maximaal 25 Mt uitstoot.
Volgens de Nationale energieverkenning 2016 komt met staand en voorgenomen beleid de uitstoot
van broeikasgassen in 2030 op 31,5 Mt. Er resteert een opgave van 6,5 Mt in 2030. Om op het 95%
reductiepad te komen is de opgave voor mobiliteit ruim 10 Mt in 2030. De uitstoot van broeikasgassen
moet in 2050 bij een 95% reductiepad nagenoeg naar nul worden teruggebracht40.

Figuur 11. Reductiepaden voor Mobiliteit.41

De opgave kan worden gerealiseerd door:
- Verminderen van vervoersbewegingen; verkeer- en vervoersystemen duurzaam inrichten zodat
anders, minder of efficiënter gereisd wordt met minder verbruik van energie;
40
41

10 pagers Transitiepad mobiliteit (Ministerie van Economische Zaken, 2017)
10 pagers Transitiepad mobiliteit (Ministerie van Economische Zaken, 2017)
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- Verminderen van brandstofverbruik; zuiniger voer- en vaartuigen gebruiken door efficiëntere
motoren en vermindering van het gewicht en weerstand;
- Hernieuwbare brandstoffen; het inzetten van duurzame energiedragers, bijvoorbeeld duurzaam
geproduceerde elektriciteit en waterstof, en duurzame biobrandstoffen (gasvormig e/o vloeibaar).
Hiervoor zijn maatregelen nodig op het gebied van duurzame technieken en brandstof, gedragsmaatregelen, maatregelen ter vergroting van logistieke efficiency, ontwikkelingen op het gebied van smart
mobility en intelligente transportsystemen en bereikbaarheidsmaatregelen met duurzame eigenschappen.
Opgave voor de fysieke leefomgeving
Voor de fysieke leefomgeving zijn er verschillende onderdelen van duurzame mobiliteit van belang.
Besparing
Vanuit besparing van brandstoffen is het belangrijk om bij de verstedelijking de mobiliteitsbehoefte te
verkleinen door het goed op elkaar afstemmen van bijvoorbeeld nieuwbouw, wonen en werken en
bundelen van vervoersstromen. Brandstof kan ook worden bespaard door het stimuleren van het
gebruik van andere vervoersmiddelen (modal shift) dan een auto, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer
(lightrail etc.) en de fiets/e-bike/light electric vehicles. Dit laatste is vooral een gedragsverandering. Om
deze gedragsverandering te faciliteren kunnen nieuwe OV verbindingen, snelle fietsroutes, meer en
betere fietsparkeerplaatsen etc. worden aangelegd. Voor goederenvervoer is bundeling van goederen
en het gebruiken van de meest geschikte vervoermiddelen net zo belangrijk.
Alternatieve brandstoffen
Daarnaast is het belangrijk om alternatieven voor fossiele brandstoffen te gebruiken. Dit kan elektriciteit en/ of biobrandstoffen zijn. Elektrisch rijden kan zijn batterij-elektrisch en/of waterstof-elektrisch
en/of rijdend laden (troleybus, metro). Biobrandstoffen kunnen bijvoorbeeld ethanol, biodiesel, HVO
zijn. Deze drie mogelijkheden hebben grote ruimtelijke consequenties. Allereerst vanwege de productie
van elektriciteit en biomassa; er is veel nodig om de mobiliteit kunnen accommoderen. De productie
van elektriciteit en biomassa vragen beiden een ander ruimtebeslag en geven een ander aangezicht
van de omgeving. De productie van elektriciteit is opgenomen in het transitiepad kracht en licht.
Biomassa kan naast voor mobiliteit ook in andere transitiepaden worden ingezet, zoals in hoge
temperatuurwarmte. Het PBL heeft berekend dat Nederland voor de productie van biomassa ongeveer
140 PJ jaarlijks kan realiseren, dat is onvoldoende voor het huidig verbruik.
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Figuur 12. Verschillende scenario’s brandstoftransitie: verschil in ruimtelijke impact42

Ten tweede vragen deze alternatieve brandstoffen om transportleidingen, opslagvoorzieningen en
laad- en tankinfrastructuur. Het huidige elektriciteitsnetwerk heeft onvoldoende capaciteit voor elektrisch rijden en mogelijk kan het huidige gasnetwerk in de toekomst geschikt gemaakt worden voor
waterstof en er komen waterstoftankstations. Laadinfrastructuur zal gekoppeld worden aan parkeerplaatsen nabij woningen en werkplekken en langs (snel)wegen.
Voor luchtvaart en scheepvaart wordt ingezet op efficiëntere motoren en biobrandstoffen. Voor de
binnenvaart wordt ook elektrisch vervoer onderzocht. Dit vraagt in de (lucht)havens een grote fysieke
aanpassing, waarbij nieuwe laad- en tankstations komen, inclusief de bijbehorende opslag. Op de
korte termijn zal het (internationale) lange afstandsvervoer nog niet op een klimaatneutrale manier
plaatsvinden.

42

10 pager Ruimte (Ministerie van Economische Zaken, 2017)
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In de ruimtelijke verkenning is een beeld gemaakt dat laat zien dat laadpunten slim gepland kunnen
worden ten opzichte van rij-afstanden, belangrijke corridors en knooppunten.
Milieuzones en overslag
Voor stedelijke gebieden worden mogelijk milieuzones ingevoerd, zodat in deze gebieden door het
verkeer steeds minder broeikasgassen worden uitgestoten en uiteindelijk geen. Aangezien de verwachting is dat voor het lange afstands(vracht)verkeer de transitie naar emissieloos langzamer zal
gaan en dit vervoer met andere vervoersmiddelen zal plaatsvinden dan in het stedelijk gebied, moeten
nabij steden overslagpunten worden gerealiseerd.
Bijvangst
Door andere brandstoffen kan vervoer minder fijnstof en geluid uitstoten. Dit kan zorgen voor andere
stedenbouwkundige mogelijkheden langs infrastructuur.
Naar beleidsopties
Het verkleinen van de mobiliteitsbehoefte en het beïnvloeden van de modal shift met verstedelijkingsoplossingen wordt uitgewerkt in verdiepingsgroep ‘Naar een toekomstbestendige en bereikbare woonen werkomgeving’.
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Een belangrijke keuze voor de leefomgeving is de keuze voor een duurzame/ hernieuwbare brandstof.
Bij deze keuze hoort een bepaalde infrastructuur. Om de transitie verder te sturen, kan het rijk ook
kaders meegeven.

3.5.2 Beleidsopties
Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of biobrandstoffen
en faciliteert in de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur.
Het Rijk kiest voor al dan niet voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of
biobrandstoffen en laat de aanleg van de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur over
aan markt.
Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of biobrandstoffen
en laat de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur over aan de provincies, de regio’s
en de gemeenten.

Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of biobrandstoffen, aangezien het te kostbaar lijkt om de infrastructuur voor alle brandstoffen aan te leggen, zal het rijk
een keuze maken. Het verstandig deze keuze af te stemmen op de keuzes die andere landen maken
op dit gebied, vanwege de productie van vervoersmiddelen. Het Rijk faciliteert in de bijbehorende laad, tank-, opslag- en transportinfrastructuur. Deze (hoofd)infrastructuur kan het Rijk zelf faciliteren maar
kan ook door de provincies, regio’s of gemeenten worden gefaciliteerd.
Het Rijk heeft verschillende instrumenten om de energie-, waterstof- biobrandstofinfrastructuur (incl.
opslag) aan te leggen. Dit kan het Rijk onder andere doen als financier en eigenaar van de infrastructuur. Ruimtelijk heeft het Rijk de volgende instrumenten:
- Nationale omgevingsvisie: aanwijzen infrastructuurlijnen (zoals huidige Structuurvisie buisleidingen)
- Projectbesluit: het rijk realiseert de infrastructuur (huidige inpassingplannen, Tracébesluit).
Het Rijk kan ook de keuze voor de brandstof en de aanleg van de infrastructuur aan de markt overlaten. Dit is wat afgelopen jaren is gebeurd. De markt heeft elektrische voertuigen ontwikkeld en particulieren en gemeenten zijn gaan zorgen voor laadpalen. In dit geval kan het Rijk het terugbrengen van
emissies door vervoer terugbrengen door de volgende instrumenten:
- Rijksregels: het verplichten van maximale uitstoot voor vervoermiddelen.
- Programma: samen met de regionale overheden afspraken maken over milieuzones in steden waar
alleen vervoermiddelen met geen of zeer lage uitstoot welkom zijn.
Het Rijk stelt kaders voor duurzame mobiliteit, inclusief milieuzonering, overslagpunten, knooppuntontwikkeling.

3.5.3 Effecten op de leefomgeving
In deze beleidsopties wordt een keuze gemaakt voor laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur. De
energiedragers zijn hierbij steeds anders en hiermee zijn de effecten voor de leefomgeving ook anders.
Het kan gaan om geclusterde decentrale voorzieningen (vergelijk met de huidige tankstations voor
auto’s), of meer om voorzieningen die meer geïntegreerd zijn in het dagelijks woon- en werkomgeving
(laadpaal voor het huis/kantoor). Zo kan een waterstofauto ook dienstdoen als energiecentrale.
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Waterstof-elektrisch transport brengt (nieuwe) veiligheidsrisico’s met zich mee in de hele keten. De
aanleg van nieuwe infrastructuur moet worden ingepast in de bestaande ruimte. Bestaande fossiele
infrastructuur zal tegelijkertijd (maar mogelijk langzamer) worden afgebouwd.
Door elektrisch rijden zal de luchtkwaliteit in de stedelijke omgevingen verbeteren. Biobrandstoffen
hebben veel minder positief effect op de luchtkwaliteit. Elektrisch rijden heeft beperkt effect op de
geluidsbelasting: boven de 55 km per uur overheerst het bandgeluid. De CO2-emissie voor het verwezenlijken van de benodigde infrastructuur is nog moeilijk in te schatten. Grondstoffen voor batterijen
worden schaarser en moeten vanuit buiten Europa geïmporteerd worden.
Waterstof heeft in vergelijking met aardas minder brand- en thermische risico’s, maar kan wel grotere
druk opleveren en makkelijker ontsnappen.
De fiets is een zeer betaalbaar vervoersmiddel; inzetten op meer fietsverkeer mitigeert sociale ongelijkheid in steden.
Indien te weinig duurzame brandstof (biomassa, waterstof, biogas) beschikbaar is, is importeren nodig.
Hiermee verschuift de ruimteclaim (klimaatafdruk) naar het buitenland.

3.6 Voedsel en natuur
3.6.1 Nationale opgave
De niet-energie gerelateerde broeikasgasemissies van de Nederlandse landbouw en het landgebruik
bedragen momenteel zo’n 12,5% van de nationale klimaatemissie. Het gaat om (in Mt CO2- eq): dieren
8,5; mestopslag 5,2; bodembemesting 5,5; ontwatering veenweide/moerige gronden 6,9; ontbossing/ontgrassing 3,2. Daarnaast kan in bodems en bossen beperkt koolstof worden vastgelegd. Dit
compenseert momenteel 3,4 Mt CO2-eq.
De ontwikkeling van de uitstoot door landbouw (dieren, mestopslag, bodembemesting, ontwatering) is
onzeker. In Nederland is fysieke ruimte schaars en staat er druk op de ruimte van de landbouw (nu
57% van het grondgebied). Tevens groeit de mondiale vraag naar voedsel en biomassa en is dit een
sterke economische sector in Nederland. Ook staat de sector onderdruk vanwege andere milieueffecten. Voor natuur geldt ook dat er druk op de ruimte staat (nu 11,5% van het grondgebied) en dat daar
ook biomassa aanwezig is.
Van de knoppen om aan te draaien, zijn de volgende het belangrijkst:
- Veehouderij, de uitstoot door dieren en de verwerking van de mest; deze uitstoot is te verminderen
door de veestapel te verminderen, indien dat niet gewenst is dan zal de oplossing op bedrijfsniveau
(bijvoorbeeld in stallen en in de verwerking van de mest) worden gezocht.
- Veengebieden, bij ontwatering vindt bodemdaling plaats en komen emissies vrij; het opzetten van
het waterpeil beperkt de bodemdaling en vermindert de uitstoot. Het betreft landbouwgebieden
(‘veenweide’) maar ook bebouwd gebied.
- Het behouden en vergroten van de koolstofvoorraad in bodems en vegetatie. Het is niet alleen
belangrijk dat uitstoot van CO2 wordt voorkomen, maar uitgestoten CO2 ook weer wordt opgenomen
(CO2 cyclus). Dit kan verbeteren door een ander beheer van bodems en natuurgebieden, het voorkomen van de teruggang in landgebruiksvormen met een hoge koolstofvoorraad en opnamecapaciteit (zoals bos en grasland) en het uitbreiden van dat soort landgebruiksvormen en vegetatie in
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bredere zin (zoals bomen in stedelijk gebied, langs infrastructuur en op landbouwgronden (agroforestry), alsmede het langdurig in de maatschappij toepassen van houtproducten.
De oplossingen voor de veehouderij zijn niet direct te sturen met beleid voor de fysieke leefomgeving
en zijn bij de beleidsopties dus buiten beschouwing gelaten. Deze oplossingen kunnen wel gevolgen
hebben voor de fysieke leefomgeving.
Het voorkomen van emissies en bodemdaling in veenweidegebieden en het toevoegen van bomen zijn
wel oplossingen die direct gerelateerd zijn aan de fysieke leefomgeving en zijn daarom als beleidsopties uitgewerkt.

3.6.2 Beleidsopties
Het Rijk zet in op maximale reductie van emissies uit veenweidebodems.

Er wordt in deze optie gekozen voor afbouw van de emissies vanuit veenweidegebied door het
waterpeil flink te verhogen. Dit leidt tot gebieden voor natte landbouw of natuur, in sommige gevallen
kan het geheel onder water zetten logisch zijn. De functie van de gebieden zal daarmee vaak ook
veranderen. Omdat dit geografisch bepaalde gebieden betreft, kan per locatie een (verschillend)
instrument worden ingezet. Lokale of regionale overheden kunnen via het ruimtelijk instrumentarium
functieverandering stimuleren of afdwingen en het waterschap verzoeken het waterpeil aan te passen.
De Rijksoverheid zou hierover met decentrale overheden (prestatie-)afspraken kunnen maken of zo
nodig in de plaats treden. Een alternatief instrument is om afspraken te maken met grondeigenaren
over emissiereductie. In beide gevallen zal er sprake zijn van economische (en emotionele) schade bij
grondeigenaren, waarvoor compensatie, in geld of in ontwikkelruimte, in de rede ligt. Als de nieuwe
functie van een gebied baten oplevert, zoals woningbouw of recreatie, zouden deze deels daarvoor
kunnen worden ingezet. Dat geldt ook voor eventuele kostenreducties op andere terreinen (minder
bodemdalingsschade, minder pompen, minder productieverlies/ maatregelen vanwege verzilting, groter
waterbergend vermogen indien onder water).
Het Rijk zet in op het realiseren van meer bomen voor het vastleggen van CO2.

Voor zover het bestaande landbouw- of natuurgronden in eigendom van overheden betreft, kan die
overheid het eigen beleid aanpassen. Voor de toevoeging van extra bomen op en om blijvend landbouwgebruik zou een instrument dat de emissies per productie-eenheid beperkt kunnen worden
uitgebreid met de mogelijkheid om toevoeging van bomen als credit mee te rekenen.
Een andere optie is een separaat instrument (afspraak, plicht, handelssysteem) voor de hoeveelheid
vastgelegd koolstof per productie-eenheid, waarom ook de koolstofvoorraad in de bodem kan worden
ondergebracht. Aanvullend zou financieel instrumentarium kunnen worden ingezet om een eventuele
teruggang in productie te vergoeden. Voor het benutten van het hout kan ketenontwikkeling worden
ondersteund. De laatste twee aanvullingen gelden ook voor de komst van bos waarbij het bestaande
landbouw- of natuurgebruik vervalt. Die komst kunnen regionale overheden via het ruimtelijk instrumentarium opleggen. Ook is denkbaar dat er ruimte wordt geboden voor geld-opbrengende nevenfuncties in of bij het bos, zoals (recreatie-)woningen, waarmee bosbouw en –beheer kunnen worden
gefinancierd. Andere vormen van financiering van (de onrendabele top van) meer bomen zijn subsidies
en verhandelbare koolstofcredits (bijvoorbeeld via de Green Deal Vrijwillige Nationale Koolstofmarkt).
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In verdiepingsrapport Waardevolle Leefomgeving wordt reeds voorgesteld sturing van landbouw
primair plaats te laten vinden op bedrijfsniveau, waarbij gestuurd zal worden op de wijze hoe het bedrijf
acteert in een circulaire voedselketen met gesloten kringlopen. Hierbij wordt ook de CO2 opgave
voldoende betrokken.

3.6.3 Effecten op de leefomgeving
Vergaande reductie van emissie uit veenweidebodems is mogelijk door verhoging van het waterbergend vermogen in landelijke gebieden. Wanneer in veenweidegebieden de waterstand wordt verhoogd, moeten andere functies (zoals landbouw en woningbouw) zich hierop aanpassen, mogelijk met
hogere kosten tot gevolg.
Combinatie met natuur-, landschap- en recreatieontwikkeling (ook met extra aanplant van bos) is goed
mogelijk; het woon- en leefklimaat kan hierdoor verbeteren. Hogere waterstand geeft mogelijk meer
druk op waterafvoer bij piekbelasting en mogelijk risico voor overlast.
Bij het realiseren van meer bomen/bos voor de vastlegging van CO2 kan hittestress verminderen door
een verkoelend effect en meer schaduw. Nutriënten kunnen beter vastgehouden worden waardoor
uitspoeling minder wordt. Bij keuze voor aanplant uitheemse bomen omwille van groeisnelheid kan
concurrentie ontstaan met inheemse soorten.

3.7 Klimaatadaptatie
3.7.1 Nationale opgave
Zoals geconstateerd in hoofdstuk 2 is er een versnelling en intensivering nodig om ervoor te zorgen dat
Nederland in 2050 meer waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Zowel vanuit de Nationale
Adaptatiestrategie als vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (en het Deltaplan) wordt
hieraan gewerkt. Vanuit het perspectief van de Nationale Omgevingsvisie zijn er drie onderwerpen die
extra aandacht vragen.
Het eerste gaat over ruimtelijke inrichting. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie lijkt vooral te gaan over
waterrobuust en klimaatbestendig inrichten en beheren en veel minder over de locatiekeuze of inrichtingsprincipes voor ontwikkeling en of die wel waterrobuust en klimaatbestendig is. Alle functies
kunnen overal plaatsvinden, mits waterrobuust en klimaatbestendig ingericht en beheerd. Dit uitgangspunt is op lange termijn voor sommige gebieden mogelijk niet houdbaar of wenselijk omdat daar de
maatschappelijke baten niet (meer) opwegen tegen de maatschappelijke kosten.
Het tweede gaat over weerbaarheid van de samenleving. Een klimaatbestendige samenleving vraagt
om een verandering in de wijze waarop Nederland wordt ingericht en beheert, maar ook om een
verandering in de wijze waarop de maatschappij omgaat met de gevolgen van klimaatverandering. Een
waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting biedt immers geen 100% garantie tegen wateroverlast
en hittestress. Daarom moet klimaatadaptatie ook gaan over het vergroten van de weerbaarheid van
burgers en bedrijven en het bieden van handelingsperspectieven.
Het derde gaat over meekoppelen. In het deltaprogramma is meekoppelen een strategie om snel en
efficiënt een waterrobuuste en klimaatbestendige omgeving te realiseren. Een integrale gebiedsgerich-
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te benadering waarin alle gebiedsopgaven (energietransitie, landschapsontwikkeling, landbouw,
verstedelijking, klimaatadaptatie, etc.) in samenhang worden beschouwd, levert extra kansen op.

3.7.2 Beleidsopties
Als antwoord op de bovengenoemde opgaven, zijn de volgende beleidsopties geformuleerd:
Het rijk maakt van klimaatadaptatie een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld door
laaggelegen polders en veenweidegebieden aan te wijzen waar niet zomaar mag worden gebouwd of door
het formuleren van inrichtingsprincipes voor stad en land.

De watertoets komt als instrument niet terug in de nieuwe Omgevingswet. Op zich begrijpelijk, want de
grondtoon van de Omgevingswet is juist dat alle belangen, dus ook de waterhuishuidkundige, expliciet
en op evenwichtige wijze moeten meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten van
Rijk, provincies en gemeenten. De watertoets blijkt ook lang niet altijd niet in staat om het waterbelang
daadwerkelijk te borgen. Water is in Nederland niet echt een ordenend principe. In deze beleidsoptie
wordt klimaatadaptatie wel een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting. Op het assenkruis staat
deze beleidsoptie in het kwadrant top down en superponeren. Het instrument dat daarbij hoort zal een
dwingend karakter moeten hebben.
Mogelijke instrumenten zijn:
- Een ruimtelijk kwaliteitskader of een kansrijkheidskaart. Laaggelegen polders scoren mogelijk niet
goed in ruimtelijke kwaliteitskaders vanwege hun kosten baten verhouding. Om dit instrument effectief te laten zijn, moet het vergroten van natuurwaarden en biodiversiteit zwaarder wegen. Dit vraagt
om een aanpassing van de kosten baten bepaling
- Een ruimtelijk afwegingskader (bijvoorbeeld een verdringingsladder) waarbij klimaatadaptatie een
criteria is
- Instructieregel om de stresstest te betrekken bij Omgevingsplan en – verordening
Het rijk zet in op het vergroten van de weerbaarheid van de maatschappij door een dialoog te starten over
zijn eigen taak en verantwoordelijkheid en de taak en verantwoordelijkheid die burgers en bedrijven hierin
hebben.

Er zit een paradox in het doel waterrobuust en klimaatbestendig. Het over zo veel mogelijk voorkomen
van wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming, maar het gaat óók over (leren) omgaan met
deze gevolgen van klimaatverandering, want helemaal voorkomen lukt niet. De kunst is om beide in
het vizier te houden. Daarbij speelt ook de vraag: wat is eigen verantwoordelijkheid en wat is de
verantwoordelijkheid van de overheid.
Mogelijke andere instrumenten zijn:
- Effectieve communicatie in de vorm van een mix van landelijke campagnes en regionale en lokale
follow-ups. Hier is nu weinig afstemming over.
- Nationale klimaatdialogen (zie ook NAS). Succesfactoren voor effectieve communicatie: eenvoudig
inzicht geven in (complexe) effecten van klimaatscenario’s, commitment voor overheden om voor
lange termijn in focus gebied risico’s te bespreken, faciliteren van zoekproces naar maatregelen
voor risicobeheersing (ontwerpend)
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Het rijk stimuleert een integrale gebiedsgerichte benadering van de leefomgeving waarin meekoppelkansen
tussen klimaatadaptatie en andere ruimtelijke opgaven – zoals de energietransitie - optimaal worden benut.

Mogelijke instrumenten zijn:
- Regio’s worden verplicht tot het maken van een gezamenlijke strategie rekening houdend met
kenmerken regio, meekoppelkansen. Provincies wordt gevraagd om hierin het voortouw te nemen
(zie ook NAS).
- Het Rijk geeft met eigen gronden en vastgoed het goede voorbeeld (zie beleidsoptie vliegwiel).
- De Energieke samenleving werkt mee aan de invoering van hernieuwbare energie. Meekoppelkansen voor waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting moeten benut worden. Daarbij kan gedacht
worden aan de opslag van elektriciteit in batterijen waterrobuust aanleggen (hoog in gebouwen);
laadplekken voor batterijen op droge plekken naast shelters; lokale en regionale warmtenetten waterrobuust en klimaatbestendig inrichten; nieuwe locaties voor aanlandplekken van het transportsysteem voor hernieuwbare energie geproduceerd op zee; schakelstations voor verder transport elektriciteit waterrobuust en klimaatbestendig inrichten, etc.
- Benoemen icoonprojecten waarin adaptatie en energietransitie zijn geïntegreerd (zie beleidsoptie
kraamkamers).
- Het rijk bevordert kennisuitwisseling tussen partijen die bezig zijn klimaatadaptatie uit te werken in
regionale en lokale omgevingsvisies.

3.7.3 Effecten op de leefomgeving
Als klimaatadaptatie een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting wordt, dan kan dit er te leiden
dat bijvoorbeeld in laaggelegen polders en veenweidegebieden beperkingen komen voor andere
activiteiten als bouwen of infrastructuur. Dit biedt kansen om met andere opgaves, zoals de Natura2000-opgave, en cultuurhistorische aspecten mee te koppelen. Hogere concentratie van activiteiten
op een beperkte ruimte kan het welzijn van de burger verslechteren, bijv. door meer omgevingsgeluid,
licht, warmte, etc.
Als het Rijk inzet in op het vergroten van de weerbaarheid van de maatschappij, dan creëert dit een
belangrijke aanvullende inzet, die beperkte middelen vraagt van de overheid. Burgers gaan zelf actie
ondernemen om binnen hun invloedssfeer het landschap en de openbare ruimte waterrobuust en
klimaatbestendig in te richten. Een groter beroep op de eigen weerbaarheid zal de er mogelijk toe
leiden dat er meer ongelijkheid ontstaat tussen de risico’s die bewoners lopen. Hoe redzamer, hoe
minder risico.
Als het Rijk een integrale gebiedsgerichte benadering stimuleert van de leefomgeving dan kunnen
meekoppelkansen tussen klimaatadaptatie en andere ruimtelijke opgaven – zoals de energietransitie –
beter worden benut. Een integrale gebiedsbenadering om te voldoen aan de verschillende wensen van
stakeholders kan veel tijd kosten en kan – indien de ontwerpers hier niet mee kunnen omgaan- een
openbare ruimte opleveren met weinig die uiteindelijk niemand aanspreekt doordat er te veel concessies zijn gedaan.
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3.8 Inzet van rijksgronden en rijksvastgoed als vliegwiel
3.8.1 Nationale opgave
Het Rijk heeft twee verantwoordelijkheden als het gaat om de energietransitie. Enerzijds dient het Rijk
het algemeen belang en heeft haar beleidsverantwoordelijkheid. Anderzijds is zij grootgrondbezitter en
gebouweigenaar en heeft ze eigendomsverantwoordelijkheid.
Het Rijk heeft met provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken dat Nederland in 2050 zo
goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht is. Het Rijk realiseert deze afspraak voor
rijksgronden en het rijksvastgoed. Deze inrichting vraagt een afweging rond ruimte en leefmilieu.
Rijksgronden en Rijksvastgoedbieden bieden een aanzienlijke potentie voor de productie van duurzame energie die verder reikt dan het eigen gebruik van de dienst of het Rijk zelf. Hierin zijn verschillende
keuzes te maken in tempo, omvang investeringen en prioritering van ruimte. Het Rijk kan samenwerken met de markt en actief inzetten op het ontwikkelen en uittesten van nieuwe technieken. Het rijk kan
ook zijn eigen vervoer en voertuigen verduurzamen.
Huidige inzet en kaders kunnen in hun ruimteclaim en bij financiële afwegingen conflicterend zijn
tussen beleidsdoelen, zelfs binnen klimaatdoelen waaronder de energietransitie, klimaatadaptatie en –
mitigatie. Juist omdat de klimaatdoelen relatief nieuw zijn ten opzichte van al verankerde beleidsdoelen
als ecologie, scheepvaart, veiligheid en defensie, is aandacht nodig voor de ruimte die nodig is voor
deze beleidsdoelen, ook op rijksgronden en –assets.
Potentie Rijksgronden en Rijksvastgoed voor opwekking van hernieuwbare energie
Het Rijksvastgoed betreft een omvangrijke en gevarieerde portefeuille van kazernes, rechtbanken en
kantoren tot musea en paleizen. De portefeuille heeft in 2017 betrekking op ca.12,2 miljoen m 2 bruto
vloeroppervlak. Daarnaast is er areaal van met name Defensie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer,
waaronder infrastructurele assets. Het areaal betreft zowel wateren als gronden. Om de Rijksoverheid
zelf energieneutraal te maken, is 6 PJ duurzame opwek nodig. Dit is het directe verbruik van alle
Rijksoverheden, dus voor gebouwen, objecten (inclusief RWS en Prorail) en wagenpark-in-bezit. Ter
vergelijking: de nationale energiebehoefte (niet-energetische behoefte uitgezonderd) van Nederland is
2100 PJ.
Het potentieel van de rijksgronden en –assets is vele malen groter dan de eigen vraag. Hoe groot die
ruimte voor energie-opwek precies is, hangt af van de keuzes die worden gemaakt (op lokaal niveau)
en de andere ruimteclaims, bijvoorbeeld voor klimaatadaptatie. (Als voorbeeld is de totale opwekpotentie op het beheergebied van Rijkswaterstaat en ProRail ongeveer 21 PJ). Uit de landelijke verkenning
‘warmte en koude uit Rijkswateren en kunstwerken’ en Warmte en Koude uit het Watersysteem’ (IF
Technology, 2016) blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) een potentieel belangrijke
duurzame energiebron is. De conservatieve inschatting luidt, dat TEO kan voorzien in ca. 12% van de
warmtevraag en 54% van de koudevraag in Nederland uitgaand van de inzet van alle Nederlandse
wateren. In de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS) is duurzaamheid (breder dan energietransitie) opgenomen als een van de brede beleidsdoelen.
Deze exercitie laat zien dat de Rijksgronden en –assets een substantieel onderdeel kunnen zijn als
gekozen wordt voor het (versneld) verduurzamen van de energiebehoefte van 2100 PJ. De potentie
hangt af van andere ruimteclaims en –keuzes, en ligt tussen de 40PJ tot honderden PJ. Tot slot is er
op Rijksgronden ook ruimte nodig voor klimaatadaptatie en waterrobuust inrichten van vitale functies
en andere maatschappelijke doelen. Dit heeft mogelijk invloed op de potentie van het Rijksareaal voor
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energie-opwek en die invloed moet nog grondig onderzocht worden. In de regio zal vaak samengewerkt moeten worden met aangrenzende grondeigenaren. Het Rijk kan dan een aanjagende, stimulerende rol vervullen.
Rijksgronden en Rijksvastgoed waterrobuust en klimaatbestendig
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie stelt dat het Rijk er zorg voor draagt dat nationale vitale en
kwetsbare functies uiterlijk in 2050 beter bestand zijn tegen overstromingen en daarvoor zo nodig in
2020 beleid en regelgeving heeft vastgesteld. Het Rijk ontwikkelt verder een strategie rondom deze
functies ook bij andere extreme weersomstandigheden (wateroverlast, droogte, hitte). Dit zijn functies
die cruciaal zijn voor de rampenbeheersing bij overstromingen en extreem weer of functies die bij een
overstroming en extreem weer ernstige schade met zich mee kunnen brengen voor mens, milieu of
economie. De dertien nationale vitale en kwetsbare functies verschillen. Er bestaat geen uniforme
norm voor de ‘waterrobuuste inrichting’, die uiterlijk in 2050 moet worden bereikt. Elk ministerie dat
verantwoordelijk is voor een vitale en/of kwetsbare functie heeft een aanpak geformuleerd en bepaalt
wat voor de eigen functie noodzakelijk en proportioneel is.
Bij klimaatbestendigheid zijn vooraf geen specifieke kwantitatieve einddoelen te stellen, maar wordt de
opgave bepaald door de klimaatgevoeligheid van een gebied, waarbij op basis van risico- en kosten/batenafwegingen keuzes dienen te worden gemaakt voor het al dan niet treffen van maatregelen.
Het Rijk moet conform het Deltaplan nog een stresstest uitvoeren als eerste stap om de kwetsbaarheden van rijksgronden (o.a. rijksinfrastructuur) door klimaatverandering in beeld te brengen. Het RVB
voert een onderzoek uit naar de klimaatbestendigheid van rijksgebouwen op basis van enkele pilots.
Eenduidige concretisering van het concept ‘waterrobuust’ en formuleren van tussendoelen op weg
naar het einddoel in 2050, afgestemde aanpak tussen de ministeries. Dit via een aanpak met samenhang tussen generieke normen en lokaal maatwerk en met een afgewogen rolverdeling publiek-privaat
en nationaal-decentraal. Het nationale karakter van de aanpak zou verbreed moeten worden met
andere partijen zoals decentrale overheden, beheerders en toezichthouders.

3.8.2 Beleidsopties
Het Rijk zet eigen gronden en vastgoed in als vliegwiel voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en klimaatadaptatie voor landelijke en regionale doelen.

Rijksareaal en Rijksvastgoed dient maatschappelijke doelen. Het Rijk wil een vliegwiel vervullen bij de
klimaatopgave. De omvang en aard van het rijksareaal en vastgoed is hiervoor zeer geschikt. Investeringen hierin brengen de transitie verder op gang en ze dienen ook als inspirerend voorbeeld voor
andere overheden, bedrijven en inwoners.
Bij de inzet wordt zowel gekeken naar de bijdrage aan de Rijksdoelen, alsook de bijdrage/impuls die
kan worden geleverd aan regionale opgaven/aanpak om klimaatneutraal en klimaatbestendig te
worden.
Het rijksareaal wordt primair ingezet voor grootschalige opwek van duurzame energie. Dit vanwege de
doelmatigheid. Ruimtelijke clustering beperkt het ruimtebeslag en het beslag op de leefomgeving en
geeft daarnaast mogelijkheden tot het creëren van nieuwe landmarks en energielandschappen. Dit
geldt ook voor de verwachte areaaluitbreiding. Afwegingen worden mede gemaakt vanuit regionale
doelstellingen en (planologische) mogelijkheden. Ook kleinschalige objectgebonden initiatieven kunnen
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een vlieg- en voorbeeldfunctie vervullen als die schaalbaar, repeteerbaar én zichtbaar te realiseren
zijn.
Voor adaptatie werkt het rijk mee als een partner in de regio mee aan de adaptatie-opgave. Dat kan
bestaan uit adaptief maken van bestaande en nieuwe assets en op grootschalige projecten voor
adaptatie als bijdrage aan een regionale opgave.
Ten aanzien van energiebesparing is het uitgangspunt dat we energiezuinig bouwen en werken en de
best beschikbare technieken toepassen die ook doelmatig zijn. We zetten parallel in op bewust
energiezuinig gedrag. Hierbij kan het rijk ervoor kiezen om klimaatneutraliteit op onze assets en
gebouwen versneld te bereiken, en voor te lopen voor op wettelijke eisen, of de inzet vooral af te
stemmen op marktontwikkelingen en een bijdrage aan regionale doelstellingen. De snelheid en mate in
besparing hebben impact op de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt moet worden en daarmee op de ruimte.
Mogelijke Instrumenten en voorbeelden van keuzes:
Ruimte en middelen voor klimaatbestendigheid van de vitale en kwetsbare functies beschikbaar
stellen:
- Mogelijke middelen hiervoor zijn MIRT en Vervanging en Renovatie-budgetten voor areaal van
RWS.
- Vrijvallende defensieterreinen, natuurgebieden (Staatsbosbeheer) en andere rijksassets die hun
primaire functie verliezen: de opgave is zo groot dat bij functieverlies klimaatadaptatie en -mitigatie
(inclusief energietransitie) als een van de eerste doelstellingen zal worden overwogen. Dit naast
andere opgaven zoals wonen; natuur; mobiliteit. In gebiedsprocessen waarin het RVB, Rijkswaterstaat of een van de andere Rijksonderdelen participeren, nadrukkelijk en proactief de rijksassets
beschikbaar stellen voor klimaatadaptatie en -mitigatie. Het stimuleren van alleen nietgrondgebonden energieopwekking bij zon (dus alleen water en daken, geen grondgebonden installaties zoals in China/ bermen en dijken)
De wetgeving is nu in voorbereiding dat ieder kantoor groter dan 100m 2 verplicht is om vanaf 2023
minimaal energielabel C te hebben, ofwel een Energie-Index van 1,3 of beter. Vooroplopen zou zijn:
alle kantoren al in 2023 naar energielabel B. En uiterlijk 2050 moet Rijksvastgoed energieneutraal zijn.
Volgend zou zijn: lineair programmeren onderweg naar energieneutraal.
Energie+MIRT als instrument
Er lopen nu veel MIRT-projecten in verschillende fases. Het zou lineair tot vooroplopen zijn in de
energietransitie als het doel in deze lopende projecten van energieneutraliteit naar energie+ opgeschaald wordt. Gebeurt dit niet, dan is dit een keuze om met het Rijksvastgoed te volgen.
Energierijk Den haag (zie ook de beleidsoptie kraam/versnellingskamers):
Voorbeeld van een kleinschalig (regionale) aanpak, waarbij energie primair is (vooroplopend). Op 1
oktober 2017 is een advies beschikbaar over welke (strategische) keuzes moeten worden gemaakt,
welke maatregelen moeten worden getroffen – waarom en wanneer - om de toekomstige energievoorziening voor 16 overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag in 2040 een fossielvrije energievoorziening te realiseren. Zo mogelijk eerder, bijvoorbeeld - maar niet alleen – door ontwikkelingen in
beleid, techniek, extra financiële middelen of organisatie. Deze gebiedsgerichte aanpak is gericht op
drie speerpunten: energiebesparing/opwekking op gebouwniveau, energiebesparing/opwekking op
gebiedsniveau en indien dit in binnenstedelijk nog niet leidt tot energieneutrale gebouwen dan inkoop
van volledig hernieuwbare energie.
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Energieneutraal hoofdwegennet en waternetwerk in 2030
De minister van infrastructuur en Milieu heeft de ambitie uitgesproken dat het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk uiterlijk in 2030 volledig energieneutraal draait. Dit betekent dat nieuwe
bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen
netwerk. De weg en de directe omgeving krijgen een rol bij de energieopwekking. Zonnepanelen en
windmolens langs snelwegen, op dijken en sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren
voor verkeerscentrales en gemaaid bermgras wordt omgezet in groen gas. Daarnaast wordt ingezet op
de ontwikkeling van asfalt dat zorgt voor minder brandstofverbruik en op innovaties zoals een weg die
de energie levert aan het verkeer dat er overheen rijdt. Rijkswaterstaat voert de komende jaren
omvangrijke vervangingsprogramma’s uit. Het Rijk benut de grote vervangingsopgaven van Rijkswaterstaat en andere infrabeheerders voor duurzame energieopwekking en -opslag en om integrale
duurzame gebiedsontwikkeling te bevorderen en een betere leefomgevingskwaliteit te bereiken. Bij
vervanging, renovatie en nieuwe aanleg wordt rijksinfrastructuur daarnaast klimaatbestendig gerealiseerd. Het Rijk moet hier de benodigde financiële middelen voor regelen.

3.9 Kraam- en versnellingskamers klimaat
3.9.1 Nationale opgave
Nederland is gestart met een fundamentele energietransitie. In de kern is de energietransitie een
maatschappelijke verandering. Dit vraagt bijdragen van burgers, werkenden, bedrijven, kennisinstellingen, vakbeweging en maatschappelijke organisaties, decentrale overheden en het rijk. Ieder vanuit
eigen rol en mogelijkheden. Burgers, werkenden en bedrijven dragen bij met concrete initiatieven in
sectoren en regio’s en op lokaal niveau, waarmee ze de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.
Coalities van bedrijven realiseren met overheden, andere stakeholders en kennisinstellingen doorbraakprojecten, bijvoorbeeld bij windenergie op zee, waarin duurzame innovaties op grote schaal
worden toepast. Sociale partners maken samen met overheden afspraken over werk en scholing en
over de opvang van sociale gevolgen in de sectoren in transitie. En overheden creëren de benodigde
voorwaarden, in regelgeving en financiering, met procesregie en communicatie en door partijen met
elkaar te verbinden.
Deze resultaatgerichte uitvoering is met het Energieakkoord op gang gekomen, maar intensivering is
nodig om de energietransitie te versnellen en de gewenste reductie in de uitstoot van broeikasgassen
te realiseren43.
Hiervoor is een goed samenspel nodig tussen rijk, provincie, gemeente en waterschappen, bedrijven
en bewoners. Sturing van de energietransitie zou zich volgens de literatuur daarom bezig moeten
houden met het organiseren en faciliteren en regisseren van een dialoog, waarbij ook de rol en belang
van innovatie op dit domein wordt geduid. Innovatie en sociale vernieuwing dragen immers bij aan
delen van de oplossing.
Verschillende regio’s hebben ambities om hun energiehuishouding te verduurzamen en broeikasgasemissies te reduceren, doorgaans in samenhang met ambities inzake economische ontwikkeling
(werkgelegenheid) en in meer of mindere mate algemene verbetering van de leefomgevingskwaliteit.
Dat laatste is vaak eerder randvoorwaarde (het mag niet verslechteren, veelal gekoppeld aan windenergie) dan dat er een ambitie tot verbetering aan gekoppeld is. Er missen in elk geval twee aspec43

SER, advies Governance voor versnelling van de Energietransitie, 2017
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ten: (a) afstemming met de landelijke ambities. Dat is begrijpelijk, want die gaan niet verder dan
2020/23. (b) samenhang met de mogelijkheden tot het voeren van beleid. Bij de NOVI en de omgevingsvisies van de gemeentes en provincies speelt dit ook. Simpel gezegd staan de regio’s nu veelal
met lege handen wanneer het gaat om de instrumenteerbaarheid van hun ambities 44. Hierdoor wordt
de kans dat ze deze ambities zullen realiseren dan ook veel kleiner.

3.9.2 Beleidsoptie
Het rijk wijst regio’s aan als kraam/versnellingskamers voor klimaatmitigatie.

Deze beleidsoptie zoekt naar een manier om de wisselwerking tussen de aanpak op nationaal en
regionaal niveau beter op elkaar af te stemmen, waarbij op basis van gelijkwaardigheid afrekenbare
afspraken worden gemaakt die leerervaring biedt om een dergelijke aanpak landelijk in te voeren. Er
wordt daarbij vanuit gegaan dat het op regionaal niveau beter mogelijk is tot een integrale aanpak te
komen die de energietransitie koppelt aan andere aspecten van kwaliteit van de leefomgeving dan dat
dit landelijk het geval zou zijn.
Voorstel bij deze optie is met drie pilotregio’s op voet van gelijkwaardigheid tussen Rijk en regio’s
akkoorden te sluiten over het daadwerkelijk realiseren van de ambities. Het nieuwe is dus niet dat
regio’s wat doen, maar dat daar op voet van gelijkwaardigheid een akkoord over wordt gesloten In een
akkoord zou per regio kunnen worden vastgelegd:
- Wat de exacte ambitie is. Het Rijk zal er bijvoorbeeld op aandringen in elk geval reductie van
broeikasgasemissies onderdeel van het akkoord te laten zijn. Dat kan ook indirect. Wanneer een
regio liever inzet op 100 procent hernieuwbare energie en dat denkt te kunnen realiseren is dat ook
goed, want ook dan is de broeikasgasemissie nul. Omdat bepaalde emissies van broeikasgassen
(bijvoorbeeld vanwege inklinking van veengebieden) niet te vermijden zijn, zal het bij een landelijke
ambitie van 95 procent reductie van alle broeikasgassen, echter nodig zijn soms tot negatieve emissies te komen. Het Rijk zal uiteindelijk willen dat regionale ambities tot het Rijksdoel optellen. Ook
zal het Rijk bepaalde wensen hebben, bijvoorbeeld waar de schaarse duurzame biomassa ingezet
wordt.
- In welke mate hierbij van een afspraak over de feitelijke reductie sprake is (resultaatsverplichting), of
over te nemen maatregelen (inspanningsverplichting). Waarschijnlijk zal het een mengvorm zijn met
per sector een ander accent. Bij de gebouwde omgeving kan er van een afspraak over reducties
sprake zijn, bij het transport is dat waarschijnlijk niet mogelijk. De stad Utrecht kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de CO2-uitstoot op de autowegen op zijn grondgebied, maar wel over
concrete maatregelen om bijvoorbeeld het parkeren te reguleren.
- Ruimte die het Rijk biedt om eigen beleid te voeren (experimenteerruimte/mogelijkheden tot afwijking generiek beleid). Hier zijn de ervaringen van de gemeente Utrecht leerzaam. Uitgangspunt kan
zijn dat een regio de vrijheid krijgt al het gewenste beleid te voeren dat verder gaat dan het landelijke, mits dat in de regio democratisch tot stand is gekomen. Een gemeente zou normen kunnen
stellen in de gebouwde omgeving, belasting kunnen heffen, kortere terugverdientijden kunnen eisen
voor energiebesparing en daarop handhaven, maximumsnelheid op autowegen op het grondgebied.
Het Rijk zou al deze wensen moeten faciliteren. De mate waarin het Rijk daartoe bereid zal zijn, zal
van de ambitie van de regio afhangen.
Het is daarbij aan de regio om andere doelen mee te nemen. De mate waarin men werkgelegenheid
wil bevorderen, de leefomgeving wil verbeteren of een betere luchtkwaliteit wil realiseren is geen
44

Vgl. H. Elzenga, A.M. Schwencke, A. van Hoorn, Het handelingsperspectief van gemeenten in de energietransitie naar een
duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening, PBL 2017
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primair onderdeel van de afspraak, maar deze optimalisatie kan juist in de regio het beste plaatsvinden. Integraliteit komt het beste regionaal tot stand. Er is geen fundamentele reden waarom deze
aanpak niet direct voor alle regio’s plaats zou kunnen vinden, maar hier bedriegt de schijn. Het zal heel
lastig zijn de beste vorm te vinden voor de regionale partij (is dat een gemeente, samenwerkingsverband van gemeenten, provincie, waterschap?) en daarom kan het beste geëxperimenteerd worden
met verschillende vormen. Ook is het niet eenvoudig precies af te bakenen waar er een resultaatsverplichting of inspanningsverplichting over zal gaan, dus dat kan ook beter uitgeprobeerd worden.
Voorstel is de afspraak met drie regio’s te maken, daarvan te leren en de bredere aanpak parallel voor
te bereiden. Ook een nieuw Energieakkoord zal hier een rol in kunnen spelen. Het effect zal afhangen
van de precieze afspraken. De drie genoemde regio’s nemen bij elkaar zo’n vijfde van de nationale
CO2- emissie voor hun rekening, dus een mogelijke afspraak in de orde van 95 procent reductie
daarvan met concrete tussenstappen in 2030 heeft een substantieel impact. De mate waarin dit tot een
beter vestigingsklimaat, meer natuur of een betere woonomgeving zal leiden is aan de drie regio’s. De
beleidsoptie kan overigens worden verbreed met andere onderdelen zoals verstedelijking en infrastructuur.
Werkwijze
Het rijk nodigt drie exemplarische regio’s uit mee te doen. Er zijn drie regio’s die daarvoor in elk geval
in aanmerking komen, maar er is geen reden waarom andere die gelijkwaardige leerervaringen kunnen
leveren geen kans zouden krijgen zich aan te melden.
Er is gezocht naar regio’s die exemplarisch voorbeeld voor de nationale aanpak kunnen dienen.
Daarbij zijn enkele criteria gebruikt: het moeten regio’s zijn die niet nu al als voorbeeldregio dienen,
dus de vijf regio’s die als voorbeeldprojecten voor de VNG/IPO dienen vallen af. Er moeten voldoende
verschillen tussen de regio’s zijn, want dan leren we maximaal ten behoeve voor de vervolgstap van
landelijke invoering. Het moeten regio’s zijn waarvoor de cijferbasis op orde is en die zelf al hebben
nagedacht over de toekomst van hun energiehuishouding, zodat we snel aan de gang kunnen. De
volgende regio’s zouden in aanmerking kunnen komen: gemeente Utrecht (snelgroeiende regio,
gemeente, nadruk op gebouwde omgeving en diensten), haven van Rotterdam (internationaal concurrerende regio, complexe industriële samenhang, functionele eenheid) en provincie Groningen (regio
die geteisterd wordt door erfenis van gaswinning, relatief krimpend, goede kans op integrale aanpak).
Onderstaande tabel vermeldt enkele kencijfers voor de regio’s voor 2015 (of een ander jaar als
vermeld).
Tabel 1. Finaal energieverbruik, CO2-emissie en CO2-intensiteit voor Nederland en drie regio’s, 2015 tenzij anders
vermeld45.
Finaal energieverbruik

CO2-emissie (Mt)

CO2-intensiteit (kt/PJ)

(PJ)
Nederland

2076

168,7

81

Havengebied Rotterdam

140 (industrie/energie

29,5

211

Zuid-Holland)
Provincie Groningen

66

7,95 (2014)

120 (2014)

Gemeente Utrecht

21 (2013)

1,53 (2013)

73 (2013)

Veel regio’s, provincies en gemeenten werken al intensief samen om de energietransitie regionaal
vorm te geven. Het is goed hierop voort te borduren en vanuit de bestaande netwerken te komen tot
een selectie van regio’s die als kraamkamer dienen. Belangrijk is wel dat de regio’s een voorbeeld
45

Nationale Energieverkenning (ECN en PBL, 2016); Energiemonitor provincie Groningen; Ecofys (Utrecht); Rapportage CO2uitstoot Rotterdam 2016 en Energiemonitor Zuid-Holland 2016.
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kunnen zijn voor anderen, dus bij een industriële regio, een stad, een landelijk gebied, met voldoende
verschillen in economische structuur en bredere ontwikkeling (groei of krimp). Het Rijk kan de criteria
daarvoor formuleren en een tijdspad aangeven waarin regio’s zich kunnen melden als potentiele
kraamkamer op voet van gelijkwaardigheid.
De beleidsoptie kraam/versnellingskamers kan verbonden worden met governance voorstellen uit de
andere hoofdopgaven. Dit is input voor de concept NOVI voor een algemene governance die passend
is bij de opgaven en in het stelsel van de Omgevingswet.

Verdiepingsrapport strategische opgave 'naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving' | 30 oktober 2017 |
Pagina 42/56

4. Aandachtspunten en reflecties

Dit hoofdstuk bevat enkele meer algemene aandachtspunten rond de klimaatopgave: een indicatie van
de grote impact op ruimte en leefomgeving, de behoefte aan een nationaal kader voor de kwaliteit van
de leefomgeving, het versterken van bewustzijn over de impact van veranderingen en instrumenten
van de Omgevingswet. We sluiten af met een reflectie op de samenhang van de klimaatopgave met de
andere drie strategische kernopgaven voor de NOVI en de zes dilemma’s uit de Startnota.

4.1 Impact klimaatopgave op de leefomgeving

46

De klimaatopgave vraagt veel ruimte en heeft een groot effect op de leefomgeving. De aard hiervan en
de manier waarop is afhankelijk van te kiezen beleidsopties en de verschillende visies op de ruimtelijke
inpassing van oplossingen voor de klimaatopgave. De beleidsopties zijn afgeleid van twee voor de
ruimtelijke ordening belangrijke vragen over hoe de klimaatopgave gestalte moet krijgen in Nederland.
De vragen gaan over of top-down of bottom-up ruimte wordt gezocht en of energie het landschap mag
domineren of dat energie zich moet voegen tussen andere ruimteclaims. Voor de beleidsopties hebben
we de effecten op de leefomgeving verkend. In deze fase is het nog niet mogelijk de cumulatieve
ruimtelijke effecten van de voorgestelde beleidsopties in (kaart)beeld te brengen. Om een globale
indicatie te krijgen bij de ruimtelijke effecten van de klimaatopgave zijn enkele kaarten gemaakt. Deze
zijn opgesteld vanuit de vier perspectieven top-down, bottom-up, invoegen en superponeren. De kaart
geeft steeds aan wat de ruimtelijke consequentie kan zijn, indien het perspectief als primair uitgangspunt wordt genomen voor de aanpak van de opgave. De klimaatopgave kan - technisch en maatschappelijk gezien- nooit zuiver vanuit een perspectief worden benaderd. Voor de ‘restopgave’ wordt
gebruik gemaakt van de benadering vanuit de andere perspectieven.
In Nederland zijn een aantal type gebieden waar èn veel vragen uit de energietransitie samenkomen
èn die van zichzelf de komende jaren belangrijke ontwikkelingen doormaken. Dit zijn in elk geval (zee)
havens, corridors en knooppunten, landschappen in transitie en ‘de wijk’. De kaarten geven indicaties
waar deze ‘hotspots’ zich bevinden, maar waren geen uitgangspunt bij het opstellen hiervan.
De vier kaarten maken hiermee zichtbaar dat te maken keuzes verschillende ruimtelijke effecten zullen
hebben. Dit zonder de pretentie te hebben de effecten van de beleidsopties in beeld te brengen of
uitspraken te doen over de gewenste ontwikkeling van bepaalde gebieden.
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Deze paragraaf is ontleend aan de Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat (POSAD c.s., 2017). De indicatieve beeldkaarten
zijn overgenomen uit deze studie.
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4.1.1 Bottom-up

De achterliggende gedachte in deze benadering is dat de energietransitie slechts één van onderling
verbonden opgaven voor de leefomgeving is. Afwegingen hiertussen, en ook ten opzichte van andere
claims, kunnen alleen de ‘energieke samenleving’ wordt benut. Hierbij past dat het Rijk slechts faciliterend is voor lokale afwegingen.
Voorbeelden van maatregelen die bij deze benadering passen zijn:
- Kleinschalige opwek voor warmte door warmtepompen, restwarmte en individuele geothermie
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-

Wind vanaf de Noordzee (20 GW)
Zon op daken
Lokale wind en zonoplossingen
Restant: import

4.1.2 Top-down

Verdiepingsrapport strategische opgave 'naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving' | 30 oktober 2017 |
Pagina 45/56

Deze benadering redeneert vanuit het huidig energiesysteem. De gedachte is dat er een zeker schaalniveau nodig is om in de energievraag te kunnen voldoen. Bij deze benadering passen beleidsopties
waarin het Rijk gebieden aanwijst c.q. uitsluit voor energiefuncties.
Maatregelen die hiervoor illustratief zijn:
- Grootschalige opwek elektriciteit en warmte:
. Wind op zee (40 GW), nationale en energielandschappen op land
. Zon langs infrastructuur
. Geothermie in gebouwde omgeving en voor industrie
. Conversie elektriciteit in gas voor industrie en gebouwde omgeving, en in H2 voor industrie en
mobiliteit, CCS
. Wind op zee combineren met voedselproductie en biomassateelt
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4.1.3 Invoegen

De gedachte in deze benadering is dat de omgevingskwaliteit sterk gediend is met het zoveel mogelijk
invoegen van de energietransitie in het stedelijke en landschappelijke structuren. Met name beleidsopties die uitgaan van afwegingskaders, het combineren van functies en meekoppelen met investeringen
passen hierbij.
Voorbeelden van maatregelen in deze benadering zijn:
- Wind vanaf zee (40 GW)
- Zon op daken (60% van het geschikte dakoppervlak)
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- Wind en zon langs infrastructuur
- Slimme cascadering
- Geothermie en thermische energie uit oppervlaktewater

4.1.4 Superponeren: Energie domineert het landschap

In dit perspectief krijgt de ruimtevraag voor energie voorrang boven andere claims. De met deze keuze
samenhangende gedachtegang is dat veel landschappen die we nu waarderen ook hun oorsprong
vonden in afwegingen waar functioneel ruimtegebruik de boventoon voerde. We zijn die landschappen
later gaan waarderen. Denk bijvoorbeeld aan de Deltawerken en de windparken aan de dijk in Oostelijk
Flevoland.
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Voorbeelden van maatregelen die passen bij dat energie het landschap mag domineren zijn:
- Hernieuwbare elektriciteitsopwekking vooral op zee (40-80 GW) en nabij grote wateren
- Wind en zon in een beperkt aantal nieuwe Nationale energielandschappen
- Verwarming vooral door ultradiepe geothermie en warmtenetten
- Ruimte maken voor energielandschappen in krimpgebieden en weidegebieden, zonder vee maar
mét zon

4.2 Noodzaak tot een nationaal kader voor de kwaliteit van de leefomgeving
Energietransitie en klimaatadaptatie hebben dus een grote impact op de fysieke leefomgeving: energieopwekking (zon, wind, biomassa), energiebesparing (isolatie), aanpassing van de af- en ontwateringsstructuur. Het betreft zowel de gebouwde omgeving van steden en dorpen, het agrarisch gebied
en de natuurgebieden. Van wijk tot regio. Naast klimaatadaptatie en energietransitie hebben ook
andere ontwikkelingen als landbouw, natuur, krimp en woningbouw impact op diezelfde ruimte.
De fysieke leefomgeving en het gebruik van deze omgeving verandert de komende decennia drastisch.
Dit biedt kansen voor de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld door
de inzet van ontwerp, en kan tegelijkertijd een bedreiging vormen voor de fysieke leefomgeving. De
historische gegroeide, cultureel en natuurlijk waardevolle en gewaardeerde omgeving (stad en land),
gezondheid en veiligheid en de identiteit komen onder druk te staan door ontwikkelingen als klimaatadaptatie en energietransitie
In de verdiepingsgroep is gesproken over een nationaal kader voor de kwaliteit van de leefomgeving
en de ruimtelijke kwaliteit. Dit draagt bij aan het bereiken en in stand houden of verbeteren van een
veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, in het licht van de transitieopgaven. Daarnaast is een kader een transparant middel om weloverwogen en door belanghebbende gedragen keuzes te maken over de gewenste invulling van onontkoombare ontwikkelingen in een
gebied. Dit kader is NOVI breed en niet alleen vanuit de opgave ‘naar een klimaatbestendige en
klimaatneutrale samenleving’. Deze beleidsoptie is daarom niet verder uitgewerkt, maar de behoefte
hieraan wordt nadrukkelijk wel meegegeven aan het NOVI-team en verdiepingsgroep Waardevolle
leefomgeving.

4.3 Versterken bewustzijn veranderingen leefomgeving
De opgave is zo abstract en ongrijpbaar dat het voor veel partijen het moeilijk te beseffen is waarom
het van belang is om met spoed werk te maken van het tegengaan van klimaatverandering en ons voor
te bereiden op klimaatverandering. Om dit te doorbreken en de klimaatverandering bij iedereen meer
op de kaart te zetten is werk nodig. Vooralsnog heeft de overheid alle Nederlanders nog onvoldoende
verteld over de noodzaak. Ook bij bedrijven, ambtenaren en bestuurders lijken de consequenties van
het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen en klimaatadaptatie nog onvoldoende te zijn
geland.
Er is een nationale communicatiestrategie nodig waar provincies, gemeenten en anderen op aan
kunnen haken. Dit als onderdeel van het nationale energie- en adaptatieprogramma, gericht op
verschillende doelgroepen zoals woningeigenaren en huurders, ambtenaren (onder andere ruimtelijke
ordenaars, economen, omgevingsjuristen), professionals, bestuurders, grondeigenaren, ontwikkelaars,
andere ondernemers en nog veel meer partijen. Een belangrijk deel van deze communicatiestrategie
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moet gaan over het behapbaar maken van de transitie. Anders verliezen partijen zich in de grote
complexe opgave (dat gaan we toch niet halen), verlamd het handelen en wordt het proces vertraagd,
terwijl juist versnelling van de aanpak nodig is. Verbeelding is een belangrijk ingrediënt voor deze
nationale communicatiestrategie: een beeld dat handelingsperspectief en vertrouwen geeft in nieuwe
toekomst, klimaatneutraal in een mooie leefomgeving en economisch robuust.

4.4 Bruikbaarheid en beschikbaarheid instrumentarium Omgevingswet
De Omgevingswet biedt instrumentarium voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. In de wet is het bestaande ruimtelijke en milieu-instrumentarium geïntegreerd zodat betere en
meer afgewogen besluiten mogelijk zijn. Met de Omgevingswet wil het kabinet ook duurzame projecten
stimuleren. De wet biedt meer ruimte voor particuliere ideeën en duurzame initiatieven. Grote energieinfrastructurele projecten kunnen met het instrument projectbesluit van de Omgevingswet makkelijker
worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de Omgevingswet en de AMvB’s zijn de huidige inzichten
over de urgentie en de gewenste aanpak van de energietransitie nog niet (voldoende) in de volle
breedte meegenomen.
In de gebiedsgerichte benadering van de Omgevingswet hebben ruimteclaims zonder harde normen
(waaronder ook adaptatie en energietransitie) nog een zwakke positie in vergelijking met traditionele
milieuthema’s als lucht en bodem. De juridische basis voor een klimaatneutrale en klimaatbestendige
samenleving is in de Omgevingswet en de AMvB’s nog onvoldoende uitgewerkt.
Voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen geldt dat de Omgevingswet en regelgeving
op onderdelen niet voldoende is om het potentieel daarvan te benutten. Belangrijk onderdeel is het
kunnen reguleren van de uitstoot van CO2. Dit kan o.a. via een omgevingswaarde voor CO2 die
doorwerkt naar provincies en gemeenten. Daarnaast kan de mogelijkheid van energiebesparingsverplichtingen worden versterkt. Ook een te ontwikkelen toetsingskader voor de fysieke leefomgeving en
een verdringingsreeks kan in de regelgeving worden verankerd.
De opgave is daarnaast urgent. De Omgevingswet treedt pas in 2021 in werking. Dit betekent dat in de
komende drie jaar het (aangepaste) instrumentarium nog niet in te zetten is.

4.5 Samenhang tussen de vier kernopgaven
In de verdieping van de vier strategische opgaven zijn deze min of meer los van elkaar beschouwd. Als
gevolg hiervan zijn de beleidsopties vaak nog wat eendimensionaal. In de NOVI zullen de strategische
opgaven ook in samenhang worden beschouwd. In deze paragraaf geven we een eerste doorkijk naar
deze samenhang. We belichten de drie andere strategische opgaven vanuit de opgave naar een
klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving. De opsommingen zijn niet uitputtend.

4.5.1 Duurzame en concurrerende economie
Nederland wil blijven behoren tot de top van de concurrerende economieën. De economie zal zich ook
moeten verduurzamen. Dat verduurzamen leidt tot andere bedrijfsprocessen, tot andere grondstoffengebruik; van ketengericht naar circulair. Ook wijze van financiering en gebiedsontwikkeling zullen
hierdoor ingrijpend veranderen. Met de opbouw naar een klimaatneutrale samenleving zijn enorme
investeringen gemoeid; van overheid, bedrijven en particulieren. Deze investeringen vormen een grote
economische impuls en zijn zo zelf een heel nieuwe bedrijfstak/topsector. Afbouw van bestaande
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fossiele economie en opbouw naar een duurzame economie spelen tegelijkertijd. De economie van de
duurzaamheid gaat gepaard met een grote behoefte aan kennis, zeer grote aantallen extra geschoolde
werknemers op alle niveaus en een grote behoefte aan specifieke grondstoffen bijv. voor opslag van
energie en biogrondstoffen voor de vervanging van plastics of beton en steen. Hoe sneller de economie verduurzaamd, hoe concurrender deze zal zijn. De meeste CO2-efficiënte bedrijven hebben betere
bedrijfsresultaten dan de achterblijvers.
Bedrijven kunnen alleen dan concurrerend zijn als ze benodigde materialen en goederen tegen goede
condities kunnen verkrijgen. Aangezien deze radicaal wijzigen, zullen ook bestaande bedrijfslocaties
en -clusters zich hierop aanpassen. Vestiging in de buurt van energie-infrastructuur wordt belangrijker,
bijv. in en rond de havens/schakelpunt voor de energie van zee naar land)
Deze havens hebben, ook bij verduurzaming van de processen, restwarmte en liggen vaak dicht bij
verstedelijkt gebied die lage temperatuur warmte nodig hebben. Het verspreiden van de juiste temperaturen naar de juiste vragers vraagt ruimtelijke organisatie (boven- en ondergronds). Ook kan met
ruimtelijk beleid gestuurd worden op concentratie van functies met een hoge energievraag in deze
gebieden. Zo kan transport van energie, en daarmee verlies, worden vermeden. Hiervoor moet dan wel
in de havengebieden ruimte gevonden worden.
Bedrijven zullen in toenemende mate zelfredzaam moeten zijn voor het zich aanpassen op klimaatverandering (eigen verantwoordelijkheid voor continuïteit bedrijfsvoering).
Samenhang beleidsopties
- De beleidsoptie voor hoge temperatuur (Het aanwijzen van gebieden voor energie intensieve
bedrijven) heeft sterke relatie met de opgave naar een duurzame en concurrerende economie. In
deze energie-intensieve gebieden vindt zowel afbouw van bestaande bedrijfsprocessen als opbouw
naar nieuwe duurzame processen plaats. De kwaliteit en snelheid waarmee dit plaatsvindt is afhankelijk van de realisatie van de beleidsoptie die zich richt op versterking van (inter)nationale netwerken gericht op innovatie, complementariteit en synergie. Dit zullen ook die regio’s zijn met de grootste duurzaamheidsopgaven. De economische groeipotentie zal komen van het kunnen vermarkten
van de duurzaamheidsopgave (beleidsoptie Rijk kiest voor een focus op investeren in stedelijke
regio’s met economische groei(potentie) en/of grote duurzaamheidsopgaven / beleidsoptie Het Rijk
versterkt de sturing op verduurzaming van het netwerk van industrie en zeehavens).
- De beleidsoptie voor mobiliteit hangt nauw samen met de beleidsoptie het Rijk zet in op ontwikkeling
van een duurzaam kernnetwerk logistiek voor bundeling van het goederenvervoer gericht op efficiency, innovatie en duurzaamheid.
- De beleidsoptie voor een actievere Rijksinzet om de digitalisering in stedelijk regio’s te faciliteren
(digitale infrastructuur als derde mainport) kan helpen om de mobiliteitsbehoefte terug te dringen.
- De beleidsoptie kraam/versnellingskamer beoogt een regionale aanpak te verkennen en te versnellen. Hier is uiteraard een sterke samenhang met de beleidsoptie het Rijk stimuleert en faciliteert een
regionale ruimtelijk-economische aanpak transitie circulaire economie, in samenhang met de energietransitie.
- Voor de beleidsoptie toekomst Schiphol en regionale luchthavens is het heel bepalend in welke
mate de klimaatdoelstellingen ook gelden voor de luchtvaart. Er zijn nog weinig duurzame alternatieven voor de luchtvaart. Indien ruim baan wordt gegeven voor voortzetten van het huidige beleid,
dan zullen andere economische sectoren de klimaatbelasting van de luchtvaart moeten compenseren. Dit doet niet af aan het (middel) lange termijnperspectief: een klimaatneutrale luchtvaart.
- Bij de beleidsoptie Extra Rijksinzet voor een topkwaliteit van de leefomgeving in stedelijke regio’s
als onderscheidende vestigingsplaatsfactor in de internationale concurrentiestrijd tussen regio’s
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wordt gefocust op traditionele en van relatief belang afnemende milieuthema’s als luchtkwaliteit.
‘Waterrobuust en klimaatbestendig’ is een belangrijke nieuwe economische vestigingsfactor.

4.5.2 Toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
Er moeten per jaar 200.000 bestaande gebouwen gerenoveerd worden om te voldoen aan energieeisen. De 300.000 tot 1 miljoen nieuwe woningen moeten meteen aan deze standaarden voldoen en
uitsluitend met duurzame energie worden verwarmd, door eigen opwek of door een collectief warmte of
biogas netwerk. Ook het bouwen van nieuwe panden kost fors veel energie. De bouwopgave schept
kansen voor verbinding tussen veranderingen in de stedelijke structuur en de kansen voor vermindering van mobiliteit: wonen bij knooppunten, een bredere benadering van mobiliteit als een dienst, combi
van diverse vormen van mobiliteit, deeleconomie, en inzet van fiets biedt perspectief. Dat vraagt
anders nadenken over ruimtelijke vraagstukken, toegankelijkheid van gebieden en parkeer/stal
mogelijkheden. Alle opgaven samen zorgen voor verdere functiemenging, niet alleen tussen wonen en
werken, maar ook tussen vervoeren, energie-opwekken/opslaan (auto als energiecentrale), voedsel
produceren.
Samenhang beleidsopties
- Het realiseren van grootschalige infrastructuur voor opwek, opslag en transport heeft grote gevolgen
voor steden en landschappen. Daar komen keuzes samen en leiden tot meervoudige opgaven in
gebiedsontwikkeling.
- Er zijn gebieden in Nederland waar de inzet voor waterrobuust en klimaatbestendig zo groot wordt,
dat hier mogelijk geen (normale) bebouwing of infrastructuur meer (financieel) verantwoord is. Meer
groen in de stad leidt tot reductie van CO2maar ook tot oplossingen voor andere maatschappelijke
opgaven zoals hittestress, wateropvang, gezondheid. De grote wateropgave is ook een kans voor
een aantrekkelijke leefomgeving (metafoor: laag Nederland als Giethoorn/Venetië)
- De ruimte is beperkt, collectivisering van vervoer geeft mogelijkheden tot sparen van ruimte (metafoor: stad met alleen rijdende voertuigen) en tot vermindering druk op leefomgeving (luchtkwaliteit).
Er staan een aantal ontwikkelingen op stapel die ons mobiliteitssysteem potentieel enorm veranderen, en die niet los gezien kunnen worden van de energietransitie. Dat geeft een enorme dynamiek
in de stad.
- We moeten ervoor waken dat door de verduurzaming van de steden de segregatie niet verder
toeneemt
- De beleidsoptie Systeemsprong naar hoogwaardige stedelijk regio’s geeft aan dat op plekken die
goed met het openbaar vervoer bereikbaar (zullen) zijn, de woningvoorraad wordt vergroot door
verdere verdichting. Dit is ook goed voor de verduurzaming van de mobiliteit. Het is goed de locatiekeuze mede te laten bepalen door de mogelijkheid of beschikbaarheid van energie- en warmteinfrastructuur en de mogelijkheden voor klimaatadaptatie. Dat geld ook voor de beleidsoptie waar
meer optimaliseren van stedelijk gebeid wordt uitgewerkt.
- De beleidsoptie om de vitaliteit van krimp- en anticipeergebieden op peil te houden kan mogelijk
worden verrijkt met het perspectief en potentie van deze regio’s voor (grootschalige) opwek van
energie. Deze geven extra economische en ruimtelijke impuls aan deze regio’s. Hierdoor veranderen ook mobiliteitsbehoeften.
- De beleidsoptie om de inclusiviteit mee te nemen bij ontwikkeling van de fysieke leefomgeving zou
een breed scala kunnen omvatten. Naast nieuwe en betaalbare woningen ook de mogelijkheid om
klimaatneutraal en bestendig te gaan wonen, zich betrokken te voelen bij de transformaties die
plaatsvinden, meer op voet van gelijkheid elkaar te ontmoeten en actief en gezond te kunnen zijn.
- De beleidsopties die richten op duurzame mobiliteit zijn vanuit klimaatopgave aangevuld met een
focus op de energie-infrastructuur voor mobiliteit.
Verdiepingsrapport strategische opgave 'naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving' | 30 oktober 2017 |
Pagina 52/56

Belangrijke vraag is welke knelpunten zijn te voorzien in de combinatie tussen verstedelijking en
verduurzaming. Deze kunnen fors zijn, denk aan ruimtebeslag, beschikbaar personeel, materialen etc.

4.5.3 Waardevolle leefomgeving
Nederland verandert al eeuwen onder invloed van energie. Dat zal tot 2050 niet anders zijn. De
energietransitie brengt een enorme verandering mee voor de leefomgeving, het landschap en de
natuur. Kansrijke combinaties met andere kernopgaven liggen vooral in het feit dat landbouw, zee en
natuur samen het grootste deel van het Nederlandse landoppervlak bestrijken. De lagenbenadering
geef goede uitgangspunten voor het realiseren van de klimaatopgave in combinatie en synergie met de
andere opgaven.
Voor een effectief klimaatbeleid voor voedsel en natuur zijn landgebruiksveranderingen nodig. Met
name waterbeheer en natuurontwikkeling vragen om ruimtelijke optimalisaties die goed kunnen worden
uitgelijnd met het verbeteren van de klimaat- en energieprestaties van het landschap. Natuurcompensatie en –ontwikkeling kan ruimte scheppen voor wind- en zonne-energie. Daarnaast kan de business
case van landgebruiksverandering ondersteund worden door toepassing van (winstgevende) duurzame energieprojecten in het gebied.
Samenhang beleidsopties
- Met uitgangspunten voor de inzet van grootschalige opwek, transport en opslag (windenergie,
warmtenetten, CCS en geothermie) geven we richting aan de klimaatopgave. We stimuleren het in
onderlinge samenhang aanpakken van opgaven en het maken van een goede afweging hiertussen,
zodat de energietransitie samen kan gaan met behoud van kwaliteit van de leefomgeving. Borging
hiervan met een toetsing/inspiratiekader.
- De beleidsoptie Optimaliseren van natuurfuncties op bestemmingsniveau zet in op het terugbrengen
van de externe werking van stedelijke functies, industrie, mobiliteit en landbouw en het t.o.v. natuur
gescheiden houden van deze functies. De energietransitie zal echter oor het merendeel op deze
agrarische grond en eventueel ook op natuurterreinen moeten landen. Agrarische grond en natuurterreinen zijn niet bij voorbaat geschikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen (transitiepad kracht en licht). Met name bewoning en natuurwaarden leggen hier flinke
beperkingen op. Ontwerp/participatie en compensatie kunnen echter helpen.
- De beleidsoptie Transformeren naar meervoudig gebruik van natuurlijk kapitaal geeft meer mogelijkheden voor de klimaatopgave. Natuurlijk kapitaal en economie zijn hier met elkaar in balans en
voeden en onderhouden elkaar.
- In de beleidsoptie Optimaliseren door verduurzaming van de Agro-industrie vindt sturing primair
plaats op bedrijfsniveau, waarbij vanuit de optiek van een waardevolle leefomgeving gestuurd zal
worden op de belasting van het bedrijf op de leefomgeving, en op de wijze hoe het bedrijf acteert in
een circulaire voedselketen met gesloten kringlopen. Dit sluit goed aan bij de opgave om sectoren
en gebieden klimaatneutraal te maken
- De beleidsoptie Transformatie naar een hernieuwde binding met mens en leefomgeving gaat uit van
een hernieuwde verbinding van de boer met de leefomgeving. Deze geeft goede aangrijpingspunten
voor een ketengerichte integrale benadering van vermindering van de C02 uitstoot van de voedselketen.
- Bij de beleidsopties voor de veenweidegebieden en landschap is het goed op te merken dat het
Nederlandse landelijk gebied een van de weinige in Europa is dat broeikasgassen uitstoot in plaats
van deze vast te leggen. Dit vraagt om gebiedsgerichte integrale ruimtelijke benadering voor de
verschillende Nederlandse bodemsoorten (grofweg: veen, zand en klei) en de daarop geënte landVerdiepingsrapport strategische opgave 'naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving' | 30 oktober 2017 |
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schappen. Daarnaast kunnen nieuwe bossen op huidig landbouwareaal zorgen voor meer CO2
opname.
- Een deel van het landbouwgebied (5-10%) zou voor energie- en adaptatiedoelstellingen gereserveerd kunnen worden.

4.6 Beleidsopties en de dilemma’s uit de Startnota
In de Startnota wordt de strategische opgave voor klimaatneutraal en klimaatbestendig beschreven
aan de hand van zes dilemma’s. In de verdieping zijn deze dilemma’s niet leidend geweest bij het
formuleren van beleidsopties, maar ze komen in de beleidsopties wel aan bod. In deze paragraaf wordt
dat expliciet gemaakt.

4.6.1 Omgaan met klimaatverandering: focus op sectorale doelen of integrale aanpak
In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie wordt volop inzet op een integrale aanpak. Dat wil zeggen dat
ruimtelijke adaptatie onderdeel is van alle processen van inrichting en beheer van de fysieke leefomgeving. Tegelijk geldt dat de leefomgeving in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig moet zijn en dat
dit meekoppelen er niet toe mag leiden dat dit doel in het geding komt.
De voorgestelde beleidsopties voor klimaatadaptatie benadrukken het belang van een integrale
aanpak en doen voorstellen voor versterken daarvan. De beleidsoptie ‘Het rijk maakt van klimaatadaptatie een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting’ gaat uit van een sectorale insteek die lokaal
uiteraard integraal moet worden uitgewerkt.

4.6.2 Vitale infrastructuren: klimaatbestendig of niet altijd beschikbaar
Het Rijk draagt de verantwoordelijkheid voor dertien nationale vitale en kwetsbare functies. In de
afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar deze functies en is per functie bepaald wat het betekent
om klimaatbestendig te worden. Nu is vastgesteld welke vitale en kwetsbare functies door functioneren
en welke niet en wat de ketenafhankelijkheden zijn, kan de omvang van de opgave worden bepaald.
Bijvoorbeeld door de vitale en kwetsbare functies een plek te geven in de nationale stresstest.
Dit dilemma is niet meegenomen in de beleidsopties. De zorg voor klimaatbestendige, beschikbare
vitale en kwetsbare infrastructuren is voldoende goed belegd in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

4.6.3 Ruimte voor duurzame energie: in eigen land of vrijwaren landschap en importeren &
Centraal en/of decentraal?
Deze twee dilemma’s gaan over de energievoorziening in Nederland. Waar wordt de hernieuwbare
energie opgewekt decentraal, centraal of gaan we importeren? De Ruimtelijke verkenning klimaat en
energie en in de studies van het PBL laten zien dat het ruimtelijk een uitdaging is om in Nederland
voldoende hernieuwbare energie op te wekken. Dit kan alleen mogelijk als er heel veel windturbines,
zonnevelden en –daken worden gerealiseerd.
In de beleidsopties voor kracht en licht is dit uitgewerkt. Centraal of decentraal komt grotendeels
overeen met de denkrichting top down en bottom-up. Er is geen expliciete beleidsoptie geformuleerd
voor het de mate van import van duurzame energie. In de transitiepaden wordt zoveel mogelijk
uitgegaan van opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. Importeren is een resultaat als er in
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Nederland niet voldoende hernieuwbare energie opgewekt kan worden. De import van biomassa/ biobrandstof is ook kort bij de beleidsopties aangestipt.
Klimaatverandering is een internationale opgave. Als Nederland de uitstoot van broeikasgassen
terugbrengt maar andere landen niet, zal het effect zeer gering zijn en datzelfde geldt in mindere mate
voor het aanpassen naar klimaatverandering. Om internationaal zowel de uitstoot van broeikasgassen
tegen te gaan en de aanpassingen die nodig zijn voor klimaatverandering, worden internationale
afspraken gemaakt. Bekende voorbeelden zijn het klimaatakkoord van Parijs en de Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling stelt
de beleidsopgaven voor 2030 integraal op economisch, sociaal en ecologisch terrein vast en is
transformatief van karakter. In de startnotitie NOVI worden de SDG’s terloops genoemd op p. 66, maar
wordt een en ander niet uitgewerkt, terwijl voor 2030 diverse doelen/targets concrete opgaven formuleren die direct of indirect relevant zijn voor het leefomgevingsbeleid. Nederland heeft op een aantal
SDG’s nog een opgave. Ondanks dat de transitiepaden Energietransitie en klimaatadaptatie alleen
Nederland beschouwen, zorgt de regionale benadering van beide opgaven dat grensoverschrijdend
wordt bezien: grensregio’s (Zeeuws Vlaanderen, Zuid-Limburg, Eemshaven/ Delfszijl), aanpak van de
keten (Rotterdamse haven- en industrieel complex kan ook niet zonder het ‘hinterland’ Ruhrgebied),
grootschalige windparken op de Noordzee vraagt afstemming met de daaraan liggende landen.

4.6.4 Vaart maken: de balans tussen inzetten op bestaande technieken of op innovaties
Hierbij wordt gekozen voor het volop inzetten op bestaande technieken en tegelijkertijd volop inzetten
op het ontwikkelen van innovaties. Er is nog 32 jaar te gaan tot 2050. Dat is niet veel tijd voor een
grote vernieuwing van het energiesysteem in Nederland. De technische afschrijvingstermijn voor
investeringen in het energiesysteem ligt tussen de 25-30 jaar en ook de vereiste institutionele vernieuwing vraagt veel tijd. Dit betekent dat de investeringen in de komende jaren grotendeels het energiesysteem van 2050 bepalen. Het systeem van 2050 zal grotendeels zijn ingericht met technologie die al
bekend is en die zich ten minste in het stadium van eerste pilotprojecten bevindt.
Innovaties zijn nodig om bekende technieken te verbeteren. Bovendien is 2050 geen eindpunt en zal in
de tweede helft van de eeuw verdere vernieuwing gewenst zijn. Dit is aan de orde bij de beleidsopties
vanuit de transitiepaden.

4.6.5 Alleen verduurzamen of ook gebruik reguleren
De CO2-uitstoot vanuit niet-energie gerelateerde activiteiten kan omlaag worden gebracht door de
CO2-uitstoot te verminderen of door te de activiteit af te bouwen. Voor het terugdringen van broeikasgassen in de energetische processen zijn de mogelijkheden: verminderen door efficiëntie of besparing
huidige proces, verminderen door innoveren van het proces, veranderen van de energiebron of CO 2
afvangen.
Deze stappen om de CO2-uitstoot te verminderen komen in elke beleidsoptie over de transitiepaden
terug. Waarbij het uitgangspunt is èn verduurzamen èn reguleren.
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Figuur 13. Dilemma’s uit de Startnota met daarop de beleidsopties geplot. De nummers corresponderen met de lijst
met beleidsopties in bijlage “Overzicht van beleidsopties”..
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6. Bijlage: Overzicht van beleidsopties

Lage temperatuurwarmte
1. Het Rijk wijst gebieden aan en sluit gebieden uit voor geothermie, warmtecentrales en warmtenetten.
2. Het Rijk laat de keuze van warmtebronnen, -opslag en -infrastructuur over aan de provincie,
regio’s en gemeenten.
3. Het Rijk stelt een kader op voor de beoogde CO2-reductie, de afweging voor warmtebesparing, de afweging over de toepassing van warmte-alternatieven voor aardgas, de bescherming
van de kwaliteit van de leefomgeving.
Hoge temperatuurwarmte
4. Het Rijk wijst gebieden aan en sluit gebieden uit voor energie-intensieve industrieclusters, op
basis van de locaties voor hernieuwbare brandstoffen en warmtemodaliteiten. Het Rijk faciliteert alleen in de aangewezen gebieden brandstofinfrastructuur en –opslag, CCS en warmtebronnen en –netten.
5. Het Rijk laat locatiekeuze en de bijbehorende ontsluiting van bronnen, opslag en infrastructuur over aan de regio en de markt.
Kracht en licht
6. Het Rijk wijst gebieden aan en sluit gebieden uit voor grootschalige hernieuwbare energieproductie, -transport en -opslag.
7. Het Rijk laat de keuze voor gebieden voor hernieuwbare energieproductie, -transport en opslag over aan de regio.
8. Het Rijk stelt een kader op voor de afweging over hernieuwbare energieproductie, -transport
en –opslag, om de beoogde hoeveelheid opwekking, onder andere de schaarse energiebronnen optimaal te gebruiken en de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen.
Mobiliteit
9. Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of biobrandstoffen en laat de aanleg van de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur over aan markt.
10. Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of biobrandstoffen en laat de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur over aan
de provincies, de regio’s en de gemeenten.
11. Het Rijk stelt kaders voor duurzame mobiliteit, inclusief milieuzonering, overslagpunten,
knooppuntontwikkeling.
Voedsel en Natuur
12. Het Rijk zet in op maximale reductie van emissies uit veenweidebodems.
13. Het Rijk zet in op het realiseren van meer bomen voor het vastleggen van CO2.
Klimaatadaptatie
14. Het rijk maakt van klimaatadaptatie een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld door laaggelegen polders en veenweidegebieden aan te wijzen waar niet zomaar mag
worden gebouwd of door het formuleren van inrichtingsprincipes voor stad en land.
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15. Het rijk zet in op het vergroten van de weerbaarheid van de maatschappij door een dialoog te
starten over zijn eigen taak en verantwoordelijkheid en de taak en verantwoordelijkheid die
burgers en bedrijven hierin hebben.
16. Het rijk stimuleert een integrale gebiedsgerichte benadering van de leefomgeving waarin
meekoppelkansen tussen klimaatadaptatie en andere ruimtelijke opgaven – zoals de energietransitie - optimaal worden benut.
Inzet van rijksgronden en rijksvastgoed als vliegwiel
17. Het Rijk zet eigen gronden en vastgoed in als vliegwiel voor energiebesparing, duurzame
energieopwekking en klimaatadaptatie voor landelijke en regionale doelen.
Kraam- en versnellingskamers klimaat
18. Het rijk wijst regio’s aan als kraam/versnellingskamers voor klimaatmitigatie.
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7. Bijlage: Effecten van de beleidsopties op de leefomgeving

Voor de NOVI moet straks - in de volgende fase - de planm.e.r.-procedure worden doorlopen; dit is de
procedure van de milieueffectrapportage voor plannen van de overheid. Hierbij moet onder meer een
planMER (milieueffectrapport) worden opgesteld. Het doel van deze procedure is om het milieubelang
een volwaardige plek te geven in de besluitvor¬ming over plannen die belangrijke gevolgen voor de
fysieke leefomgeving kunnen hebben. De formele planm.e.r.-procedure is nu echter nog niet aan de
orde.
In deze bijlage staat een eerste aanzet tot de beschrijving van de effecten van de beleidsopties op de
leefomgeving aan de hand van de criteria uit het Omgevingsrad. In de kern van het ‘Rad van de
Leefomgeving’ staat de doelstelling van de Omgevingswet centraal, namelijk:
“Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: a) bereiken en in
stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke behoeften.” [Omgevingswet, artikel 1.3]
De effectbeschrijving is een eerste indicatieve aanzet, deze is niet compleet.

Lage temperatuur warmte
Tabel 2 Beleidsoptie "Het Rijk wijst gebieden aan voor geothermie, warmtecentrales en warmtenetten."
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:
‐

Minder lozing van warm water in op-

risico’s / negatieve effecten:
‐

beoordeling:

Warmte komend van infrastructuur kan na-

gezonde

pervlaktewater wat milieukwaliteit be-

tuurlijk systeem ontregelen (warmtevervuiling)

Fysieke

vorderd

waardoor milieukwaliteit achteruit kan gaan,

leefomge-

door versnelde eutrofiëring bijvoorbeeld.
Veiligheidsrisico’s

‐

Klimaat

‐

Goede

Natuurlijke systemen &

‐

omge-

processen

ving

0

Lagere uitstoot van broeikasgassen om

‐

0

‐

++

Beschermen fysieke leefomgeving

lage temperatuurwarmte op te wekken.
Minder lozing van warm water in op-

‐

Warmte komend van de aan te leggen infra-

pervlaktewater zorgt voor een minder

structuur veroorzaakt opwarming van natuur-

vings-

ontregelend effect op natuurlijke sys-

lijke systemen wat schade kan doen aan het

kwaliteit

temen in oppervlaktewater.
Natuur

‐

Minder lozing van warm water in op-

systeem door ontregeling van bioritme.
‐

pervlaktewater zorgt voor een minder
ontregelend effect op natuurlijke sys-

0

Natuur kan verstoord worden om benodigde

-

infrastructuur aan te leggen
‐

temen in oppervlaktewater.

Warmte komend van de aan te leggen infrastructuur veroorzaakt opwarming van natuurlijke systemen wat schade kan doen aan het
systeem door ontregeling van bioritme.

‐

Warmtevervuiling kan de overlevingskans
voor ongewenste exoten in natuurgebieden
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

vergroten.
‐

Landschap & openbare
ruimte

De benodigde ondergrondse infrastruc-

‐

tuur voor levering van warmte kan mo-

Openbare ruimte kan verstoord worden om

-

benodigde infrastructuur aan te leggen.

gelijk bovengrondse infrastructuur vervangen, wat ten goede kan komen voor
het landschap en de openbare ruimte.
Woonom-

‐

Welzijn

geving

Burgers worden gefaciliteerd in het

‐

Mogelijk gevoel van uitsluiting bij burgers die

verduurzamen van hun energievoor-

niet in het aangewezen gebied wonen maar

ziening door deze beleidsoptie

wel gebruik willen maken van een duurzame

-

bron van lage temperatuurwarmte
‐

Top-down aanwijzen en uitsluiten van gebieden kan het opzetten van participatietrajecten
en het stimuleren van investeren tegenwerken

‐

Wonen & woonomgeving

‐

Woonomgeving kan verstoord worden om

-

benodigde infrastructuur aan te leggen.
Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

omgeving

-

Gebruik van bestaande infrastructuur in bepaald

‐

gebied kan geoptimaliseerd worden door het te

-

tussen warmtevragers en warmteaanbieders

combineren met realiseren infrastructuur
duurzame warmtebronnen

De benodigde samenwerking(sprogramma’s)

komt niet van de grond.
‐

Het aanleggen van geothermie, warmtecentrales en warmtenetten legt een groot beslag
op de ruimte in de ondergrond.

Economische vitaliteit

‐

Duurzame warmtebronnen worden in

‐

ma’s zorgt ervoor dat geothermie, warmtecen-

eel het hoogst is voor warmteaanbie-

trales en warmtenetten niet betaalbaar ge-

ders en warmtevragers.
‐

‐

Het ontbreken van samenwerkingsprogram-

gebieden ontwikkeld waar het potenti-

Deals tussen warmteaanbieders en

+

noeg zijn om te realiseren.
‐

Gebruik van restwarmte kan conflicteren met

warmtevragers kunnen regionaal voor

ambitie van industrie om hun processen zo ef-

een economische impuls zorgen

ficiënt mogelijk in te richten om de productie

Arbeid nodig voor realisatie van duur-

van restwarmte te voorkomen.

zame warmtebronnen en-transport
‐

Centrale sturing op ontwikkeling van

Vervullen maatschappelijke behoeften

duurzame warmtebronnen maakt middelen en capaciteit vrij voor kennisontwikkeling en innovatieontwikkeling
‐

Er kunnen prestatieafspraken gemaakt
worden waaraan vragers en aanbieders zich moeten houden

Natuurlijke hulpbronnen

‐

Minder fossiele brandstoffen nodig voor
het leveren van lage temperatuurwarm-

‐

Natuurlijke hulpbronnen benodigd om infra-

+

structuur te realiseren

te.

Tabel 3 Beleidsoptie 2: "Het Rijk laat de keuze van warmtebronnen, -opslag en -infrastructuur over aan de provincie, regio’s en gemeenten."

leefomgeving

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

fysieke

Beschermen

thema’s:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

‐

‐

‐

‐

beoordeling:

gezonde
Fysieke

Veiligheidsrisico’s
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

leefomgeving

Klimaat

‐

‐

Goede

Natuurlijke systemen &

‐

‐

omge-

processen

Natuur

‐

‐

Landschap & openbare

‐

vingskwaliteit

ruimte

Benodigde infrastructuur kan be-

‐

Regio-overstijgende landschapsken-

ter ingepast worden in land-

merken kunnen weinig aandacht krij-

schap met gebiedskennis

gen in gebiedsproces om infrastructuur

0

tot stand te brengen omdat verantwoordelijkheid van regionale overheden hier niet over gaan
Woonom-

Welzijn

‐

geving

Participatie in ontwikkeling infra-

‐

+

‐

+

‐

Het aansluiten van regionale infrastruc- 0

structuur kan beter opgezet
worden
Wonen & woonomgeving

‐

Infrastructuur wordt beter ingepast in woonomgeving door
aanwezige gebiedskennis dan
dat er op Rijksniveau hierop gestuurd wordt

Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

‐

Infrastructuur wordt beter ingepast in bestaande infrastructuur

tuur op landelijke infrastructuur of infra-

omgeving

structuur van een andere regio kan
bemoeilijkt worden wanneer hier niet
centraal op gestuurd wordt.
Economische vitaliteit

‐

‐

Door gebiedskennis worden

Vervullen maatschappelijke behoeften

Het is afhankelijk van de lokale uitvoe- 0

aanbieders en vragers beter aan

ringskracht of initiatieven voor duurza-

elkaar gekoppeld waardoor de

me levering van lage temperatuur-

betaalbaarheid groter wordt

warmte ontwikkeld worden omdat er

Meekoppelkansen kunnen beter

geen centrale sturing is

benut worden doordat op regio-

‐

‐

‐

Versnippering van ontwikkeling van

naal niveau beter bekend is wel-

duurzame warmtebronnen kan ervoor

ke opgaves er liggen

zorgen dat er op lokaal niveau niet vol-

Participatie kan op lokaal niveau

doende middelen zijn om innovaties en

gestimuleerd worden door regionale overheden

kennis (verder) te ontwikkelen
‐

Inzet op realisatie duurzame warmtebronnen worden is afhankelijk van lokale bereidheid tot investering

Natuurlijke hulpbronnen

‐

‐

0
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Tabel 4 Beleidsoptie 3: "Het Rijk stelt een kader op voor:
- de beoogde CO2-reductie
- de afweging voor warmtebesparing
- de afweging over de toepassing van warmte-alternatieven voor aardgas
- de bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving.”
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:
‐

Effecten van opwekking, opslag

gezonde

en transport van warmte op mili-

Fysieke

eu en gezondheid kunnen door

leefomge-

kaders gemonitord en beperkt

ving

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

‐

+

‐

+

worden.
Veiligheidsrisico’s

‐

Veiligheid rondom warmteinfrastructuur wordt binnen door
het Rijk vastgestelde kaders
gewaarborgd

‐

Leveringszekerheid van lage
temperatuurwarmte wordt door
kaders geborgd

Klimaat

‐

‐

CO2-reductie wordt afdwing-

‐

Er wordt een lagere CO2-reductie na-

baar, in ieder geval binnen de

gestreefd dan wat nodig is om de Pa-

opgestelde kaders.

rijsdoelen te halen doordat de kaders

Warmtebesparing in bestaande

te veel ruimte laten om eigen doelen te

bewoonde omgeving wordt af-

stellen.

+

dwingbaar
‐

Manier waarop CO2-reductie
wordt gerealiseerd en berekend

Beschermen fysieke leefomgeving

is navolgbaar
Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

‐

0

‐

+

‐

+

vingskwaliteit

Natuur

‐

Natuurwaarden kunnen worden
beschermd door de opgestelde
kaders

Landschap & openbare

‐

ruimte

Cultuurhistorische waarden in
het landschap kunnen worden
beschermd

Woonom-

Welzijn

‐

geving

Vervullen maatschappelijke behoeften

‐

De kwaliteit van de leefomge-

‐

Participatie onder bewoners wordt be-

ving wordt beschermd en waar

moeilijkt door het opleggen van kaders,

mogelijk verbeterd door de op-

die geen ruimte laten voor een bottom-

gestelde kaders

0

up ontwikkeling
‐

Kaders sluiten niet aan op wat op regionaal en lokaal niveau mogelijk is,
waardoor motivatie om aan doelstellingen bij te dragen minder wordt en vertrouwen in overheid geschaad wordt.

Wonen & woonomgeving

‐

Cultuurhistorische waarden

‐

+

kunnen beschermd worden in
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

bebouwde omgeving door opgestelde kaders.
Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

‐

Ruimtelijk-economische struc-

‐

tuur rondom lage temperatuur-

omgeving

korte tijd te realiseren worden bemoei-

warmte kan in samenhang ontwikkeld worden

Mogelijkheden om infrastructuur binnen

lijkt door de opgestelde kaders
‐

Kaders sluiten niet aan op wat op regionaal en lokaal niveau mogelijk is,
waardoor beoogde CO2-reductie niet
gehaald wordt

Economische vitaliteit

‐

Er wordt werkgelegenheid ge-

ven en burgers dwingen te investeren

heid van warmtebesparing: iso-

in infrastructuur, voordat een goed

latie, aanleggen van warmte-

ontwikkeld terugverdienmodel is ont-

netwerken, geothermische in-

wikkeld.
‐

+

Burgers zijn niet in staat benodigde in-

Er kan een goede inschatting

vestering te doen, terwijl warmtebespa-

worden gemaakt voor de be-

ring afgedwongen wordt door de opge-

taalbaarheid van duurzame

stelde kaders.

warmtebronnen
‐

De opgestelde kaders kunnen bedrij-

creëerd door de afdwingbaar-

stallaties etc.
‐

‐

‐

Binnen de kaders kunnen de
mogelijkheden om CO2reductie
door duurzame warmtebronnen
te realiseren verkend worden
door innovaties en kennisontwikkeling.

‐

Het Rijk kan richting geven aan
voorkeursalternatieven voor
duurzame warmtebronnen

‐

Kaders bieden kennis en inspiratie om duurzame warmtebronnen te ontwikkelen

Natuurlijke hulpbronnen

‐

Lager verbruik van niet-

‐

++

hernieuwbare grondstoffen en
brandstoffen
‐

Afwegingskaders kunnen gebruikt worden om eisen te stellen aan hernieuwbaarheid van
grondstoffen die nodig zijn voor
het aanleggen van infrastructuur.

Hoge temperatuur warmte
Het aanwijzen van gebieden voor energie-intensieve industrieclusters kan betrekking hebben op
bestaande clusters (zoals HiC Rotterdam en IJmuiden), maar ook op nieuwe gebieden waar energieintensieve industrie zich kan gaan ontwikkelen. Nieuwe gebieden kunnen zich ontwikkelen in die
regio’s waar energie of warmte nabij wordt opgewekt, of rond gebieden waar deze wordt opgeslagen of
gedistribueerd.
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Algemeen
Rond bestaande gebieden wijzigen hinder- en veiligheidscontouren door het toevoegen van brandstofinfrastructuur en –opslag, CCS/ CCU en warmtebronnen en –netten. Hoge temperatuur industriële
processen zijn vaak risicovol en toevoegen van extra infrastructuur kan cumulatieve effecten geven op
de leefomgeving. Het ontwikkelen van nieuwe energie- en warmte infra moet passen in de leefomgeving mogelijkheden, of er moeten functies (wonen, verkeer, landbouw) worden uitgeplaatst.
Bij hoge temperatuur warmte processen komt ook restwarmte vrij. Om deze goed te benutten zal deze
beste worden gepositioneerd in de nabijheid van lage temperatuur warmtevragers (woningen, bedrijven). Dit zijn – vanuit energieoogpunt- ook goede locaties voor bouw van nieuwe woningen. Vanuit
hinder/veiligheidsoogpunt kan dat anders zijn.
Infrastructuur en transport zal zich uitstrekken tot buiten de aangewezen gebieden. Dit betekent dat de
leefomgevingseffecten zich niet tot de regio beperken.
Duurzame brandstofinfrastructuur kan bijv. bestaan uit de productie en transport van waterstof vanuit
de opwek van elektriciteit met wind. Dit kan zowel op land als op zee plaatsvinden. Dat geldt ook voor
CCS. De leefomgevingseffecten en risico’s voor zee en land zijn zeer verschillend. Grootschalige
realisatie (gebaseerd op circulariteit) geeft een impuls aan economische topsectoren vanuit energietransitie/duurzaamheid.
Er is nog weinig ervaring met CCS en CSU en duurzame productie van waterstof. Onvoorziene risico’s
voor leefomgeving en realisatietempo zijn daarom relatief groot. Indien Nederland dit grootschalig gaat
toepassen ontstaat kennis die ook elders in de wereld kan worden ingezet/ te gelde gemaakt.
Waterstof heeft in vergelijking met aardas minder brand- en thermische risico’s, maar kan wel grotere
druk opleveren en makkelijker ontsnappen. Bij geothermie is het water niet zuiver en bevat vaak de
'bijvangsten' zouten, olie en gas. Veel risico’s bij het boren naar geothermie zijn vergelijkbaar met die
in de olie- en gassector. De sector heeft nu een zwakke veiligheidscultuur, de veiligheid- en milieurisico’s worden in het algemeen onvoldoende herkend en beheerst; en wet- en regelgeving worden niet
goed genoeg nageleefd.
Indien te weinig duurzame brandstof (biomassa, waterstof, biogas) beschikbaar is, is importeren nodig.
Hiermee verschuift de ruimteclaim (klimaatafdruk) naar het buitenland.
Zee
Lege voormalige olie- en gasvelden in de Noordzee zijn geschikt voor CCS. Transport van C02 naar
deze velden zal gaan per pijpleiding, per schip of rail. Productie van waterstof kan ook op zee plaatsvinden. Transport van waterstof naar van zee naar land zal gaan per pijpleiding, per schip of rail en
daar weer worden omgezet in elektriciteit. Mogelijk dat waterstof bij grootschalige inzet ook zal gaan
dienen als primaire brandstof voor voertuigen en gebouwen. Dit heeft dan ook gevolgen voor risico’s in
de bebouwde omgeving. De ruimteclaims op de Noordzee worden fors groter: denk aan grootschalige
windparken, CCS, productie waterstof. Dit kan conflicteren met bestaande functies van transport en
visserij en landbouw op zee. Maatschappelijke weerstand tegen CCS en waterstofproductie op zee zal
waarschijnlijk beperkt zijn tot de visserij.
Land
Enkele locaties in Nederland zijn technisch geschikt voor CCS. De maatschappelijke acceptatie is
echter mede door ervaringen in Barendrecht en de gas-ervaringen in Groningen vermoedelijk niet
groot. Leidingen voor warmte en waterstof moeten in bestaande drukke ondergrondse infrastructuur
worden ingepast.
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BESCHERMEN FYSIEKE LEEFOMGEVING

thema’s:

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:

Veilige en gezonde
Fysieke leefomgeving

Milieukwaliteit &
gezondheid

Bijvoorbeeld:
‐ Luchtkwaliteit
‐ Geluidhinder
‐ Gezond gedrag
‐ ...

‐ Minder fossiele verbranding,
minder uitstoot fijnstof ed

Veiligheidsrisico’s

Bijvoorbeeld:
‐ Milieurampen
‐ Aardbevingen
‐ Overstromingen
‐ ...

‐

Goede omgevingskwaliteit

Klimaat

Bijvoorbeeld:
‐ Emissie CO2
‐ Hitte en droogte
‐ Wateroverlast
‐ ...

Natuurlijke
systemen &
processen

Bijvoorbeeld:
‐ Ondergrond
‐ Water en zee
‐ Duisternis en stilte
‐ ...

Natuur

Bijvoorbeeld:
‐ Biodiversiteit
‐ Habitats
‐ Gebieden en soorten
‐ …

Landschap &
openbare ruimte

VERVULLEN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTEN

Woonomgeving

kansen / positieve effecten:

veiligheidsrisico
- Veiligheidsrisico’s geothemie,
waterstof, CCS
Minder c02 uitstoot

‐ concentratie opwek/opslag
beperkt ruimte- en natuurbeslag

- concentratie van energie en mob

- concentratie van energie en
mob infrastructuur: sparen

Wonen &
woonomgeving

Bijvoorbeeld:
‐ Collectieve voorzieningen zijn
efficiënt en sparen leefomge‐ Gebouwde omgeving
ving
‐ Woningbouwlocaties
‐
‐ Cultuur, voorzieningen en
recreatie
‐ ...

Bijvoorbeeld:
‐ Werkgelegenheid
‐ Verdienvermogen
sectoren
‐ Kennis & innovatie
‐ Nationale veiligheid
‐ Circulariteit en
adaptiviteit
‐ …

‐ Druk op flora en fauna
Noordzee

‐ Verandering van landschap,
aantal open gebieden neemt af,
overal energieopwek

overige ruimte

Bijvoorbeeld:
‐
‐
‐ Mensenrechten
‐ Samenhang en integratie
‐ Inclusiviteit en participatie
‐ ...

Economische
vitaliteit

‐ Bij aanleg: verstoring bodem en
ondergrond + onderwatergeluid
‐ Geothermie risico voor
waterkwaliteit

infrastructuur: sparen natuur

Bijvoorbeeld:
‐ Identiteit en herkenbaarheid
‐ Gebieden
‐ Erfgoed en archeologie
‐ …

Bijvoorbeeld:
‐ Bereikbaarheid en
verbindingen
‐ Energienetwerk en
digitaal netwerk
‐ Vestigingslocaties
‐ …

beoordeling:

- interferentie met zeevaartroutes

Welzijn

Economische omgeving Ruimtelijkeconomische
structuur

risico’s / negatieve effecten:
‐

‐ Grote verandering in
leefomgeving en benadrukken
urgentie en tempo in combinatie met onbekende technieken
zorgt voor onrust en druk op
participatie en samenhang.
‐ CCS als symbool voor
wegstoppen probleem
- extra belasting leefomgeving
langs infrastructuur, versterkt
door keuze voor verstedelijking

‐ Kosten voor rekening staat, niet ‐ Huishoudens zijn minder
voor huishoudens
betrokken bij snelle verduurzaming.
‐ .

- creëert veel werkgelegenheid
in bouw, infrastructuur en
installatie sector

‐ Oververhitting/belasting van de
markt
‐ niet tijdig beschikbaar
benodigde kennis en goed
opgeleide mensen

- idem middelbaar en hoger
onderwijs
Kennis als exportproductBiedt vanwege de
schaalgrootte kansen
voor circulaire aanleg
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thema’s:

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:

Natuurlijke
hulpbronnen

Bijvoorbeeld:
‐ Grondstoffen
‐ Energiebronnen
‐ Voedsel en drinkwater
‐ Landgebruik
‐ ...

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

‐ Impuls voor circulair maken
‐
economie in sector
‐ Energiebronnen zijn hernieuwbaar en drukken dus minder op
hulpbronnen dan kool/gas.
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Kracht en Licht
Reikwijdte beleidsopties
De maatregelen in navolgende beleidsopties zijn in twee categorieën in te delen:
- Maatregelen voor vraagreductie of ruimtebeslagreductie zoals energiebesparing, voortdurende
energie-efficiëntie en bijv innovaties rond ruimtelijke impact van hernieuwbare energieproductie.
- Maatregelen voor het volledig CO2-vrij maken van de elektriciteitsproductie zoals grote windparken
op zee, zonneweiden op land en binnenwater, zonne-energie langs infrastructuur, zonne-energie op
daken en de benodigde aanpassingen in netwerk- en opslaginfrastructuur.
De beschreven effecten gaan over het CO2-vrij maken van de elektriciteitsproductie. Deze maatregelen hebben allen in meer of mindere mate invloed op het ruimtegebruik. Daarnaast zijn er maatregelen
om eventuele congestie op het hoogspanningsnetwerk te voorkomen (conversie/opslag via power-togas (bijvoorbeeld waterstof), Compressed Air Energy Storage en Liquid Air Energy Storage of uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk) die ook in meer of mindere mate invloed op het ruimtegebruik
hebben.
Afhankelijk van of energie afkomstig is van zee, land of uit het buitenland is sprake van verschillende
‘beginpunten’ van deze hoofdinfrastructuren voor opwek, transport en opslag. Deze komen uiteraard
wel samen. Voor het beschrijven van effecten van beleidsopties is gekozen voor deze driedeling in
beginpunten.
Beleidsoptie
Het Rijk wijst gebieden aan en sluit gebieden uit voor grootschalige duurzame energieproductie, transport en -opslag. Het Rijk draagt hierbij zorg voor een goede vormgeving van deze gebieden.
Effecten beleidsoptie:
Zee (wind op zee, energie uit getijde, golven en osmose, transport en opslag van energie):
- Opwek:
. Door concentratie in grotere gebieden wordt versnippering voorkomen. Mbt wind: grotere windturbines hebben minder ecologische impact op vogels. Beide effecten dragen bij aan meer biodiversiteit.
. Andere vormen dan windenergie kennen grenzen door de benodigde ruimte voor andere functies
op zee (scheepvaart, visserij e.d.).
. Indien grotere gebieden voor wind op zee leiden tot een kleinere ruimtevraag voro energie op
land draagt dit bij aan maatschappelijk draagvlak.
. ‘Harde’ restricties voor de ruimte op zee voor energie zijn afkomstig van helicopterzones, militaire
oefengebieden, grens territoriale zee, verdragsgebied Eems-Dollard, Natura 200, productieplatforms. Pijpleidingen en telecomkabels en scheepvaartroutes. In deze optie over grotere gebieden
bestaan relatief minder mogelijkheden voor het ‘plooien’ van energie rondom deze functies als
dat van kleinere, meer verspreide gebieden wordt uitgegaan.
- Transport:
. Voor het transport van op zee opgewekte energie bestaan verschillende opties – allen binnen
bovengenoemde restricties. In geval van grotere aaneengesloten gebieden zijn er meer mogelijkheden voor het bundelen van kabels / minder kabels met meer capaciteit. Dit beperkt het effect
op andere functies en natuur.
- Opslag:
. Indien in deze beleidsoptie sprake evenveel energie uit zee gewonnen wordt als in die waarin
sprake is van kleinere gebieden zijn er geen (andere) effecten. Indien de optie leidt tot relatief
meer energie uit zee ontstaat vraag naar meer opslagmogelijkheden op zee (valmeer) of dichter
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bij de kust, dan wel energie-intensieve bedrijven die hier een rol in spelen. Dit leidt tot een lagere
ruimtevraag voor opslag en/of conversie op land, met positieve gevolgen voor landschap en welzijn (draagvlak)
Grootschalig Zee
thema’s:

Veilige en gezonde
Fysieke leefomgeving

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:

Milieukwaliteit &
gezondheid

Bijvoorbeeld:
‐ Luchtkwaliteit
‐ Geluidhinder
‐ Gezond gedrag
‐ ...

BESCHERMEN FYSIEKE LEEFOMGEVING

Veiligheidsrisico’s

Goede omgevingskwaliteit

VERVULLEN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTEN

Woonomgeving

kansen / positieve effecten:
Meer DE leidt tot minder

Bijvoorbeeld:
‐ Emissie CO2
‐ Hitte en droogte
‐ Wateroverlast
‐ ...

Natuurlijke
systemen &
processen

Bijvoorbeeld:
‐ Ondergrond
‐ Water en zee
‐ Duisternis en stilte
‐ ...

Natuur

Bijvoorbeeld:
‐ Biodiversiteit
‐ Habitats
‐ Gebieden en soorten
‐ …

Bundeling in grotere gebieden

Meer DE: minder CO2

Elders minder belasting

Buiten DE-gebieden grotere

‐ …

+2

In DE-gebieden extra belasting

0

‐ …

+1

‐ …

+2

‐ …

+1

‐ …

+1

aaneengesloten gebieden voor
natuur en daardoor meer
biodiversiteit
‐ Grotere aaneengesloten
natuurgebieden

Bijvoorbeeld:
‐ Mensenrechten
‐ Samenhang en integratie
‐ Inclusiviteit en participatie
‐ ...

Wonen &
woonomgeving

Bijvoorbeeld:
‐ Minder invloed op woonomgeving
‐ Gebouwde omgeving
‐ Woningbouwlocaties
‐ Cultuur, voorzieningen en
recreatie
‐ ...

Bijvoorbeeld:
‐ Werkgelegenheid
‐ Verdienvermogen
sectoren
‐ Kennis & innovatie
‐ Nationale veiligheid
‐ Circulariteit en
adaptiviteit

+1

beheersbaar.

Welzijn

Economische
vitaliteit

‐ …

maakt veiligheidsrisico’s beter

Bijvoorbeeld:
‐ Identiteit en herkenbaarheid
‐ Gebieden
‐ Erfgoed en archeologie
‐ …

Bijvoorbeeld:
‐ Bereikbaarheid en
verbindingen
‐ Energienetwerk en
digitaal netwerk
‐ Vestigingslocaties
‐ …

+1

minder fijnstof in de lucht

Landschap &
openbare ruimte

Economische omgeving Ruimtelijkeconomische
structuur

beoordeling:

fossiele energie en dat weer tot

Bijvoorbeeld:
‐ Milieurampen
‐ Aardbevingen
‐ Overstromingen
‐ ...

Klimaat

risico’s / negatieve effecten:
‐ …

Meer draagvlak

‐

Grote ruimtelijke opgave op

-1

land bij aanleiding DE uit zee –
verdringing bestaande bedrijvigheid in havens

Grotere gebieden maken

‐ …

+1

opgave DE zichtbaar. Dit heeft
aanzuigende werking op inzet
van kennisgelden, innovatie en
bedrijvigheid
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Grootschalig Zee
thema’s:

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

‐ …

Natuurlijke
hulpbronnen

Bijvoorbeeld:
‐ Grondstoffen
‐ Energiebronnen
‐ Voedsel en drinkwater
‐ Landgebruik
‐ ...

‐ Afhankelijkheid van buitenland
voor energie neemt af

‐ …

+1

Land (wind op land, zon-PV, waterkracht, stroming en osmose):
- Opwek:
. Door het concentreren van de energieproductie in grotere wind- of zonneparken wordt versnippering in het landschap voorkomen en ook bundeling van opwekmethoden (zon onder wind e.d.).
Daardoor zijn kansen voor grotere aaneengesloten natuurgebieden hetgeen positief bijdraagt aan
biodiversiteit.
. Veiligheidsrisico’s blijven beperkt tot de gebieden waar windturbines komen. Daardoor zijn deze
beter beheersbaar dan bij verspreide windmolens.
. Het effect van grotere gebieden op draagvlak is tweeërlei: in de aangewezen gebieden ervaren
inwoners dit als een kans (op verbetering landschap, economisch) of bedreiging (voor bijv. de
woonomgeving). Als het door de overheid aanwijzen gevoeld wordt als beperking op inspraakmogelijkheden vermindert dit draagvlak.
. In andere gebieden zijn geen effecten.
- Transport:
. Het aanwijzen van grotere gebieden vraagt om kabels met meer capaciteit (duurder), mogelijk
ook langer (grotere afstand opwek-afnemer) maar biedt ook kansen op bundeling hiervan en
minder doorsnijden van natuur.
- Opslag:
. Grootschaliger gebieden kan leiden behoefte aan geconcentreerde opslag in de nabijheid van
opwek. Dat vermindert pieken in de rest van het net.
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BESCHERMEN FYSIEKE LEEFOMGEVING

.
thema’s:

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:

Veilige en gezonde
Fysieke leefomgeving

Milieukwaliteit &
gezondheid

Bijvoorbeeld:
‐ Luchtkwaliteit
‐ Geluidhinder
‐ Gezond gedrag
‐ ...

‐ Meer DE leidt tot minder
‐ …
fossiele energie en dat weer tot
minder fijnstof in de lucht

+1

Veiligheidsrisico’s

Bijvoorbeeld:
‐ Milieurampen
‐ Aardbevingen
‐ Overstromingen
‐ ...

‐ Bundeling in grotere gebieden
maakt veiligheidsrisico’s beter
beheersbaar.

‐ …

+1

Klimaat

Bijvoorbeeld:
‐ Emissie CO2
‐ Hitte en droogte
‐ Wateroverlast
‐ ...

‐ …

+2

Natuurlijke
systemen &
processen

Bijvoorbeeld:
‐ Ondergrond
‐ Water en zee
‐ Duisternis en stilte
‐ ...

Natuur

Bijvoorbeeld:
‐ Biodiversiteit
‐ Habitats
‐ Gebieden en soorten
‐ …

Goede omgevingskwaliteit

Woonomgeving

Meer DE: minder CO2

Elders minder belasting

Buiten DE-gebieden grotere

risico’s / negatieve effecten:

In DE-gebieden extra belasting

‐ …

+2

aaneengesloten gebieden voor
natuur en daardoor meer
biodiversiteit
‐ Grotere aaneengesloten
natuurgebieden

Welzijn

Bijvoorbeeld:
‐ …
In DE-gebieden ervaren mensen
‐ Mensenrechten
Mogelijk positiefDE-landschap
effect
mogelijk als Geen effect
‐ Samenhang en integratie
Biedt mogelijkbedreiging
kansen / not invented here,
/ Geen kansen of risico’s
‐ Inclusiviteit en/participatie
‐ ...

Wonen &
woonomgeving

Economische omgeving Ruimtelijkeconomische
structuur

Economische
vitaliteit

Natuurlijke
hulpbronnen

Bijvoorbeeld:
‐ Gebouwde omgeving
‐ Woningbouwlocaties
‐ Cultuur, voorzieningen en
recreatie
‐ ...
Bijvoorbeeld:
‐ Bereikbaarheid en
verbindingen
‐ Energienetwerk en
digitaal netwerk
‐ Vestigingslocaties
‐ …
Bijvoorbeeld:
‐ Werkgelegenheid
‐ Verdienvermogen
sectoren
‐ Kennis & innovatie
‐ Nationale veiligheid
‐ Circulariteit en
adaptiviteit
‐ …
Bijvoorbeeld:
‐ Grondstoffen

0

+1

Bijvoorbeeld:
‐ Identiteit en herkenbaarheid
‐ Gebieden
‐ Erfgoed en archeologie
‐ …

/ Biedt kansen

beoordeling:

‐ …

Landschap &
openbare ruimte

Positief effect

VERVULLEN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTEN

kansen / positieve effecten:

-1 / 0
Mogelijk negatief effect
/ Leidt mogelijk tot risico’s

maar mogelijk ook als kans
Door grootschaligheid komen

‐ …

0

‐ …

+1

‐ …

+1

‐ …

+1

windmolens minder vaak in
directe omgeving, maar wel in
wijdere omgeving
Door DE kansen in krimpgebieden en waar landbouw door
klimaatveranderiung het
moeilijk heeft/krijgt

Grotere gebieden maken
opgave DE zichtbaar. Dit heeft
aanzuigende werking op inzet
van kennisgelden, innovatie en
bedrijvigheid

‐ Afhankelijkheid van buitenland
voor energie neemt af
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thema’s:

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:
‐
‐
‐
‐

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

Energiebronnen
Voedsel en drinkwater
Landgebruik
...

- Buitenland:
. Nederland wijst geen gebieden in het buitenland aan. De vertaling van de beleidsoptie naar dit
‘beginpunt’ is dat er gekozen wordt voor minder maar zwaardere kabels vanaf de grens naar het
binnenland en grotere opslagfaciliteiten bij de aanlandingspunten in Nederland.
. De effecten zijn dat minder gebieden worden doorkruist, hetgeen onder andere goed is voor
biodiversiteit, landschappen en draagvlak/welzijn.
De effecten zijn nog niet gescoord in een tabel.

BESCHERMEN FYSIEKE LEEFOMGEVING

Grootschalig samenvattende tabel
thema’s:

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:

Veilige en gezonde
Fysieke leefomgeving

Milieukwaliteit &
gezondheid

Bijvoorbeeld:
‐ Luchtkwaliteit
‐ Geluidhinder
‐ Gezond gedrag
‐ ...

‐ Meer DE leidt tot minder
‐ …
fossiele energie en dat weer tot
minder fijnstof in de lucht

+1

Veiligheidsrisico’s

Bijvoorbeeld:
‐ Milieurampen
‐ Aardbevingen
‐ Overstromingen
‐ ...

‐ Bundeling in grotere gebieden
maakt veiligheidsrisico’s beter
beheersbaar.

‐ …

+1

Klimaat

Bijvoorbeeld:
‐ Emissie CO2
‐ Hitte en droogte
‐ Wateroverlast
‐ ...

‐ …

+2

Natuurlijke
systemen &
processen

Bijvoorbeeld:
‐ Ondergrond
‐ Water en zee
‐ Duisternis en stilte
‐ ...

Natuur

Bijvoorbeeld:
‐ Biodiversiteit
‐ Habitats
‐ Gebieden en soorten
‐ …

Goede omgevingskwaliteit

VERVULLEN MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTEN

Woonomgeving

Landschap &
openbare ruimte

Bijvoorbeeld:
‐ Identiteit en herkenbaarheid
‐ Gebieden
‐ Erfgoed en archeologie
‐ …

Welzijn

Bijvoorbeeld:
‐ Mensenrechten
‐ Samenhang en integratie
‐ Inclusiviteit en participatie
‐ ...

Wonen &
woonomgeving

Economische omgeving Ruimtelijk-

Bijvoorbeeld:
‐ Gebouwde omgeving
‐ Woningbouwlocaties
‐ Cultuur, voorzieningen en
recreatie
‐ ...
Bijvoorbeeld:

kansen / positieve effecten:

Meer DE: minder CO2

Elders minder belasting

Buiten DE-gebieden grotere

risico’s / negatieve effecten:

In DE-gebieden extra belasting

beoordeling:

0

‐ …

+1

‐ …

+2

‐ …

-1 / 0

‐ …

0

‐ …

+1

aaneengesloten gebieden voor
natuur en daardoor meer
biodiversiteit
‐ Grotere aaneengesloten
natuurgebieden

In DE-gebieden ervaren mensen
DE-landschap mogelijk als
bedreiging / not invented here,
maar mogelijk ook als kans
Door grootschaligheid komen
windmolens minder vaak in
directe omgeving, maar wel in
wijdere omgeving
Door DE kansen in krimpgebie-
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thema’s:

aspecten:

indicatie mogelijke criteria:

economische
structuur

‐ Bereikbaarheid en
verbindingen
‐ Energienetwerk en
digitaal netwerk
‐ Vestigingslocaties
‐ …

Economische
vitaliteit

Natuurlijke
hulpbronnen

Bijvoorbeeld:
‐ Werkgelegenheid
‐ Verdienvermogen
sectoren
‐ Kennis & innovatie
‐ Nationale veiligheid
‐ Circulariteit en
adaptiviteit
‐ …
Bijvoorbeeld:
‐ Grondstoffen
‐ Energiebronnen
‐ Voedsel en drinkwater
‐ Landgebruik
‐ ...

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

den en waar landbouw door
klimaatveranderiung het
moeilijk heeft/krijgt

Grotere gebieden maken

‐ …

+1

‐ …

+1

opgave DE zichtbaar. Dit heeft
aanzuigende werking op inzet
van kennisgelden, innovatie en
bedrijvigheid

‐ Afhankelijkheid van buitenland
voor energie neemt af
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Mobiliteit
Tabel 5 Beleidsoptie 1: "Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of
biobrandstoffen en faciliteert in de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur."
thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:
‐

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid
gezonde
Fysieke

beoordeling:

‐

Minder fijnstof en minder raffinage en

+

verbranding van fossiele brandstoffen
Veiligheidsrisico’s

‐

leefomgeving

risico’s / negatieve effecten:

‐

Minder opslag en transport nodig van

‐

Minder CO2-uitstoot mits opwekking van

+

heidsrisico’s met zich mee in de hele keten.

fossiele brandstoffen
Klimaat

Waterstof-elektrisch transport brengt veilig-

-

Hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten om de

elektriciteit op een duurzame manier gedaan

infrastructuur te verwezenlijken is niet duidelijk/ nog

wordt

moeilijk in te schatten. Grondstoffen voor batterijen

+

worden schaarser en moeten vanuit buiten Europa

Beschermen fysieke leefomgeving

geïmporteerd worden.
Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

-

-

Nederland en daarbuiten ontbossing en verstoring van

vingskwaliteit

Teelt van grondstoffen voor biobrandstoffen kan in

natuurlijke habitats veroorzaken.
-

Natuur

Bij aanleg infrastructuur verstoring van omge- ving (bodem, beschermde gebieden)

Landschap & openbare

-

ruimte

‐

Slimme combinaties van nieuwe en bestaande
infrastructuur; bijvoorbeeld gas-infrastructuur

Grootschalige teelt van grondstoffen voor

-

biobrandstoffen hebben negatieve invloed op

benutten voor waterstof-infrastructuur.

inrichting van het landschap
‐

Beperkingen in beschikbare hoeveelheid
ruimte voor bouw nieuwe infrastructuur

Woonom-

‐

Welzijn

geving

‐

‐

Minder overlast door broeikasgasuit-

Ieder huishouden moet toegang kunnen heb-

stoot in verstedelijkte gebieden wat po-

ben tot de infrastructuur en voertuigen om

sitief effect op gezondheid kan hebben.

duurzame mobiliteit te kunnen bereiken.

+

Toename in werkgelegenheid voor
aanleg infrastructuur.

‐

Wonen & woonomgeving

Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

-

omgeving

-

Het aanpassen van de woonomgeving

-

Nieuwe infrastructuur moet ingepast worden in

op de nieuwe infrastructuur biedt kan-

bestaande infrastructuur en toegankelijk worden voor

sen om andere opgaven mee te koppe-

ieder huishouden, met grootschalige werkzaamheden

len

als gevolg om dit te bereiken.

Het verder ontwikkelen van waterstof-elektrisch

‐

Huishoudens hebben geen toegang tot of

rijden biedt kansen om verschillende industrieën

beperkte mogelijkheid om aan te haken op

en sectoren met elkaar te verbinden

transitie naar duurzame mobiliteit vanwege

Er kan slimmer om gegaan worden met pieken

hoge kosten voor aansluiting infrastructuur

0

0

en dalen in energie-aanbod door elektriciteit met

Vervullen maatschappelijke behoeften

waterstof op te slaan.
Economische vitaliteit

-

Aanleg nieuwe infrastructuur schept op

‐

korte termijn werkgelegenheid
-

+

sen om infrastructuur aan te leggen en te

Kennisontwikkeling en innovaties rondom duurzame mobiliteit wordt hierdoor

Niet tijdig beschikbaar goed opgeleide men-

ontwerpen
‐

Vervangingsopgave van bestaande voertui-

gestimuleerd. Impuls voor kenniseco-

gen die niet voldoen aan nieuwe normen is

nomie als exportproduct.

mogelijk te groot voor huishoudens om deze
zelf op te vangen.

Natuurlijke hulpbronnen

-

Verminderd gebruik fossiele brandstoffen wanneer elektriciteit op duurzame

‐

Infrastructuur in het algemeen en brandstof-

--

cellen voor batterij-elektrisch rijden behoeven
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

manier opgewerkt wordt

beoordeling:

grote hoeveelheid (schaarse) metalen die
vanuit buiten Europa aangeleverd moeten
worden.
‐

Landbouwgronden kunnen uitgeput raken
door de intensieve teelt van biobrandstoffen

‐

De voedselproductie kan in het gedrang komen door de hoge vraag naar teelt van biobrandstoffen.

‐

Bij eenzelfde of stijgende vraag naar elektriciteit, kan het nodig zijn om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken voor de opwekking
van elektriciteit.

Tabel 6 "Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of biobrandstoffen
en laat de aanleg van de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur over aan markt."
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:
-

gezonde
Fysieke

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

-

+

verbranding van fossiele brandstoffen
Veiligheidsrisico’s

-

leefomgeving

Minder fijnstof en minder raffinage en

Minder opslag en transport nodig van

-

Klimaat

-

Minder CO2-uitstoot mits opwekking

Waterstof-elektrisch transport brengt veilig-

+

heidsrisico’s met zich mee in de hele keten.

fossiele brandstoffen
-

Hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten om de 0

van elektriciteit op een duurzame ma-

infrastructuur te verwezenlijken is niet duide-

nier gedaan wordt

lijk/ nog moeilijk in te schatten. Grondstoffen
voor bijvoorbeeld batterijen worden schaarser
en moeten vanuit buiten Europa geïmporteerd
worden.

Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

-

-

Teelt van grondstoffen voor biobrandstoffen

vings-

verstoring van natuurlijke habitats veroorza-

kwaliteit

ken.
Natuur

-

kan in Nederland en daarbuiten ontbossing en

-

-

Bij aanleg infrastructuur verstoring van omge- ving (bodem, beschermde gebieden)

-

ruimte

Slimme combinaties van nieuwe en

-

bestaande infrastructuur; bijvoorbeeld

stof-infrastructuur.

Grootschalige teelt van grondstoffen voor

-

biobrandstoffen hebben negatieve invloed op

gas-infrastructuur benutten voor water-

inrichting van het landschap
-

Beperkingen in beschikbare hoeveelheid
ruimte voor bouw nieuwe infrastructuur

-

Infrastructuur wordt niet goed ingepast in
bestaande landschap en openbare ruimte
door andere prioritering van marktpartijen in
hun opgave dan die van overheden.

Woonom-

pelijke behoeften

Vervullen maatschap-

Beschermen fysieke leefomgeving

Landschap & openbare

Welzijn

-

geving

Minder overlast door broeikasgasuit-

-

Ieder huishouden moet toegang kunnen heb-

stoot in verstedelijkte gebieden wat po-

ben tot de infrastructuur en voertuigen om

sitief effect op gezondheid en welzijn

duurzame mobiliteit te kunnen bereiken.

+

kan hebben.
-

Toename in werkgelegenheid voor
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

aanleg infrastructuur.
-

De markt legt infrastructuur aan op
plekken waar hiervoor de grootste
vraag en het grootste potentieel voor
gebruik ervan is waardoor de infrastructuur goed is afgestemd op de gebruiker.

Wonen & woonomgeving

-

Het aanpassen van de woonomgeving

-

Nieuwe infrastructuur moet ingepast worden

op de nieuwe infrastructuur biedt kan-

in bestaande infrastructuur en toegankelijk

sen om andere opgaven mee te koppe-

worden voor ieder huishouden, met groot-

len

schalige werkzaamheden als gevolg om dit te

0

bereiken.
Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

-

omgeving

Het verder ontwikkelen van waterstof-

-

beperkte mogelijkheid om aan te haken op

schillende industrieën en sectoren met

transitie naar duurzame mobiliteit vanwege

elkaar te verbinden en slimmer om te
gaan met pieken en dalen in energie-

-

overheidsfinanciering kan als gevolg hebben

op te slaan.

dat de benodigde infrastructuur op plekken
niet of niet naar behoren wordt gebouwd.

Aanleg nieuwe infrastructuur schept op

-

Vervangingsopgave van bestaande voertui-

slimmer, beter en goedkoper aanleg-

gen die niet voldoen aan nieuwe normen is

gen van benodigde infrastructuur. Dit

mogelijk te groot voor huishoudens om deze

waarde-impuls voor de omgeving en de

zelf op te vangen.
-

Monopolievorming op nationaal niveau op het

infrastructuur zelf opleveren.

aanleggen van de benodigde infrastructuur,

Kennis rondom duurzame mobiliteit

waardoor de baten door een beperkt aantal

kan een waardevol exportproduct worden voor het Nederlandse bedrijfsle-

+

ontwerpen
-

kan zowel een kostenbesparing als een

-

Niet tijdig beschikbaar goed opgeleide mensen om infrastructuur aan te leggen en te

Door marktwerking worden marktpartijen genoodzaakt te innoveren in het

-

Economische malaise of het wegvallen van

aanbod door elektriciteit met waterstof

korte termijn werkgelegenheid
-

0

hoge kosten voor aansluiting infrastructuur.
-

Economische vitaliteit

Huishoudens hebben geen toegang tot of

elektrisch rijden biedt kansen om ver-

partijen geïnd worden.
-

Marktpartijen willen risico’s voor grootschalige

ven.

infrastructuurprojecten niet aangaan omdat

Marktpartijen zullen naar alle waar-

mate van exploitatie en slagen van het con-

schijnlijkheid een sluitende business

cept duurzame mobiliteit onzeker is waardoor

case ontwikkelen voor het realiseren

overheid alsnog aan de lat staat om infra-

en exploiteren van de gevraagde infra-

structuur op nationaal niveau te ontwikkelen.

structuur, waardoor een duurzaam systeem gecreëerd wordt.
Natuurlijke hulpbronnen

-

Verminderd gebruik fossiele brandstof-

-

Infrastructuur in het algemeen en brandstof-

fen wanneer elektriciteit duurzaam

cellen voor batterij-elektrisch rijden behoeven

wordt opgewekt

grote hoeveelheid (schaarse) metalen die

--

vanuit buiten Europa aangeleverd moeten
worden.
-

Landbouwgronden kunnen uitgeput raken
door de intensieve teelt van biobrandstoffen

-

De voedselproductie kan in het gedrang komen door de hoge vraag naar teelt van bio-
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

brandstoffen.
-

Bij eenzelfde of stijgende vraag naar elektriciteit, kan het nodig zijn om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken voor de opwekking
van elektriciteit.

Tabel 7 "Het Rijk kiest voor batterij-elektrisch en/ of waterstof-elektrisch en/of rijdend laden en/ of biobrandstoffen
en laat de bijbehorende laad-, tank-, opslag en transportinfrastructuur over aan de provincies, de regio’s en de
gemeenten."
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:
-

Minder fijnstof en minder raffinage en

gezonde

verbranding van fossiele brandstoffen

Fysieke

wanneer elektriciteit duurzaam opge-

leefomgeving

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

-

+

werkt wordt.
Veiligheidsrisico’s

-

Klimaat

-

Minder opslag nodig van snel ont-

-

0

heidsrisico’s met zich mee in de hele keten.

brandbare fossiele brandstoffen
Minder CO2-uitstoot

Waterstof-elektrisch transport brengt veilig-

-

Hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten om de +
infrastructuur te verwezenlijken is niet duidelijk/ nog moeilijk in te schatten. Grondstoffen
voor batterijen worden schaarser en moeten
vanuit buiten Europa geïmporteerd worden.

Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

-

-

Teelt van grondstoffen voor biobrandstoffen

vings-

verstoring van natuurlijke habitatten veroorza-

kwaliteit

ken.
Natuur

-

kan in Nederland en daarbuiten ontbossing en

-

-

Bij aanleg infrastructuur verstoring van omge- ving (bodem, beschermde gebieden)

Beschermen fysieke leefomgeving

Landschap & openbare

-

ruimte

-

bestaande infrastructuur; bijvoorbeeld

stof-infrastructuur.
-

Grootschalige teelt van grondstoffen voor

0

biobrandstoffen hebben negatieve invloed op

gas-infrastructuur benutten voor water-

inrichting van het landschap
-

Op regionaal niveau kan de ruimtelijke

Beperkingen in beschikbare hoeveelheid
ruimte voor bouw nieuwe infrastructuur

inpassing van te bouwen infrastructuur
op een integrale manier gebeuren door
de gebiedskennis en instrumenten die
regionale overheden hebben.
Woonom-

Welzijn

-

geving

Vervullen maatschappelijke behoeften

Slimme combinaties van nieuwe en

-

Minder overlast door broeikasgasuit-

-

Ieder huishouden moet toegang kunnen heb-

stoot in verstedelijkte gebieden wat po-

ben tot de infrastructuur en voertuigen om

sitief effect op gezondheid kan hebben.

duurzame mobiliteit te kunnen bereiken.

++

Toename in werkgelegenheid voor
aanleg infrastructuur.

-

Regionale overheden staan dichter bij
de burger en kunnen daarmee participatietrajecten om de gerealiseerde infrastructuur goed te benutten en over
te stappen naar duurzame vormen van
mobiliteit beter vorm geven.
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thema’s:

aspecten:
Wonen & woonomgeving

kansen / positieve effecten:
-

-

Het aanpassen van de woonomgeving

risico’s / negatieve effecten:
-

beoordeling:

Nieuwe infrastructuur moet ingepast worden

op de nieuwe infrastructuur biedt kan-

in bestaande infrastructuur en toegankelijk

sen om andere opgaven mee te koppe-

worden voor ieder huishouden, met groot-

len

schalige werkzaamheden als gevolg om dit te

Regionale overheden kunnen beter

bereiken.

+

dan Rijk en markt infrastructuur passend in het gebied aanleggen, gebruik
makend van bestaande infrastructuur
en netwerken.
Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

-

omgeving

Het verder ontwikkelen van waterstof-

-

Huishoudens hebben geen toegang tot of

elektrisch rijden biedt kansen om ver-

beperkte mogelijkheid om aan te haken op

schillende industrieën en sectoren met

transitie naar duurzame mobiliteit vanwege

elkaar te verbinden en slimmer om te
gaan met pieken en dalen in energie-

0

hoge kosten voor aansluiting infrastructuur
-

Bij ontbreken van landelijke norm en coördi-

aanbod door elektriciteit met waterstof

natie voor infrastructuur kan op landelijk ni-

op te slaan.

veau geen verbinding gemaakt worden tussen
regionale infrastructuur
-

Door het ontbreken van landelijk budget,
sturing en capaciteit op het ontwikkelen van
infrastructuur, kan het zijn dat de ontwikkelingen hierop in verschillende regio’s niet gelijk
lopen, wat een remmend werking kan hebben
op de transitie naar duurzame mobiliteit.

Economische vitaliteit

-

-

Natuurlijke hulpbronnen

-

Aanleg nieuwe infrastructuur schept op

-

Niet tijdig beschikbaar goed opgeleide men-

korte termijn werkgelegenheid in de re-

sen om infrastructuur aan te leggen en te

gio

ontwerpen

Kennisontwikkeling en innovaties rond-

-

Vervangingsopgave van bestaande voertui-

om duurzame mobiliteit wordt hierdoor

gen die niet voldoen aan nieuwe normen is

gestimuleerd. Impuls voor kenniseco-

mogelijk te groot voor huishoudens om deze

nomie als (export)product.

zelf op te vangen.

Verminderd gebruik fossiele brandstof-

-

+

Infrastructuur in het algemeen en brandstof-

fen wanneer elektriciteit duurzaam

cellen voor batterij-elektrisch rijden behoeven

wordt opgewekt

grote hoeveelheid (schaarse) metalen die

-

vanuit buiten Europa aangeleverd moeten
worden.
-

Landbouwgronden kunnen uitgeput raken
door de intensieve teelt van biobrandstoffen

-

De voedselproductie kan in het gedrang komen door de hoge vraag naar teelt van biobrandstoffen.

-

Bij eenzelfde of stijgende vraag naar elektriciteit, kan het nodig zijn om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken voor de opwekking
van elektriciteit.
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Tabel 8 Beleidsoptie 4: "Het Rijk stelt kaders voor duurzame mobiliteit, inclusief milieuzonering, overslagpunten,
knooppuntontwikkeling."
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:

-

Milieukwaliteit in stedelijk gebied verbetert door

gezonde

een lagere uitstoot van broeikasgassen in

Fysieke

milieuzones

leefomge- Veiligheidsrisico’s

-

Uniformering in kaders voor infrastructuur zorgt

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

-

+

-

+

ervoor dat veiligheidsrisico’s goed (moeten)

ving

worden afgewogen en hier ook toezicht op kan
worden georganiseerd

Beschermen fysieke leefomgeving

Klimaat

-

Milieukwaliteit in stedelijk gebied verbetert door

-

Toezicht en handhaving op kaders gebeurt niet naar

een lagere uitstoot van broeikasgassen in

behoren waardoor reductie in uitstoot van broeikasgas-

milieuzones

sen niet gemonitord en gerealiseerd wordt

0

-

-

0

Natuur

-

-

0

Landschap & openbare

-

-

Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

vingskwaliteit

ruimte

Er kan geen maatwerk geleverd worden in het

-

realiseren van benodigde infrastructuur doordat de
kaders van het Rijk dit niet toelaten.

Woonom-

Welzijn

-

Wonen & woonomgeving

-

-

geving
Rijkskaders laten ruimte voor initiatieven op een

-

lokaal niveau wat de betrokkenheid van burgers
kan vergroten

Rijkskaders zijn te smal om initiatieven op lokaal niveau 0
verder te ontwikkelen

-

Rijkskaders zijn te breed om initiatieven gericht en
effectief te ontwikkelen

Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

-

-

De Rijkskaders sluiten niet aan op de bestaande

+

kaders op regionaal en lokaal niveau wat betreft de

omgeving

fysieke leefomgeving en transport, waardoor infrastructuur niet op een legitieme manier tot stand kan komen.
Economische vitaliteit

-

Marktpartijen en regionale overheden zijn

De kaders bieden markt en regionale overheden te veel ++
vrijheid, waardoor het werken aan duurzame mobiliteit

lijker maakt om samenwerkingen aan te gaan en

te vrijblijvend is en de transitie stagneert

infrastructuur/netwerken met elkaar te verbinden

-

-

gebonden aan dezelfde kaders, wat het makke-

-

In vergelijking met het stellen van normen vanuit

Het stellen van te smalle kaders kan remmend werken
op het ontwikkelen van kennis en innovatie

het Rijk, kan het Rijk sturen op welke gebieden

Vervullen maatschappelijke behoeften

kennis en innovaties ontwikkeld moeten worden.

-

Door kaders te stellen in plaats van normen,
worden marktpartijen uitgedaagd binnen de
gestelde kaders nieuwe ideeën te ontwikkelen

Natuurlijke hulpbronnen

-

Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan

-

++

welke natuurlijke hulpbronnen gebruikt mogen
worden en hoeveel in het werken aan duurzame
mobiliteit, waarbij bijvoorbeeld de meest uitputtende activiteiten aan banden worden gelegd of
anders georganiseerd moeten worden.
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Voedsel en natuur
Tabel 9 Beleidsoptie: "Het Rijk zet in op vergaande reductie van emissie uit veenweidebodems."
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:
‐

risico’s / negatieve effecten:
‐

gezonde
Fysieke

beoordeling:

Grotere uitspoeling van nutriënten in opper-

--

vlaktewater
Veiligheidsrisico’s

‐

Groter waterbergend vermogen in

‐

Grotere kans op wateroverlast in bewoond

leefomge-

landelijke gebieden wanneer veenwei-

gebied wanneer hogere waterstand niet sa-

ving

degebieden onder water worden ge-

men gaat met een groter afvoerend en ber-

zet/niet gebruikt worden voor een an-

gend vermogen van het watersysteem.

+

dere functie dan natuur
Klimaat

‐

Lagere uitstoot van broeikasgassen

‐

Minder energie nodig om water (weg)

‐

++

‐

+

te pompen
Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

‐

verder ontwikkelen
‐

vings-

Biotopen in natte natuur kunnen zich

kwaliteit

Het verbinden van veenweidegebieden
met andere veenweidegebieden/ natte

Beschermen fysieke leefomgeving

natuurgebieden zorgt voor een groter
en stabieler ecosysteem
Natuur

‐

Meer natte natuur, kans voor natuur-

‐

ontwikkeling
Landschap & openbare

‐

ruimte
‐

Woonom-

Welzijn

‐

geving

Veenweidegebieden functioneren als

Concurrentie tussen natte natuur en natte

‐

Landschapsfuncties zoals landbouw, droge

waterbergend gebied

natuur en woningbouw gaan concurreren met

Veenweidegebieden functioneren als

niet-veenweidegebieden, waar deze voorheen

bufferzone voor droge periodes.

op veenweidegebieden waren geplaatst.

Grotere hoeveelheid waterlichamen in

+

landbouw en woningbouw

‐

+

+

veenweidegebieden hebben verkoelend effect op omgeving wat hittestress
kan voorkomen, wanneer gelegen in de
buurt van bewoond gebied.
‐

Leefkwaliteit neemt toe door meer
mogelijkheden voor recreatie, aantrekkelijkere woningbouwlocaties, grotere
natuurwaarden.

Wonen & woonomgeving

‐

‐

Woonomgeving wordt aantrekkelijker

‐

Sneller optreden wateroverlast in bewoonde

door hogere recreatie- en natuurwaar-

gebieden bij hogere waterstand, wanneer er

den.

geen grotere waterberging en afvoer wordt

Gebieden worden geschikt voor wo-

gerealiseerd.

+

Vervullen maatschappelijke behoeften

ningbouw aangepast op bodems met
hoge waterstand of wonen op water
‐
Economi-

Ruimtelijk- economische

‐

Minder bodemdalingsschade

‐

Economische schade bij grondeigenaren

sche

structuur

‐

Groter waterbergend vermogen in

‐

Hogere kosten voor bouwen op water/ bo-

omgeving

landelijke gebieden, wat wateroverlast

0

dems met hogere bodemstand

kan voorkomen
Economische vitaliteit

‐

Nieuwe functie van veenweidegebie-

‐

den kunnen baten opleveren zoals woningbouw of recreatie

Noodzakelijke (ongewenste) verschuiving van +
droge naar natte landbouw

‐
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:
‐

Minder productieverlies door verzilting

‐

Ontwikkeling van natte landbouw

‐

Ontwikkeling van kennis en innovaties

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

in natte teelten
Natuurlijke hulpbronnen

‐

Minder energie nodig voor het

‐

(weg)pompen van water

Minder landbouwgrond beschikbaar om droge 0
teelt op toe te passen

‐

Hogere uitspoeling van nutriënten

Tabel 10 Beleidsoptie: "Het Rijk zet in op het realiseren van meer bomen/bos voor de vastlegging van CO2."
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:
‐

Meer groen in bewoond gebied kan

gezonde

hittestress verminderen door een ver-

Fysieke

koelend effect en meer schaduw
‐

leefomgeving

risico’s / negatieve effecten:
‐

beoordeling:

Bomenkweek behoeft veel nutriënten en
grond, uitputting van de grond is een risico

Nutriënten kunnen beter vastgehouden
worden waardoor uitspoeling minder
wordt

Veiligheidsrisico’s

‐

Minder kans op wegspoelen grond in

‐

heuvelachtig terrein door vasthouden

Grotere gebieden die kwetsbaar zijn voor

+

bosbranden bij lange periodes van droogte

grond door bomen
Klimaat

‐

Hogere vastlegging van CO2 in bomen

‐

Goede

Natuurlijke systemen &

‐

Biotopen en ecosystemen kunnen

‐

omge-

processen

vings-

++

Meer aanplant van bomen kan bestaande

groeien en met elkaar verbonden wor-

systemen verstoren in niet-bosrijke natuurge-

den

bieden
‐

kwaliteit

+

Bij keuze voor aanplant uitheemse bomen
omwille van groeisnelheid kan concurrentie
ontstaan tussen inheemse en uitheemse bomen

Beschermen fysieke leefomgeving

Natuur

Ontwikkeling van bossen, uitbreiding

‐

en verbinding van natuurgebieden

Boomaanplant kan open natuurgebieden

+

verdringen zoals heide, natte gronden, veenweidegebieden.

Landschap & openbare

‐

ruimte

Openbare ruimte kan groener, mooier,

‐

aantrekkelijker ingericht worden

Karakteristieke landschappen kunnen hun

+

waarde verliezen door aanplant bomen
‐

Op korte termijn zullen bomen nog niet volgroeid zijn wat een onaantrekkelijke openbare
ruimte of landschap op kan leveren de eerste
decennia

Woonom-

Vervullen maatschappelijke behoeften

‐

Welzijn

‐

geving

Minder kans op hittestress in stedelijke

‐

++

gebieden door verkoelend effect bomen en meer schaduw.
‐

Meer mogelijkheden voor recreatie in
en rond bossen en bomen

‐

Toename in werkgelegenheid voor
aanplant bomen en onderhoud

Wonen & woonomgeving

‐

Woonomgeving kan groener ingericht

‐

Bomenaanplant kan ten koste gaan van be-

worden en aantrekkelijker worden ge-

stemmingen waar woningen gerealiseerd

maakt

kunnen worden

+
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thema’s:

aspecten:

Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

kansen / positieve effecten:
‐

omgeving

Rijk financiert bomenaanplant dus

risico’s / negatieve effecten:
‐

beoordeling:

Bomenaanplant gaat ten koste van andere

omgevingswaarde neemt toe zonder

functies, zoals landbouw, open natuurgebie-

extra investering van burgers en de-

den, woningbouw, bedrijventerreinen

0

centrale overheden
Economische vitaliteit

‐

‐

Aanplant bomen en onderhoud levert

‐

Meer bos/bomen om te onderhouden, meer

werkgelegenheid op

middelen nodig en capaciteit nodig om te on-

Aanplant bomen kan gecombineerd

derhouden

+

worden met duurzame houtproductie
‐

Vergroot aanbod duurzaam bouwmateriaal (hout)

Natuurlijke hulpbronnen

‐

Groter aanbod van duurzame bouwmaterialen kan vraag naar metalen en be-

‐

Veel nutriënten en grond nodig om de ge-

+

wenste hoeveelheid bomen te kweken

ton verminderen
‐

Nutriënten kunnen beter vastgehouden
worden waardoor uitspoeling minder
wordt
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Klimaatadaptatie
Tabel 11 Beleidsoptie: ‘Het Rijk maakt van klimaatadaptatie een ordenend principe in de ruimtelijke inrichting,
bijvoorbeeld door laaggelegen polders en veenweidegebieden aan te wijzen waar niet mag worden gebouwd of
door inrichtingsprincipes.’
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:
-

Gereduceerde kans wateroverlast in

risico’s / negatieve effecten:
-

beoordeling:

Concentratie van economische activiteiten

gezonde

bewoond gebied en daarmee samen-

in een beperkte ruimte kan zorgen voor een

Fysieke

hangend risico op schimmels in wonin-

lokaal hogere uitstoot van fijnstof en broei-

leefomge-

gen

kasgassen, wat de luchtkwaliteit kan scha-

ving

0

den
Veiligheidsrisico’s

-

De kans op slachtoffers door klimaatef-

-

fecten wordt kleiner doordat de omgeving zo wordt ingericht dat de gevolgen

in hoge delen zoals betuwe
is risico op snelle en gevaarlijke overstroming.

+

van klimaatverandering zo min mogelijk
effect hebben op de veiligheid van burgers.
Klimaat

-

-

+

-

0

Minder energie nodig om waterpeilen
op gewenste niveau te houden wanneer waterstand hoger mag zijn dan
voorheen.

Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

-

Laaggelegen, watergebonden natuurgebieden krijgen meer ruimte om te

vings-

ontwikkelen zoals veenweidegebieden

kwaliteit

en moerassen
Natuur

-

Ruimte om natuurgebieden te behou-

-

den en mogelijk (verder) te ontwikkelen

Grotere concurrentie met landbouw in

-

kwetsbare vruchtbare gebieden wanneer
andere activiteiten zich concentreren op
minder kwetsbare gebieden.
-

natuurgebieden moeten concurreren met

Vervullen maatschappelijke behoeften

Beschermen fysieke leefomgeving

economische en sociale activiteiten wegens
ruimtegebrek
Landschap & openbare

-

ruimte

De fysieke leefomgeving volgens een

-

De druk op de openbare ruimte wordt te

ordenend principe inrichten biedt kan-

groot, er moeten te veel activiteiten op een

sen om met andere opgaves, zoals de

te kleine ruimte plaats vinden.

0

Natura2000-opgave, mee te koppelen.
? snap ik niet
-

Cultuurhistorische aspecten in het
landschap kunnen behouden blijven

Woonom-

Welzijn

-

geving

De burger is minder kwetsbaar voor

-

De hogere concentratie van activiteiten op

hittestress en is beter voorbereid op

een beperkte ruimte kan het welzijn van de

wateroverlast, droogte en overstromin-

burger verslechteren; door meer omge-

gen.

vingsgeluid, licht, warmte, etc.

+

Wonen & woonomgeving

-

Woningen worden minder kwetsbaar

-

Woonruimte wordt geconcentreerd op min-

voor wateroverlast en overstromingen,

der kwetsbare plekken die niet vanzelfspre-

wat schade voorkomt en een stabiele

kend aantrekkelijker zijn om te wonen; mis-

woonomgeving mogelijk maakt.

schien verder weg van waterlichamen,

--
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

groenvoorzieningen en natuurgebieden.
-

Mogelijk zal er meer in de hoogte of diepte
gebouwd moeten worden om aan de
woonvraag te voldoen

-

Woonruimte zal door de beperkte ruimte
duurder gaan worden

-

De woonomgeving kan minder aantrekkelijk
worden om in te recreëren, wonen en werken.

Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

-

omgeving

Initiatieven worden op een plek ontwik-

-

tieven in de openbare ruimte wordt groter

voor de gevolgen van klimaatverande-

door het beperken van de beschikbare ruim-

ring.
Economische vitaliteit

-

-

Concurrentie in het ontwikkelen van initia-

keld die niet of minder kwetsbaar is

Het voorkomen van hittestress kan een

0

te voor deze initiatieven.
-

Concurrentie natuur-landbouw kan groter

positieve invloed hebben op de ar-

worden wanneer natuur de vrijheid krijgt in

beidsproductiviteit.

gebieden die kwetsbaar zijn voor overstro-

Schade aan gebouwen en infrastruc-

mingen en droogte.

+

tuur als gevolg van klimaatverandering
wordt voorkomen of verminderd
Natuurlijke hulpbronnen

-

-

0

Tabel 12 Beleidsoptie: Het Rijk zet in op het vergroten van de weerbaarheid van de maatschappij door duidelijk te
communiceren over zijn eigen verantwoordelijkheid voor een basisveiligheid en de taak en verantwoordelijkheid die
burgers hierin hebben.
thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

-

-

0

Veiligheidsrisico’s

-

-

0

ving

Klimaat

-

-

0

Goede

Natuurlijke systemen &

-

-

0

omge-

processen

Natuur

-

-

0

Landschap & openbare

-

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid
gezonde
Fysieke
leefomge-

kwaliteit

ruimte

Burgers ondernemen actie om binnen

-

De vele burgerinitiatieven zorgen voor een

hun invloedssfeer het landschap en de

te grote bureaucratische last voor regionale

openbare ruimte klimaatadaptief in te

overheden om de initiatieven te toetsen en

richten.

eigen beleid te realiseren waardoor de

+

openbare ruimte niet visiegericht wordt ingericht.
Woonomgeving

behoeften

maatschappelijke Beschermen fysieke leefomgeving

Vervullen

vings-

Welzijn

-

Burgers zijn zich bewust welke gevol-

-

De communicatiestrategie van het Rijk weet

gen klimaatverandering voor hun wel-

de burgers niet te bereiken/motiveren om

zijn kan hebben en passen daar hun

zich weerbaar te maken tegen klimaatver-

leefstijl op aan.

andering waardoor burgers alsnog kwets-

+
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

baar zijn en blijven.
Wonen & woonomgeving

-

Burgers maken bij het kiezen van een

-

++

nieuwe woonlocatie klimaatadaptieve
afwegingen over de locatie van het
huis zelf, de inrichting van de wijk en
het type huis.
-

Burgers zijn op de hoogte hoe ze hun
woning en woonomgeving weerbaar
kunnen maken tegen de gevolgen van
klimaatverandering

Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

-

-

Er is te weinig ondersteuning beschikbaar

-

vanuit Rijk of regionale overheden om bur-

omgeving

gers te helpen hun initiatieven te ontwikkelen
Economische vitaliteit

-

Op lokaal niveau kunnen initiatieven

-

++

ontwikkeld worden om bijvoorbeeld
meer groen in de straat te brengen;
hier kan de lokale economie van profiteren.
-

De vraag naar klimaatbestendige woningen, tuinen en percelen neemt toe

Natuurlijke hulpbronnen

-

-

Tabel 13 Beleidsoptie: "Het Rijk stimuleert een integrale gebiedsgerichte benadering van de leefomgeving waarin
meekoppelkansen tussen klimaatadaptatie en andere ruimtelijke opgaven – zoals de energietransitie - optimaal
worden benut. "
thema’s:

aspecten:

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

-

Verbetering van de leefkwaliteit

-

-

Beter doordachte ontwikkeling van een

-

beoordeling:

gezonde
Fysieke

Veiligheidsrisico’s

leefomge-

gebied waardoor het minder kwetsbaar

ving

is voor de gevolgen van klimaatverandering
Klimaat

-

Reductie van broeikasgassen door

-

duurzame opwekking van energie
-

Reductie van veenoxidatie door het
meenemen van tegengaan grondwa-

Beschermen fysieke leefomgeving

terdaling in gebiedsbenadering
-

Reductie van uitstoot methaan door in
integrale gebiedsbenadering alternatieven te bieden voor veeteelt-sector.

Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

-

-

+

van natuurgebieden in de gebiedsge-

vingskwaliteit

Ruimte voor ontwikkeling en verbinden

richte benadering
Natuur

-

Natuur kan toegankelijker en aantrekkelijker worden gemaakt voor het pu-

-

Natuurbelangen kunnen afgestreept worden
tegen andere, zwaarwegende belangen
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:

risico’s / negatieve effecten:

bliek waardoor er meer draagvlak

waardoor het natuurbelang minder geborgd

wordt gecreëerd voor het behouden en

wordt dan in een voorheen sectorale bena-

ontwikkelen van natuur.

dering waarin duidelijke normen werden ge-

Landschap & openbare

-

ruimte

-

hanteerd voor natuurbescherming.
De inrichting van het landschap en de

-

Welzijn

-

geving

Trage besluitvorming rondom de inrichting

openbare ruimte sluit beter aan bij de

door vele belangen en het integraal willen

belangen in het gebied.

afwegen van verschillende thema’s

Er kan draagvlak gecreëerd worden om

-

+

Een openbare ruimte die uiteindelijk nie-

bijvoorbeeld energie-infrastructuur

mand aanspreekt doordat er te veel con-

goed in te passen in de openbare ruim-

cessies zijn gedaan in de integrale gebieds-

te.

benadering om te voldoen aan de verschil-

Woonom-

beoordeling:

lende wensen van stakeholders.
Op lange termijn minder werkzaamhe-

-

Op korte termijn vaak meer ingrijpende

den en een woonomgeving die langer

werkzaamheden in de leefomgeving om te

meegaat

komen tot een integraal afgewogen inrichting van een gebied.

Wonen & woonomgeving

-

De groeiende vraag naar woonruimte

-

kan meegenomen in de integrale gebiedsbenadering met als resultaat slim
ingepaste woningcapaciteit op aantrekkelijke locaties.
-

Aantrekkelijke woonlocaties kunnen
gecreëerd worden door de karakteristieken van een gebied maximaal te benutten.

Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

-

omgeving

Een gebied kan ‘goed’ worden inge-

-

een integrale gebiedsbenadering zijn hoger,

ruimtelijk-economische structuur wordt

waarbij het onduidelijk is wie welke kosten

neergezet
-

De planvorming- en realisatiekosten van

richt, zodat er een solide, duurzame

Het pakken van meekoppelkansen kan

+

gaat dragen.
-

Botsende visies tussen overheden, burgers,

ervoor zorgen dat er winst wordt ge-

bedrijven, sectoren kunnen de integrale ge-

boekt op tijd, geld en draagvlak in de

biedsbenadering vertragen/ moeilijk maken.

Vervullen maatschappelijke behoeften

omgeving.
-

Uit meekoppelkansen kunnen innovaties voortvloeien.

Economische vitaliteit

-

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het

-

verbinden van belangen en sectoren
aan elkaar
-

Planvorming en besluitvorming kan strope-

0

rig verlopen door de vele belangen
-

Infrastructuur die goed is afgestemd op

Sectorale kennis wordt minder op waarde
geschat en verdwijnt

de behoeften uit de regio
Natuurlijke hulpbronnen

-

Meer duurzame energie opwekken met

-

gebiedseigen grondstoffen
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Inzet van rijksgronden en rijksvastgoed als vliegwiel
Het Rijk kan eigen rijksgronden, rijksvastgoed en rijksvoertuigen inzetten om een bijdrage te leveren
aan de energietransitie en adaptatieopgave.
Rijksgronden kunnen gebruikt worden voor opwek, opslag en transport van de bij de beleidsopties
genoemde voorzieningen voor lage temperatuur, hoge temperatuur, voedsel en natuur en mobiliteit.
De effecten hiervan zijn reeds bij deze beleidsopties beschreven. Hieronder worden nog kort de
effecten in de diverse gebieden benoemd. Idem voor klimaatadaptatie. Ook hier kunnen Rijksbezittingen een extra economische bijdrage leveren aan de doelstellingen. Indien het rijk de vliegwielfunctie
vervult kan dit stimulerend werken voor andere overheden, bedrijven en bewoners om ook te investeren. De sociale impact van grootschalige infrastructuur op bewoners kan negatief zijn: geen gevoel ven
eigenaarschap, beperkte mogelijkheid tot participatie
In en rond de zeehavens
De havens zijn een schakelpunt voor de energie van zee naar land (de voorbereiding van de installatie
van windenergie op zee, netinfrastructuur (boven- en ondergronds) en omzetting van elektriciteit naar
waterstof, import biomassa en biomassacentrales, afvang CO2, transport en CCS). Indien het rijk
(financieel) participeert in deze voorzieningen, dan kan ze hiermee een vliegwielfunctie vervullen.
Op en rond corridors en knooppunten:
Corridors en knooppunten (op verschillende schaalniveaus) kenmerken zich door een hoge dichtheid
van transport- en overstapbewegingen door verschillende modaliteiten. Het rijk kan een vliegwielfunctie
vervullen voor het faciliteren van de overstap naar een andere energietransport- en laadinfrastructuur
die slim kan worden gekoppeld aan corridors en knooppunten. De corridors langs vaar- en rijkswegen
kunnen bijv. ook worden ingezet voor opwek van windenergie en warmte-infrastructuur. Concentratie
hiervan langs bestaande infrastructuur kan voorkomen dat hiervoor nieuwe schaarse ruimte wordt
gebruikt. Concentratie kan wel leiden tot cumulatieve effecten voor hinder (geluid) en externe veiligheid
en flora en fauna. Het inzetten voor adaptatiedoeleinden kan –mist goed ingepast- juist een positieve
bijdrage geven op de leefomgeving langs de corridors.
In landschappen in transitie:
Bij het benutten van inzet van vrijvallend areaal wordt energie-infrastructuur overwogen en ingevoegd
op plaatsen die eerst ander bestemming hadden (defensie, natuur, huisvesting). Vanuit ruimtelijke
ordening kan dit minder passend zijn (versnippering, verrommeling). Inzet voor adaptatie doeleinden
kan- mits ingezet voor versterking de waarde van het landschap- juist een positieve bijdrage leveren.
In ‘de wijk’ zullen de effecten van deze beleidsoptie minder zichtbaar zijn. Woningen langs bestaande
infrastructuur – die al hinder ervaren- worden zwaarder belast. Hiermee wordt de ongelijkheid groter en
dit leidt mogelijk tot verdergaande ruimtelijke segregatie. Zichtbare inzet van rijksvastgoed voor
adaptatie kan een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen voor bewoners en bedrijven.
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Tabel 14 Beleidsoptie: Vliegwiel
thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:
‐

Veilige en Milieukwaliteit & gezondheid
gezonde

risico’s / negatieve effecten:

beoordeling:

Minder fossiele verbranding, minder

‐

Geluidhinder windmolens

uitstoot fijnstof e.d.

‐

Cumulatieve effecten fauna (wind en bij grote

Fysieke

+

oppervlakten zonnepanelen ook bij zon)

leefomge- Veiligheidsrisico’s

‐

Minder overstromingen

- windturbines op/bij infrastructuur en zeevaartroutes

ving

‐

Vitale functies blijven bij extreem weer

veiligheidsrisico

+

in stand bij een klimaatadaptieve inrichting
Klimaat

Goede

Natuurlijke systemen &

omge-

processen

-

Minder c02 uitstoot

-

++

Minder wateroverlast
Piekbuien opgevangen

‐

Wind op zee leidt, na aanleg, tot een

‐

aantrekkelijk biotoop voor zeezoogdie-

vings-

ren.

0

vogels
‐

kwaliteit

Bij aanleg: verstoring bodem en ondergrond +
onderwatergeluid

Natuur

- concentratie van energie en mob infrastructuur:

‐

sparen natuur

Beschermen fysieke leefomgeving

Concentratie wind langs water/zeewegen:

- creëren nieuwe natte natuur, en kans voor

-

ruimte

- concentratie van energie en mob infrastructuur:

‐

- creëren van nieuw cultureel erfgoed/ landmarks

De ruimtedruk van klimaatadaptatie van vitale
functies is nog niet helemaal duidelijk.

‐

sparen overige ruimte

-

0

op biodiversiteit in water?

watervolgels, past bij NL

Landschap & openbare

Gebruik oppervlaktewater voor energie: druk

Verandering van landschap, aantal open

+

gebieden neemt af
‐

- Gebiedsgericht creëren van maatschappelijke

Het aandeel onverstoorde gebieden kan bij
een onzorgvuldige aanpak groot worden.

meerwaarde
Woonom-

‐

Welzijn

geving

Grote verandering in leefomgeving en

‐

benadrukken urgentie zorgt voor on-

uitrol, is weinig inbreng voor participatie en

rust, mede omdat gevolgen opwarming
manifester zullen worden
‐

Als gekozen wordt voor een programmatische -

samenhang.
‐

Aandacht voor inclusiviteit is nodig bij het

Tijdelijk veel menskracht nodig in de

zoeken naar voldoende werkkracht voor deze

klimaatbestendige aanleg van vitale

opgave.

functies en in de energie-opgave.
‐

Wonen & woonomgeving

Iets Mindere urgentie voor aanpak

- extra belasting woonomgeving langs infrastructuur,

bestaande gebouwen

versterkt door keuze voor verstedelijking

+

‐
Economi-

Ruimtelijk- economische

sche

structuur

‐

Kosten voor rekening staat, niet voor

Huishoudens minder betrokken bij snelle

o

verduurzaming.
‐

omgeving

Vervullen maatschappelijke behoeften

‐

huishoudens

Energienetwerk heeft aandacht nodig bij minder goed te sturen piekbelastingen (zon en
wind), dit kan aanlegkosten of innovatie met
zich meebrengen.

Economische vitaliteit

-

- creëert veel werkgelegenheid in bouw,

‐

Oververhitting/belasting van de markt,

infrastructuur en installatie sector

‐

Mogelijk immigratiegolf van benodigde ar-

- idem middelbaar en hoger onderwijs

beidskrachten (verdere belasting krappe wo-

Kennis klimaatadaptie als exportproduct
-

Biedt vanwege de schaalgrootte kansen voor circulariteit.

++

ningmarkt)
‐

niet tijdig beschikbaar goed opgeleide mensen
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thema’s:

aspecten:

kansen / positieve effecten:
‐

Natuurlijke hulpbronnen

Impuls voor circulair maken economie

risico’s / negatieve effecten:
‐

in sector bouw en infrastructuur.
‐

dan kool/gas.

-

Op oude manier bouwen geeft CO2 belasting +
en grootgebruik van hulpbronnen (zeker voor

Energiebronnen zijn hernieuwbaar en
drukken dus minder op hulpbronnen

beoordeling:

PV).
‐

Landgebruik kan groot zijn als niet wordt ingezet op energiebesparing en/of een groter
palet aan energie-opwekmogelijkheden.
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