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Handen uit de mouwen













Sectorale aanpak maakt 
het leven eenvoudiger. 
Maar hoe zit het met de 
samenhang tussen de 
vijf energieopgaven?



En hoe zit het met de 
verbanden met andere 
grote maatschappelijke 

opgaven?



Bekijk de energietransitie vanuit een integraal 
perspectief, in samenhang met andere grote 

maatschappelijke, ruimtelijke opgaven

Dan kunnen kansen worden benut, kan synergie 
ontstaan en wordt ruimtegebruik efficiënter 

Energie, water, woningbouw, mobiliteit, en 
landbouw zijn nauw met elkaar verbonden  
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Op regionale schaal 
komen alle grote 
transitie-opgaven samen 
en worden ze concreet

Bouw Regionale 
Energiestrategieën
daarom uit tot 
Regionale 
Omgevingsagenda’s



Vijf geboden 
voor de aanpak van de 

energietransitie



Kies er als (Rijks)overheid voor































Rijk
SDE+

Plannen voor zonne-energiecentrales in Drenthe
In voorbereiding: 3.000 hectare, 90% projectontwikkelaars, 80% op landbouwgrond
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Projectontwikkelaar
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Regionale 
Omgevingsagenda’s



Vijf geboden voor de aanpak 
van de energietransitie:

1. Experimenteer
2. Differentieer
3. Concentreer
4. Integreer
5. Coöpereer
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DETAIL ENERGY LAKE:





• Daken voor zonne-energie

Vraag van kassen binnen geothermisch potentiegebi

Vraag van woningen binnen geothermisch potentiegebied

Locaties voor windenergie na aftrek restricties veil igheid milieu
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adaptatie?

en/of

mitigatie?



tijdelijkheid

als principe??



Opschalen
( top - down)

.... . .. ... .. .... . . . .·····

Territoria liseren Superponeren
j ( foot- loose)( invoegen) :.

. . .... .. .. .. . . .. . ·····

Regionaliseren
(bot tom - up)



Beeld: S tudio Ma rco Vermeulen

woningproductie

bereikbaarheid

energietransitie

klimaatadaptatie

leisure en toerisme

transformatie landbouw

circulaire economie

digitale samenleving

ecologie








