
 

Challenge space 
explained



 

Ruimtelijke opgaves als extra woningbouw, natuur, klimaatadaptatie, en industrie 
leggen beslag op schaarse ruimte in Nederland. De verbouwing en herinrichting van 
Nederland is in volle gang, duurzame energie legt bovendien een extra claim op de 
schaarse ruimte. In de ruimtelijke ordeningspuzzel wordt duurzame energie op dit 
moment nog niet goed meegenomen, terwijl het hele (duurzame) energiesysteem 
goed geïntegreerd en ingepast moet worden in ons landschap en leefomgeving. 
Maatschappelijke weerstand tegen windmolens en zon op land zorgt veelal voor 
vertraging, het is een flinke klus voor overheden om de omwonenden, bedrijven, en 
belanghebbende organisaties bij de ruimtelijke inrichting te betrekken. We zijn van 
oudsher gewend om vanuit een sector (bijvoorbeeld: de sector energie, sector 
landbouw, sector wonen) te denken en te werken; en als we voor de sector een keuze
gemaakt hebben vragen we op een aansluiting op het energienetwerk. Deze manier 
van werken zorgt voor suboptimale keuzes, het wordt dringen om de claim op de 
ruimte, waardoor gekeken zal moeten worden naar combinatie van functies en 
opgaven. Maar ook aansluiting op het energienetwerk is geen vanzelfsprekendheid 
meer. Wat betekent dat beter naar afstemming van vraag en aanbod van energie zal 
moeten worden gekeken. We moeten naar een inrichting van Nederland waar 
energie, woningbouw, landbouw, natuurontwikkeling, opslag van water met elkaar 
geïntegreerd zijn en democratisch gelegitimeerd. Waarbij we niet alleen kijken naar 
ruimtelijke afstemming maar ook van begin af aan nagaan hoe kan worden voorzien 
in de energiebehoefte van alle nieuwe ontwikkelingen zoals woningen, 
bedrijventerreinen, distributiecentra, laadpalen in woonwijken. De ruimtelijk en 
maatschappelijke puzzel wordt om te bepalen waar de knooppunten komen van deze 
energievragers en -aanbieders. Waarbij tegelijkertijd oog is voor andere opgaven, een 
aantrekkelijke leefomgeving en behoud van onze democratische legitimering. 

SHIFTING FROM BATTLE TO COLLABORATION
Challenge VNG / IPO / Ministerie van Binnenlandse Zaken

Challenge 4: space

Hoe kunnen we de competitie om de ruimte in Nederland ombuigen tot een 
vruchtbare samenwerking zodat energie een natuurlijk onderdeel is van iedere 
opgave?

Probleem



 

Van de Wereld van A naar de Wereld van B: compleet loslaten van fossiel 
energie systeem en naar een 100% duurzaam energie systeem in 2050
Ruimtelijk én maatschappelijk inpassen van een 100% duurzaam energie 
systeem:
Tekort aan ruimte en diverse ruimtelijke (concurrerende) opgaven zoals 
woningbouw, datacenters, distributiecentra, OV-hubs, natuur, klimaatadaptatie. 
De uitdaging wordt; hoe passen we alle opgaves slim in de ruimte, op welke 
manier kunnen we ze koppelen of stapelen of combineren, of moeten we lastige 
keuze maken?
Organisatie van democratische en maatschappelijke betrokkenheid. 
Communicatief en organisatorisch vraagstuk voor het bereiken van de zwijgende 
meerderheid, moeilijk bereikbare doelgroepen, nieuwe doelgroepen. 
Maatschappelijke kansen benutten. Welke (ruimtelijke) kansen zouden er kunnen 
zijn die nu nog vaak onderbelicht blijven. Functiecombinaties? Combinatie van 
opgaven? Meekoppelkansen? 
De traditionele sectorale werkwijze lijdt tot suboptimale keuzes en inrichting van 
ons (energie)landschap. 
Op verschillende schaalniveaus werken: op lokaal, regionaal, en nationaal niveau 
moet een goede wisselwerking komen. Hoe optimaal schakelen tussen de 
verschillende schaalniveaus? Wat wordt de rol van het rijk, provincies en 
gemeenten hierin, behouden zij hun traditionele rol?
En welke rol spelen marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers  
hierin; denk ook  aan bedrijven, landbouwsector, netbeheerders, 
energiebedrijven?

uitdagingen

Wat is er voor nodig om in toekomst de Wereld van B: een 100% duurzaam
energie systeem te realiseren in samenhang met andere opgaven en belangen?
 Hoe realiseer je dit? Hoe maak je deze afwegingen en hoe schakel je tussen de 
verschillende schaalniveaus en wie zijn daarbij betrokken? 

1.

2.

We zoeken: naar inspirerende ontwerpen van de fysieke leefomgeving en nieuwe 
vormen van organisatie waarbij het nieuwe energiesysteem integraal onderdeel is 
geworden van alle andere opgaven en ruimtelijk is vormgegeven met 
maatschappelijk draagvlak.

Vragen



 

richtlijnen en oplossingen
Verdeelvraagstuk met respect van de verschillende belangen, besluitvorming 
(goed onderbouwde keuze maken om energie ruimtelijk en maatschappelijk goed 
in te passen)?
Integrale benadering nodig om slimme keuzes te kunnen maken in een complex 
speelveld met uiteenlopende belangen, actoren en systeem afhankelijkheden. 
Handelingsperspectief nodig om tussen de schalen goed te kunnen schakelen en 
100% lokaal duurzaam energie systeem in te kunnen passen in de ruimte en de 
maatschappelijk; welke stappen kunnen de overheden nemen om bij dit ontwerp 
te ondersteunen?.
Maatschappelijk gedragen en democratisch verantwoord duurzaam 
energiesysteem in 2050.
Rekening houdend met: de kwaliteit van de leefomgeving, , verschillende 
(nieuwe) rollen, partijen/actoren en de andere ruimtelijke opgaven. 

Verbinding van ruimtelijke ordening (op verschillende schaalniveaus),  
energietransitie, leefomgeving en de maatschappij: integratie. 
Schakelen tussen de schalen, het samenspel: van nationaal tot lokaal 
(horizontaal & verticaal)
Rekening houden met de verschillende belangen, rollen, partijen en actoren. Hoe 
ga je dit met elkaar doen, schets; welke capaciteiten, kennis en randvoorwaarden 
hebben we daarvoor nodig?
Inzicht in benadering, manier, aanpak om tot jullie ontwerp te komen – dit 
noemen we het handelingsperspectief
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randvoorwaarden


