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Voorwoord 
Voor u ligt de masterthesis ‘De decentralisatie van de Nederlandse energietransitie en 

de rol van regionale diversiteit.’ Di is een onderzoek naar de concept-RES’en van de 30 

gevormde energieregio’s in Nederland. Deze thesis is geschreven in het kader van afstuderen 

aan de Master ‘Human Geography; Business and Location’ aan de Universiteit Utrecht. Deze 

thesis is geschreven in combinatie met een stage bij Royal HaskoningDHV (RHDHV).  

 

Op deze manier wil ik mijn scriptiebegeleider Evert Meijers bedanken voor de 
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aan dit onderzoek.  
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Ivo van Giessen 
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Samenvatting 
Om de doelstellingen van het nationaal klimaatakkoord te realiseren heeft de 

Nederlandse overheid ervoor gekozen om deze opdracht te verdelen over 30 energieregio’s. 

Iedere energieregio maakt een Regionale Energie Strategie (RES). Deze decentrale aanpak 

beoogt om op lokaal niveau draagvlak voor de energietransitie te creëren. De 30 regio’s hebben 

ieder op eigen wijze invulling gegeven aan deze opdracht. Enkele regio’s laten hoge ambities 

zien maar er zijn ook regio’s met minder ambities. Een belangrijke verklaring hiervoor is de 

diversiteit tussen de regio’s. Bij het vormgeven van de energietransitie maken regio’s 

verschillende keuzes die te maken hebben met lokale omstandigheden. De aanname is 

dat centrale regie van de Rijksoverheid daarom niet voor een efficiënte invulling van de 

energietransitie zorgt (Coenen & Truffer, 2012). Het zoeken naar de "relevante schaal" voor 

het toewijzen van publieke verantwoordelijkheden en middelen blijft echter een lastig vraagstuk 

(Corfee-Morlot et al., 2009).  

 

Het doel van dit onderzoek is om de regionale dimensie in de Nederlandse overgang 

naar duurzame energiebronnen in Nederland te identificeren en te analyseren aan de hand van 

30 concept-RES rapporten. Uit deze analyse blijkt dat het verschil in regio’s met name komt 

door het verschil in bevolkingsdichtheid, beschikbare ruimte, ontvangen subsidies en 

procesmatige keuzes. Naast de regionale dimensie zijn in dit onderzoek de voor- en nadelen 

van de decentralisatie van de energieopgave in kaart gebracht. De regionale aanpak van de 

energieopgave lijkt een verstandige keuze te zijn. Het zorgt voor zowel maatschappelijk als 

bestuurlijk draagvlak, regionaal afgewogen beslissingen en mogelijkheden voor regionale 

ontwikkelingen. Het is echter van belang dat het tempo nu, na het verkennende proces van de 

concept-RES, verhoogd wordt opdat de gezamenlijke opgave in 2030 gehaald wordt. Dit 

onderzoek hoopt bruikbare inzichten aan te dragen voor de volgende stappen van de 

energietransitie.  
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1 Inleiding 

1.1 Introductie 

“De energietransitie dreigt z’n eigen teleurstelling te organiseren”, zo kopte het NRC 

op 28 september 2020. Er moeten de komende jaren ruwweg 1000 windturbines worden 

geplaatst en ongeveer 200 km2 aan ‘zonneweides’ worden aangelegd. Die moeten vervolgens 

worden gerealiseerd in een bestuurlijk versnipperd, dichtbevolkt en niet al te groot land dat ook 

nog is gezegend met een democratische rechtsstaat. De vraag kan gesteld worden of de 

Nederlandse energie-transitie niet een maatje te groot is voor een poldermodel verspreid over 

dertig energieregio’s (NRC, 2020). 

 

In 2030 moet 49% van alle gebruikte energie in Nederland afkomstig zijn van 

hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of wind- energie, in 2050 is het doel zelfs dat 

Nederland volledig energieneutraal is (Rijksoverheid, 2019). Om dit doel te behalen moet de 

hernieuwbare energieopwekking in Nederland geïntensiveerd worden. Deze transitie zal een 

grote impact hebben op de Nederlandse openbare ruimte, inwoners, infrastructuur, 

leefomgeving, energiesysteem en organisaties. 

  

Deze doelstelling is een reactie op het klimaatakkoord van Parijs. In dit klimaatakkoord 

zijn internationale afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot een 

stijging van maximaal 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk 

(Overeenkomst van Parijs, 2016). Om dit gezamenlijke doel te behalen heeft de Nederlandse 

overheid een nationaal klimaatakkoord gevormd. Om de gewenste Co2 afname te kunnen 

realiseren moet de Nederlandse energiesector overgaan op het intensief opwekken van 

hernieuwbare energie (Rijksoverheid, 2019). De Nederlandse elektriciteitssector is al enkele 

jaren in transitie naar een groter aandeel van hernieuwbare energietechnologieën, maar moet nu 

in een stroomversnelling zien te komen om de afgesproken doelen in het (inter)nationale 

klimaatakkoord te halen (Markerd, 2018).  

 

Vanwege de gevoeligheid en het lokale karakter van dit vraagstuk is in het nationale 

klimaatakkoord afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland zullen onderzoeken waar en 

hoe het best duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt. Waar is ruimte en hoeveel? 

Zijn de aangewezen locaties maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een 

Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft en verklaart elke energieregio zijn eigen keuzes. 
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Binnen een regio werken overheden, netbeheerders, lokale bedrijven, maatschappelijke 

partners en inwoners gezamenlijk de regionaal gedragen keuzes uit (Nationaal Programma 

RES, z.d.). Gezamenlijk zijn de 30 regio’s verantwoordelijk voor het opwekken van 35 TWh 

aan duurzame energie in 2030. 

 

1.2 Aanleiding van het onderzoek 

Op 1 oktober 2020 hebben de 30 RES-regio’s een concept RES aangeboden aan het Plan 

Bureau voor de Leefomgeving (PBL). Vervolgens heeft het PBL de haalbaarheid van de 

concepten en het aanbod van de regio’s doorgerekend. Uit deze doorberekening bleek dat het 

gezamenlijke bod van de 30 energieregio’s ver boven het opgelegde doel van 35 TWh 

hernieuwbare energieopwekking in 2030 ligt. De opgestelde plannen resulteren in een 

gezamenlijke potentiele opwekking van 52,5 TWh, bestaande uit een huidig aanbod, plannen 

in de pijplijn en ambitie. De ambitie van de regio’s ligt hoog en de aanbiedingen lijken bij elkaar 

genoeg om de doelstelling van 35 TWh in 2030 te halen. Om deze ambitie daadwerkelijk te 

realiseren moet er echter nog veel gebeuren en moeten regio’s actief bezig blijven met het 

proces.  

 
Figuur 1: Het gecombineerde aanbod van de 30 energieregio's 

 
Bron: PBL (2021) 

 

De biedingen van de individuele regio’s verschillen volgens het PBL (2021) op een 

aantal aspecten. Er bestaan tussen de regio’s kwalitatieve verschillen, zo zit er veel verschil 

tussen het proces en de manier waarop RES-regio’s tot de concept-RES zijn gekomen, en 
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maken de regio’s gebruik van afwijkende afwegingskaders. Bovendien blijken de regio’s ook 

kwantitatief erg van elkaar te verschillen. Zo loopt het totale aanbod van duurzame 

energieopwekking van 0,2 TWh tot 5,7 TWh binnen een regio.  

 

De keuze van de Nederlandse overheid om de opgave van de energietransitie regionaal 

aan te pakken is niet onomstreden gebleken. Zo is de weerstand tegen de RES’en gegroeid, 

ondanks het hoge landelijke draagvlak voor het verduurzamen van de nationale 

energieopwekking blijkt dit lokaal vaak tot protest te leiden (Bemmel, 2021). Dit terwijl de 

Nederlandse energietransitie haast moet maken om de afgesproken doelen van Parijs te halen 

(Overeenkomst van Parijs, 2016). Ook bestaat er veel kritiek op de democratische legitimiteit 

van de RES-regio’s, deze zijn immers niet gekozen door de bevolking maar hebben wel veel 

invloed op de openbare ruimte en andere integrale ruimtelijke opgaves die spelen in Nederland. 

Sterker nog de RES is een buitengewoon ingrijpende indeling, die de inrichting en ruimtelijke 

plannen van gemeenten of provincies nog decennia kan beïnvloeden (NSOB, 2021). Mazzucato 

(2013) schrijft zelfs in haar boek “The entrepreneurial state” dat de opgave van de 

energietransitie te groot is om over te laten aan de regio’s. Om klimaatverandering tegen te gaan 

dient de overheid snel en daadkrachtig te handelen en moet het niet twijfelen om lastige of 

ingrijpende keuzes te maken.  

 

1.3 Maatschappelijke relevantie.  

 De energietransitie is een van de grootste opgaves voor de samenleving in de 21e eeuw. 

Door de korte beschikbare tijdsperiode zal er in de komende jaren heel veel moeten gebeuren 

om de doelstellingen te behalen. Dit zal op verschillende plekken pijn doen en zorgen voor 

plaatselijke weerstand. Een overzicht van de regionale diversiteit kan inzicht geven aan 

beleidsmakers maar zeker ook aan inwoners, om hopelijk op deze manier de weerstand te 

beperken. Het plaatsen van hernieuwbare energiebronnen zal de samenleving daarbovenop nog 

veel geld gaan kosten, een hogere energierekening lijkt bijna onvermijdelijk (Middelkoop, van 

Polen, Holtkamp & Bonnerman, 2018). Een efficiënte en gestroomlijnde energietransitie kan 

de belastingbetaler kosten besparen. Bovendien is de energieopgave niet de enige ruimtelijke 

opgave waar Nederland de komende jaren voor staat. Zo moet de energietransitie ruimtelijk 

worden ingepast naast andere opgaves zoals wonen, mobiliteit en biodiversiteit. Een goede 

afstemming en integrale beleidsoverwegingen kunnen voor koppelkansen tussen meerdere 
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opgaves zorgen. Wanneer dit niet gebeurt kunnen opgaves met elkaar concurreren om schaarse 

ruimte en beperkte financiële middelen.  

 

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek zal voortbouwen op bestaande governance- en transitie theorieën en hier 

een geografische component aan toevoegen. De optimale bestuurlijke inrichting van een 

energietransitie is een veel besproken onderwerp in de literatuur en is vaak plaats en context 

afhankelijk. Een energietransitie verloopt niet op elke plaats hetzelfde (Coenen & Truffer, 

2012) daarom gaat dit onderzoek uit van regionale factoren die een rol spelen in een 

energietransitie. Dit onderzoek zal een regionale dimensie aan bestaande transitie en 

governance theorieën toevoegen. Door de Nederlandse energietransitie in de Europese context 

te plaatsen en de aanpak te analyseren kunnen de resultaten van dit onderzoek ook door andere 

landen, die met dezelfde opgave zitten, gebruikt worden. Ten slotte kan dit onderzoek gebruikt 

worden voor andere opgaves waar de decentralisatie van de opgave van toepassing is. 

 

1.5 Doel van het onderzoek 

Het doel van de opzet van de Nederlandse energietransitie d.m.v. het aanwijzen van 30 

regio’s, is om tot lokaal gedragen oplossingen te komen. Iedere regio is immers anders en lokale 

bestuurders weten vaak beter waar mogelijkheden liggen voor hernieuwbare 

energieopwekking. Door het opsplitsen van de opgave in 30 regio’s wordt het ook eenvoudiger 

om inwoners te betrekken bij het opstellen van de plannen en kunnen regio’s met gunstige 

regionale factoren compensatie bieden voor regio’s waar het opwekken van hernieuwbare 

energie lastig is.  

 

Het doel van dit onderzoek is om de keuze, gemaakt in het Nederlandse 

Klimaatakkoord, om de opgave over 30 energieregio’s te verdelen de juiste keuze is geweest. 

Om vervolgens de mogelijke voor- en nadelen in kaart te brengen. Als voornaamste reden voor 

het verdelen van de opgave over 30 energieregio’s wordt de regionale diversiteit genoemd 

(Coenen & Truffer, 2012). Daarom zal dit onderzoek trachten om naast de bestuurlijke indeling 

de verschillen tussen het concept-aanbod van de 30 RES-regio’s te verklaren aan de hand van 

regionale eigenschappen die van invloed kunnen zijn op een energietransitie.  

Dit onderzoek zal twee Gebruik maken van twee hoofdvragen gerelateerd aan de 

Nederlandse Regionale Energie Strategieën. De eerste vraag gaat verder in op de keuze om de 
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opgave van de energietransitie te verdelen over 30 energie regio’s. De eerste hoofdvraag van 

dit onderzoek luidt als volgt:   

I- In hoeverre draagt de onderverdeling van Nederland in 30 energieregio’s bij aan het 

behalen van in het klimaatakkoord de opgestelde doelen voor 2030? 

 

Vervolgens gaat dit onderzoek verder in op de verschillende regionale karakters van de 30 RES-

regio’s en tracht de verschillen in aanbod geconstateerd door het PBL (2021) te verklaren. Om 

dit te onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

II- In hoeverre kunnen regionale eigenschappen van de 30 RES-regio’s in Nederland de 

verschillen in het aanbod van hernieuwbare energieopwekking in de opgestelde Regionale 

Energie Strategieën verklaren? 

 

1.6 Opzet van het onderzoek 

Om de hoofdvragen in dit onderzoek te beantwoorden is het belangrijk om te eerst 

inzicht te krijgen in wat de literatuur over dit onderwerp zegt. De gevonden literatuur vormt de 

basis van dit onderzoek en wordt gebruikt om beide onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Aanvullend op deze literatuurstudie zijn er in totaal 12 interviews afgenomen met 10 

procesmanagers en met twee themaexperts van Royal HaskoningDHV. Ten slotte wordt er data 

verzameld door middel van een aanvullende enquête, het analyseren van de 30 Concept-RES 

rapporten en door het bijwonen van een tweetal conferenties omtrent de RES. 

 
1.7 Afbakening onderzoek 

 In dit onderzoek wordt de Nederlandse energietransitie behandeld, deze wordt ook in 

een Europese context plaatsen. Verder zal het onderzoek zich focussen op de concept-RES 

rapporten van de 30 energieregio’s, zoals gevormd in het Nationale klimaatakkoord, aangezien 

de RES 1.0 pas op 1juli 2021 werd vrijgegeven. In de RES’en kijken regio’s ook naar het 

warmte vraagstuk maar aangezien nog maar weinig regio’s dit hebben uitgewerkt in de concept-

RES valt dit buiten het onderzoek. In het volgende hoofdstuk zal dit onderzoek ingaan op enkele 

relevante theorieën en regionale factoren die spelen in een energietransitie. 
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2. Theoretisch kader 
Om antwoord te geven op de eerdergenoemde hoofdvragen worden in dit hoofdstuk 

enkele theorieën besproken die van belang zijn voor de Nederlandse energietransitie. Dit 

hoofdstuk zal beginnen met een korte uiteenzetting van een energietransitie in het algemeen, 

wat is het en wat zijn de gevolgen voor de samenleving? Vervolgens wordt de mogelijke 

bestuurlijke samenstelling van de energietransitie aan de hand van de Multi-level governance 

theorie en de vier sturingsperspectieven besproken. Na de bestuurlijke samenstelling van een 

energietransitie gaat dit onderzoek verder in op de eventuele regionale synergie mogelijkheden 

d.m.v. een triple- of zelfs een quadrupel- helix samenwerking. Ten slotte zal dit hoofdstuk de 

geografie van een energietransitie behandelen en een aantal regionale eigenschappen analyseren 

die mogelijk de regionale diversiteit verklaren bespreken.  

 

2.1 Energietransitie 

Transities kunnen worden gedefinieerd als langdurige verschuivingen van het ene 

sociaal-technische systeem naar een ander (Geels & Schot, 2010). Een sociaal-technologisch 

systeem verwijst naar de configuratie van regels, actoren en technologieën voor het vervullen 

van een sociale functie zoals energie. Deze configuratie omvat de wetenschap, techniek, beleid, 

economie, cultuur, consumentengedrag en het alledaagse leven (Geels, 2005). Dit betekent voor 

een energietransitie dat alle eerdergenoemde factoren een draai moeten maken van fossiele 

brandstof naar hernieuwbare energie. De groeiende uitdaging van klimaatverandering zorgt 

voor een steeds urgenter wordende oproep tot snelle de-carbonisatie van het energiesysteem 

(Kanger, Sovacool & Noorkõiv, 2020). Met de toenemende urgentie genereert de 

energietransitie nieuwe uitdagingen voor infrastructuur, bestaande technologieën, economie en 

politiek (Markerd, 2018).  

 

Het aanpakken van de uitdagingen van een energietransitie is een belangrijk onderwerp 

op de internationale politieke agenda. Dit wordt duidelijk door het groeiende politieke en 

publieke bewustzijn van klimaatverandering. Het veranderende perspectief op 

klimaatverandering heeft voor een verandering op institutioneel niveau en het beheer van 

energiesystemen gezorgd. Een ander effect is de aanhoudende verschuiving naar 

gedecentraliseerde energie-regio’s (Rohracher, 2008). Deze decentralisatie van de 

energieopgave wordt in hoofdstuk 5 van dit onderzoek verder besproken a.d.h.v. voorbeelden 

uit andere landen. Späth & Rohracher (2010) definiëren energie-regio’s als regionale 
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initiatieven die gebaseerd zijn op het formuleren van een richtinggevende visie en doelstelling 

voor de toekomst van de regio. Een energie-regio bestaat uit een actorennetwerk met 

stakeholders uit verschillende maatschappelijke domeinen die samenwerken om de visie in de 

regionale, sociale en technische context van de energie-regio te implementeren. In steeds meer 

landen zoals Denemarken, Duitsland en ook Nederland wordt de opgave van de energietransitie 

decentraal georganiseerd. Maar waarom wordt er, bij een groot en complex vraagstuk als de 

energietransitie, gewerkt met een regionale aanpak? In de volgende paragraaf wordt de Multi-

level governance theorie van Marks, Hooghe & Blank (1996) besproken. Deze theorie gaat 

verder in op de samenwerking tussen verschillende Overheidslagen. 

 

2.2 Multi-level governance 
Een Multi-level governance benadering biedt inzicht in de samenwerking en 

afhankelijkheid van centrale overheden en andere publieke en private actoren bij het ontwerpen 

en implementeren van beleid op internationaal, nationaal en lokaal niveau (Hooghe en Marks, 

2003). Ongeacht de constitutionele regeringsvorm, vraagt de Multi-level governance om het 

verkleinen of dichten van de beleidslacunes tussen de bestuursniveaus door middel van het 

toepassen van instrumenten voor verticale en horizontale samenwerking (Corfee-Morlot, 

Kamal-Chaoui, Donovan, Cochran, Robert, & Teasdale, 2009). Multi-level governance biedt 

bovendien een flexibel conceptueel kader om inzicht te krijgen in de relaties tussen steden, 

regio's en nationale overheden bij beleidskwesties op het gebied van mitigatie en adaptatie, 

evenals tussen een steeds groter aantal overheids- en niet-overheidsactoren (Bulkeley & 

Schoeder, 2008; Marks, 1993).  

 

Om het klimaatbeleid te begrijpen met behulp van een Multi-level governance-

benadering helpt het om een staatsgericht begrip van de onderlinge relaties tussen verschillende 

overheidsniveaus beter te karakteriseren in een horizontale en een verticale dimensie (Corfee-

Morlot, et al., 2009). De verticale dimensie van Multi-level governance erkent dat nationale 

regeringen nationale klimaatstrategieën niet effectief kunnen implementeren zonder nauw 

samen te werken met regionale en lokale overheden als aanjagers van verandering. Aan de 

andere kant, kunnen regio’s niet effectief zijn zonder steun van andere overheidslagen (Dietz, 

Ostrom & Stern, 2003; Hooghe & Marks, 2003). Terwijl regionaal en lokaal beleid de 

specifieke details van landgebruik, menselijke nederzettingspatronen en transportplanning 

bepalen, wordt de ruimte voor actie en het potentieel voor verandering meestal beperkt door 
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nationale bepalingen zoals: ontwikkelingstrajecten, technische normen, nationaal beleid, 

nationale begrotingen en financieringsprioriteiten (Sathaye, Najam, Cocklin, Heller, Lecocq, et 

al., 2007).  Dit suggereert dat lokale acties invloed hebben op nationale mogelijkheden en vice 

versa, wat wijst op een tweerichtingsrelatie tussen lokale en nationale afhankelijkheid op het 

gebied van klimaatverandering. Ook economische aspecten zijn belangrijk. Met name externe 

effecten en “spill over effecten” van lokaal beleid worden vaak gebruikt als een belangrijk 

argument voor het ondersteunen van een betere coördinatie tussen overheidsniveaus en het 

zoeken naar een "relevante schaal" voor het toewijzen van publieke verantwoordelijkheden en 

middelen (Corfee-Morlot et al., 2009). 

 

Op de horizontale as is er steeds meer bewijs van Multi-level governance door 

transnationale of transregionale netwerken op het gebied van klimaatverandering en binnen 

andere sectoren zoals landbouw. Hier werken actoren over organisatiegrenzen heen. Binnen het 

horizontale samenwerkingskader vinden leren, informatieoverdracht en samenwerking plaats, 

waarbij in toenemende mate verbanden worden gelegd tussen steden, regio's en nationale 

overheden (Bulkeley & Moser, 2007). In figuur 2 zijn de mogelijke samenwerking levels 

weergegeven. Binnen de horizontale samenwerking kan er bovendien op sectoraal gebied, zoals 

de energietransitie, worden samengewerkt.  

 
Figuur 2: Horizontale en verticale coördinatie binnen Multi-level governance. 

 
Bron: Safety (2018) 
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De gevoeligheid en de omvang van de energietransitie maken het opstellen van een 

Regionale Energiestrategieën erg complex. Als antwoord op deze complexiteit wordt beleid 

steeds vaker gevormd en uitgevoerd in “governance networks”. Dit is een manier van 

horizontale samenwerken waarbij actoren uit verschillende sectoren met elkaar onderhandelen 

om tot een gezamenlijk beleid te komen (Torfing & Sørensen, 2014). De regionale 

samenwerking tussen overheden, waterschappen, netbeheerders, burgers en bedrijven kan 

bovendien tot nieuwe inzichten leiden. Daarbovenop biedt het samenbrengen van verschillende 

actoren in een gezamenlijk project mogelijkheden voor spill-over effecten die duurzame 

innovatie stimuleren (Etzkowitz & Zhou, 2017). De geografische concentratie van kennis en 

technologie in een transitie is een d.m.v. spill-overs een push factor voor innovatie volgens 

Klepper (2007), die de evolutie van de auto-industrie in de regio van Detroit onderzocht. 

 

Fudge, Peters en Woodman (2016) identificeren de rol van een lokale overheid als een 

belangrijk medium voor het beïnvloeden en coördineren van het probleem van het ontwikkelen 

van effectiever beleid rond energie- en milieukwesties. Bovendien kunnen lokale overheden 

innovatiever zijn en beter inspelen op lokale economische omstandigheden en 

milieuvoorkeuren in vergelijking met nationale overheden (Lutsy & Sperling, 2008). Fudge et 

al. (2016) erkennen dat lokale autoriteiten zich in een bevoorrechte positie bevinden om de 

bredere gemeenschap te betrekken bij de uitvoering en het ontwerpen van klimaatbeleid. Hierbij 

houdt de lokale overheid zich bezig met zowel de technologische aspecten van energielevering 

als met de strategieën van duurzame energiebeheer aan de vraagzijde. Bovendien worden de 

effecten van klimaatverandering lokaal gevoeld; dus aanpassing aan klimaatverandering zal 

ook een grote verscheidenheid aan lokale veranderingen vereisen. Net als bij klimaatmitigatie 

kan adaptatie worden geleid door middel van nationaal beleid, maar de uitvoering ervan zal 

onvermijdelijk lokaal van aard zijn. Belangrijke informatie en specifieke kennis opgedaan bij 

lokale experimenten kan ook weer bijdragen aan nationaal beleid (OECD, 2007). Het ontbreekt 

regio’s echter aan een geschikte structuur om effectieve verbindingen met energieleveranciers, 

financiers, regelgevers, inwoners en planners te organiseren (Melica, Bertoldi, Kona, Iancu, 

Rivas, & Zancanella, 2018). De Multi-level governance kan regio’s ondersteunen bij het leggen 

van deze verbindingen, en stimuleert hiermee samenwerkingen tussen verschillende 

overheidslagen en tussen actoren in een transitie.  

 

In paragraaf 4.5 zal dit onderzoek verder in gaan op de Multi-level governance en wat 

dit betekent voor de Nederlandse energiestrategieën d.m.v. een stakeholder analyse.  
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2.3 Perspectieven op sturing 

De sturing van een energietransitie kan vervolgens op diverse manieren invulling 

krijgen. Elk perspectief legt accenten op een ander element van sturing en stelt andere 

inrichtingsprincipes centraal. Om deze inrichtingsprincipes te identificeren gebruiken van der 

Steen, Ophoff, van Popering-Verkerk & Koopmans (2020) vier perspectieven van 

overheidssturing. Vanuit elk van de vier perspectieven maken betrokkenen andere keuzes en 

ziet sturing er anders uit.  Er bestaat geen ideale inrichting van overheidssturing, alle vier de 

perspectieven kunnen een ander resultaat opleveren.  

 
Figuur 3: Vier perspectieven op sturing 

 
Bron: van der Steen et al. (2020) 

Links in het kwadrant in figuur 3 staan de eigenwaarde van een overheid zelf centraal. 

Hier realiseert de overheid zijn zelfbenoemde prestaties en doelen (linksboven) of stuurt de 

overheid slechts zijn eigen regels, kaders en procedures (linksonder). Aan de rechter kant komt 

sturing meer uit een coproductie met de samenleving tot stand, de waarden gevormd door de 

samenleving staan hier meer centraal. Rechtsboven in het kwadrant maken partijen samen 

afspraken over wat er moet gebeuren en voeren ze dit gezamenlijk uit, rechtsonder doet de 

samenleving dit zelf (van der Steen et al., 2020).   
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 Dit kwadrant geeft de mogelijkheid de RES-regio’s in te delen in vier verschillende 

categorieën. Bij de een staat de het resultaat centraal, het gezamenlijk opwekken van 35 TWh 

in 2030 en bij de ander vormen ze via vastgestelde randvoorwaardes voor duurzame 

energieprojecten een uiteindelijk aanbod. Verder kunnen de regio’s nog verschillen in de 

manier waarop ze het proces hebben ingericht. Dit kan komen vanuit de samenleving of vanuit 

de regio.  

  

2.4 “Bottom up” of “Top down” 

Een belangrijke institutionele benadering om lokale acties te stimuleren is een 

gecentraliseerd faciliterend kader. Een dergelijk kader eist nationaal beleid dat lokale en/of 

regionale overheden op lokaal niveau dwingt rekening te houden met klimaatverandering. In 

dit model kunnen centrale overheden een verscheidenheid aan verschillende 

beleidsmaatregelen ontwikkelen die lokale overheden kunnen helpen bij het contextualiseren 

van nationaal (of regionaal) beleid en prioriteiten, evenals lokale overheden helpen om de 

competenties te ontwikkelen die gemeenten nodig hebben om zelf verdere actie te ondernemen, 

deze benadering wordt ook wel als de “top down” benadering omschreven (Corfee-Morlot et 

al., 2009). 

 

Daarnaast kan nationaal beleid ervoor zorgen dat klimaatbeleid binnen landen niet 

beperkt blijft tot enkele koplopers, maar eerder geïntegreerd wordt in het functioneren van 

regio’s in het hele land. Centrale kaders kunnen ervoor zorgen dat de koplopers de aandacht 

niet afleiden van het belang om de meerderheid van de regio’s te betrekken en tot actie aan te 

zetten (Aall, Groven, & Lindseth 2007). 

 

 Een tweede model is de "bottom-up" benadering waarbij regionale of lokale 

autoriteiten worden aangemoedigd of toegestaan verder te gaan dan nationale vereisten of 

prikkels om onafhankelijk op te treden om klimaatverandering aan te pakken. In dit model 

verspreiden kennis en ervaring die zijn opgedaan via succesvolle lokale programma's zich om 

de beleidsvorming op regionaal of nationaal overheidsniveau te informeren en te sturen. Het is 

onvermijdelijk dat beide richtingen van invloed – top-down en bottom-up – naast elkaar bestaan 

om vorm te geven aan actie en beleid op alle niveaus van besluitvorming (Corfee-Morlot et al., 

2009). Dit model ondersteunt het Multi-level governance perspectief en is een voorbeeld van 

verticale coördinatie en samenwerking tussen overheidslagen. 
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De besproken governance literatuur benadrukt ook het belang van niet-overheid actoren 

of lagere overheden bij het bijdragen aan het beleidsproces en het deelnemen aan het produceren 

van output of het implementeren van publiek beleid, zoals Rhodes (1996) het uitdrukte als ‘het 

regeren zonder regering’. Deze niet-overheid actoren zijn onder andere, universiteiten, 

bedrijven, onderzoeksorganisaties en burgers en horen bij de horizontale coördinatie binnen de 

Multi-level governance. In de volgende paragraaf zal dit onderzoek de Triple Helix 

samenwerking introduceren. Dit is een samenwerking waarin publieke partijen samen werken 

met particulieren partijen en onderzoeksinstituten (Etzkowitz, 2013).  

 

2.5 Triple Helix 

Een regionale vorm van samenwerking om individuele organisatiedoelen, 

maatschappelijke doelen en gezamenlijke doelen te realiseren is de Triple Helix (Leydesdorff 

& Etzkowitz, 1998). Een Triple Helix samenwerking is een samenwerking tussen drie of meer 

partijen die middelen, kennis, opbrengsten en risico’s delen om gezamenlijke doelen te 

realiseren. In een Triple Helix samenwerking werken op zijn minst een private onderneming, 

een publieke organisatie en een kennisorganisatie samen. De samenwerking tussen deze drie 

partijen voedt de potentie voor innovatie en de regionale of lokale ontwikkeling en is een vorm 

van publiek-private samenwerking. In figuur 4 is een voorbeeld gegeven van een Triple Helix 

samenwerking. Waar de drie actoren overlappen ontstaan nieuwe ontwikkelingen die de 

regionale ontwikkeling kan stimuleren. 
Figuur 4: Triple Helix samenwerking 

 
Bron: (Etzkowitz, 2013) 
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Volgens Mazzucato (2013) spelen innovaties een cruciale rol in een energietransitie. 

Met een overgang van een op fossiele energie gebaseerde samenleving naar een samenleving 

gebaseerd op duurzame energie hoort de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het 

risico om een innovatie financieel te ondersteunen totdat deze kan concurreren met bestaande 

producten, is voor de meeste particuliere investeerders te groot. In een vroeg stadium van 

ontwikkeling gaan veel startups door de ‘Valley of death’, dit is te zien in figuur 5. In het proces 

om tot nieuwe innovaties te komen moet er eerst veel geïnvesteerd worden in een start-up 

voordat het een succesvol bedrijf kan worden. Tot deze periode komt een startup financiële 

middelen tekort en nog voordat het de kans heeft gehad om zich te bewijzen (Osawa, & 

Miyazaki, 2006). Om de “Valley of death” te overleven zijn investeringen nodig.  
 

Figuur 5: De "Valley of death" 

 
Bron Osawa & Miyazaki (2006). 

Naast dat startups worstelen om financiering te krijgen worstelen investeerders met de 

financiële risico’s die nodig zijn voor de volledige ontwikkeling van nieuwe innovaties 

(Hopkins, Lazonick & Prosperity, 2012). Lamperti Mazzucato, Roventini & Semieniuk (2019) 

toonden aan dat private partijen eerder geneigd zijn te investeren in mogelijke innovaties met 

een hoog risico wanneer actoren uit de publieke sector al in het project hebben geïnvesteerd. 

Een actieve rol van de overheid in Triple Helix-samenwerkingen verlaagt hiermee de risico's 

van het vroeg investeren in nieuwe innovaties en maakt investeringen aantrekkelijker voor 

andere actoren (Mazzucato, 2013). 
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Een Triple Helix samenwerking wordt veelal regionaal opgezet. Het initiatief van zo’n 

samenwerking kan van alle drie de partijen komen. De United Nations of Environmental 

Policies (2014) toonden bovendien aan dat het proces van groene innovaties ook een motor kan 

zijn voor duurzame groei in een regio. Lokale overheden kunnen groenbeleid gebruiken en 

ontwerpen als een instrument om economische, sociale en ecologische duurzame ontwikkeling 

te realiseren. 

 

Een samenwerking tussen verschillende actoren om tot innovaties te komen biedt ook 

kansen op creatie van werkgelegenheid binnen een regio. Het lanceren van nieuwe bedrijven 

resulteert volgens Kelley, Singer & Herrington (2011) in werkgelegenheid, waardoor het 

concurrentievermogen en de ontwikkelingen van ontwikkelingen worden vergroot en daarmee 

de lokale economie wordt gestimuleerd. Pegels & Lütkenhorst (2014) deden onderzoek naar de 

werkgelegenheid die gecreëerd werd door de implementatie van wind en zonne-energie in de 

Duitse Energiewende. Voor zowel wind- als zonne- energie bleek dat er veel nieuwe banen bij 

kwamen, denk hierbij aan onderhoud maar ook aan investering gerelateerde banen.  

 

2.6 Geografie van een duurzame transitie 

Ondanks dat de uitdagingen die horen bij een grootschalige energietransitie in meerdere 

studies zijn onderzocht (Field, Cias & Cramer, 2015) blijft de rol van sociaalgeografische 

factoren in het opwekken van hernieuwbare energie onvoldoende bestudeerd en vaak 

onderschat (Süsser, Döring & Ratter, 2017; Hoppe, & Miedema, 2020). Zo ook de eerder 

behandelde Multi-level governance (Hooghe en Marks, 2003), de vier sturing perspectieven 

(van der Steen et al., 2020) en de triple helix samenwerking (Leydesdorff & Etzkowitz, 1998). 

De geografische dimensie wordt in deze theorieën of concepten niet expliciet benoemd. 

Hiermee wordt het effect van regionale eigenschappen niet meegenomen. En ook in eerdere 

onderzoeken over duurzame transities wordt dit rol van plaats of context afhankelijke factoren 

vaak niet meegenomen.  

Een kernprincipe van bestaande transitie theorieën is dat institutionele en 

technologische kenmerken van sociaal-technische systemen niet afzonderlijk geanalyseerd 

kunnen worden omdat ze elkaar mede bepalen (Coenen & Truffer, 2012). Ze moeten onderling 

een regeling treffen om maatschappelijk gedragen en economisch rendabel te worden (Rip & 

Kemp, 1998). Maar deze theorieën missen een conceptualisering van ruimte en context. 
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Daarom stellen Coenen en Truffer (2012) een relatief nieuwe toevoeging aan de transitie 

theorieën voor, die zich wel focust op de sociaalgeografische plaats. Dit nieuwe conceptuele 

kader is de “Geography Of Sustainability Transitions” (GOST), deze theorie focust op de 

schaal, ruimte en context-specifieke factoren van een transitie. Volgens Coenen en Truffer 

(2012) is niet mogelijk om een centraal ontworpen transitie op iedere locatie op dezelfde manier 

uit te werken. Hiermee erkennen de auteurs dat regionale factoren en eigenschappen invloed 

hebben op de uitvoering van een transitie. 

In de volgende paragraaf worden diverse regionale factoren besproken die eventueel 

van belang zijn in de energietransitie in Nederland. Aan de hand van deze factoren zal in 

hoofdstuk 7de rol van schaal, ruimte en context specifieke factoren in de Nederlandse Regionale 

Energie Strategie worden onderzocht. Op deze manier probeert dit onderzoek inzicht te krijgen 

in de regionale diversiteit van de 30 RES-regio’s om vervolgens het effect van deze diversiteit 

op het aanbod van duurzame energieopwekking te analyseren.  

2.7 Ruimtelijke factoren in een energie transitie 
In de vorige paragrafen zijn enkele theorieën en concepten besproken die met betrekking 

tot de bestuurlijke organisatievorm van een energietransitie. In deze paragraaf wordt verder 

ingegaan op de rol van geografische plaats bij de transitie van een op fossiele energie 

gebaseerde samenleving naar een samenleving gebaseerd op duurzame energiebronnen. Om de 

keuze van de energietransitie decentraal te organiseren, zoals in Nederland, en de regionale 

diversiteit tussen de RES-regio’s te verklaren is het van belang om mogelijke regionale 

verschillen die invloed hebben op de uitvoer van de energietransitie te onderscheiden. 

 

2.7.1 Geografische kenmerken  

Voor geografen zijn materiele landschappen - van windmolenparken en zonneparken 

tot stedelijke gebieden - het product van sociale processen en het resultaat van 

onderhandelingen tussen verschillende actoren. De transitie naar een Co2 neutrale economie 

vereist een herwaardering van de vorm, functie en waarde van enkele vertrouwde landschappen. 

Landschappen die kansen bieden voor het opwekken van groene stroom. Deze kunnen bestaan 

uit landelijke gebieden voor grote windparken en zonneweides of stedelijke gebieden voor het 

aanleggen voor grote zon-op dak installaties (Bridge, Bouzarovski, Bradshaw & Eyre, 2013). 

Het doel van de de-carbonisatie dat voortvloeit uit het nationale klimaatakkoord betekent dat 

het opwekken van energie opnieuw een belangrijke motor wordt voor verandering van de 



 22 

indeling van de moderne hedendaagse landbedekking (Howard, Wadsworth, Whitaker, Hughes, 

& Bunce, 2009).  

 

2.7.1.1 Plaats gehechtheid 

Landschap verwijst niet alleen naar de materiele waarde van een omgeving, maar 

impliceert ook de culturele waardering en emotionele gehechtheid van het landschap. Het 

geografische begrip “topofilie” (de liefde voor een plaats) speelt daarom ook een belangrijke 

rol in de energietransitie. Het beschrijft de emotionele gehechtheid van mensen aan specifieke 

plaatsen, en daarmee de angst voor verandering van deze plaats (Bridge et al., 2013). Veel van 

deze culturele constructies worden in stedenbouwkundige voorschriften en in wetten omgezet 

– via landsgebruikstoewijzingen zoals Natura 2000 in Nederland bijvoorbeeld – op manieren 

die de toepassing van hernieuwbare energie technologieën zoals windturbines of zonnepanelen 

in sommige gebieden beperken (Bridge et al., 2013). Volgens Devine‐Wright (2011) levert het 

begrijpen van plaats gehechtheid en emotionele reacties die mensen kunnen hebben op 

energielandschappen een productievere benadering dan de simplistisch benadering van het 

NIMBY-isme, welke later in dit hoofdstuk behandeld zal worden, voor het analyseren van 

conflicten over het energielandschap. 

 

2.7.1.2 Stedelijk VS landelijk 

De mogelijkheden voor het plaatsen van bijvoorbeeld windturbines gaat over het 

algemeen eenvoudiger in landelijke regio’s. Deze landelijke gebieden bieden voldoende ruimte 

voor het plaatsen van windturbines of zonneparken. Tegelijkertijd vormen ze een politiek veld 

dat gemakkelijker te beheren lijkt (Seyfang, Park & Smith, 2013; Kunze & Busch, 2011). Maar 

ook in de stedelijke gebieden is de overloop naar hernieuwbare energie opwek in de laatste 

jaren zichtbaar toegenomen. Gemeenten of regio’s met een lager inwoneraantal per km2 hebben 

vaak meer ruimte voor windmolens of grootschalige zonneweides (van der Steen et al., 2020).  

 

2.7.1.3 Grensgebieden  

Een dilemma dat zich in een energietransitie vaak voordoet is dat het plaatsen van 

windmolens aan de rand van een gemeente, regio of landsgrens vaak als een ideale optie wordt 

gezien. Binnen een nationale energietransitie is dit echter voor het totaal plaatje niet ideaal als 

alle gemeenten of regio’s dit doen. Dit zou de leefbaarheid van deze grensgebieden niet ten 

goede komen. Dit vraagt om boven gemeentelijke of zelfs boven regionale afstemming. Een 
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consequentie hiervan is dat moeilijke vraagstukken naar achter worden geschoven wat de 

uitvoering in de weg kan zitten (van der Steen et al., 2020). Wanneer deze boven regionale of 

gemeentelijke afstemming niet heeft plaats gevonden zal dit ook invloed hebben op het 

realiseerbare aanbod van hernieuwbare energieopwekking binnen gemeenten en regio’s. 

 

2.7.1.4 Matchen van vraag en aanbod 

Om de installatiekosten van hernieuwbare energieprojecten zo laag mogelijk te houden 

is het belangrijk om het aanbod van duurzame energie dicht bij de vraag naar energie te plaatsen. 

Wanneer elektriciteit ver van de vraag wordt opgewekt moet er een grotere afstand worden 

overbrugd. Het gevolg hiervan is dat er een langer netwerk van kabels moet worden aangelegd, 

dat de aanlegkosten van het hele project verhoogt. Ook gaat er meer energie verloren wanneer 

elektriciteit over een langere afstand getransporteerd wordt. In verzorgingsgebieden waar de 

bevolking dun gespreid is en waar de energie dus een grotere afstand moet afleggen, kunnen 

transportverliezen en daarmee de project kosten behoorlijk oplopen (TU Delft, 2015).  

 

2.7.2 Demografische kenmerken 

Terwijl ruimtelijke voorschriften voor het opwekken van hernieuwbare energie worden 

vastgesteld, wordt het begrijpen van de ruimtelijke heterogeniteit van sociaaleconomische 

factoren die deze patronen aansturen, over het hoofd gezien. Dit betekent dat de invloed van 

deze sociaaleconomische factoren niet voldoende worden meegenomen, waardoor het 

vermogen om de ontwikkeling van toekomstig lokaal of regionaal beleid te beïnvloeden beperkt 

blijft (Balta-Ozkan, Yildirim, Connor, Truckell, & Hart, 2021). Daarom is het belangrijk om 

naar de rol van demografische en regionale kenmerken in de regionale acceptatie van 

hernieuwbare energiebronnen te kijken.  

 

Ten eerste worden investeringen in hernieuwbare energie, denk aan gedeeld 

eigenaarschap, over het algemeen gedaan door mensen met een hoog inkomen. Dit komt omdat 

zij de financiële ruimte hebben om zich op een rationeel en traditioneel economische manier te 

gedragen en verwachten een rendement te behalen op hun investering (Schaffer & Brun, 2015).   

Tobler, Visschers & Siegrist (2012) vonden bovendien dat mensen met een hoger 

opleidingsniveau over het algemeen beter geïnformeerd zijn op het gebied van 

klimaatverandering. Kennis van klimaatverandering is volgens Steg et al. (2015) juist een 

belangrijke factor in de energietransitie. Kennis van klimaatverandering en milieuproblematiek 
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houdt verband met meer bezorgdheid over deze problemen en een positievere houding ten 

opzichte van milieubescherming (O'Connor, Bard, & Fisher, 1999; Tobler et al., 2012). 

 

‘Behavioral finance’ onderzoekt investeringsbeslissingen van individuen en stelt dat 

investeerders niet uitsluitend rationele besluitvorming toepassen (Kahneman & Tversky, 2013). 

Demografische kenmerken van deze individu hebben de neiging om de bereidheid om te 

investeren in hernieuwbare energieprojecten te beïnvloeden. Verder beïnvloeden cognitieve 

variabele zoals attitudes ten opzichte van het milieu of kennis de investeringsvoorkeur van het 

individu (Gamel, Menrad & Decker, 2016). 

 

2.7.3 Innovatie 

De afstemming tussen klimaatbeleid en innovatiebeleid moet volgens Alkemade, Marko 

& Negro (2011) worden verbeterd. Als innovatiebeleid consistent is met de doelen van de 

energietransitie, zal het beleid zich moeten focussen op het uit faseren van niet-duurzame 

industrieën. Dit kan gedaan worden door het niet langer ondersteunen van niet-duurzame 

industrieën om zo ruimte te bieden voor nieuwe en duurzamere industrieën. Hiermee kan het 

tempo van de transitie naar een duurzame samenleving versneld worden (Kern & Smith, 2008).   

 

2.7.3.1 Ontwikkelingen 

Een nadeel van hernieuwbare energie is het fluctuerende aanbod van energieaanbod 

door weersomstandigheden. De over geproduceerde elektriciteit, wanneer de wind hard waait 

of de zon fel schijnt, kan niet altijd opgeslagen worden. Een oplossing voor dit probleem komt 

uit de industrie, dit zijn zogenaamde ‘Greenslots’ (Liu, Chen, Bash, Wierman, Gmach, Wang 

& Hyser, 2012). Greenslots houden rekening met de hoeveelheid beschikbare hernieuwbare 

energie die in de nabije toekomst beschikbaar zal zijn en plant de productie op zo’n manier dat 

het hernieuwbare energieverbruik optimaal is. Wanneer het aanbod van hernieuwbare energie 

hoog is vanwege weersomstandigheden zal de productie verhoogd worden. Uit onderzoek bleek 

dat deze manier van efficiënt produceren het verbruik van hernieuwbare energie met 117% kan 

verhogen en de energiekosten met 39% kan verlagen (Goiri, Haque, Le, Beauchea, Nguyen, 

Guitart, & Bianchini, 2015). Het gebruik van greenslots maakt het voor de industrie 

aantrekkelijk om zich dichtbij hernieuwbare energiebronnen te vestigen. Dit zorgt voor het 

verhogen van de voordelen van greenslots. Liu et al. (2012) wijzen erop dat het extra voordelig 

is voor bijvoorbeeld datacentra.  
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2.7.3.2 Investeringsomstandigheden 

In een energietransitie is het belangrijk dat de overheid voor gunstige investering 

omstandigheden zorgt. Voor de uitvoering van duurzame projecten zijn vaak andere 

(commerciële) actoren nodig. Zij zullen alleen toetreden wanneer zij een goede business case 

zien die mogelijkheden biedt voor winst generatie. Hier ligt een ondernemende rol voor de 

overheid in de energietransitie om ervoor te zorgen dat zoekgebieden voor hernieuwbare 

energieprojecten een sterke business case bieden (Mazzucato, 2013). 

 

Stimuleren is een krachtig middel voor lokale klimaat bescherming en vindt 

voornamelijk plaats door het aanbieden van financiële tegemoetkomingen. Deze 

tegemoetkomingen kunnen zowel regio’s als andere actoren stimuleren om het 

verduurzamingsproces te versnellen. Er is echter nog veel onzekerheid over het uiteindelijke 

effect van deze tegemoetkomingen en de beschikbaarheid van financiële middelen om dit te 

stimuleren. In Duitsland verloren gemeenten inkomsten aan bedrijfsbelasting en de vaak 

beperkte financiële middelen maakten het onwaarschijnlijk voor regio’s om vrijwillig 

duurzame initiatieven op te zetten (Bulkeley & Kern, 2006).  

 

Externe financiering is wat betreft het creëren van stimulansen voor partnerschappen 

cruciaal. Via een Triple Helix samenwerking kan een energietransitie worden gedreven door 

een combinatie van expertise, politieke macht, kennis, visie en financiële middelen (Etzkowitz, 

2013). Dat proces moet vervolgens worden ondersteund door een divers aantal activiteiten die 

zijn ontworpen om bewustzijn te bevorderen en om het publiek te betrekken. Bulkeley & Kern 

(2006) ontdekte dat overheden die zich in toenemende mate bezighouden met pogingen om 

externe financiering te verwerven naast hun gemeentelijke begroting, hetzij via EU-projecten, 

hetzij met financiële steun van particuliere samenwerkingspartners, meer betrokken raken bij 

het aansporen van andere actoren om actie te ondernemen. Deze samenwerking verzekert niet 

alleen de uitvoering van eerder overeengekomen maatregelen maar vergroot ook de 

onafhankelijkheid van regio’s bij het plannen van nieuwe projecten. 

 

2.7.4 Bestuurlijke factoren in een transitie 

Een ander vlak waar energieregio’s op verschillen bestaat uit bestuurlijke kenmerken. 

Hoe werken regio’s samen zowel intern als met andere regio’s of zelfs buurlanden? Ook heeft 

de samenstelling van een regio impact op de uitvoering van de energietransitie. Hierna zullen 
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enkelen bestuurlijke factoren besproken worden die van invloed kunnen zijn op de Nederlandse 

energietransitie. 

 

2.7.4.1 Samenwerking in de regio’s 

Volgens Bulkeley & Kern (2006) zijn kwesties van interne integratie belangrijk omdat 

de implementatie van klimaat doelstellingen op lange termijn de coördinatie of centralisatie van 

competenties binnen alle lagen van de overheid vereist. Op deze manier kunnen strategieën en 

doelstellingen worden gerealiseerd en kunnen concrete klimaat maatregelen worden 

geïmplementeerd.  

 

Om de energie transitie soepel te laten verlopen moeten regio’s de samenwerking tussen 

de gemeenten in een regio faciliteren en promoten. Volgens de game theorie komt het vaak 

voor, dat besluitvormers weerstand bieden aan korte termijnmotieven om te “freeriden” op de 

bijdrage van andere gemeenten om een regionaal doel te halen (Von Neumann & Morgenstern, 

1944). Het gevolg hiervan kan zijn dat de samenwerking niet van de grond komt of dat andere 

gemeenten ook hun doel niet halen. Hierdoor verdwijnen niet alleen de wederzijdse voordelen 

van de collectieve goederen, maar verstoort het ook de sociale cohesie binnen een regio. Zo 

kunnen regio’s die hernieuwbare energie technologieën faciliteren, zoals windmolenparken, te 

maken krijgen met lawaai en visuele hinder, terwijl de voordelen zoals betaalbare energie, 

minder CO2 uitstoot energieonafhankelijkheid op nationale schaal worden gedeeld tussen alle 

regio’s (Steg et al., 2015).  

  

De Game Theory is een multi-actor beslissing dilemma waarbij iedere actor moet 

overwegen wat de andere actoren zullen doen (Osborne, 2014). Deze theorie is relevant voor 

de energietransitie omdat het niet behalen van afgesproken doelen door een regio direct effect 

heeft op andere regio’s. Deze regio’s zullen moeten compenseren voor deze zogenaamde 

freerider. Om dit te vermijden zijn verschillende oplossingen denkbaar waar de energie-regio’s 

een rol kunnen spelen. Ten eerste kan een overkoepelende regio werken aan structurele 

oplossingen die de onderlinge afhankelijkheidssituatie veranderen om coöperatief gedrag te 

stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de carpoolbaan op snelwegen in Nederland, die het 

carpoolen stimuleert (Geels, 2007). Ten tweede kan een regio zich richten op het veranderen 

van gedachten en gevoelens onderling tussen de gemeenten. Sociale herkenning in een groep 

heeft laten zien de onderlinge samenwerking te versterken. Gevoelens van groepsidentificatie 

zijn cruciaal wanneer een groep voor een sociaal dilemma staat (Bogaert, Boone & 
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Witteloostuijn, 2012). Ten slotte is er de mogelijkheid tot interventies van derden die een 

constructieve probleemoplossing coördineren (Parks, Joireman & Van Lange, 2013; Van Vugt, 

Roberts, & Hardy, 2007). Het inschakelen van extern advies gaat gepaard met aanzienlijke 

kosten, kosten die niet uitgegeven kunnen worden aan andere middelen om de energietransitie 

te stimuleren (Plaza & Rohlf, 2008).  

 

2.7.4.2 Sturing 

Sturing vanuit de overheid is een doelgerichte activiteit, het wordt gebruikt om iets te 

bereiken. In het geval van een energietransitie lijkt dit vanzelfsprekend en is het bovendien 

bepaald in een (inter)-nationaal klimaatakkoord. Namelijk het realiseren van een 

vooropgestelde doelstelling, in het bijzonder het verlagen van Co2 uitstoot en de overstap naar 

hernieuwbare energie-en warmtebronnen. Tegelijkertijd gaat het bij een energietransitie niet 

alleen om het bereiken van de benoemde doelen. Andere afwegingen die bij een energietransitie 

gemaakt moeten worden zijn bijvoorbeeld; landelijke inpassing, net efficiëntie, 

maatschappelijk draagvlak en financiële haalbaarheid. Bovendien moet er ook rekening worden 

gehouden met andere ruimtelijke vraagstukken zoals woningbouw of mobiliteit (van der Steen, 

Ophoff, van Popering-Verkerk & Koopmans, 2020). Hiermee wordt de energietransitie 

onderdeel van een integrale afweging van het gebruik van schaarse ruimte en middelen.  

 

2.7.4.3 Politieke voorkeur regio 

Hoe groter de steun die er bestaat voor klimaatbescherming onder het politieke 

leiderschap van een stad, hoe sneller het wordt erkend als een hoofddoelstelling in alle 

activiteiten van de overheid (Bulkeley & Kern, 2006). Personen aan de rechter kant van het 

politieke spectrum en degene die de nadruk leggen op individuele autonomie in plaats van 

collectieve samenwerking zullen eerder klimaatverandering en de kennis rondom de 

milieuproblematiek ontkennen (Costa & Kahn, 2013; Kahan, Jenkins‐Smith & Braman, 2011). 

Dit terwijl Steg, Perlaviciute & van der Werff, (2015) aangeven dat het erkennen van het 

klimaatprobleem een positieve invloed heeft op het succesvol verlopen van een energietransitie. 

 

2.7.5 Draagvlak van een energietransitie 

 Een andere cruciale factor voor het succesvolle verloop van de energietransitie is het 

maatschappelijk draagvlak. De publieke opinie is een belangrijke factor bij de overweging van 

zoekgebieden of concrete locaties. De steun voor de energietransitie in Nederland relatief erg 
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hoog, maar wanneer plannen concreet worden blijkt de steun af te nemen. Een bekend 

voorbeeld is het plaatsen van windmolens bij IJburg in het progressieve Amsterdam (Bemmel, 

2021). 

 

2.7.5.1 Publieke opinie 

Veranderingen in het energiebeleid en energiesystemen zullen naar alle 

waarschijnlijkheid niet uitgevoerd worden wanneer ze publieke steun tekortkomen (Steg et al, 

2015). Daarom speelt de publieke opinie een cruciale rol in de Nederlandse Regionale 

Energiestrategieën. De behoefte van regio’s om het draagvlak voor het implementeren van 

hernieuwbare energiebronnen onder burgers te verhogen dwingt de regio’s om burgers bij het 

proces te betrekken (Bulkeley & Kern, 2006). Hecher, Vilsmaier, Akhavan & Binder (2016) 

Toonden aan dat een transitie wordt gedreven door een combinatie van expertise, politieke 

macht, visie en financiële middelen. Dat proces moet vervolgens worden ondersteund door een 

divers aantal activiteiten die zijn ontworpen om bewustzijn te bevorderen en om het publiek te 

betrekken. Zonder de steun van inwoners kan de uitvoer vertraagd worden of zelfs helemaal 

niet doorgaan.  

 

Een bekend principe dat veel wordt gebruikt wanneer het over draagvlak gaat is “not in 

my backyard” ofwel NIMBY (Musall & Kuik, 2011). Een onderdeel van het NIMBY-concept 

is de nabijheidshypothese die stelt dat mensen die het dichtst bij een windpark wonen er het 

meest tegen zijn. Verschillende onderzoeken betwisten deze hypothese echter en hebben zelfs 

het tegenovergestelde gevonden. Warren, Lumsden, O'Dowd & Birnie (2005); Krohn & 

Damborg (1999) vonden dat inwoners die het dichtst bij een windmolenpark wonen de parken 

juist het meest steunen. Dit principe wordt ook wel het omgekeerde NYMBY-syndroom 

genoemd (Warren et al., 2005). Sommige wetenschappers wijzen naar studies die uitwijzen dat 

de publieke opinie positiever wordt wanneer een project is afgerond. Gipe (1995) liet 

bijvoorbeeld zien dat lokale acceptatie voor een windturbine in Nederland in eerste instantie 

nog afnam tijdens de bouw maar juist weer groeide nadat de bouw van de windturbine klaar 

was. Het NIMBY-concept wordt gebruikt om de veronderstelde spanning tussen de publieke 

steun en de lokale weerstand tegen hernieuwbare energiebronnen te illustreren (Musall & Kuik, 

2011). Hoewel klimaatverandering bij veel burgers hoog op de politieke agenda staat blijft de 

lokale weerstand tegen het plaatsen van met name windturbines sterk (Bemmel, 2021). Dit is 

een van de redenen waarom er in veel landen voor regionaal energiebeleid gekozen wordt om 
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zo het draagvlak te vergroten (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2019). 

 

2.7.5.2 Publieke participatie 

Inwoners accepteren eerder energiebeleid en veranderingen in de energiesystemen 

wanneer ze geloven dat het besluitvormingsproces eerlijk is en wanneer ze voelen dat ze 

voldoende bij de besluitvorming worden betrokken en dat hun opinie wordt meegenomen 

(Perlaviciute & Steg, 2014). Soms krijgen inwoners echter de kans om hun mening te delen, 

terwijl deze meningen uiteindelijk niet mee worden genomen in de besluitvorming. Dit kan 

uiteindelijk negatievere gevolgen hebben voor de publieke steun dan wanneer er geen 

participatiemogelijkheid was toegepast. Als dit gebeurt wordt het vertrouwen in de uitvoerende 

partijen kleiner en het verzet tegen de besluitvorming groter (Steg et al., 2015).  

  

2.7.5.3 Gedeeld eigenaarschap 

De aanvaardbaarheid van energiebeleid hangt niet alleen af van de baten, kosten en 

risico’s. Het hangt ook af van de manier waarop deze baten, kosten en risico’s over de betrokken 

groepen verdeeld worden. De energietransitie kan als oneerlijk worden beschouwd wanneer 

bepaalde groepen in de samenleving de meeste kosten moeten dragen, terwijl ander groepen 

vooral profiteren (Schuitema & Jakobsson Bergstad, 2012).  

 

Een manier om burgers meer te betrekken is het opzetten van projecten met gedeeld 

eigenaarschap bij bijvoorbeeld de aanleg van wind- of zonne-parken. Deze projecten worden 

gezien als een belangrijk middel om het verzet en protest te vermijden en om burgers mee te 

laten profiteren van duurzame projecten. Individuen kunnen bovendien financieel 

gecompenseerd worden voor de ondervonden hinder door hernieuwbare energieprojecten. Zo 

kunnen projectontwikkelaars een lokaal fonds opzetten om zo de energierekening voor 

omwonende te verlagen en de lokale economie te stimuleren (Walker, Wiersma & Bailey, 

2014). Het opzetten van collectieve en lokale voordelen voor een gemeenschap worden door 

individuen minder gezien als een poging tot omkoping dan individuele financiële compensatie 

(Ter Mors, Terwel & Daamen, 2012). Volgens Krueger, Parsons & Firestone (2011) speelt de 

hoogte van een compensatie een minder grote rol bij de acceptatie wanneer dit in lokale fondsen 

terecht komt. Maar dit kan ook averechts werken wanneer een compensatie wordt opgevat als 

een poging tot omkoping van lokale steun (Ter Mors et al., 2012; Walker et al., 2014). 
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2.8 Conceptueel model 

In dit hoofdstuk is de basis gelegd voor het beantwoorden van de twee hoofdvragen. 

Eerst zijn er enkele transitie- en governance theorieën besproken. Deze theorieën geven inzicht 

in de mogelijke bestuursvormen in een transitie en worden gebruikt om de voor- en nadelen 

van het decentraliseren van de energieopgave in kaart te brengen. Vervolgens gebruikt dit 

onderzoek de “GOST” theorie van Coenen en Truffer (2012) die zich focust op de geografie, 

wat is de rol van context specifieke factoren, schaal en ruimte binnen een transitie. Een transitie 

kan niet op iedere locatie op dezelfde manier worden uitgerold. Om deze eventuele regionale 

specifieke factoren in kaart te brengen gaat dit onderzoek verder onderzoek doen naar de 

regionale diversiteit a.d.h.v. diverse regionale eigenschappen. Met het verzamelen van al deze 

informatie zal dit onderzoek proberen de volgende twee hoofdvragen te beantwoorden: 

 

I- In hoeverre draagt de onderverdeling van Nederland in 30 energieregio’s bij aan het 

behalen van de in het klimaatakkoord opgestelde doelen voor 2030? 

II- In hoeverre kunnen regionale eigenschappen van de 30 RES-regio’s in Nederland de 

verschillen in het aanbod van hernieuwbare energieopwekking in de opgestelde Regionale 

Energie Strategieën verklaren? 

De bestuurlijke legitimiteit van de decentralisatie van de energieopgave wordt in dit 

onderzoek a.d.h.v. regionale diversiteit en transitie en governance theorieën besproken. D.m.v. 

het GOST-concept van Coenen en Truffer (2012), wordt vervolgens een verbinding gelegd 

tussen de transitie en governance theorieën met de regionale diversiteit. Volgens Coenen en 

Truffer (2012) speelt de regionale context een cruciale rol in een duurzame transitie en is een 

transitie niet efficiënt centraal te organiseren zonder rekening te houden met regionale 

diversiteit. Op basis van de literatuur uitgegaan van een wederzijds verband tussen de 

gebruikten transitie en governance theorieën met de regionale diversiteit. De theorieën en 

concepten hebben effect op met name procesmatige regionale diversiteit en de regionale 

diversiteit heeft vervolgens invloed op de invulling van deze theorieën. In Figuur 6 staat het 

conceptueel model wat de basis van dit onderzoek vormt.  
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Figuur 6: Conceptueel model 
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3 Methodologie 

3.1 Introductie  

De in dit onderzoek opgestelde onderzoeksvragen hebben tot verschillende keuzes 

geleid wat betreft de uitvoering van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden deze keuzes, 

methoden en technieken verder toegelicht. 

 

3.2 Onderzoeksopzet 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvragen is het onderzoek als volgt 

vormgegeven. In de eerste fase is er gekeken naar de energietransitie in Nederland en is deze 

in de Europese context geplaatst. Vervolgens kijkt dit onderzoek verder naar de voor- en 

nadelen van het verdelen van de opgave van de Nederlandse energietransitie over 30 

energieregio’s.  Een onderdeel hiervan is de regionale diversiteit van de regio’s als een 

mogelijke verklaring voor het verschil in het duurzame energie aanbod van de 30 energieregio’s 

in Nederland. Deze regionale eigenschappen worden vervolgens gebruikt om de tweede 

onderzoeksvraag te beantwoorden.  

 

Een van de doelen van dit onderzoek is om de regionale diversiteit van de 30 RES-

regio’s, die mogelijk het verschil in aanbod van hernieuwbare energie verklaren, te 

identificeren. Hierdoor kan dit onderzoek eventuele knelpunten identificeren en kunnen regio’s 

van elkaar leren. Hiermee wil dit onderzoek de opgave van de energietransitie in Nederland 

stimuleren en de RES-regio’s ondersteunen bij het realiseren van hernieuwbare 

energieprojecten. Om dit te kunnen leveren kijkt dit onderzoek naar welke regionale 

eigenschappen een rol kunnen spelen in het opwekken van hernieuwbare energie. Ook kijkt dit 

onderzoek naar de afwegingen die genomen zijn door de 30 verschillende regio’s bij de 

totstandkoming van de concept-RES. In bijlage 3 is een tabel opgenomen met de 

bronvermelding van de 30 concept-rapporten.  

 
3.3 Data verzameling 

 Ten eerste is het belangrijk om te onderzoeken wat de literatuur over dit 

onderwerp zegt. De gevonden literatuur vormt de basis van dit onderzoek en wordt gebruikt om 

beide onderzoeksvragen te beantwoorden. Aanvullend op deze literatuurstudie zijn er in totaal 

12 interviews afgenomen; 10 met procesmanagers van 10 arbitrair geselecteerde RES-regio’s 

en twee met themaexperts van Royal HaskoningDHV. Ten slotte zijn er data verzameld d.m.v. 
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een enquête, analyseren van de 30 Concept-RES rapporten en door het bijwonen van een 

tweetal conferenties omtrent de RES. Vanwege de omvang van de onderzoeksgroep, de 30 

RES-regio’s, is er in dit onderzoek gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode om 

antwoord te krijgen op de opgestelde onderzoekvragen. 

  

3.3.1 Documentanalyse 

 Om een overzicht te verkrijgen van de concept-RES’en van de 30 regio’s zijn de 30 

rapporten naast elkaar gelegd. Dit is gedaan om een inzicht te krijgen welke keuzes al dan niet 

gemaakt zijn in het proces. Bovendien is het een manier om het aanbod voor het opwekken van 

hernieuwbare energie binnen de regio’s verder te bestuderen en uit een te zetten. Naast de 

concept-RES rapporten zijn ook beleidsdocumenten, aanbevelingen en strategische plannen 

bestudeerd om een overzicht van de regio’s te schetsen. Een overzicht van de 30 Concept-RES 

verslagen is terug te vinden in bijlage (1). 

 
3.3.2 Interviews 

 Voor dit onderzoek was het van belang om gesprekken te voeren met enkele 

themaexperts en met procesmanagers van RES-regio’s die betrokken waren hebben bij het 

opstellen van een concept-RES. Zij weten immers wat er speelt en tegen welke problemen 

regio’s zijn gelopen of waar ze voor regio’s in de toekomst hindernissen zien. Op deze manier 

is het mogelijk geweest voor dit onderzoek om in een vroeg stadium kennis en informatie te 

verzamelen. Aanvullend op deze interviews zijn er twee conferenties over de RES geweest waar 

onderlinge samenwerking en bestuurlijke knelpunten van de RES besproken werden. In tabel 1 

staan de conferenties en de datum waarop deze gehouden werd. 

 
Tabel 1: Bijgewoonde conferenties 

Conferentie: Datum: 

Atelier windenergie op en rondom de Veluwe 30 maart 2021 

Minister van ruimte gezocht 20 april 2021 

 

 De informatie afkomstig uit de interviews en de conferenties wordt in dit onderzoek 

gebruikt om voorbeelden te schetsen en om een inzicht te krijgen in een regionale aanpak. In 

tabel 2 staan de regio’s waarvan de procesmanagers zijn geïnterviewd. Dit onderzoek heeft de 

procesmanagers van de volgende regio’s geïnterviewd. 
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Tabel 2: Interviews 

Interviews met programmamanagers van RES-regio’s 

- Arnhem-Nijmegen - Noord-Holland Noord 

- Drechtsteden - Rivierenland 

- Friesland - Rotterdam-Den-Haag 

- Hart van Brabant - West-Brabant 

- Noord-Holland Zuid - Zeeland 

 

3.3.3 Enquête 

 Om de verschillende keuzes en afwegingen die door de RES-regio’s zijn gemaakt in 

beeld te krijgen is er in dit onderzoek voor gekozen om een aanvullende enquête op te stellen. 

De onderwerpen die in het theoretisch kader naar voren zijn gekomen, zijn in de enquête 

verwerkt. Het voordeel van een enquête is dat geënquêteerde (in dit geval de RES-regio’s) met 

precies dezelfde vragen werken. Dit maakt het vervolgens eenvoudiger om de antwoorden met 

elkaar te vergelijken. Ook is een enquête een manier waarop je een grotere groep respondenten 

kan benaderen en kan betrekken in je onderzoek. Het nadeel is echter dat een enquête vaak niet 

alle mogelijke antwoordopties dekt en dat het verschillend geïnterpreteerd kan worden door de 

respondenten. Bovendien ben je afhankelijk van de bereidheid van de respondenten om een 

enquête in te vullen. Enquêtes worden voor veel onderzoeken gebruikt daarom dreigt er enquête 

moeheid, dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat respondenten minder bereid zijn om een 

enquête in te vullen. Dit is in dit onderzoek ook het geval geweest, in de discussie gaat dit 

onderzoek hier verder op in. In bijlagen (2) is de gebruikte enquête terug te vinden. 

 

3.4 Data-analyse en resultaatverwerking 

 De data die in dit onderzoek zijn verzameld worden vervolgens gebruikt om de 

hoofdvragen te beantwoorden. Aan de hand van voorbeelden, beschrijvende statistieken en 

ervaringen zal dit onderzoek een schets maken van de Nederlandse energietransitie en de keuze 

om deze opgave te verdelen over 30 energieregio’s. Hiernaast zal dit onderzoek enkele 

aanbevelingen doen aan (nationale) beleidsmedewerkers omtrent de aanpak van de nationale 

energieopgave.  
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4 Regionale Energie Strategieën  
In dit hoofdstuk zullen de Nederlandse Regionale Energiestrategieën worden 

geïntroduceerd en verder toegelicht. Eerst wordt de totstandkoming van de RES-regio’s 

besproken om vervolgens een beeld van de Concept-RES’en te geven. Daarna wordt het 

tijdspad van de RES tot 2030 behandeld. Tenslotte worden de actoren die betrokken zijn bij de 

totstandkoming van RES’en besproken. Dit hoofdstuk is van belang om een beter begrip te 

krijgen van de RES en het proces.  

 

4.1 De RES 

De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot 

regionale keuzes voor de opwekking van duurzame energie en de daarvoor benodigde opslag 

en energie-infrastructuur. Bovendien is de RES een manier om de samenwerking tussen alle 

regionale partijen te organiseren, zoals maatschappelijke organisaties, netbeheerders en 

overheden. De opgestelde RES is een product waarin staat beschreven welke strategie de regio 

hanteert om regionaal opgestelde energiedoelstellingen te bepalen en uit te voeren voor 2030, 

met een doorkijk naar 2050. Hiermee is de RES een voorbereiding op de uitvoer van concrete 

duurzame energieprojecten (Generation.Energy, 2021).  

 

Om de energiedoelstelling te behalen heeft de Nederlandse overheid de decentralisatie 

van de opgave verspreid over energieregio’s opgenomen in het klimaatakkoord. De gemeenten 

waren vrij om zelf regio’s te vormen. In het proces van regiovorming waren de precieze 

vervolgstappen van de RES-procedure nog niet volledig uitgesproken. Uit angst dat regio’s in 

Nederland net als in Duitsland zelf energieneutraal dienen te zijn in 2050 koos de gemeente 

Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld ervoor om een eigen regio te vormen en zich niet te voegen 

bij de regio Zeeland, wat voor de hand had gelegen. Goeree-Overflakkee was al actief bezig 

met het opwekken van hernieuwbare energie uit zon of wind voordat de RES werd 

geïntroduceerd. De gemeente was bang dat met het aansluiten van Goeree-Overflakkee bij de 

RES-regio Zeeland, de gemeente extra lasten op haar schouders zou krijgen om te compenseren 

voor de gemeenten die minder ver waren met het opwekken van hernieuwbare energie (Goeree-

Overflakkee, 2020).  
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Uiteindelijk zijn er dus 30 RES-regio’s gevormd die ieder aan de slag zijn gegaan met de 

complexe opgave van de Nederlandse energietransitie. Op kaart 1 is de uiteindelijke indeling 

van de regio’s te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse RES aanpak is ontworpen om voor een praktische, herkenbare strategie 

te zorgen die dicht bij huis de uiterst ingrijpende energietransitie concreet vormgeeft. Het is 

belangrijk dat een regio een zekere schaalgrote heeft en tegelijk dicht bij de burger staat 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019).  Op deze manier kunnen 

inwoners actief worden betrokken bij het RES-proces. Deze burgerparticipatie is cruciaal voor 

het draagvlak dat nodig is in een energietransitie (Steg et al, 2015). 

 

Kaart 1: De 30 RES-regio's 

Data: NP RES (2021) 
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4.2 Totaal aanbod 

In de analyse van het PBL (2021) kwam naar voren dat het aanbod gedaan door de 30 

RES-regio’s in de concept-RES’en bij elkaar opgeteld goed is voor een opwekking van 52 TWh 

hernieuwbare elektriciteit in 2030. Dit is een stuk meer dan het vooraf gestelde doel van 35 

TWh. Zoals te zien in figuur bestaat het bod uit een deel huidig (reeds gerealiseerde projecten), 

pijplijn (vergunde projecten) en ambitie. Om het doel van 35 TWh te halen zijn de huidige 

projecten + projecten in de pijplijn nog niet voldoende. Om dit doel te realiseren moet dit 

worden aangevulde met nieuwe nog te realiseren projecten. Ondanks het hoge totaal aanbod 

waarschuwt het PBL (2021) de regio’s dat ze er nog niet zijn en dat ze door moeten pakken met 

het realiseren van ambities. Ook bestaat het deel ambitie in sommige regio’s nog niet uit 

concrete zoekgebieden of zijn niet alle afwegingen meegenomen bij het zoeken naar 

zoekgebieden. Daarom is de verwachting dat het aanbod van 52TWh niet gehaald zal worden. 

In hoofdstuk 7 van dit onderzoek wordt verder op de al dan niet gemaakte afwegingen van de 

30 regio’s ingegaan.  
 

Figuur 7: Verdeling gezamenlijk aanbod energieregio’s 

 
Bron: PBL (2021) 

 

In figuur 8 staat het totaal aanbod van hernieuwbare energieopwekking in 2030 per 

regio. Het totaal aanbod van de 30 regio’s rijkt van 0,233 TWh in Drechtsteden tot 5,7 TWh in 

Groningen. Opvallend is dat slechts 7 regio’s verantwoordelijk zijn voor de helft van het totale 

aanbod in 2030. Deze regio’s hebben samen de ambitie om 26,9 TWh elektriciteit uit 
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hernieuwbare energie te genereren in 2030. Hiermee voorzien zij in 77% van de opgave van 35 

TWh in 2030.  

 

Wanneer het aanbod van de 30 concept-RES’en wordt gecorrigeerd voor de oppervlakte 

van de regio is te zien dat de verschillen tussen het aanbod van de regio’s kleiner zijn, dit is te 

zien in figuur 9. Ondanks de kleinere verschillen wekt de regio met de grootste productie 

elektriciteit uit hernieuwbare energie (Flevoland) 450% meer op per 100km2 dan de regio met 

de laagste opwek per 100km2 (Friesland). Om de oorspronkelijke opgave van 35 TWh te halen 

moet er over heel Nederland (+-35000km2) 0,10 TWh per 100km2 opgewekt worden. Slechts 

4 regio’s hebben een aanbod gedaan van minder dan 0,10 TWh per 100km2. 

 

 

4.3 Tijdspad 

 Op 1 juli 2021 hebben de 30 regio’s een definitief rapport in ingeleverd; de RES 1.0. 

Deze zal vervolgens om de twee jaar worden geëvalueerd. Om het doel van de 35 TWh 

duurzame energie in 2030 te realiseren moet er echter haast gemaakt gaan worden. De deadline 

voor vergunning van projecten die voor 2030 gerealiseerd worden is in 2025. Dit komt deels 

door de realisatietijd en deels door het aflopen van de Stimuleringsregeling Duurzame 

Bron: Persoonlijke data, zie Bijlage 1 Bron: Persoonlijke data, zie bijlage 1 

Figuur 8: Aanbod in TWh  per regio Figuur 9: Aanbod in TWh per regio per 100 km2 



 39 

Energieproductie (SDE) in 2025. De SDE is voor veel projecten cruciaal om financieel haalbaar 

te zijn, in paragraaf 7.5 gaat dit onderzoek verder in op de SDE.  

 

Naast dat de RES’en bezig zijn met de doelstellingen in 2030, kijken ze ook naar de 

energietransitie op de lange termijn. In 2050 moet het Nederlandse energieverbruik namelijk 

voor 100% afkomstig zijn uit duurzame energiebronnen. Met deze doorkijk is de RES een lastig 

speelveld waar beleidsmakers op de korte termijn resultaat moeten boeken (om de twee jaar een 

nieuwe versie van de RES), en tegelijkertijd op de lange termijn moeten denken over lange 

termijn investeringen.  

 

4.4 Integrale afweging 
Naast de energietransitie spelen er in Nederland nog een aantal andere grote 

(ruimtelijke) opgaves, denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, de woningmarkt, stikstofproblematiek, 

biodiversiteit, landbouwtransitie en klimaatadaptatie. Volgens Berno Strootman 

(Generation.Energy, persoonlijke communicatie, 24 april 2021) moeten we deze grote opgave 

niet in termen van moeten beschouwen maar in termen van kunnen en kansen. Nederland moet 

de transitie gebruiken om het land rijker, hechter en schoner te maken. Transitie is hier een 

middel geen doel, het is een instrument om aan Nederland te sleutelen. 

 

“We hebben niet de ruimte, noch het geld en de tijd om opgaven los van elkaar te 

adresseren” – Berno Strootman (24 april 2021). 

 

Het klimaatakkoord is volgens Berno Strootman bovendien sectoraal. Gemeenten kijken 

naar zoekgebieden waar de transitie het minste pijn doet. Dit levert niet de kwaliteit op die 

gewenst is voor Nederland. Daarom moeten de opgaves onderling verbonden worden en 

integraal afgewogen, hiervoor is de regionale schaal heel geschikt. Bijvoorbeeld regio Hart van 

Holland is al vroeg begonnen met samenwerken om de energieopgaven te verbinden aan 

bouwopgave en de infrastructuuropgave (Hart van Holland, 2021).  

  

4.5 Stakeholder analyse  

In deze paragraaf wordt verder gekeken naar de verschillende actoren die een rol spelen 

in de Nederlandse energietransitie. Het proces van de energietransitie is afhankelijk van de 

samenwerking tussen alle betrokken actoren om zo een duurzame transitie te bewerkstelligen 
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(Trencher, Yarime & Kharrazi, 2013). In deze stakeholder analyse komen alle stakeholders 

aanbod die volgens de Multi level governance benadering via verticale coördinatie werken aan 

de opgave (Hooghe en Marks, 2003). Mazzucato (2013) vindt echter dat de staat een leidende 

rol dient in te nemen om de ambitieuze klimaatdoelen te bereiken. In haar boek “The 

entrepreneurial state” wijst Mazzucato op eerdere transities zoals de IT-revolutie uit de jaren 

90 die zonder een sterke en actieve overheid niet zo ingrijpend of innovatief zou zijn geweest 

als dat het nu is. Echter, steeds vaker bestaat er een wederzijdse afhankelijkheid tussen 

overheden, bedrijven, burgers en andere maatschappelijke instanties bij het vormen en 

uitvoeren van overheidsbeleid (Klijn & Koppenjan, 2016). In het vervolg van deze paragraaf 

zullen de actoren die betrokken zijn bij de Regionale Energiestrategieën besproken worden.  

4.5.1 Nationale overheid  

De staat wordt vaak gezien als een brug tussen de economie en maatschappij binnen de 

politicologie (Weber, 1978). In het debat over een Co2 neutrale economie wordt veel nadruk 

gelegd op de rol van de Rijksoverheid als de belangrijkste actor die de voortgang van de transitie 

zal beheren, mogelijk maken en faciliteren dit doet zij door haar verbindende capaciteiten om 

belangrijke actoren samen te brengen, transitieplannen op te stellen en deals te sluiten (Newell, 

2019). Ondanks de kritiek op de efficiëntie en effectiviteit van de staat in de afgelopen jaren 

van een overheersende neo-liberale ideologie in Nederland, wordt de rol van de staat 

heroverwogen in zowel politieke kringen als in de wetenschap van duurzame transities (Grin, 

Rotmans & Schot, 2010). Net als Johnstone & Newell (2018) zien Grin et al. (2010) een 

sleutelrol voor de staat in de energietransitie. Door de behoefte aan een actieve autoriteit om 

bindende beslissingen te nemen die niet door de markt kan worden genomen moet de staat de 

leiding in de transitie nemen. Om de kans op een succesvolle energietransitie te vergroten dient 

de staat een goed op elkaar afgestemde coördinatie binnen alle niveaus van de overheid te 

realiseren (Lamperti, Mazzucato, Roventini & Semieniuk, 2019). De rol van de staat met 

betrekking tot transities kan variëren van het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling en 

innovatie in zijn omgevingsvorm (Mazzucato, 2013), tot het gebruik van economische- en 

beleidsinstrumenten (Newell, 2019). 

 

De Nederlandse Rijksoverheid heeft ervoor gekozen om de gestelde doelen ten opzichte 

van de hoeveelheid opgewekte energie in 2030 decentraal te organiseren met daarboven een 

overkoepelende organisatie die het proces in de regio’s coördineert; het Nationaal Programma 

RES (NP RES). De Nederlandse energietransitie is dus “bottom up” georganiseerd (Corfee-
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Morlot et al., 2009), maar de overheid speelt wel een belangrijke rol in het stellen van 

prioriteiten en doelen. Via verschillende subsidieregelingen kan de overheid bovendien 

duurzaam energiegebruik stimuleren of projectontwikkelaars ondersteunen bij het realiseren 

van bijvoorbeeld wind- of zonneparken.  

 

4.5.2 De Provincie 

 De provincie speelt een vooral faciliterende rol in het RES-proces. De provincie kan er 

zelf voor kiezen al dan niet actief mee te werken of te sturen bij de totstandkoming van de 

strategieën. De rol van de provincie wordt belangrijker naarmate de plannen richting de 

uitvoering gaan. En met de provinciale omgevingsvisie heeft de provincie het middel om in te 

spelen op de energietransitie. Sommige regio’s bestaan volledig uit een provincie, denk 

bijvoorbeeld aan Groningen, Flevoland en Friesland. Ander provincies zijn weer verdeeld over 

meerdere regio’s zoals bijvoorbeeld Gelderland waarbinnen 7 energieregio’s vallen.    

 
4.5.3 De RES-regio 

De Nederlandse energietransitie is verdeeld over 30 Regio’s. Deze regio’s zien ieder 

zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een energiestrategie. De 30 strategieën moeten 

samen een vermogen van 35 TWh aan duurzame elektriciteit opleveren.  

 

De RES-regio’s zijn van onderop gevormd, gemeentes mochten zelf de verdeling van 

regio’s bepalen. Bij het vormen van de RES-regio’s waren slechts twee voorwaarden 

verbonden. Ten eerste diende elke gemeente in een regio te zijn opgenomen en ten tweede 

moesten de regio’s geen provinciegrenzen overschrijden. Dit laatste is in elke regio gelukt 

behalve in de regio Food Valley die zich op de grens tussen de provincie Utrecht en Gelderland 

bevindt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2019).  Deze bottom-up 

gevormde regio’s geven op hun eigen manier invulling aan de doelen voor het grootschalig 

opwekken van duurzame energie op land. Formeel zijn de RES-regio’s geen bestuurlijke 

entiteit. Daarom vinden de borging en besluitvorming plaats in de Provinciale Staten, 

gemeenteraden en het algemene bestuur van het waterschap (van der Steen et al., 2020).Verder 

staat het de Regio’s vrij een keuze te maken in de manier waarop ze de transitie invulling geven, 

wel is er van uit het Nationaal Programma RES een handreiking geschreven die de regio’s 

ondersteunt in het proces. Binnen een RES-regio werken gemeenten, particuliere bedrijven, 

netbeheerders, provincies, inwoners en waterschappen samen om tot een maatschappelijk breed 

gedragen aanbod te komen.  
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4.5.4 De gemeenten 

De gemeenten spelen een belangrijke rol in het RES-proces. Ze zijn betrokken bij de 

totstandkoming en moeten uiteindelijk de uitvoering van de RES’en realiseren. De regio’s 

verschillen in grote qua oppervlak maar ook qua aantal gemeenten die betrokken zijn en het 

aantal inwoners, zo zijn er enkele regio’s met meer dan 20 gemeenten maar ook twee regio’s 

die slechts uit een gemeente bestaan. 

 

4.5.5 Netbeheerders 

Netbeheerders spelen een belangrijke rol in de RES’en. Zij nemen het technische aspect 

van de duurzame energieopwekking op zich. Er zijn zeven netbeheerders in Nederland die elk 

verantwoordelijk zijn voor een ander deel van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk (Kaart 2). 

Binnen regio’s kunnen meerdere netbeheerders actief zijn. De nieuwe zoekgebieden hangen 

sterk af van de beschikbare netcapaciteit. In de concept-RES’en zijn netbeheerders nog 

onvoldoende betrokken, zo concludeerde het PBL (2021). In 60% van de regio’s kan het 

elektriciteitsnet het aanbod in de concept RES’en niet aan. De netbeheerders moeten in het 

proces aangeven waar kansen liggen en samen met gemeenten en provincies zorgen voor 

oplossing omtrent toekomstige knelpunten op het net.  
 

Kaart 2: De zeven netbeheerders in Nederland 

 
Bron: Energievergelijk.nl 
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4.5.6 Particulieren bedrijven 

 Particulieren bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen door innovaties maar ook 

d.m.v. vergroeningsprocessen of investeringen in lokale duurzame initiatieven. Grote bedrijven 

zoals het chemiebedrijf Chemelot in Zuid-Limburg zijn ook groot elektriciteit afnemer en 

grondbezitter, hiermee kunnen zij ook een grote rol spelen bij het vinden van eventuele nieuwe 

locaties voor zonnepanelen of windturbines.  

 

4.5.7 De inwoners 

 Ten slotte spelen inwoners van RES-regio’s ook een belangrijke rol. Zij worden bij het 

proces betrokken d.m.v. inspraak avonden of andere participatiemogelijkheden. De inwoners 

zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak, wanneer het draagvlak laag is bestaat er de kans 

dat projecten niet gerealiseerd zullen worden of dat de procedures lang zullen duren door 

aangespannen rechtszaken. Dus zonder de participatie van inwoners zal het realiseren van de 

doelen van de energietransitie voor de regio’s lastig worden. Gamel, Menrad & Decker (2016) 

lieten zien dat individuen, als investeerders in duurzame energieprojecten, een belangrijke rol 

spelen in de Duitse energietransitie. 

 

4.5.8 Andere actoren 

Buiten de eerdergenoemde stakeholders moet er volgens de procesmanager van de regio 

Noord-Holland Noord ook rekening gehouden worden met andere actoren zoals boeren, 

milieuorganisaties en andere grootgrondbezitters zoals waterschappen. Deze partijen hebben 

immers veel grond in bezit en kunnen hier mee een grote rol spelen in de Nederlandse 

energietransitie. Bovendien zijn deze partijen belangrijk voor het leggen van verbindingen met 

andere belangrijke ruimtelijke vraagstukken zoals biodiversiteit en de landbouwtransitie 

(Noord-Holland noord, persoonlijke communicatie, 7 april 2021). Het combineren van de 

kennis, expertise en ervaringen van al deze actoren zal vervolgens gecombineerd worden 

binnen een RES en leiden tot een aanbod van potentiele duurzame energieopwek.  
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Figuur 10: Verdeling stakeholders regio Foodvalley 

 
Bron: Concept-RES Foodvalley (2020) 

 
 In dit hoofdstuk is een eerste introductie van de RES-regio’s en de participerende 

actoren geschetst. Hiermee geeft dit hoofdstuk een eerste inzicht in het proces en in de 

decentralisatie van de energieopgave in Nederland. In het volgende hoofdstuk zal er gekeken 

worden naar de energietransitie in andere landen. Hiermee wordt de Nederlandse 

energietransitie in context geplaatst en wordt de aanpak van andere landen geanalyseerd om 

een inzicht te krijgen in mogelijke ontwikkelingen binnen een energietransitie.   
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5. Context  
In dit hoofdstuk wordt de Nederlandse Energietransitie in internationale context 

geplaatst. Eerst wordt een algemeen beeld gegeven van het Europese beleid en de Europese 

Green New Deal. Vervolgens gaat dit hoofdstuk verder in op de energietransitie in Duitsland 

en Denemarken, twee koplopers in Europa als het gaat om de transitie naar hernieuwbare 

energiebronnen.   

 

Nederland is niet het enige land dat bezig is met de transitie van een samenleving 

gebaseerd op fossiele brandstof naar een samenleving gebaseerd op hernieuwbare energie. Ook 

in andere landen is deze transitie reeds ingezet. Verschillende landen en ook de Europese Unie 

hebben beleid ontwikkeld om de energietransitie in goede banen te leiden. Zoals te zien in 

figuur 11 ligt het percentage dat Nederland aan hernieuwbare energie opwekt net onder het 

gemiddelde van Europa. Let wel de percentages in figuur 11 zijn inclusief energieopwekking 

op zee, dit wordt in de RES niet meegenomen. In de volgende sub-paragrafen zullen enkele van 

de vooroplopende landen en het Europees energiebeleid besproken worden. 

 
Figuur 11: Opwek hernieuwbare energie in Europa, 

 
Bron: EMBER (2021) 
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5.1 De Europese Unie 

In 2007 werd het eerste Europese energie beleidsplan aangenomen. De drie 

belangrijkste pijlers van dit plan waren; betrouwbaarheid, duurzaamheid en 

concurrentievermogen. De liberalisatie van de Europese energiemarkt moest monopolies van 

energieleveranciers voorkomen en meer competitie in de energiemarkt teweegbrengen 

(Langsdorf, 2011). Binnen de EU wordt het publiek-private partnerschap aangemoedigd en 

gestimuleerd. Net als de (inter) nationale samenwerking tussen steden om op die manier kennis 

te delen op het gebied van CO2-reductie (Bulkeley, Broto, Hodson & Marvin, 2011).  

  

Op 11 december 2019 presenteerde Frans Timmermans namens de EU de Europese 

Green Deal. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het optekenen van een eerste Europese 

klimaatwet. Hierin wordt vastgelegd dat de EU in 2050 volledig Co2 neutraal moet zijn. 

Aangezien dat landen en regio’s binnen de EU vanuit verschillende posities starten, komt de 

commissie met een mechanisme voor een rechtvaardige transitie. Voor dit zogenaamde “Just 

Transition Fund” is 100 miljard € uitgetrokken om regio’s te ondersteunen die nog zwaar 

afhankelijk zijn van fossiele energievoorziening (Europese Green Deal, 2021). Hiermee erkent 

de EU dat een transitie niet op iedere plek hetzelfde uit te rollen is. Deze aanpak is hiermee in 

lijn met het conceptuele kader van Coenen & Truffer (2013), de GOST. Deze theorie focust 

zich op de schaal ruimte en context van een transitie. Doordat deze drie onderdelen landelijk en 

regionaal verschillen en hiermee een transitie niet op iedere locatie hetzelfde zal zijn, is het 

belangrijk om aandacht te geven aan regionale factoren die invloed hebben op de uitvoering 

van de energietransitie.  

 

Met het Just Transition Fund krijgen regio’s die nog afhankelijk zijn van koolstof 

intensieve activiteiten de financiële mogelijkheden om inwoners om te scholen en om de 

samenleving om te vormen naar een op duurzame energie gebaseerde economie (Europese 

Green Deal, 2021).  

 

5.2 Duitsland 

Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie tot 45% van de totale elektriciteit 

productie voor 2025 is een van de voornaamste doelen van de Duitse energie transitie 

(“Energiewende”) (Federal Republic of Germany Foreign Office, 2017). De decentralisatie van 

de energieproductie is een belangrijk onderdeel in het uiteenzetten van de Duitse energie 
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transitie (Hecher, Vilsmaier, Akhavan & Binder, 2016). In 2010 hadden regionale actoren zoals 

boeren, huishoudens en gemeenten meer dan 65% van de decentrale hernieuwbare energie-

installaties in Duitsland in handen. Hierdoor spelen regio’s in Duitsland een belangrijke rol in 

de Energiewende (Lutz, Fischer, Newig & Lang, 2017).  

 

Net als in Nederland werkt Duitsland met energieregio’s om de opgave meer behapbaar 

te maken. Het ministerie van milieu heeft het “100% Renewable Energy Regions” programma 

geïnitieerd om regio’s die willen overstappen op 100% hernieuwbare energiegebruik te 

ondersteunen. De Duitse federale overheid heeft de formatie van deze energie regio’s in 

Duitsland ondersteund. Dit programma wordt nationaal-breed gedragen maar regio’s zijn in 

tegenstelling tot de Nederlandse regio’s niet verplicht om hieraan mee te doen (Bulkeley & 

Kern, 2006). Regio’s moeten aan enkele strenge voorwaardes voldoen voordat ze in aanmerking 

komen voor dit programma, jaarlijks groeit het aantal participerende regio’s (Hoppenbrock & 

Fischer, 2012). In tegenstelling tot de regionale verdeling in Nederland moeten regio’s in 

Duitsland op een regionaal niveau streven naar het totaal uit faseren van fossiele energie. Bij 

de introductie van de RES in Nederland waren gemeenten vrij om zelf een regio te vormen. De 

enige harde voorwaarden waren dat iedere gemeente in een regio terecht moest komen en dat 

regio’s niet over provinciegrenzen heen gevormd werden.  

 

De benadering, om regio’s als een cruciale geografische schaal en als een belangrijk 

onderdeel van de Energiewende te benaderen zit geworteld in het traditionele Duitse 

federalisme, met veel vrijheid voor deelstaten en regio’s (Keppler, Walk, Töpfer, & Dienel, 

2009). In Duitsland wordt de uitvoering van lokale overheden overzien door de deelstaten 

(Länder) waar ze gelegen zijn. De verschillende deelstaten zijn veel zelfstandiger dan de 

Nederlandse provincies. De deelstaten hebben een eigen regering die op veel terreinen, zoals 

onderwijs, natuurbescherming, waterhuishouding, gezondheidszorg, culturele zaken en 

energievoorziening, een eigen beleid mag bepalen (Duitsland Instituut, 2018). 

 

In Duitsland, waren huishoudens in bezit van meer dan 50% van de windenergie aan de 

kust. Waar energieleveranciers (7%), projectontwikkelaars (21%), banken (16%) en de 

industrie veel minder investeerde in windenergie (Gamel, Menrad & Decker, 2016). Individuen 

hebben dus een belangrijke rol gespeeld in de snelle verspreiding van windenergie in Duitsland. 

Dit laat zien dat individuen belangrijke investeerders in de energietransitie zijn.  
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 Net als in Nederland wordt de opgave van de energietransitie in Duitsland verdeeld 

over regio’s.  En met succes, bijna nergens wordt een groter aandeel van de 

elektriciteitsopwekking gehaald uit zonne- en wind- energie dan in Duisland, in Europa doen 

alleen Denemarken en Ierland het beter. Maar liefst 42% van de totale energieproductie in 2020 

in Duitsland is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen (Sleiderink, 2020). Hiermee komt 

het doel van 45% hernieuwbare energie opwek in 2025 in zicht. De keuze van Duitsland om 

regio’s niet te verplichten om mee te doen aan de 100% regio’s zorgt ervoor dat de regio’s die 

meedoen ambitieus zijn en bewust bezig zijn met het realiseren van een energie neutrale regio 

(Hoppenbrock & Fischer, 2012). 

 

5.3 Denemarken  
In 2020 bestond ruim 60 % van de energie opwek in Denemarken uit duurzame energie. 

Hiermee is Denemarken niet alleen marktleider van Europa maar ook in de hele wereld op het 

gebied van duurzame energie opwekken per capita. Dit komt door een consequent beleid van 

de Deense regering om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen (The Danish 

Ministery of Climate, 2020). Denemarken realiseerde zich dat het land te afhankelijk was van 

de import van brandstof van met name de OPEC-landen. De regering zette een genereus 

subsidieprogramma op voor de aanleg van windturbines waarbij de investeringskosten en R&D 

kosten tot wel 30% vergoed werden. Ook moesten de grote centrale energiesystemen vervangen 

worden door lokale en milieuvriendelijke energiesystemen (Sperling, Hvelplund, & Mathiesen, 

2011). 

  

Aan het begin was het opwekken van elektriciteit d.m.v. windmolens aanzienlijk 

duurder dan het opwekken van elektriciteit door b.v. steenkolen of gas. Om dit tegen te gaan 

heeft de Deense overheid twee dingen gedaan. Ten eerste legde de overheid een CO2-heffing 

op het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarbovenop subsidieerde de overheid juist het 

gebruik van groene stroom, waardoor ontwikkelaars van windmolenparken meer zekerheid 

hadden op een hogere afnameprijs en meer tijd en geld durfde te investeren in innovaties van 

windmolens. Dit beleid heeft er in Denemarken voor gezorgd dat het groene energieverbruik in 

de daaropvolgende decennia met een factor 6 is toegenomen (The Danish Ministery of Climate, 

2020). Een andere bijkomstigheid van de geboden zekerheid is de verkregen technologische 

voorsprong op het gebied van windmolens. Deze technologische expertise is nu een belangrijk 

exportproduct van Denemarken (Franssen, 2021).  
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Het Deense energiebeleid kan rekenen op brede steun vanuit de bevolking. Door het 

kleinschalige en decentraal georganiseerde energiesysteem kan de lokale bevolking 

participeren in lokaal opgezette energie coöperatieven. Dit komt voort uit een geschiedenis 

waar boeren vaak voor eigen gebruik gezamenlijk energie coöperaties opstelde en waren zij 

dan ook eigenaar van windmolenparken (Kamp, Smits, Andriesse, 2004).  Het lokaal 

eigendomschap is erg belangrijk geweest voor de snelle opkomst van duurzame 

energieprojecten in Denemarken. Omwonende van energieparken hebben wettelijk recht op 

mede eigenaarschap. Ook is het wettelijk geregeld dat eventuele waardedaling door de komst 

van nieuwe projecten wordt gecompenseerd door de projectontwikkelaars. Kleine energie 

coöperaties bedienen meer dan 50% van de gehele markt. Net als in Nederland en Duitsland is 

het Deense energiesysteem gedecentraliseerd, wat inhoudt dat gemeenten de taak hebben een 

gedeelte van de gehele opgave op zich te nemen. In tegenstelling tot Nederland en Duitsland 

krijgen gemeenten hier weinig (financiële) ondersteuning vanuit de nationale overheid om de 

doelstellingen te behalen.  Energie coöperaties hebben dus de mogelijkheid om projecten op te 

starten met ondersteuning van de gemeentes. Deze initiatieven worden door gemeenten gezien 

als mogelijkheid om de doelen te behalen en als een mogelijkheid om geld te verdienen 

(Otteman, Wiering & Helderman, 2014).  

 

Denemarken en Duitsland zijn twee van de landen met het hoogste percentage duurzame 

stroom verbruik in de wereld. Bovendien zijn beide landen vroegtijdig begonnen met het 

realiseren van duurzame energieproductie op een regionale schaal. D.m.v. een sturend beleid 

vanuit nationale overheden. Dit in combinatie met een proactieve houding van burgers, 

gemeenten en regio’s heeft ervoor gezorgd dat er in deze twee landen veel kansen ontstaan. 

Denk bijvoorbeeld aan het exporteren van kennis zoals de Denen doen.. Aangezien beide landen 

de energieopgave hebben gecentraliseerd kan Nederland hiervan leren.  
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6 Bestuurlijk legitimiteit 
In dit hoofdstuk zal de keuze van het verdelen van nationale energieopgave over 30 

energie regio’s besproken worden. Aan de hand van verschillende voorbeelden zullen de voor- 

en nadelen van deze regionale aanpak besproken worden.   

 

6.1 Bestuurlijke samenwerking 

Met de keuze voor een RES-aanpak lijkt impliciet al een keuze gemaakt te zijn over het 

verdelen van de opgaven over heel Nederland.  Hoewel de RES niet uitsluit om een aanpak te 

ontwikkelen die meerdere RES-regio’s beslaat en waarin bijvoorbeeld de opgave voor meerdere 

regio’s wordt toegepast in een gebied nog weinig toegepast. Het gevolg hiervan is dat 30 regio’s 

een RES 1.0 hebben ontwikkeld die niet bij voorbaat is afgestemd met omliggende regio’s 

(Generation.Energy, 2021).  

 

Er is ook veel kritiek op de keuze van de Nederlandse overheid om de opgave van de 

energietransitie op te delen in 30 regio’s. Zo ontbreekt het de RES-regio’s aan democratische 

legitimiteit. Volgens van den Berg, de la Court & van Mierlo (2019) zijn de RES’en een 

uitvloeisel van het onvermogen om invulling te geven aan de substantiële opgave van de 

energietransitie, en van de wens om de opgave dicht op de lokale schaal te behandelen, waar de 

impact door inwoners gevoeld wordt. De regio’s maken keuzes voor locaties en methodes, 

zonder substantiële invloed van lokale gekozen volksvertegenwoordigers of inwoners, laat 

staan mensen die tegen het concept zijn. Bovendien is het aantal regionale 

samenwerkingsverbanden per gemeente in Nederland gegroeid tot een gemiddelde van 33. 

Nederland is dus al op veel verschillende thema’s in regio’s ingedeeld zoals bijvoorbeeld 

politieregio’s of veiligheidsregio’s. Maar om de RES-regio’s geografisch hierbij aan te sluiten, 

zouden verschillende kansen die de energietransitie een extra duw in de rug kunnen blijven 

geven onbenut blijven. De samenhang van de RES-regio’s heeft baat bij specifieke, met energie 

verbonden omstandigheden, aldus het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2019.  

 

Volgens de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) ontstaat er op deze manier een 

incongruente lappendeken tussen gemeente, provincies en andere bestuurlijke organen (ROB, 

2021). Deze bestuurlijke samenwerkingsverbanden doen afbreuk aan het huis van Thorbecke 
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(van den Berg, de la Court & van Mierlo, 2019). Zo zegt Casper van den Berg, hoogleraar 

bestuurskunde aan de rijksuniversiteit Groningen en lid van de ROB in de NRC: 

 

“Telkens wanneer een departement als Economische Zaken of Volksgezondheid een 

nieuwe wet ging uitvoeren, werd gekozen voor een nieuwe regionale constructie, boven op de 

bestaande. Hierdoor ontstaat een soort van wildgroei waarbij de coördinatie vanuit het rijk 

ontbreekt (Ketelaar, 2021). ” 

 

Daarom adviseer het ROB het nieuwe kabinet om de minister van Binnenlandse Zaken 

verantwoordelijk te maken voor toekomstige decentralisaties (ROB, 2021). Zo voegt van den 

Berg nog toe:  

 

“De aanpak van steeds meer maatschappelijke problemen is belegd op de regionale 

schaal. Maar lang niet altijd zijn de instrumenten en financiën daarvoor toereikend. Daar ligt 

een opdracht voor het nieuwe kabinet (Ketelaar, 2021).” 

 

Het ROB eindigt het advies met dat nieuwe taken alleen nog maar aan formele democratisch 

gekozen bestuurslagen mag worden toebedeeld. Nu is er een formeel niet bestaande 

ondemocratische bestuurslaag ontstaan, de regio is democratisch gezien een niemandsland 

(ROB, 2021).  

 

6.2 Innovatie 

Innovaties kunnen de energietransitie in een stroomversnelling brengen (Osawa, & 

Miyazaki, 2006). De bestaande duurzame energie technologie, staat nog relatief in haar 

kinderschoenen. Om de energietransitie te laten slagen zullen innovaties in opslag, opwek en 

betaalbaarheid van duurzame energie noodzakelijk zijn. Volgens Leydesdorff & Etzkowitz 

(1998) ontstaan innovaties lokaal door de samenwerking publiek, private, en 

onderzoeksinstellingen. Deze lokale innovaties kunnen de energietransitie in een 

stroomversnelling brengen en is een argument voor het verdelen van de energieopgave over 

verschillende regio’s. Via de “spill over” effecten van duurzame innovaties kunnen innovaties 

ook vergaande gevolgen hebben voor de lokale economie. Deze externe effecten en “spill 

overs” van lokaal beleid zijn een belangrijk argument voor het ondersteunen van een betere 
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coördinatie tussen overheidsniveaus en voor het zoeken naar een "relevante schaal" voor het 

toewijzen van publieke verantwoordelijkheden en middelen (Corfee-Morlot et al., 2009). 

 

6.2.1 Overheidsbeleid 

Zoals Alkemade, Marko & Negro (2011) benoemden moet de afstemming tussen 

klimaatbeleid en innovatiebeleid worden verbeterd. Om de energietransitie succesvol te laten 

verlopen moet het beleid zich focussen op het uit faseren van niet-duurzame industrieën (Kern 

& Smith, 2008). Op 25 juni 2021 maakten het CDA en de VVD bekend dat het kabinet de 

bestaande industrie gaat helpen om groener te worden. VVD-kamerlid Erkens ziet dat er 

mogelijkheden liggen bij het vergroenen van de industriële sector. Wanneer je de Co2 uitstoot 

bij de industrie kan inperken, zal dit ook weer ruimte geven aan inwoners en kan het ervoor 

zorgen dat niet alle lasten van de energietransitie bij de huishoudens terecht komen (NOS, 

2021).  

 

Nederland heeft verschillende grote industriële bedrijven zoals Chemelot in Zuid-

Limburg en Tata Steel in Noord-Holland. Ondanks dat deze bedrijven tot de grootste vervuilers 

van Nederland horen is het van belang dat deze bedrijven en daarmee de tienduizenden banen 

in Nederland behouden blijven (NOS, 2021). Bovendien zijn bedrijven ook weer nodig voor 

het produceren van bijvoorbeeld accu’s of windmolens, zo zegt GroenLinks in een rapport 

(Nieuwenhuis, 2021). Met het vergroenen van de industrie kan volgens Erkens vervolgens ook 

weer geld verdiend worden. Net als de technologische voorsprong van Denemarken wat betreft 

windturbines (Franssen, 2021), kan de kennis van het vergoenen van industrie voor Nederland 

een belangrijk exportproduct worden. Het vergoenen van industrie zal in veel landen een 

belangrijke opgave worden, hier kan Nederland een belangrijke rol op het wereldtoneel gaan 

spelen (NOS, 2021). De regio’s verwachten echter wel extra aandacht van de nationale overheid 

bij de ondersteuning van het vergroenen van de industrie: 

 

“In Zeeland hebben we veel industrie, om de kansen die dit biedt voor de 

energietransitie volledig te benutten hebben we vanuit de overheid steun nodig. Zo is in onze 

regio de arbeidsmarkt bijvoorbeeld een probleem. We hebben moeite met het aantrekken van 

gekwalificeerde mensen” (Zeeland, persoonlijke communicatie, 6 april 2021). 
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6.2.2 Industrie 

De industrie in Nederland is welwillend ten opzichte van vergroening en heeft er zelfs 

al diverse plannen voor klaarliggen. Maar de bedrijven hebben zekerheid nodig. Daarom zal de 

Nederlandse overheid garanties geven zodat de industrie investeringen kan maken in 

windmolens en het aanleggen van waterstofnetwerken (NOS, 2021).  

 

De groei van duurzame elektriciteit gebruik is zonder ingrijpen van de overheid een kip-

ei verhaal. Er zullen alleen nieuwe wind- of zonne-parken komen wanneer de vraag naar 

duurzame elektriciteit stijgt maar de vraag komt alleen wanneer er voldoende aanbod is 

waardoor de elektriciteitsprijs laag blijft. Er zijn in Nederland al meerdere momenten geweest 

waarop de prijs laag lag door het gebrek aan vraag naar duurzame elektriciteit. Hierdoor was 

het vaak niet aantrekkelijk voor projectontwikkelaars om duurzame energieprojecten te 

realiseren (Seijlhouwer, 2020). Door de industrie te verplichten om over te stappen op 

duurzame elektriciteit zorgt de overheid er kunstmatig voor dat de vraag naar duurzame 

elektriciteit toeneemt. Hierdoor wordt het voor projectontwikkelaars interessanter om nieuwe 

projecten te realiseren.  

 

Het probleem hiervan is echter dat de overgang van de industrie op duurzame 

elektriciteit ervoor zorgt dat er veel meer moet worden opgewekt dan de hoeveelheid waar het 

klimaatakkoord van uit is gegaan. Zo zegt chemiebedrijf Chemelot bijvoorbeeld dat het 

wanneer het in 2050 energieneutraal wil zijn het bedrijf 4 keer meer stroom zal verbruiken dan 

dat ze nu doen (Chemelot, 2019). Dit kan in de toekomst voor problemen zorgen, met de huidige 

opgave van 35 TWh vraagt de energietransitie al veel van de samenleving en beschikbare 

ruimte. Wanneer er nog meer opgewekt zal moeten worden zal dit nog meer vragen van de 

samenleving en de integrale ruimtelijke afwegingen met andere vraagstukken. Zo voegt een 

procesmanager toe:  

 

“Wanneer de RES een verbreding maakt naar andere sectoren zoals mobiliteit, 

glastuinbouw en industrie is het doel van 35 TWh moeilijk uit te leggen” (West-Brabant, 

eigen communicatie, 11 maart 2021) 
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Op de website van het chemiebedrijf zegt Chemelot actief op zoek te zijn naar een 

samenwerking met kennisinstellingen, overheden en andere bedrijven om hier een oplossing 

voor te vinden (Chemelot, 2019). Een samenwerking tussen industrie, overheid en kenniscentra 

voedt volgens Leydesdorff & Etzkowitz (1998) de potentie tot innovatie. Deze innovaties 

kunnen vervolgens erg belangrijk zijn voor de energietransitie en de lokale economie.  

 

Naast het zoeken naar geschikte samenwerkingsverbanden kijkt het bedrijf ook naar de 

mogelijkheden van greenslots (Liu, et al., 2012). Dit is voor een productielijn echter niet altijd 

een goed alternatief. De hoeveelheid opgewekte energie door bijvoorbeeld windmolens blijft 

erg weersafhankelijk waardoor je als productiebedrijf niet makkelijk vooruit kan plannen. In 

theorie kan de industrie werken zoals graanmolens vroeger, produceren wanneer het waait 

(Seijlhouwer, 2020). Maar dit is voor moderne productielijnen met een hoge omloop niet ideaal, 

daarom zeggen Liu et al. Greenslots zijn een goede optie voor andere soort industrie zoals 

datacentra. In pragraaf 6.3.2 gaat dit onderzoek verder in op de impact van datacentra op het 

Nederlandse klimaatlandschap.  

 

Dat de industrie voor de RES-regio’s een belangrijk onderdeel van het energieverbruik 

en opwekken van duurzame energie ziet de RES-regio Zuid-Limburg ook. In de concept RES 

van de regio wordt veel aandacht geschonken aan het industrieterrein en de (on)mogelijkheden 

tot verduurzamen. Wel biedt de restwarmte, afkomstig van Chemelot, de mogelijkheid voor de 

regio om bijna 80% van de huishoudens hierop aan te sluiten (RES Zuid-Limburg, 2019).    

 

6.2.3 Nieuwe technologieën  

Publiek private samenwerkingen kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën zoals bijvoorbeeld waterstof. Op dit moment is waterstof nog niet ver genoeg 

ontwikkeld om daadwerkelijk een rol te spelen in de energietransitie maar regio’s zien wel 

mogelijkheden in het opwekken van energie via waterstof. Of zelfs via kernenenergie 

(Rotterdam-Den-Haag, persoonlijke communicatie, 15 maart 2021). Het belang om naar 

eventuele nieuwe innovaties te kijken in een RES wordt door meerdere regio’s opgenomen in 

de concept RES, zo zegt een procesmanager: 

 

“We moeten ook over de grens van 2030 kijken en hier hoort ook bij dat we verder kijken dan 

de scope zon of windenergie. Het is belangrijk om ook een opening te bieden voor andere 

technologieën” (West-Brabant, persoonlijke communicatie, 11 maart 2021). 
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 Deze nieuwe technologieën zijn echter nog niet ver genoeg om nu al daadwerkelijk een 

rol te spelen. Maar in de toekomst kunnen regio’s ook gaan kijken naar eventuele nieuwe 

duurzame technologieën. 

 

6.3 Verdelen kosten en baten 

In een energietransitie vindt per definitie een politieke verdeling plaats. In de RES 

worden de winst en verlies verdeeld. Dit kan economisch verlies zijn door de aanlegkosten, 

maar ook verlies aan welzijn, kwaliteit, uitzicht of andere gewaardeerde waarden. Dit geldt 

binnen individuelen RES-en maar ook tussen RES-en (van der Steen et al., 2020).  

 

6.3.1 Verdeling binnen een RES-regio 

Binnen RES-en worden zoekgebieden voor hernieuwbare energie niet evenredig tussen 

de gemeenten verdeeld. De ene gemeente leent zich beter voor het plaatsen van hernieuwbare 

energiebronnen dan een ander. Ook verschillen de RES-en onderling in hun aanbod en vallen 

de kosten en baten van zoekgebieden aan de grens niet binnen een RES-regio (PBL, 2021).  Het 

verdelen van winst en verlies is per definitie politiek en vindt in de Nederlandse traditie binnen 

de kaders van de rechtstaat plaats (van der Steen et al., 2020).  

 

Zo is er in een transitieproces veel spanning tussen de pragmatiek van de transitie en de 

gewortelde principes van de rechtstaat. Een transitieproces vereist soms een daadkrachtige 

uitvoerende macht (van der Steen, 2020; Mazzucato, 2013). Zoals eerder genoemd hebben 

gemeenten met een lager inwonersaantal vaak meer ruimte om zonneweides of windmolens aan 

te leggen. Hiermee voorzien zij de energiebehoefte van naastgelegen grotere gemeenten. De 

regio’s erkennen dat hier extra afstemming tussen de gemeenten nodig is (van der Steen et al., 

2020). 

 

6.3.2 Verdeling opgave tussen RES-regio’s 

Een uitzondering op het gebrek aan bovenregionale samenwerking is het Veluwe 

gebied. De komst van de wespendief, een met uitsterven bedreigde vogelsoort, dwingt de 6 

omliggende regio’s om met elkaar in overleg te gaan over de plaatsing van windturbines. De 

plaatsing van windturbines is een bedreiging voor de wespendief daarom is besloten dat er in 

een straal van 8 kilometer rondom de Veluwe maar een beperkt aantal (nieuwe) windturbines 
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kunnen worden geplaatst. Dit betekent dat er een aantal zoekgebieden van de omliggende 

regio’s af zullen vallen ten opzichte van het concept bod en dat de regio’s de geplande ambities 

niet volledig waar kunnen maken. In een werkatelier kwamen de 6 regio’s bij elkaar om de 

gevolgen van deze beperking op de geplande ambitie te bespreken en te bepalen welke 

zoekgebieden binnen 8 kilometer van de Veluwe nog wel gerealiseerd kunnen worden. In deze 

sessie werd gekeken naar welke afwegingskaders gelden bij de verdeling van de zoekgebieden 

binnen het gebied. Wordt er als eerst gekeken naar de haalbaarheid vaan een zoekgebied of naar 

het ecologische, financiële, bestuurlijk, maatschappelijke of netwerk afhankelijke draagvlak? 

Interessant genoeg voelden de beperking van de zoekgebieden en de daarbij behorende 

verlaging van de regionale klimaat ambities voor de regio’s als een tegenvaller. Hieruit blijkt 

dat ondanks dat de overheid geen harde eis of verwachting per regio heeft opgesteld of regio’s 

aansprakelijk stelt, regio’s het toch belangrijk vinden om een zo hoog mogelijke ambitie te 

realiseren (Atelier windenergie op en rondom de Veluwe, persoonlijke communicatie, 30 maart 

2021) 

 

In de huidige vorm van de Nederlandse energietransitie vindt er te weinig horizontale 

samenwerking plaats. Binnen zo’n horizontaal samenwerkingskader vinden, volgens de Multi-

level governance theorie (Hooghe en Marks, 2003; Corfee-Morlot, et al., 2009), leren, 

informatieoverdracht en samenwerking plaats, waarbij in toenemende mate verbanden worden 

gelegd tussen steden, regio's en nationale overheden (Bulkeley & Moser, 2007). De 

eerdergenoemde case van horizontale samenwerking tussen energieregio’s in de Veluwe is een 

voorbeeld van een horizontale samenwerking. De regio’s gebruiken elkaars kennis en ervaring 

om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Buiten dit voorbeeld werken regio’s vaak 

zelfstandig en kijken ze niet over de regio grenzen heen. Op deze manier moeten de regio’s 

steeds zelf opnieuw het wiel uitvinden in plaats van dat ze van elkaars fouten of bevindingen 

kunnen leren. Dit is niet bevorderlijk voor het proces van de energietransitie. Regio’s zijn 

gebaat bij meer horizontale samenwerking. 

 

6.3.3 Toenemende vraag naar duurzame energie 

In paragraaf 6.2.2 liet dit onderzoek al zien dat door de toenemende vraag van duurzame 

energie door bijvoorbeeld het vergoenen van de industrie druk op de Nederlandse 

energieopgave toeneemt (Chemelot, 2019). Naast de vergroening van de industrie is er de 

laatste jaren nog een trend ontstaan die impact heeft op het Nederlandse energielandschap; de 

komst van grote buitenlandse datacentra. Deze datacentra gebruiken veel energie en kiezen 
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vaak voor Nederland omdat het in Nederland mogelijk is de centra op groene energie te laten 

lopen. Een voorbeeld hiervan is het datacentrum van Amerikaans Tech-gigant Microsoft in de 

RES-regio Noord-Holland Noord. Onlangs is door energiebedrijf Vattenfall in de gemeente 

Wieringermeer het grootste windpark op land van Nederland geopend. In het windpark staan 

82 windmolens, en kunnen in potentie stroom opwekken voor 370.000 huishoudens. Het 

grootste deel van de groene elektriciteit gaat echter naar het datacentrum een gemeente 

verderop. Zo gaat de stroom van het windpark met een oppervlakte van bijna 20 vierkante 

kilometer naar een Amerikaanse multinational, het geld naar de pensioenen in Scandinavië 

(Vattenfall) en de mensen in Wieringermeer kijken tegen de 82 windmolens aan (NOS, 2020b). 

Deze nieuwe trend is een probleem voor de Nederlandse energietransitie, de opgave om in 2050 

volledig Co2 neutraal te zijn en het hele land op duurzame energie te laten lopen komt op deze 

manier in gevaar. De ruimtelijke inpassing van windmolens etc. is al erg lastig met het gezette 

doel van 35 TWh in 2030, wanneer dit doel ook nog eens moet worden aangescherpt voor het 

leveren van duurzame elektriciteit aan datacenters zal het draagvlak verder afnemen. De 

problematiek van de stroom vretende datacenters speelt niet alleen in het Noord-Hollandse 

Wieringermeer. Op veel plekken in Nederland is de komst van datacenters, en de bijbehorende 

financiële compensatie voor lokale gemeenten, een probleem voor het Nederlandse 

energielandschap.  

 

De oplossing van dit probleem ligt volgens Vattenfall bij het vestigingsbeleid van de 

Nederlandse overheid. Vattenfall voelt zich verantwoordelijk voor het vergroenen van het 

energieaanbod maar gaat volgens Ruben Lindenburg (Vattenfall) niet over de uiteindelijke 

afnemer van het product. Bovendien laat het bedrijf inwoners rondom het windmolenpark 

financieel mee profiteren en is er een potje gemaakt voor de gemeenschap. Hiermee wordt een 

nieuw zwembad in de omgeving Wieringermeer gefinancierd (NOS, 2020b). Het opzetten van 

een lokaal fonds kan het draagvlak van de energietransitie en de lokale economie stimuleren 

(Walker, Wiersma & Bailey, 2014). 

 

Binnen de binnenlandse politiek ontstaat steeds meer kritiek op de komst van 

datacenters. Zo is er in de tweede kamer een motie aangenomen waarin de kamer een onderzoek 

verwacht naar het energiegebruik van datacenters (Tweede kamer, 2020). Tot daadwerkelijk 

beleid is de nationale politiek nog niet gekomen. Op regionaal niveau moeten de RES-regio’s 

ervoor gaan zorgen dat het draagvlak onder inwoners toe neemt en dat inwoners actief worden 

betrokken bij het proces (NOS, 2020b). Dit zal volgens de provincie Noord-Holland ervoor 
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zorgen dat in toekomstige projecten inwoners meer betrokken zullen worden dan dat het geval 

was bij de plaatsing van het windmolenpark in Wieringermeer (Noord-Holland, 2021). Maar 

volgens de natuur en milieufederatie Noord-Holland (2020) komt dit te laat voor de inwoners 

van Wieringermeer en heeft het windpark wel degelijk voor een afname van het draagvlak onder 

inwoners gezorgd. 

 

6.4 De urgentie van de energietransitie 
Om een netwerksamenwerking tot een succes te maken moet aan verschillende factoren, 

zoals vertrouwen en doelconsensus, aandacht worden besteed. Eén factor wordt echter 

structureel vergeten: tijd. Om vertrouwen op te kunnen bouwen, wat van belang is voor een 

goede samenwerking, is een laag werktempo wenselijk. Binnen de RES bleek dit essentieel in 

de beginfase van de samenwerking (van Delden, 2021). De RES-regio’s moeten onderling tot 

een aanbod komen, sommige regio’s bestaan uit wel meer dan 20 gemeenten en dan komen er 

de waterschappen, provincies, netbeheerders en andere actoren nog bij (NP RES, 2021).  

 

De tijd die eerst geïnvesteerd wordt in het opbouwen van een vertrouwensband, kan 

later weer worden teruggewonnen doordat er dan snel, zonder veel onderling gedoe kan worden 

gewerkt. Binnen de RES wordt het tempo over het algemeen als hoog ervaren; soms als te hoog. 

Concessies op de kwaliteit van de samenwerking liggen op de loer door het hoge tempo. 

Daarom is een laag tempo wenselijk in de beginfase van een samenwerking om doelen goed af 

te kunnen stemmen. Als we in 2030 de doelstelling willen halen, moeten we nu echter in 

beweging komen en versnellen (van Delden, 2021). 

 

Wanneer het tempo hoog is, blijkt bovendien binnen de RES dat het contact en de 

betrokkenheid tussen de betrokken actoren te intensiveren. Deze intensivering blijkt binnen de 

RES vooral wanneer deadlines in aantocht zijn en het tempo omhooggaat. Voor een goede 

samenwerking is het juist van groot belang dat doelen helder zijn, maar ook dat het moment 

van het bereiken van die doelen helder is. Alleen dan kan er consensus over ontstaan. Op dit 

moment werken verschillende regio’s nog met verschillende punten aan de horizon, dit komt 

het proces niet ten goede (van Delden, 2021). Zo besloot de RES-regio Metropoolregio 

Eindhoven (2021) dat ze de RES 1.0 pas eind 2021 zullen inleveren i.p.v. de gestelde deadline 

van 1 juli 2021. De programmamanager van West-Brabant voegt hieraan toe:  
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“Het is nodig om de planvorming te standaardiseren in concreetheid, er is nu een te 

groot verschil tussen het tijdspad waar de verschillende RES-en voor kiezen” (West-Brabant, 

persoonlijke communicatie, 11 maart 2021). 

 

Een extra reden van de noodzaak tot een versnelling in de regionale energiestrategieën 

is het aflopen van de stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) in 2025. De SDE 

loopt in 2025 af, de rede hiervoor is dat er bij het ontwerpen van deze stimuleringsregeling van 

uit is gegaan dat de duurzame technologieën in 2025 zo ver zouden zijn gevorderd dat er geen 

overheidssteun meer nodig zal zijn om duurzame projecten financieel rendabel te maken. Hier 

zijn achteraf gezien twee denkfouten gemaakt. Ten eerste lijkt de technologie nog niet ver 

genoeg gevorderd om in 2025 al volledig financieel rendabel te zijn. Ten tweede is hier geen 

rekening gehouden met de regionale diversiteit en de regionale aanpak van de energietransitie. 

In de afgelopen jaren hebben regio’s duurzame energieprojecten gerealiseerd op de plaatsen 

met de laagste (maatschappelijke) kosten. Hierdoor zijn de locaties met hogere 

(maatschappelijke) kosten overgebleven. Door de schaarste aan ruimte in Nederland moet men 

hier extra veel geld in stoppen om bijvoorbeeld omwonende tegemoet te komen of moet er een 

extra lang elektriciteitsnet worden aangelegd om de elektriciteit bij de afnemer te krijgen. 

Omdat hier geen rekening mee is gehouden bij het ontwerpen van de SDE blijft het na 2025 

bijna onmogelijk voor regio’s en projectontwikkelaars om duurzame energieprojecten te 

ontwikkelen. Ook de procesmanager van de regio Noord-Holland Noord onderschrijft deze 

mening: 

 

“Het is van belang dat de druk nu wordt opgevoerd vanwege de deadline van 

vergunningverlening en de aflopende SDE-subsidies” (Noord-Holland Noord, persoonlijke 

communicatie, 7 april 2021). 

 

In dit hoofdstuk zijn enkele voorbeelden gegeven die te maken hebben met de 

bestuurlijke legitimiteit van het opdelen van de energieopgave over 30 regio’s. Deze 

voorbeelden worden gebruikt om antwoord te geven op de vraag in hoeverre de onderverdeling 

van Nederland in 30 energieregio’s bij draagt aan het behalen van de opgestelde nationale 

klimaat doelstellingen. In het volgende hoofdstuk zal dit worden aangevuld met een inzicht in 

de regionale diversiteit tussen de 30 energieregio’s.  
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7 Regionale diversiteit  
Een argument voor het opdelen van de energieopgave over verschillende regio’s is de 

rol van regionale diversiteit. Elke regio is immers anders en lokale bestuurders weten het best 

wat er in een regio speelt. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de Nederlandse 

energietransitie aan de hand van de “Geographies of Sustainable Transitions” van Coenen en 

Truffer (2012). Volgens deze theorie kan een duurzame transitie niet op iedere locatie hetzelfde 

worden uitgevoerd. Het al dan niet slagen van een transitie is afhankelijk van context, plaats en 

regionale omstandigheden. In dit hoofdstuk zal ingaan op enkele regionale eigenschappen die 

van invloed kunnen zijn op een regionale energiestrategie.  

 

7.1 Bestuurlijke samenwerking 

Een eerste factor waar de energieregio’s verschillen heeft te maken met de 

samenstelling, onderlinge samenwerking en de regionale afwegingen. Deze factoren 

beïnvloeden het proces en de uitkomst van de Regionale Energie Strategieën.  

 

7.1.1 De rol van de gemeente in het proces 

De keuze voor ruimtelijke aanpassingen worden in sommige gevallen beperkt door 

politieke voorkeuren die soms een andere dan economische of ruimtelijke rationaliteit volgen. 

Dit is een beperkende factor voor bestuurders die tempo willen maken met de energietransitie 

maar afhankelijk zijn van wat hun gemeenteraden hun toelaten. Dit is een spanningsveld dat in 

meerdere RES-regio’s terugkomt. Zo voegt een procesmanager toe: 

 

“Vanwege de sociale component van de energietransitie willen gemeenten zoveel 

mogelijk naar zich toe trekken. Dit is uit het oogpunt van betaalbaarheid en technische 

ontwikkeling niet wenselijk. Daarom zou een bovengemeentelijke sturing de voorkeur moeten 

krijgen” (Rotterdam-Den-Haag, persoonlijke communicatie, 15 maart 2021). 

 

 Het opstellen van de RES vindt grotendeels buiten het directe zicht van gemeenteraden. 

Dat zorgt aan de ene kant voor daadkracht en beweging voor de RES-regio’s, maar met 

relativerend vooruitzicht dat de lokale gemeenteraden nog een rol hebben (van der Steen et al., 

2020). 
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De samenstelling van de regio’s verschilt, enkele regio’s bestaan slechts uit enkele 

gemeenten waar anderen uit meer dan 20 gemeenten bestaan. In figuur 12 is de relatie tussen 

het aantal gemeenten dat moet samenwerken binnen een RES-regio op het aanbod in kaart 

gebracht.  

 
Figuur 12: Het totaal aanbod per regio en het aantal gemeenten dat per RES samenwerkt 

 
Bron: Persoonlijke data, zie Bijlage 1 

 

7.1.2 Spanning in de ruimtelijke ordening 

Wie aan spanningen in de ruimtelijk ordening in Nederland denkt, komt al snel uit bij 

Rijnenburg. In Rijnenburg, weergegeven in kaart 3 komen verscheidene urgente ruimtelijke 

vraagstukken samen. De provincie en de gemeente Utrecht zien hier in het kader van de 

energietransitie graag een energielandschap verrijzen met zonneweides en hoge windmolens. 

In de concept-RES van de RES-regio U16 is dit gebied dan ook meegenomen als zoekgebied 

voor hernieuwbare energieprojecten. Hiermee is het gebied Rijnenburg een belangrijk 

onderdeel van het totaal bod van de regio. Dit tot ongenoegen van het rijk en 

gebiedsontwikkelaars. Zij zien Rijnenburg als een geschikte locatie voor woningbouw. Het 

gebied heeft de potentie om 22 duizend nieuwe woningen te faciliteren. Hiermee kan 

Rijnenburg een belangrijke rol spelen in de huizencrisis en de plaatselijke krapte in de Utrechtse 

woningmarkt verlichten (Team Stadszaken, 2020). Hoe groter de steun die er bestaat voor 

klimaatbescherming onder het politieke leiderschap van een stad, hoe sneller het wordt erkend 

als een hoofddoelstelling in alle activiteiten van de overheid (Bulkeley & Kern, 2006). Met de 
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keuze voor energie boven wonen laat de gemeente Utrecht zien klimaatverandering en de 

energietransitie een belangrijk thema te vinden. Steg, Perlaviciute & van der Werff, (2015) 

geven aan dat het erkennen van het klimaatprobleem door de gemeente en de regio een positieve 

invloed heeft op het succesvol verlopen van de energietransitie. 

 

Deze spanning om schaarse ruimte heeft er uiteindelijk toe geleid dat de tweede kamer 

op 17 december 2020 een motie heeft aangenomen waarmee de kamer de gemeente Utrecht 

verzoekt een proactieve aanwijzing te geven om te starten met de bouw van de 22 duizend 

woningen in Rijnenburg (Motie van de leden Koerhuis en van Eijs, 2020). In een brief aan de 

tweede kamer heeft Ollongren, (Demissionair) minister van Binnenlandse Zaken, laten weten 

dat ze Utrecht niet gaat dwingen om op korte termijn woningen te bouwen in de polders van 

Rijnenburg (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2021).  

 
Kaart3: Het ruimtelijke vraagstuk Rijnenburg in de gemeente Utrecht 

 
Bron: Concept-RES U16 (2020) 
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7.2 Zon- en wind- energie. 

Het aanbod van de 30 RES regio’s bestaat uit een deel zonne-energie en een deel 

windenergie. De impact van deze twee vormen van energieopwekking op de leegomgeving zijn 

verschillend. De voorkeur van de meeste regio’s gaat in de concept RES uit naar zonne-energie. 

Dit komt met name vanwege het hogere maatschappelijke draagvlak voor zonne-energie, en 

dan met name voor zon op dak (NP-RES, 2021).  

Veel regio’s kiezen voor meer zonne- dan windenergie ondanks dat zonne-energie 

duurder is. Volgens Santen (2020) kan deze voorkeur leiden tot een meerkosten van meer dan 

1 miljard € voor de Nederlandse samenleving. Windenergie is namelijk efficiënter dan zonne-

energie. Zo kan 1 MW windvermogen jaarlijks meer dan 2.500 MWh elektriciteit produceren 

terwijl dezelfde hoeveelheid zonvermogen niet meer dan 1.000 MWh opbrengt (Planbureau 

voor de Leefomgeving, 2021). De verhouding tussen zon- en windenergie in de concept RES’en 

heeft daarom ook gevolgen voor de efficiëntie van het netwerk. Op basis van de huidige 

biedingen van de regio’s zou de verhouding tussen de elektriciteitsproductie uit wind- en zonne-

energie dalen van 2:1, gemiddeld over de laatste vier jaar, tot circa 1:1 in 2030. Bij twee derde 

van de regio’s zou op basis van hun concept-RES’en de verhouding nog verder verschuiven 

richting 1:2. Voor de stabiliteit van het netwerk wijzen netbeheerders naar het belang van een 

juiste verhouding tussen de twee energiebronnen (NBNL 2020). 

 Zon op daken is de vorm van opwekking van duurzame elektriciteit waar het meeste 

bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak in de samenleving voor is. De ruimte in Nederland 

is schaars, daarom is dubbel ruimtegebruik van belang om zo efficiënt mogelijk met deze ruimte 

om te kunnen gaan. Het benutten van zoveel mogelijk daken is echter relatief duur, en vaak 

duurder dan andere vormen van hernieuwbare energie opwekken. Maar het is ook van belang 

andere maatschappelijke opbrengsten mee te wegen in deze kostenberekening, zoals het 

beschikbaar houden van grond voor andere vraagstukken zoals de woningnood, meer draagvlak 

voor de energietransitie, het voorkomen van aantasting van het landschap en het behouden van 

biodiversiteit. Daar mag een hogere investering tegenover staan (NP RES, 2021). 
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Bron: CBS (2019)       Bron: CBS (2019) 
 

 

Op kaarten 4 en 5 is de totale opwek van zonne- en wind- energie in 2019 per regio te 

zien, net voor dat de regio’s begonnen aan de concept RES. Voor leesbaarheid van de kaarten 

is het vermogen weergegeven in TJ. Op deze kaarten is te zien dat er in 2019 meer energie werd 

opgewekt via windmolens dan via zonne-installaties. Dit is deels te verklaren door het verschil 

in mogelijk vermogen tussen windturbines en zonnepanelen, zie figuur 13. Een enkele 

windmolen produceert jaarlijks net zoveel energie als zonne-energie op 6250 daken van 

woningen of 11 à 15 hectare aan ruimte (Pure Energie, 2021). Dit is de reden dat Berno 

Strootman (Generation.energy, persoonlijke communicatie, 24 april 2021) vindt dat 

zonnepanelen op landbouwgrond verboden moet worden. Goede landbouwgrond is namelijk 

schaars.  

 

1 TWH = 3600TJ 

Kaart 4: Hernieuwbare elektriciteit uit wind per RES-regio 
2019 (TJ/jaar) 

Kaart5: Hernieuwbare elektriciteit uit zon-PV per RES-regio 
2019 (TJ/jaar). 

1 TWH = 3600TJ 
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Figuur 13: jaarlijkse energieproductie wind- en zonne- energie 

 
Bron: Pure Energie (2021) 

Regio’s aan de kust lijken meer windenergie op te wekken dan regio’s in het binnenland. 

Met name de regio’s in het Zuidoosten van het land wekten in 2019 aanzienlijk minder energie 

op via windmolens (zie kaart 4). Ook in de concept-RES’en van deze regio’s blijkt de voorkeur 

voor zonne-energie over windenergie. Zo heeft de regio Zuid-Limburg helemaal geen ruimte 

voor nieuwe windmolens in de concept RES en heeft de regio Arnhem Nijmegen een ambitie 

om 10 keer meer duurzame energie op te wekken via zonnepanelen dan via windmolens. Dit 

terwijl volgens het PBL en de netbeheerders (2021) een verhouding van wind tot zon dat staat 

van 2:1, de regio Arnhem Nijmegen gaat hier dus ver overheen. In de provinciale 

omgevingsvisie van Overijssel wordt maar een klein deel van de provincie gezien als een 

kansrijke locatie voor windenergie (Provincie Overijssel, 2017).  

 

Wanneer men naar de locaties van windmolens in Nederland kijkt, lijkt het alsof het 

minder hard waait in het binnenland. Wanneer we de kaart van Nederland en Duitsland met de 

locaties van windmolens naast elkaar leggen zien we langs de grens een clustering van 

windmolens, maar dan met name aan de Duitse kant (kaart 6). Aan de Nederlandse kant van de 

grens valt de afwezigheid van windmolens juist op. In Duitsland is de afstand tot zee 

klaarblijkelijk geen beperkende factor voor de realisatie van windmolens. Wanneer er gekeken 

wordt naar de gemiddelde windsnelheden op 140 meter hoogte waait het niet harder in 

Duitsland dan in Nederland. En wanneer we kijken naar de windsnelheid aan de kust tegenover 

de windsnelheid in het binnenland scheelt dit slechts 0,8 meter per seconde in het voordeel van 

de kust (RVO, 2021).  Natuurlijk zal een windmolen in het binnenland door deze 0,8 meter per 

seconde minder elektriciteit opwekken. Maar wanneer de opwek van deze binnenlandse 

windmolen met de opwek van zonneparken wordt vergeleken, dan blijkt dat voor dezelfde 

hoeveelheid elektriciteit nog steeds op zijn minst 11 hectare zonnepanelen nodig zijn (van Raaij, 
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2019). Het waait dus wel degelijk minder hard in het binnenland van Nederland, maar dit hoeft 

geen rede te zijn om dit niet als een kansrijk gebied voor windturbines te zien. 

  
Kaart 6: Locatie windturbines in Nederland en Duitsland 

 
Bron: Esri (2019) 

 

De grote hoeveelheid ruimte die zonneparken in beslag nemen in de combinatie met de 

voorkeur voor zonne-energie van de RES-regio’s heeft ervoor gezorgd dat kamerlid Dik-Faber 

(Christen Unie) een motie in de tweede kamer indiende over de ruimtelijke inpassing van 

zonne-energie, waarin ze er voor pleit om geen nieuwe zonneparken meer toe te staan op natuur 

en landbouwgrond. Vanuit het oogpunt van biodiversiteit, voedselzekerheid, cultuurhistorie en 

landschap is het belangrijk om zorgvuldig met ruimte om te gaan (Dik-Faber, 2019). 

Tegelijkertijd is het van belang om de afgesproken doelen van het Nationaal Klimaatakkoord 

te realiseren reageerde minister Wiebes namens het kabinet. Het kabinet constateert dat 

zonneparken een grote rol in kunnen spelen en dat slimme aanleg van zonneparken samen kan 



 67 

gaan met andere ruimtelijke belangen. Tegelijkertijd kunnen zonneparken ook de ontwikkeling 

van bijvoorbeeld biodiversiteit of landschapskwaliteit in de weg staan erkent Wiebes in een 

kamerbrief over de motie Dik-Faber (Ministerie van Algemene Zaken, 2019).  

  

Om dit te voorkomen acht het kabinet het van belang dat provincies en gemeenten een 

integrale afweging maken bij de zoektocht naar zoekgebieden voor zonneparken. Samen met 

IPO en de VNG is het kabinet een voorkeursvolgorde overeengekomen voor het opwekken van 

elektriciteit uit zonepanelen op land. Met deze voorkeursvolgorde neemt de nationale overheid 

niet de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke afweging bij het inpassen van zonne-energie 

van de regionale overheden af. Regio’s kunnen zelf afwegen waar en op welke wijze 

hernieuwbare elektriciteit in hun regio het best kan worden opgewekt. Zij zijn immers als beste 

in staat om deze afwegingen in te passen in het toekomstperspectief voor het eigen beleid 

(Ministerie van Algemene Zaken, 2019). Enkele RES-regio’s hebben in de concept-RES al een 

zonneladder opgenomen, zie figuur 14 en 15.  

 

 
7.3 Het gebruik van zoekgebieden 

Een veel gegeven argument van voorstanders van de RES-aanpak is dat het vinden van 

geschikte locaties voor hernieuwbare energieprojecten op een zo laag mogelijke schaal zorgt 

voor draagvlak en efficiënte plaatsbepaling. Lokale bestuurders weten immers beter wat er 

lokaal speelt en welke gebieden mogelijke kansen bieden voor het opwekken van hernieuwbare 

energie (Steg et al, 2015). Het aanwijzen van zoekgebieden voor windmolens of zonneparken 

Figuur 14: Zonneladder Metropoolregio Eindhoven 

Bron: Concept-RES Arnhem-Nijmegen (2020 

Figuur 15: Zonneladder Arnhem-Nijmegen 

Bron: Concept-RES Metropoolregio Eindhoven (2020) 
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ligt vaak gevoelig bij omwonenden. Het aanwijzen van zoekgebieden op lokaal niveau kan 

ervoor zorgen dat inwoners de projecten eerder ondersteunen en meer mogelijkheid hebben tot 

participatie (Perlaviciute & Steg, 2014).  

 

Wanneer men de 30 concept-RES’en naast elkaar legt valt direct op dat de regio’s anders 

om gaan met zoekgebieden. Van de 30 regio’s hebben 17 regio’s gewerkt met zoekgebieden bij 

de totstandkoming van de concept-RES. Andere kiezen ervoor om (nog) niet met zoekgebieden 

te werken in de concept-RES, zie bijlage 1. Een reden voor het nog niet werken met concrete 

zoekgebieden in de concept RES is volgens de procesmanager van Rivierenland: 

 

“Het aanwijzen van nieuwe zoekgebieden ligt nog iets te gevoelig, de bestuurders in 

de regio waren hier nog niet klaar voor daarom heeft onze regio ervoor gekozen om nog niet 

met concrete zoekgebieden te werken” (Rivierenland, eigen communicatie, 10 maart 2021). 

 

 Het doel van zoekgebieden in het RES-proces is om het regionale aandeel van de 

landelijke opgave zo concreet mogelijk uit te werken, rekening houdend met verschillende 

andere ruimtelijke belangen zoals gebouwde omgeving, natuurgebieden en infrastructuur (NP 

RES, 2019).  In tabel 3 staat een voorbeeld van het afwegingskader wat de regio Rivierenland 

gebruikt om tot nieuwe zoekgebieden te komen. Zoals te zien in de tabel moet er bij het 

opstellen van zoekgebieden rekening gehouden worden met een breed scala aan afwegingen. 

Deze afwegingen kunnen generiek zijn zoals de Natura 2000 gebieden, hier moeten alle regio’s 

rekening mee houden, maar ook locatie specifiek zoals de aanwezigheid van een golfbaan of 

een recreatiepark. In dit afwegingskader staat de minimale afstand tussen een windmolen en 

een object/gebied. Uitzonderingen worden gemaakt wanneer er bij een object/gebied vermeld 

staat dat er een uitzondering kan worden gemaakt wanneer er een goede rede kan gegeven 

worden. Dit geld alleen voor de gegeven afstand tussen de tweede en derde kolom van tabel 3.  

 
Tabel 3: Voorbeeld van een regionaal afwegingskader plaatsing windturbines 

Object/gebied Nee Nee, tenzij 

Aanééngesloten woonbebouwing 500 m   

Woningen buitengebied 200 (+230) m 500 m 

Overige panden in gebruik 75 m   
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Bron: Mark Groen (RHDHV), Persoonlijke communicatie, 14 juni 2021) 

De manier waarop zoekgebieden tot stand zijn gekomen verschilt bovendien tussen de 

17 regio’s die met zoekgebieden werken. Zo hebben de regio’s Rotterdam Den-Haag (kaart 7) 

en de regio Oost-Brabant voor een verschillende aanpak gekozen bij het aanwijzen van 

zoekgebieden. Rotterdam Den-Haag heeft ervoor gekozen, zoals ook in paragraaf 7.1 al naar 

voren kwam, om op regionaal niveau opzoek te gaan naar zoekgebieden. De RES-regio kiest 

de zoekgebieden en de gemeentes werken deze vervolgens uit. Het voordeel van deze aanpak 

is dat zoekgebieden niet bij de gemeentegrens ophouden maar dat er boven gemeentelijk 

zoekgebieden worden geïdentificeerd. Het nadeel hiervan is echter dat de beslissingen verder 

van de burger wordt genomen, dit kan een negatief effect hebben op de acceptatie van 

zoekgebieden door inwoners in de regio.  

 

Een andere manier om tot zoekgebieden te komen is om gemeentes zelf zoekgebieden 

op te laten stellen, zoals is gedaan in Oost-Brabant. Hier hebben de gemeentes ieder voor zich 

gekeken naar mogelijke locaties voor het opwekken van zonne- of wind- energie. Deze bottom-

up methode heeft als voordeel dat besluiten dichter bij inwoners genomen worden waardoor 

bewoners zich meer betrokken voelen bij het proces. Een nadeel echter is dat het bij deze aanpak 

ontbreekt aan een bovengemeentelijke blik. Op Kaart 8 is te zien dat in Oost-Brabant 

zoekgebieden abrupt eindigen bij gemeentegrenzen. Dit is extra opvallend in de gemeente Sint 

Anthonis, een gemeente die werkt met cirkelvormige zoekgebieden die abrupt eindigen bij de 

gemeentegrens. Ook hebben enkele gemeentes een groot deel van het gebied aangewezen als 

Buisleidingstraten en hogedruk gasleidingen 200 m  

Hoogspanningsleidingen 100 m 200 m 

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen   200 m 

Spoorwegen 83 m   

Rijkswegen 75 m   

Amsterdam-Rijnkanaal 75 m  

Natura2000 Uitgesloten   

Gelders natuurnetwerk (GNN) Uitgesloten   

Golfbaan en De Beldert 

Recreatiepark De Lingebrug 

75 m 

200 m 
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een potentiele locatie voor het opwekken van hernieuwbare energie waar andere geen locaties 

hiervoor hebben aangewezen.  

 

 

Vervolgens is het de vraag hoe regio’s of gemeenten om gaan met deze zoekgebieden. 

Uit het rapport van het PBL (2021) bleek al dat alle RES’en bij elkaar opgerend goed zijn voor 

een opwek van 52 TWh, dit is ver boven het gestelde doel van 35 TWh. Het is nu belangrijk 

dat de regio’s doorpakken en dat gemeenten aan de slag gaan met zoekgebieden. Het gevaar is 

volgens Von Neumann & Morgenstern (1944) echter dat lokale besluitvormers weerstand 

kunnen bieden aan korte termijnmotieven om te “freeriden” op de bijdrage van andere 

gemeenten om een regionaal doel te halen. Het gevolg hiervan is dat de samenwerking 

vervolgens niet van de grond komt. Zo kunnen regio’s of gemeenten die hernieuwbare energie 

technologieën faciliteren, zoals windmolenparken, te maken krijgen met lawaai en visuele 

hinder, terwijl de voordelen zoals betaalbare energie en het doelbereik op nationale schaal 

worden gedeeld tussen alle regio’s (Steg et al., 2015). Om dit te voorkomen stelt de 

procesmanager van de regio Arnhem-Nijmegen:  

 

“Er bestaat op dit moment een probleem van borging van het doelbereik, niemand 

voelt zich direct verantwoordelijk. Dit is een belangrijk punt waar het NP RES dan wel de 

nationale overheid zich bewust van moet zijn. Er moet naar oplossingen gezocht worden om 

de uitvoering van de 30 concept-RES’en daadwerkelijk te realiseren” (Arnhem-Nijmegen, 

persoonlijke communicatie, 7 april 2021). 

 

Kaart 7: Zoekgebieden RES regio Rotterdam-Den-Haag Kaart 8 RES-regio Oost-Brabant 

Bron: Concept-RES Rotterdam-Den-Haag Bron: Concept-RES Oost-Brabant 
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De procesmanager van de RES-regio Noord-Holland Noord denkt dat “freeriden” niet 

een reëel risico is in de Nederlandse energietransitie. De procesmanager denkt juist dat door de 

opdeling in 30 energieregio’s de onderlinge concurrentie zal toenemen. D.m.v. deze onderlinge 

competitiviteit zullen regio’s er alles aan doen om het aanbod van de concept-RES te realiseren 

(Noord-Holland Noord, persoonlijke communicatie, 7 april 2021). 

 

Wanneer er gekeken wordt naar het effect van zoekgebieden op het aanbod blijkt dat 

het gemiddelde aanbod van regio’s die werken met zoekgebieden lager te liggen dan in regio’s 

die nog niet op zoek zijn gegaan naar mogelijke locaties voor windturbines of zonnepanelen 

(Tabel 4). Hieruit blijkt dat regio’s die aan de slag zijn gegaan met het concreet vinden van 

mogelijke locaties een minder hoog aanbod hebben kunnen doen, deze regio’s hebben wel een 

beter inzicht in de mogelijke obstakels in de regio die zich opdoen bij de zoektocht naar locaties. 

Zoals bijvoorbeeld maatschappelijk draagvlak bodemgebruik of netcapaciteit. Naar alle 

waarschijnlijkheid zullen de regio’s die nog niet met zoekgebieden werken deze obstakels ook 

nog onder ogen komen. Hierdoor zal ook het aanbod van de regio’s die nog niet werken met 

een zoekgebied lager uitvallen.  

 
Tabel 4: gemiddelde aanbod regio's 

Zoekgebied? Gemiddeld aanbod in Concept-RES Aantal 

Ja 1,48 TWh 17 

Nee 2,19 TWh 13 

 

7.4 Netcapaciteit 

Het PBL keek naar het gezamenlijke aanbod van de regio’s keek, keek het ook naar de 

haalbaarheid van de opgestelde concept RES-plannen. In samenwerking met de netbeheerders 

zijn bij vrijwel alle RES-regio’s (toekomstige) knelpunten in het netwerk gesignaleerd. Zoals 

eerder vermeld tonen de regio’s een hoog ambitieniveau. Deze hoge ambities stellen nieuwe 

eisen aan het netwerk. Om het gehele aanbod van hernieuwbare elektriciteit van de regio’s te 

kunnen accommoderen moeten regionale netbeheerders hun netwerk met 30 tot 60 procent 

uitbreiden. Dit zijn grote investeringen die niet binnen enkele jaren gerealiseerd kunnen worden 

(Planbureau voor de Leefomgeving, 2021).  
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In alle concept RES’en staat zon op daken in de voorkeursvolgorde bovenaan. Dit komt 

met name door het verwachte hogere draagvlak voor duurzame energie via zon op dak dan via 

windturbines of grote zonneparken. Belangrijk is wel dat regio’s in de afweging van de 

voorkeursvolgorde niet pas wordt ingezet op een volgende voorkeur wanneer de daken vol zijn. 

Alleen het vullen van de daken is ontoereikend voor de energieopgave (Generation.Energy, 

2021). Ook vragen zonnepanelen op daken meer van het elektriciteitsnetwerk (PBL, 2021).  

 

De voorkeur voor zon ten opzichte van windmolens is de afgelopen jaren enigszins 

verschoven. Zo zegt Stefan van Someren, wethouder van de gemeente Neder-Betuwe, in de 

Gelderlander:  

 

“De plaatsing van windmolens stuit de laatste jaren op minder verzet dan de aanleg van 

zonneparken: Dat komt mede omdat er bij zonnepanelen meer kostbare landbouwgrond 

verloren gaat voor de landbouw.’’ (Wijnacker, 2020). 

 

In de RES wordt ook gekeken naar het nabij brengen van vraag en aanbod van 

elektriciteit. Hiervoor worden twee redenen gegeven: de eerste is het zoveel mogelijk ontlasten 

van de netwerkcapaciteit wanneer vraag en aanbod van elektriciteit dicht bij elkaar liggen wordt 

er minder van het netwerk gevraagd. Ten tweede wordt er verwezen naar stedelijke nabijheid, 

hiermee kan de natuur en vrij landschap ontlast worden (Generation.Energy, 2021). De 

nabijheid van vraag en aanbod suggereert dat er een scheiding is tussen regio’s met ‘aanbod’ 

en regio’s met ‘vraag’. 

 

7.5 SDE en Maatschappelijke kosten 

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) is een ministeriële regeling 

om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren. Het werkveld van de SDE 

schuurt met de RES-en. De SDE heeft als kerntaak dat duurzame projecten zoveel mogelijk 

duurzame energie opleveren, tegen zo laag mogelijke kosten. De RES daarentegen is een 

manier om regionaal samen te werken. In de RES wordt naar meerdere afwegingkaders gekeken 

om tot een succesvol project te komen. Naast dat de RES-regio’s een adequate businesscase 

dienen op te stellen worden ook bestuurlijke overeenkomsten en maatschappelijk draagvlak 

voor duurzame initiatieven meegenomen in de totstandkoming van de plannen. In een RES is 

het dus van belang om de energietransitie betaalbaar te houden maar wel rekening houdend met 
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maatschappelijke belangen. Dit schuurt met de SDE (Werkgroep SDE en Maatschappelijke 

Kosten, 2021). Zo geven meerdere procesmanagers aan dat ze de maatschappelijke kosten 

missen bij de SDE (Rivierenland, eigen communicatie, 10 maart 2021; Noord-Holland Noord, 

persoonlijke communicatie, 7 april 2021).  

 

Zoals eerder genoemd is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) 

een regeling vanuit de overheid om de opwek van hernieuwbare energie te stimuleren 

(Werkgroep SDE en Maatschappelijke Kosten, 2021).  Om als project in aanmerking te komen 

voor een SDE-ondersteuning wordt er gekeken naar financiële haalbaarheid en efficiëntie. De 

projecten die voor een lage prijs zoveel mogelijk elektriciteit kunnen opwekken hebben in het 

verleden een SDE ontvangen. Het RVO (2020) heeft een overzicht gemaakt van alle projecten 

die tot en met 2020 in aanmerking zijn gekomen voor een SDE. Deze projecten verschillen van 

grootte. Omdat er bij de RES alleen gekeken wordt naar zon- of wind- energie projecten op 

land groter dan 15 MW heeft dit onderzoek alleen deze projecten verzameld en gebruikt. In 

bijlage 4 staan de projecten die aan de criteria van de RES voldoen.  Op kaart 9 staan de 

projecten afgebeeld die in aanmerking zijn gekomen voor een SDE. Wat opvalt is dat deze 

projecten niet evenredig verdeeld staan over Nederland, ook zijn er enkele regio’s waar geen 

projecten SDE-ondersteuning hebben ontvangen. De 205 SDE projecten hebben samen een 

maximale vergoeding van ruim 10 miljard euro ontvangen. Dit is een gemiddelde SDE 

bijdragen van 50 miljoen euro per project met uitschieters tot 250 miljoen euro. 
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Kaart 9: Projecten gerealiseerd met steun van de SDE 

 
Bron: RVO (2020) 

Er wordt dus veel geld geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten in de vorm van 

een subsidie. Niet elke regio profiteert hier echter van, 5 RES-regio’s zijn (nog) niet in 

aanmerking gekomen voor een SDE-ondersteuning. Gegeven de voorwaarde waaraan projecten 

moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een SDE suggereert dat de regionale 

omstandigheden van deze vijf regio’s niet ideaal zijn voor een kosten efficiënte opwek van 

hernieuwbare energie.  

 

Berno Strootman (Generation.energy, persoonlijke communicatie, 24 april 2021) noemt 

de SDE een perverse subsidie die in strijd is met andere doelen van het rijk zoals de 

verduurzaming van landbouwgrond en het creëren van een bio divers landschap.  

 

7.6 Ruimte 

Ruimte is schaars en er moeten afwegingen worden gemaakt tussen verschillende 

belangen. Daarom wordt in verschillende RES-en anders gekeken naar 

koppelingsmogelijkheden van de RES met andere vraagstukken als industrie, mobiliteit en 
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wonen. Veel regio’s zoeken daarom naar integrale oplossingen en een efficiënte ruimtelijke 

inrichting. Zo worden er in de Concept RES combinaties gezocht met opgaven in de 

landbouwtransitie, woningbouw, infrastructuur, mobiliteit en klimaatadaptatie.  

 

Er zit een verschil in aanpak tussen stedelijke en meer landelijke regio’s. In landelijke 

regio’s wordt de energieproductie gezien als een bijproduct dat de hoofdactiviteit niet te veel 

mag schaden, landbouw is leidend in deze regio’s. In stedelijke regio’s ligt de nadruk veel meer 

op ruimtewinst en functiecombinatie. In deze regio’s is schaarste de drijvende factor en vaak 

wordt draagvlak en ruimtelijke kwaliteit als doel van de functiecombinatie genoemd 

(Generation.Energy, 2021). In dit paper zijn de 30 regio’s onderverdeeld in landelijke en 

stedelijke regio’s. De grens is gelegd bij 500 inwoners per km2 (CBS, 2020). In tabel 5 is te zien 

dat het aanbod van de landelijke regio’s gemiddeld 68% hoger is dan van de stedelijke regio’s. 

Dit komt overeen met de eerder besproken literatuur (Seyfang, Park & Smith, 2013; Kunze & 

Busch, 2011). 

 
Tabel 5: Aanbod landelijke en stedelijke regio's 

Categorie Gemiddeld aanbod in Concept-RES Aantal 

Landelijk 2,05 TWh 18 

Stedelijk 1,39 TWh 12 

 

Vervolgens is het interessant om te kijken naar de ontvangen SDE-vergoedingen voor 

stedelijke en landelijke regio’s. Wanneer de ontvangen SDE-vergoedingen naast elkaar gelegd 

worden valt op dat met name stedelijke regio’s onder aan het lijstje staan van totaal ontvangen 

subsidie. In tabel 6 blijkt dan ook dat stedelijke regio’s gemiddeld een bijna 10 keer lagere 

SDE-subsidie hebben ontvangen en dat er bijna vier keer minder SDE-projecten zijn 

gerealiseerd in stedelijke regio’s. En ook de gemiddelde SDE-vergoeding per project ligt lager 

in stedelijke regio’s. Dit kan deels verklaard worden door het karakter van de SDE. Het doel 

van de SDE is om de meest kostenefficiënte projecten te ondersteunen. Aangezien de 

maatschappelijke kosten in de dichtbevolkte regio’s hoger ligt is het minder eenvoudig om hier 

in aanmerking te komen voor een SDE-vergoeding. Zonder de SDE is het lastig voor een project 

om een sterke business case neer te zetten en om hier investeerders voor aan te trekken.  
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Tabel 6: SDE in landelijke en stedelijke regio's 

Categorie Gemiddelde ontvangen 

SDE-vergoeding 

regio’s 

Gemiddelde aantal 

SDE-projecten 

Gemiddelde 

vergoeding per 

project 

Landelijk € 9.200.374.455 9,7 € 948.492.212 

Stedelijk € 958.639.487 2,6 € 368.707.495 

 

Een belangrijk middel voor actoren in een energietransitie om een integrale afweging te 

maken is een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit middel valt binnen het GOST-afwegingskader 

van Coenen en Truffer (2012). Een m.e.r. brengt de context specifieke omgevingseffecten van 

een plan of project in beeld. Voorbeelden van deze context specifieke omgevingseffecten zijn 

bijvoorbeeld de bodem, geluid, veiligheid. Luchtkwaliteit, landschap, natuur, gezondheid, 

cultuurhistorie en grondstoffengebruik. Een m.e.r. is in feite een effectenrapportage die alle 

aspecten van de fysieke leefomgeving in onderlinge samenhang bekijkt (Commissie m.e.r., 

2019).  

 

Alle keuzes die we in het energiesysteem maken, hebben ruimtelijke gevolgen voor 

andere delen van dat energiesysteem. Om een goede afweging in de energietransitie te kunnen 

maken, is inzicht nodig in alle mogelijke ruimtelijke gevolgen van duurzame energieprojecten. 

Daartoe heeft Generation.Energy, samen met Bright en Groen Licht (2021a), in opdracht van 

het ministerie van BZK, het rapport ‘Ruimtelijke Strategie van het Energiesysteem’ opgesteld. 

In dit rapport wordt aangegeven dat het ruimtebeslag van keuzes in de energietransitie veel 

verder gaan dan alleen de directe ruimte die windturbines of zonneparken qua vierkante meters 

innemen. Indirect hebben deze locatiekeuzes ook ruimtelijke gevolgen voor de ruimte onder de 

grond, de omvang van de veiligheidszones rondom windmolens, de ruimte die eventueel voor 

opslag gereserveerd moet worden, ruimte voor boven stations etc. 

 

7.7 Maatschappelijk draagvlak 
  Een belangrijk onderdeel van het RES-proces is de participatie van inwoners bij het 

opstellen van duurzame energieplannen. De decentralisatie van de energieopgave zorgt ervoor 

dat besluiten dichter bij de inwoners gemaakt worden. Op deze manier staat de besluitvorming 

dichter bij de burger en is het voor de burger eenvoudiger om zijn of haar mening te uiten.  
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7.7.1 Participatie 

Maar volgens de procesmanager van Rotterdam-Den-Haag zijn sommige regio’s nog 

steeds te groot om burgerinitiatieven te organiseren (Rotterdam-Den-Haag, persoonlijke 

communicatie, 15 maart 20021). Zo wonen er in de regio Rotterdam-Den-Haag maar liefst meer 

dan 2,3 miljoen mensen. In de kleinere regio’s zoals Goeree-Overflakkee telt maar ongeveer 50 

duizend inwoners, hier is het organiseren van burgerparticipatie dan ook een stuk eenvoudiger 

(Bijlage 1). 

 

Alle RES-regio’s hebben de ambitie om groot in te zetten op participatie door 

bijvoorbeeld inspraakavonden te organiseren of grootschalige enquêtes te verspreiden. Maar 

het doel van NP RES (NP RES, 2021) om 50% participatie te realiseren is zeker niet eenvoudig. 

Zo stelt een van de procesmanagers dat het draagvlak onder burgers drastisch afneemt door 

verschillende eisen. Zo was er in deze regio een consensus bereikt over de plaatsing van 4 

windmolens, vanwege ruimtegebruik en netcapaciteit moesten dit er uiteindelijk 6 worden.  

Hierdoor is het draagvlak onder de inwoners van de regio Rivierenland voor dit project 

verdwenen en wordt het extra lastig om dit project überhaupt te realiseren (Rivierenland, eigen 

communicatie, 10 maart 2021). 

 

De regiomanager van de regio Hart van Brabant is echter ook kritisch op de manier 

waarop veel regio’s nu omgaan met burgerparticipatie:  

 

“Als ik zie hoe gemeentes met bewoners aan de slag gaan via veel langdradige 

initiatieven, denk ik dat de participatie niet meer in verhouding staat met de grotere opdracht 

en het behalen van koste efficiëntie” (Hart van Brabant, eigen communicatie, 18 maart 2021).  

 

Door de verschillende participatie vormen duurt het proces extra lang en worden veel 

extra kosten uitgegeven. Deze kosten komen uiteindelijk bij de belastingbetaler terecht. Daarom 

is het van belang dat regio’s zich bewust zijn van de gevolgen van een inefficiënt 

participatieproces. Een vervolgstudie is nodig om te achterhalen welke verschillende 

participatieprocessen er binnen de RES zijn en wat nu het meest efficiënte proces is.  

 

 Ondanks dat veel regio’s aangeven dat participatie cruciaal is voor het RES-proces 

wordt er slechts in 10 Concept-RES rapporten expliciet gesproken over het betrekken van 

burgers in het proces tot de concept-RES. Anderen hebben dit voornamelijk naar achter 
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geschoven. Het al dan niet betrekken van inwoners lijkt nauwelijks een effect te hebben op de 

hoogte van het gemiddelde aanbod van de 30 regio’s (tabel 7). De verwachting was echter dat 

regio’s die geen burgerparticipatie hadden georganiseerd in het proces gemiddeld een hoger 

aanbod van duurzame elektriciteitsopwekking dan regio’s die dit wel al hebben gedaan 

(Perlaviciute & Steg, 2014). Deze aanname kwam voort uit het idee dat burgers over het 

algemeen kritisch zijn op plaatsing van bijvoorbeeld nieuwe windturbines (Bemmel, 2021). Uit 

deze analyse van participatie in de concept-RES blijkt dat burgerparticipatie niet per se leidt tot 

een lager aanbod van duurzame energie.  

 
Tabel 7: Participatie in RES-regio's 

Participatie in concept-

RES? 

Gemiddeld aanbod in Concept-RES Aantal 

Ja 1,75 TWh 10 

Nee 1,80 TWh 20 

 

7.7.2 Draagvlak 

Draagvlak blijft voor veel regio’s een zorgenkindje; mensen maken zich wel zorgen om 

klimaatverandering maar doen daar vervolgens niet mee, of zijn zelfs tegen het plaatsen van 

bijvoorbeeld windmolens. Het draagvlak voor de energietransitie blijft hierdoor echter uit 

(Drechtsteden, persoonlijke communicatie, 19 april 2021) 

 

7.8 Indeling regio’s 
Aan de hand van twee onderscheidende factoren zal dit paper de 30 regio’s verdelen 

over 4 kwadranten. Voor de indeling zijn de vier sturingsperspectieven van van der Steen et al. 

(2020) gebruikt. De regio’s zijn onderverdeeld a.d.h.v. al dan niet gemaakte keuzes in het RES-

proces die eventueel van invloed zijn op het aanbod van de regio’s. De eerste onderverdeling is 

gemaakt op basis van of een RES-regio in de Concept-RES gebruik heeft gemaakt van 

zoekgebieden of niet. Regio’s die niet met zoekgebieden werken in de Concept-RES werken 

vanuit resultaat naar randvoorwaarden. Eerst doen de regio’s een aanbod wat bijdraagt aan het 

behalen van de nationale opgave, daarna kijken ze naar de randvoorwaardes. Regio’s die in de 

concept-RES al werken met zoekgebieden stellen eerst randvoorwaarden voor eventuele 

locaties van duurzame energieprojecten. Deze zoekgebieden bij elkaar opgeteld vormen het 

aanbod van deze regio’s 
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De tweede onderverdeling tussen de regio’s is gemaakt op basis van burgerparticipatie. 

Regio’s die expliciet burgerparticipatie en burgerinspraak hebben georganiseerd in het proces 

van de totstandkoming van de concept-RES werken vanuit samenleving naar overheid. Burgers 

en andere maatschappelijke partijen zijn in deze regio’s actief betrokken in het proces en de 

besluitvorming. Regio’s die niet expliciet actief zijn geweest in het betrekken van inwoners en 

maatschappelijke partijen in de concept-RES behandelen de opgave vanuit de overheid naar de 

samenleving. De onderverdeling in de vier sturingsperspectieven is te zien in Figuur 16. 

 
Figuur 16: De indeling van de RES-regio’s in 4 categorieën  

 
 
 Wanneer er gekeken wordt naar het gemiddelde aanbod per kwadrant valt op dat het 

hoogste gemiddelde aanbod komt van regio’s die niet werken met zoekgebieden en geen burger 

participatie hebben georganiseerd (tabel 8). Hoewel dit onderzoek eerder aantoonde dat er geen 

verschil was tussen regio’s die al dan niet burger participatie hadden georganiseerd. Wanneer 

we dit corrigeren voor het gebruik van zoekgebieden valt echter op dat er wel een verschil zit 

tussen regio’s die werken met zoekgebieden. Zo blijkt dat regio’s die en met zoekgebieden 

werken en met burgerparticipatie gemiddeld een hoger aanbod hebben van bijna 30 %.  Dit 
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betekent dat wanneer burgers betrokken zijn geweest bij de zoektocht naar mogelijke nieuwe 

zoekgebieden het aanbod hoger is dan wanneer dit vanuit de RES kwam. Deze bevinding 

suggereert hiermee dat de inwoners misschien wel hogere ambities hebben dan besluitvormers 

en dan waar in eerste instantie vanuit is gegaan. Deze bevindingen brengen het bekende 

NIMBY-principe (Devine‐Wright, 2011) in twijfel en bieden een mooie opening voor een 

eventueel vervolgonderzoek.   
 
 
Tabel 8:Aanbod per categorie RES 

Participatie? 

Zoekgebieden? 

 Nee Ja 
Aanbod Aantal Aanbod Aantal 

Nee 2,2 TWh 11 2,1 TWh 2 

Ja 1,30 TWh 9 1,67 TWh 8 

 
 

In dit hoofdstuk is inzicht gegeven in verschillende regionale verschillen. Deze 

verschillen bestaan zowel uit procesmatige keuzes als verschillen in regionale factoren. 

Bovendien is in dit hoofdstuk aangegeven wat het effect van deze regionale verschillen is op 

het aanbod van de RES-regio’s. Tenslotte kan dit hoofdstuk ook gebruikt worden in de discussie 

of het verdelen van de opgave over 30 energieregio’s een juiste beslissing is geweest. Zoals 

Coenen en Truffer (2012) benoemen in hun paper, is de regionale diversiteit juist de rede om 

voor een decentrale- boven een centrale aanpak te kiezen. Daarom zal dit hoofdstuk gebruikt 

worden bij het beantwoorden van beide hoofdvragen in dit paper.  
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8 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het onderzoek besproken. Naast conclusies 

wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd. Vervolgens zal er met een kritische blik terug 

gekeken worden op het onderzoeksproces en zullen enkele aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek worden aangedragen. 

 
8.1 Conclusie 
 In deze paragraaf zullen de twee hoofdvragen beantwoord worden. Eerst zal er gekeken 

worden naar de bestuurlijke legitimiteit van de decentralisatie van de energieopgave. Daarna 

wordt er gekeken welke regionale kenmerken een rol spelen in de energietransitie.  

 

8.1.1 Bestuurlijke legitimiteit 

De eerste hoofdvraag van dit onderzoek luidt:  

 

I- In hoeverre draagt de onderverdeling van Nederland in 30 energieregio’s bij aan het 

behalen van de in het klimaatakkoord opgestelde doelen voor 2030? 

 

Om te beginnen is het interessant om te kijken naar ontwikkelingen in vooroplopende 

landen zoals Denemarken en Duitsland. Beide landen hebben voor een regionale aanpak van de 

energietransitie gekozen. Dit in combinatie met een doelbewust optreden door de nationale 

overheid. Op deze manier wordt in deze landen de transitie gestuurd en benut als een 

mogelijkheid om te excelleren. Volgens Coenen en Truffer (2012) is de geografie van een 

duurzame transitie een argument om de nationale opgave regionaal aan te pakken. Aan de hand 

van de voor- en nadelen van het opdelen van de energieopgave over 30 energieregio’s wordt 

hierna antwoord gegeven op de hiervoor geformuleerde vraag. In tabel 9 zijn per thema de voor- 

en nadelen van een regionale aanpak van de energietransitie opgenomen.  

 

Er valt veel te zeggen voor een regionale aanpak van de energietransitie. Ten eerste lijkt 

het doel van de 35 TWh in de concept-RES’en ruim gehaald te worden. De regionale aanpak 

levert dus de gewenste resultaten die op landelijk niveau vooraf zijn geformuleerd. Bovendien 

zorgen de partijen in de regio’s ervoor dat er oog is voor de lokale context van de 

energietransitie. De regio’s kunnen het beste inschatten waar mogelijkheden en beperkingen 

liggen voor duurzame energieprojecten en wat het draagvlak voor de keuzes is. Dit gebeurt aan 
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de hand van lokale afwegingskaders die rekening houden met de regionale omstandigheden. 

Deze lokale aanpak stimuleert de lokale samenwerking. Binnen deze samenwerking hebben 

lokale actoren de mogelijkheid om mee te denken aan de inrichting van de regio. Door het 

samenbrengen van meerdere actoren kan een regio ook kennis bundelen door gegevens van 

meerdere partijen naast of over elkaar te leggen. Bovendien is het eenvoudiger voor een regio 

om locatie specifieke factoren zoals netcapaciteit of maatschappelijk draagvlak in te schatten 

en aan te pakken. Ten slotte zorgt een regionale aanpak voor een hoger maatschappelijk en 

bestuurlijk draagvlak tegenover de energietransitie.  

 

Hoewel veel argumenten voor een decentrale aanpak van de energieopgave pleiten, 

plaatst dit onderzoek ook een aantal kanttekeningen bij deze keuze. Zo ontbreekt het de regio’s 

aan democratische legitimiteit. De RES-regio wordt niet democratisch gekozen maar gaat wel 

over ingrijpende landschapsveranderingen. De energietransitie is een van de (ruimtelijke) 

opgaven in Nederland. De RES-regio maakt in sommige gevallen een integrale. Deze afweging 

moet gemaakt worden door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Naast de RES-

regio’s werken gemeenten gemiddeld in nog 33 samenwerkingsregio’s samen. Deze wirwar 

van samenwerkingsverbanden zorgt voor ondoorzichtigheid bij besturen en gemeenteraden en 

voor verwarring en oponthoud in het proces.  

 

Een ander nadeel van de regionale aanpak is dat lasten tussen regio’s niet evenredig 

worden verdeeld. Sommige regio’s tonen een hogere ambitie dan andere waardoor de lasten 

van de energietransitie niet evenredig over de regio’s verdeeld worden. Ook binnen regio’s 

vindt er soms een scheve lastenverdeling tussen gemeenten plaats. Dit kan zorgen voor 

onderlinge frictie tussen gemeenten of regio’s (van der Steen et al., 2020). Naast dat lasten vaak 

niet evenredig zijn verdeeld denken regio’s en gemeenten in veel gevallen niet over de grens 

heen. Hierdoor ontstaat een lappendeken aan zoekgebieden die niet onderling gekoppeld 

worden. Gevolg is dat, een aantal potentiële gebieden in Nederland onbenut blijft als mogelijke 

locatie voor het opwekken van duurzame energie. Het gebrek aan horizontale regionale 

samenwerking zorgt er bovendien voor dat regio’s beperkt van elkaar leren (Hooghe en Marks, 

2003). Regio’s zijn met dezelfde opgave bezig maar kennisuitwisseling tussen de regio’s vindt 

nauwelijks plaats. Zo is iedere regio bezig het wiel opnieuw uitvinden.  

 

Door regio’s zelf de regie te geven en zo min mogelijk nationaal te sturen loopt de 

Rijksoverheid het risico dat er keuzes worden gemaakt die tegen het nationale belang in gaan. 
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Zo zorgt de voorkeur van de regio’s voor zonne-energie voor hogere kosten, meer ruimtebeslag 

en het risico op overbelasting van het elektriciteitsnet. Ook het voorbeeld van Rijnenburg geeft 

aan dat er lokaal keuzes gemaakt kunnen worden die tegen het nationale belang ingaan. 

 

Naast de eerdergenoemde nadelen van decentralisatie noemt van Delden (2021) nog een 

belangrijke dimensie die via deze aanpak onderbelicht lijkt te blijven. Dit is de dimensie van 

tijd. Klimaatverandering is een continu proces en een van de grootste opgaven waar de huidige 

en toekomstige generaties voor staan˙. Om de opwarming van de aarde te maximaliseren tot 

een stijging van 2 graden Celsius zijn daarom internationale afspraken gemaakt met een tijdspad 

tot 2050. Ook Nederland heeft zich aan deze tijdslijn gebonden om in 2050 volledig Co2 

neutraal te zijn. De keuze om de energieopgave onder te verdelen in 30 energieregio’s zorgt 

ervoor dat het proces aanzienlijk meer tijd nodig heeft dan wanneer dit centraal geregeld zou 

worden. Zaken die tijd kosten zijn bijvoorbeeld het bij elkaar brengen en het leren kennen van 

alle actoren binnen een regio, het verzamelen van kennis, het maken van 

samenwerkingsafspraken, het organiseren van burgerparticipatie avonden et cetera. De 

beschikbare tijd is een schaarse en beperkende factor in de Nederlandse energietransitie. 

 

In tabel 9 zijn de voor- en nadelen van het verdelen van de energieopgave over 30 

energieregio’s nogmaals in kaart gebracht.  

 
Tabel 9: Voor- en nadelen van decentralisatie van de Nederlandse energieopgave 

Bestuurlijke 
kenmerken RES-regio’s 

Voordelen Nadelen 

Bestuurlijke 
samenwerking 

+ Aandacht voor specifieke regionale 
omstandigheden. 

- Gebrek aan democratische legitimiteit. 
- wildgroei aan regionale samenwerkingsverbanden 
- Bestuurlijke drukte. 

Innovatie + Ontstaan van lokale 
samenwerkingen 
+ Focus op regionale ontwikkeling. 
+ Kans op een technologische 
voorsprong. 
+ Exporteren van duurzame kennis. 
+ Lokaal inschatten kansen industrie. 

 

Verdeling kosten en 
baten 

+ Lokaal niveau geeft beter inzicht in 
kosten en lastenverdeling. 

- Lasten niet evenredig verdeeld. 
 

Tijd + Meer tijd en aandacht voor 
verkrijgen draagvlak, dit vormt een 
basis voor ‘versnelling’ later. 

- Bestuurlijke omslachtigheid. 
- Versnippering van kennis en ervaringen en 
onvoldoende uitwisseling tussen regio’s. 
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Regionale Diversiteit   
Politieke voorkeur + Lokaal gemaakte afwegingen. - Traagheid besluitvormingsproces. 

- Spanning tussen lokale en nationale overheden. 
Voorkeur zon of wind + Beter inzicht in koppelkansen en 

dubbel ruimtegebruik. 
+ Lokale voorkeur voor zon op dak 
verhoogt zowel bestuurlijk als 
maatschappelijk draagvlak. 

- Meerkosten door regionale voorkeur zon- i.p.v. 
windenergie 
- Meer ruimte nodig door de regionale voorkeur voor 
zonneweiden. 

Gebruik van 
zoekgebieden 

+ Meer mogelijkheden voor inwoners 
tot participatie. 
+ Regionaal afwegingskader helpt 
regio’s om tot concretere zoeklocaties 
te komen. 

- Regio’s of zelfs gemeenten gaan hier heel lokaal 
mee om en kijken niet over de grens heen. 
- Regio’s pakken niet door, sommige hebben nog 
helemaal geen zoekgebieden andere alleen maar hele 
globale. 
- Risico op “Freewheelen”. 

Netcapaciteit + Inzicht in (potentiele) regionale 
knelpunten in het elektriciteitsnet. 
+ Samenwerking met lokale 
energieleveranciers binnen de RES. 

- Door regio’s zelf te laten kiezen voor zon of wind 
zal het net (nog) zwaarder belast worden. 

SDE en 
maatschappelijke kosten 

 - Voor kleine regio’s kan de aanvraag een te groot 
obstakel vormen. 
- Wanneer een regio niet in aanmerking komt voor 
een SDE-vergoeding wordt de realisatie van 
grootschalige duurzame energieprojecten bijna 
onmogelijk. 
- De SDE loopt af in 2025 

Ruimte + Lokale instanties kennen de 
leefomgeving beter. 

 

Participatie + Opdelen in kleinen regio’s maakt 
participatie eenvoudiger. 
+ Regio staat dichter bij de burger.  
+ Lokaal beleid resulteert in meer 
participatie en daarmee ook in meer 
draagvlak. 

 

 

8.1.2 Regionale diversiteit 

 Volgens Coenen en Truffer (2012) speelt de regionale diversiteit een belangrijke rol in 

het organiseren van een duurzame transitie. In dit onderzoek is geprobeerd om deze regionale 

diversiteit in kaart te brengen en om aan te geven wat het effect hiervan op het aanbod van de 

regio’s is. Deze bevindingen ondersteunen de eerder behandelde onderzoeksvraagvraag en kan 

gebruikt worden in de discussie of de decentralisatie van de energieopgave al dan niet een goed 

idee is. Om antwoord op de rol van regionale diversiteit te geven is de volgende 

onderzoeksvraag behandelt: 

II- In hoeverre kunnen regionale eigenschappen van de 30 RES-regio’s in Nederland de 

verschillen in het aanbod van hernieuwbare energieopwekking in de opgestelde Regionale 

Energie Strategieën verklaren? 
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 Uit het rapport van het PBL (2021) bleek al dat er veel verschillen bestonden tussen de 

30 RES-regio’s. In dit onderzoek bleek dat een van de onderliggende redenen hiervoor het 

verschil in bestuurlijke samenstelling is. Zo is de houding van een gemeente t.o.v. het behalen 

van het klimaatakkoord van invloed op het totale aanbod van een regio. De keuze van de 

gemeente Utrecht om in Rijnenburg een energielandschap te ontwikkelen, waar andere 

gemeenten voor een woonwijk hadden gekozen, zorgt voor een hoger aanbod. Ook de voorkeur 

voor wind of zon verschilt sterk tussen de regio’s. Zo kiezen veel regio’s voor voornamelijk 

zonne-energie. Dit is een duurder alternatief dan windenergie. Hier is het draagvlak echter wel 

groter voor. Zonne-energie is bovendien niet alleen duurder maar vraagt ook om meer 

ruimtegebruik dan wanneer dezelfde hoeveelheid energie via windturbines zou worden 

opgewekt.  

 Verder bleek uit dit onderzoek dat een aantal regionale indicatoren een effect heeft op 

het aanbod van regio’s. Zo heeft de beschikbare oppervlakte van de regio’s en ook de aantal 

gemeenten dat samenwerkt een effect op het aanbod. Verder kunnen de regio’s nog worden 

verdeeld in landelijke en stedelijke regio’s. Uit de Concept-RES’en bleek dat het gemiddelde 

aanbod van stedelijke regio’s lager ligt dan het aanbod van landelijke regio’s. Dit heeft deels te 

maken met de beschikbare ruimte. Bovendien bleek dat stedelijke regio’s minder aanspraak 

hebben kunnen maken op de SDE-regeling dan landelijke regio’s. Hierdoor hebben stedelijke 

regio’s minder financiële middelen gekregen voor het ontwikkelen van duurzame 

energieprojecten. 

Daarnaast zijn enkele procesmatige keuzes van belang voor de hoogte van het aanbod. 

Zo bleek dat regio’s die werken met zoekgebieden in de concept-RES een lager aanbod van 

hernieuwbare energieopwekking doen dan regio’s die nog niet met zoekgebieden werken. Of 

regio’s burgers al dan niet bij het proces te betrekken zorgde echter niet voor een groot verschil 

in aanbod tussen deze regio’s. Maar wanneer de participatie tegen het gebruik van zoekgebieden 

wordt afgezet is te zien dat in regio’s waar gewerkt wordt met zoekgebieden en 

burgerparticipatie het aanbod hoger is dan in regio’s waar ze werken met zoekgebieden zonder 

burgerparticipatie. Deze bevinding wijst erop dat het aanbod zelfs toeneemt wanneer burgers 

worden meegenomen in het proces van het opstellen van zoekgebieden. 

Al met al blijkt dat de regio’s onderling op meerdere vlakken verschillen, zowel in 

regionale eigenschappen als in gemaakte keuzes in het proces. Dit suggereert dat een regionale 

aanpak van de energieopgave een goed middel is om met deze regionale diversiteit om te gaan. 
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Echter moet er wel rekening gehouden worden met de tijdslijn. Om de doelstellingen van 2030 

te realiseren is het belangrijk dat het tempo van de energietransitie nu versnelt wordt.  

8.2 Aanbevelingen 
Dit onderzoek komt tot enkele aanbevelingen die het proces van de Nederlandse 

energietransitie kunnen ondersteunen. Deze aanbevelingen zijn gericht op de inrichting van de 

RES voor zowel de Rijksoverheid als voor de RES-regio’s. 

 
8.2.1 Aanbevelingen aan de Rijksoverheid 

 Ten eerste is het belangrijk dat beleid zich gaat focussen op het uit faseren van fossiele 

energie (Kern & Smith, 2008; Alkemade, Marko & Negro, 2011). Bovendien is het belangrijk 

dat subsidieregelingen voor duurzame energieopwekking zoals de SDE blijven bestaan. De 

SDE-regeling moet verlengd worden tot na 2025. Ook kunnen nieuwe subsidieregelingen zoals 

het “Just transition fund” in de EU bij dragen aan de nationale opgave. Het opnemen van een 

dergelijke subsidie stimuleert de minder presterende regio’s in de energietransitie, dit is van 

belang om de iedere regio te betrekken en tot actie aan te zetten (Aall, Groven, & Lindseth 

2007). Ook moet de Rijksoverheid de industrie enkele garanties geven en ondersteunen in het 

vergroeningsproces. Daarbij is de Industrie is een groot energieverbruiker maar met de juiste 

sturing kan hier nog veel energiebesparing behaald worden.  

 

De Rijksoverheid moet enkele nationale afspraken maken over hoe regio’s kunnen 

omgaan met de komst van datacentra. Ten slotte is het belangrijk dat er meer sturing vanuit het 

rijk komt. Bij de invulling van het vervolg van de RES moet de Rijksoverheid rekening houden 

met regionale diversiteit en regio’s de ruimte geven om zelf lokale afwegingen te maken. Het 

is echter wel van belang dat de overheid de regio’s meer stuurt richting de uitvoering van de 

RES. Door de korte tijdslijn is snelheid geboden en zal de Rijksoverheid de regio’s meer moeten 

sturen, monitoren en ondersteunen om de doelstellingen in 2030 te behalen. Zo doet de 

Rijksoverheid er goed aan om enkele basis afwegingen te introduceren. Denk bijvoorbeeld aan 

de verhouding wind/zon of voorwaarden m.b.t. zoekgebieden. Een verplichting van een 

milieueffecten rapportage (m.e.r.) stimuleert regio’s om tot een weloverwogen afweging te 

komen bij het zoeken naar een zoekgebied waar alle effecten op het milieu en de omgeving 

worden meegenomen.  
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8.2.2 Aanbevelingen aan de RES-regio’s 

 Ook voor de regio’s zijn er in dit onderzoek enkele verbeterpunten aan het licht 

gekomen. Zo bleek dat bovenregionaal overleg nog nauwelijks heeft plaatsgevonden en dat 

regio’s niet over de regiogrens heen kijken. Een betere interregionale communicatie kan zorgen 

voor kennisoverdracht en samenwerking met name in grensgebieden tussen regio’s. Niet alleen 

de regionale samenwerking is een punt voor aandacht voor de 30 regio’s, ook de intraregionale 

samenwerking tussen gemeenten kan in veel regio’s verbeterd worden. Zo moet er gezamenlijk 

gekeken worden naar de verdeling van lasten en kosten en moeten gemeenten samenwerken 

langs gemeentegrenzen. Verder kunnen gemeenten en regio’s meer aandacht besteden aan 

innovaties en lokale privaat-publieke samenwerkingsverbanden in combinatie met 

kenniscentra. De energietransitie biedt namelijk ook mogelijkheden voor regio’s om de lokale 

economie te stimuleren en werkgelegenheid te creëren (De United Nations of Environmental 

Policies, 2014; Pegels & Lütkenhorst,2014; Kelley, Singer & Herrington, 2011).  

 

 Het is het belangrijk dat regio’s nog meer de verbinding leggen met de netcapaciteit. 

Door vraag en aanbod van duurzame elektriciteit dicht bij elkaar te brengen gaan de financiële 

en ruimtelijke kosten van duurzame energieprojecten omlaag en is het risico op overbelasting 

van het elektriciteitsnetwerk lager (TU Delft, 2015). Daarnaast moeten regio’s kijken naar 

mogelijkheden om elektriciteitsgebruik te verminderen. Ook doen regio’s er goed aan om 

nogmaals te kijken naar mogelijkheden voor windenergie i.p.v. zon. Dit heeft voordelen voor 

ruimtegebruik, bodemleven, netcapaciteit en bespaart kosten. Ten slotte moeten regio’s 

ontwikkelingen in andere regio’s goed in de gaten houden en met elkaar overleggen over 

mogelijke technologische innovaties en mogelijke knelpunten of succesfactoren van de lokale 

aanpak. 

 
8.3 Discussie 

Door de afbakening van het onderzoek en de actualiteit van de energietransitie zijn de 

RES’en continu aan veranderingen onderhevig. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat 

de regionale diversiteit tussen de 30 RES-regio’s pleit voor de opdeling van de opgave over 

energieregio’s. Dit komt overeen met de besproken literatuur. Hoewel de regionale diversiteit 

pleit voor een gedecentraliseerde aanpak benoemt dit onderzoek ook een aantal argumenten 

waarom de centrale aanpak van de opgave juist niet zorgt voor het behalen van het nationale 

klimaatdoel. 
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8.3.1 Beperkingen van het onderzoek 

Het onderzoek is gestart in maart 2021, vlak na de uitgave van de monitor van de 

Concept RES door het PBL (2021). In dit rapport gaf het PBL aan dat de regio’s nogmaals naar 

het aanbod moesten kijken en dat de regio’s van elkaar moeten leren. Dit heeft geresulteerd in 

het opleveren van de RES 1.0 door de 30 regio’s. Omdat de RES’en 1.0 tijdens het proces van 

dit onderzoek niet beschikbaar waren heeft dit onderzoek gebruik gemaakt van de Concept-

RES aanbiedingen. Wat ook een rol in deze keuze speelde was dat een aantal regio’s al in een 

vroeg stadium had aangegeven de deadline van 1 juli niet te halen, zoals de Metropoolregio 

Eindhoven (2021).  

 

Een andere beperking van dit onderzoek is de actualiteit van de onderzoeksresultaten. 

Het RES-proces is in de gehele periode voortdurend in beweging geweest. Hierbij hoorde 

verschuivende prioriteiten en een constante ontwikkeling van nieuwe inzichten voor zowel de 

regio’s als de onderzoeker.  

 

Naast de twee eerder benoemde beperkingen die te maken hadden met de tijdlijn van 

het RES-proces zijn er ook enkele punten waar de onderzoeker, met de kennis van nu, andere 

keuzes had kunnen maken. Zo is er op voorhand besloten om via een tiental case interviews 

met RES-regio’s een eerste blik te werpen op het proces en op de verschillende keuzes maar 

ook struikelblokken die gedurende het RES-proces zijn ontstaan. Een aanvullende enquête 

moest data opleveren waarmee regio’s met elkaar vergeleken konden worden. Hoewel het 

onderzoek in het teken van de Handreiking RES 2.0 is erkend als een onderzoek van het 

Nationaal Programma RES was de respons van de 30 RES-regio’s lager dan verwacht en te laag 

om een goede vergelijking tussen de regio’s te maken. Dit ondanks meerdere herinneringen 

door de onderzoeker en vanuit het nationale programma (werkgever van de 30 

procesmanagers). Redenen die door enkele procesmanagers gegeven werden, en waar in een 

vervolgonderzoek rekening mee gehouden dient te worden, waren:  

 

- Gebrek aan tijd. 

- Enquête moeheid. 

- Doordat de vragen in de enquête met name over de concept-RES gingen en de regio’s 

op dat moment bezig waren met het proces van de RES 1.0, voelden sommige 

procesmanager zich niet genoodzaakt om aan de enquête mee te werken.  
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- Doordat er in een aantal regio’s een nieuwe procesmanager was aangesteld voor de 

opdracht van de RES 1.0, konden deze geen vragen beantwoorden over het proces van 

de concept-RES.  

 

Doordat de gewenste hoeveelheid resultaten uit de enquête uitbleven kregen de 10 

interviews meer gewicht. En waar het in eerste instantie de bedoeling was om de 30 regio’s in 

het geheel te vergelijken zijn er in dit onderzoek vergelijkingen gemaakt a.d.h.v. 

praktijkvoorbeelden, informatie uit de concept-RES rapporten en interviews.  

 

Met de kennis van nu was het wellicht beter geweest om meer interviews te houden. Dan 

waren er wellicht meer voorbeelden boven tafel gekomen. Desondanks is het in dit onderzoek 

gelukt om met het beschikbare materiaal antwoord te geven op de onderzoeksvragen en aan te 

geven op welke vlakken regio’s onderling verschillen.  

 

8.3.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

 Waar dit onderzoek keek naar de diversiteit van de regio’s a.d.h.v. de concept-RES 

rapporten, is het voor een vervolgonderzoek interessant om te kijken wat hiervan overblijft in 

de RES 1.0. Een ander interessant onderzoek met betrekking tot de RES is het evalueren van 

het proces tot 2030. In 2030 wordt duidelijk of de doelstelling van de 35 TWh door de regio’s 

is behaald. Bovendien zal blijken of de verwachtte knelpunten uitkomen en of er eventueel 

nieuwe hordes op de weg van de energietransitie zijn opgedoemd. In 2030 is het bovendien 

mogelijk om een definitief oordeel te vormen over de keuze van de nationale overheid om de 

opgave van de energietransitie te decentraliseren en te verdelen over 30 energieregio’s. Deze 

evaluatie zal belangrijk zijn voor het verdere verloop van de energietransitie richting 2050, 

maar ook voor andere (toekomstige) opgaves waar sprake is van een (eventuele) decentralisatie. 

Ten slotte is het interessant om uit te zoeken wat de rol van participatie en de NIMBY-principe 

binnen de Nederlandse energietransitie is geweest. 
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Bijlage 2: enquête 
 
Link naar de verzonden enquête: 
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_5hjh7zMB0l5TCce 
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Bijlage 3: Bronnen Concept-RES 
 
RES-regio Bron 

Achterhoek 
Concept RES Achterhoek. (2020). Concept-RES Achterhoek. RES Achterhoek. 
https://www.resachterhoek.nl/res+achterhoek/concept-
res+achterhoek/default.aspx 
 

Alblasserwaard 
Concept RES Alblasserwaard. (2020). https://www.regionale-
energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1708520 
 

Amersfoort 
Concept RES Amersfoort. (2020). Concept RES regio Amersfoort. 
https://www.resregioamersfoort.nl/over+de+res/documenten-res-
algemeen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1704058 
 

Arnhem 
Nijmegen 

Concept RES Arnhem-Nijmegen (2020). Concept RES Arnhem-Nijmegen. 
Regio A-N. https://www.regioan.nl/res-regionale-energiestrategie/documenten/ 
 

Cleantech Regio 
Concept RES Cleantechregio (2020). Cleantech. 
https://www.cleantechregio.nl/res/concept-res 
 

Drechtsteden 
Concept RES Drechtsteden. (2020). Drechtsteden. 
https://www.drechtstedenenergie.nl/res/index.html 
 

Drenthe 

Concept RES Denthe. (2020). 
https://www.energievoordrenthe.nl/definitieve+concept+res+regio+drenthe/defa
ult.aspx 
 

Flevoland 

Concept RES Flevoland. (2020). https://www.regionale-
energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1600632 
 

Friesland Concept RES Friesland. (2020). https://www.resfryslan.frl 
 

Fruitdelta 
Rivierenland 

Rivierenland. (2020). https://www.resrivierenland.nl/wp-
content/uploads/Concept-RES-20200331.pdf 
Verwijzing in de tekst 
 

Goeree-
Overflakkee 

Concept RES Goeree Overflakkee. (2020). https://klimaatkrachtiggo.nl/ 
 

Groningen 
Concept RES Groningen. (2020). https://www.regionale-
energiestrategie.nl/res+regio+groningen/default.aspx 
 

Hart van Brabant 
Concept RES Hart van Brabant. (2020). https://www.regio-
hartvanbrabant.nl/images/dowloads_in_teksten/REKS/concept-bod-2020-
03/20200324-concept-bod-reks-hvb.pdf 
 

Hoeksche Waard 
Concept RES Hoeksche Waard. (2020). https://www.gemeentehw.nl/direct-
regelen/duurzaamheid/regionale-energiestrategie-res-hoeksche-waard/32212 
 

Holland-
Rijnland 

Concept RES Holland-Rijnland. (2020). https://hollandrijnland.nl/concept-res-
holland-rijnland/ 
 

Metropoolregio 
Eindhoven 

Concept RES Metropoolregio Eindhoven. (2020). 
https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/energietransitie 
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Midden-Holland 
Concept RES Midden-Holland. (2020). 
https://www.regiomiddenholland.nl/Strategische+agenda/duurzaamheid/regiona
le+energiestrategie/default.aspx#folder=1672798 
 

Noord- en 
Midden Limburg 

Concept RES Noord en Midden Limburg. (2020). 
https://www.resnml.nl/belangrijke-documenten 
 

Noord-Holland 
Noord 

Concept RES Noord-Holland Noord. (2020). 
https://energieregionhn.nl/conceptres 
 

Noord-Holland 
Zuid 

Concept RES Noord-Holland Zuid. (2020). 
https://energieregionhz.nl/energieregio-noord-holland-zuid-in-2030-bijna-vier-
keer-zoveel-duurzame-energie 
 

Noord-Oost 
Brabant 

Concept RES Noord-Oost Brabant. (2020). 
https://energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/definitief+conce
pt+res+nob/default.aspx 
 

Noord-Veluwe 
Concept RES Noord-Veluwe. (2020). 
https://energiestrategienv.nl/actueel/stuurgroep-stelt-concept-regionale-energie-
strategie-noord-veluwe-vast 
 

Regio 
Foodvalley 

Concept RES Foodvalley. (2020). 
https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie/bibliotheek/concept
-res-foodvalley 
 

Rotterdam Den 
Haag 

Concept RES Rotterdam-Den-Haag. (2020). 
https://www.resrotterdamdenhaag.nl/realisme-zet-toon-voor-integrale-
energiestrategie-regio-rotterdam-den-haag/ 
 

Twente 

Concept RES Twente. (2020). https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/res-
twente-2020/downloads/Concept-RES-Twente-16-april-2020.pdf 
 

U16 
Concept RES U16. (2020). 
https://www.energieregioutrecht.nl/publicaties/HandlerDownloadFiles.ashx?idn
v=1612365 
 

West Overijssel 

Concept RES West Overijssel. (2020). 
https://www.reswestoverijssel.nl/conceptres/default.aspx 
 

West-Brabant 
Concept RES West Brabant. (2020). 
https://energieregiowb.nl/app/uploads/sites/3/2020/04/Concept-RES-West-
Brabant-15042020.pdf 
 

Zeeland 
Concept RES Zeeland. (2020). https://www.regionale-
energiestrategie.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1559246 
 

Zuid-Limburg 
Concept RES Zuid Limburg. (2020). https://www.regionale-
energiestrategie.nl/reszl/default.aspx 
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Bijlage 4: SDE-projecten 
 

Realisatiejaar Status 
Vermogen 

(MW) Max_subsidie Postcode Categorie Province 

  
Nog te 

realiseren 15 8.550.000 3961AA 
Zonne-
energie Utrecht 

  
Nog te 

realiseren 15,5 8.614.125 5737RV 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 15,644 8.694.153 3985AA 
Zonne-
energie Utrecht 

  
Nog te 

realiseren 15,5 8.835.000 9665JE 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 15,961 9.779.950 4416PS 
Zonne-
energie Zeeland 

2018 Gerealiseerd 15,7 10.715.250 2291HM 
Zonne-
energie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 21,567 11.985.861 8271AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 23,922 12.271.730 4411SM 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 22,108 12.286.521 4726TE 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 15,674 13.624.625 7213AA 
Zonne-
energie Gelderland 

2020 Gerealiseerd 16,211 13.860.234 8431SP 
Zonne-
energie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 15,1 13.986.375 8218NJ 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,427 14.045.085 3991AA 
Zonne-
energie Utrecht 

  
Nog te 

realiseren 24,878 14.180.460 5971AA 
Zonne-
energie Limburg 

  
Nog te 

realiseren 16,08 14.435.820 4054NJ 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 16,891 14.682.502 7771AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 17,1 14.864.175 3991AA 
Zonne-
energie Utrecht 

  
Nog te 

realiseren 15,5 15.019.500 7311AA 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 16,253 15.054.058 2952AP 
Zonne-
energie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 16,569 15.110.928 9591AA 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 17,2 15.196.200 1358AB 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 30 15.390.000 3774RL 
Zonne-
energie Gelderland 
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Nog te 

realiseren 15,2 15.811.800 7511AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 18,283 15.892.394 4531AA 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 18,113 16.002.836 9541AA 
Zonne-
energie Groningen 

2018 Gerealiseerd 15,468 16.311.006 6941HM 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 15,495 16.339.478 3199KA 
Zonne-
energie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 15,784 16.869.150 9573PA 
Zonne-
energie Drenthe 

2020 Gerealiseerd 17,121 17.078.198 7601AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 16,28 17.167.260 8011AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 27,626 17.715.429 9418TM 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 15,4 17.775.450 5101AA 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

2018 Gerealiseerd 15,235 17.802.332 1619PB 
Zonne-
energie 

Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 18,7 17.853.825 9931AA 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 17,23 17.923.508 7241AA 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 20,424 18.044.604 1733AA 
Zonne-
energie 

Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 19 18.411.000 7083AA 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 22 19.123.500 6511AA 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 21,136 19.577.109 9401AB 
Zonne-
energie Drenthe 

2020 Gerealiseerd 15,127 19.616.100 3991AA 
Zonne-
energie Utrecht 

2020 Gerealiseerd 17 19.622.250 4691AA 
Zonne-
energie Zeeland 

2020 Gerealiseerd 15,5 19.657.875 4454AA 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 18,586 19.863.788 7462JC 
Zonne-
energie Overijssel 

2019 Gerealiseerd 18,007 20.014.781 2132NM 
Zonne-
energie 

Noord-
Holland 

2019 Gerealiseerd 17,13 20.504.610 8211AA 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 19,73 20.805.285 7901AA 
Zonne-
energie Drenthe 
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Nog te 

realiseren 35 20.947.500 5841AA 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 25 21.375.000 3227AA 
Zonne-
energie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 17,552 22.010.208 4455TM 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 18,41 22.346.398 1619HA 
Zonne-
energie 

Noord-
Holland 

2020 Gerealiseerd 22,546 22.489.635 7601AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 24,712 22.537.344 7741AA 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 15 22.689.450 3244AA Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 21,652 22.832.034 9531AA 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 19,24 23.030.280 7694AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 22,414 23.316.164 7581AA 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 26,023 23.362.149 6511AA 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 22,4 23.414.175 3292LC Windenergie Zuid-Holland 

2019 Gerealiseerd 22,018 23.531.738 9482PA 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 27 23.854.500 9979XE 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 24,638 23.874.222 6662PK 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 26,9 24.149.475 7741AA 
Zonne-
energie Drenthe 

2014 Gerealiseerd 15 25.205.863 3199LD Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 27,628 25.590.435 7311AA 
Zonne-
energie Gelderland 

2016 Gerealiseerd 15 25.740.000 4794RP Windenergie 
Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 29,771 25.878.442 4551AA 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 37,439 25.945.089 9711AA 
Zonne-
energie Groningen 

2019 Gerealiseerd 21,803 26.098.191 9761TK 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 21,803 26.098.191 9411VN 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 30,305 26.342.622 9665AA 
Zonne-
energie Groningen 

2013 Gerealiseerd 15 26.422.000 4411SM Windenergie Zeeland 
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Nog te 

realiseren 24,12 26.465.670 1775AA 
Zonne-
energie 

Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 30,6 27.035.100 8256PZ 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 31,106 27.038.891 4531AA 
Zonne-
energie Zeeland 

2013 Gerealiseerd 15 27.137.322 4741RW Windenergie 
Noord-
Brabant 

2013 Gerealiseerd 15 28.023.600 4411TB Windenergie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 26,7 28.155.150 6121RD 
Zonne-
energie Limburg 

  
Nog te 

realiseren 32,508 28.257.579 9665JE 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 33,093 28.294.515 9351AA 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 34,364 28.891.533 8531AA 
Zonne-
energie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 23,078 28.939.812 3011AA 
Zonne-
energie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 26,923 29.157.609 7931PA 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 34,5 29.497.500 4701AA 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 25,2 29.805.300 7601AA 
Zonne-
energie Overijssel 

2019 Gerealiseerd 26,77 30.136.328 4782SJ 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 28,235 30.578.505 7933PA 
Zonne-
energie Drenthe 

2019 Gerealiseerd 29,702 31.320.759 7907GE 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 24,873 31.545.183 4389PC 
Zonne-
energie Zeeland 

2019 Gerealiseerd 15,2 31.673.760 1771AA Windenergie 
Noord-
Holland 

2019 Gerealiseerd 15,2 31.673.760 1771RT Windenergie 
Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 36,305 32.075.715 8211AA 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 35,371 32.258.352 7901AA 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 30,219 33.157.798 5941AA 
Zonne-
energie Limburg 

  
Nog te 

realiseren 30,319 33.267.523 7873AA 
Zonne-
energie Drenthe 

2019 Gerealiseerd 34,543 33.472.245 1332BX 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 38,991 33.892.927 9711AA 
Zonne-
energie Groningen 
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Nog te 

realiseren 15 34.593.000 3274AA Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 40,05 34.813.463 4531AA 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 34.852.320 8753JA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 25 35.297.145 4389PA Windenergie Zeeland 

2020 Gerealiseerd 26 35.938.500 8011AA 
Zonne-
energie Overijssel 

2020 Gerealiseerd 26 35.938.500 8013PJ 
Zonne-
energie Overijssel 

  
Nog te 

realiseren 32,987 36.194.986 7831AA 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 17,25 36.392.460 1948NM Windenergie 
Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 36.532.899 4671TH Windenergie 
Noord-
Brabant 

2015 Gerealiseerd 24 37.094.400 3011AA Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 17,2 37.651.770 3181ML Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 43,689 37.976.664 3891AB 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 38.356.695 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 38.498.850 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 38.735.775 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 35,613 39.076.365 1775RJ 
Zonne-
energie 

Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 39.248.235 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 39.271.050 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 39.313.755 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 39.332.475 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 45 39.757.500 6971AA 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 39.986.505 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 40.084.200 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 16,8 40.899.690 8251AA Windenergie Flevoland 
2018 Gerealiseerd 26,4 41.079.150 2676AA Windenergie Zuid-Holland 
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2020 Gerealiseerd 38,757 41.421.544 9601AA 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 18 41.856.075 9931AA Windenergie Groningen 

2019 Gerealiseerd 18,375 42.255.000 1775AA Windenergie 
Noord-
Holland 

2018 Gerealiseerd 30,681 42.408.813 7885AA 
Zonne-
energie Drenthe 

2014 Gerealiseerd 24 42.451.200 3197KV Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 18 42.504.437 4351AA Windenergie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 48,4 42.761.400 9791AA 
Zonne-
energie Groningen 

2020 Gerealiseerd 16,8 42.960.750 4181AL Windenergie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 39,36 43.187.760 9521AA 
Zonne-
energie Drenthe 

2020 Gerealiseerd 39,928 43.242.024 9524PP 
Zonne-
energie Drenthe 

2019 Gerealiseerd 37,593 43.391.721 3257LL 
Zonne-
energie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 21 43.904.160 8751TA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 22,4 44.397.360 5531AA Windenergie 
Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 38,41 45.976.770 6651AA 
Zonne-
energie Gelderland 

2020 Gerealiseerd 17,2 46.616.580 9641KT Windenergie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 18 46.941.450 9641AA Windenergie Groningen 

2017 Gerealiseerd 30,8 47.586.000 9936HN 
Zonne-
energie Groningen 

2018 Gerealiseerd 43,907 48.802.631 6024AA 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 22,4 48.988.485 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 39,16 49.106.640 8256AA 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 41,686 49.304.117 3241AA 
Zonne-
energie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 45 49.376.250 4811AA 
Zonne-
energie 

Noord-
Brabant 

2012 Gerealiseerd 27 50.359.320 3898LH Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 29,4 51.027.255 3257AA Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 56 51.072.000 8211AA 
Zonne-
energie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 21,5 51.483.600 3181ML Windenergie Zuid-Holland 
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Nog te 

realiseren 22,4 51.702.300 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 20 51.854.250 3281AA Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 22,4 51.877.215 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 22,4 51.903.540 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 22,4 52.183.170 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 22,5 52.484.625 9945MA Windenergie Groningen 

2020 Gerealiseerd 45,198 52.813.863 7384AG 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 49,8 53.223.750 7875AA 
Zonne-
energie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 50,038 53.478.540 9521AA 
Zonne-
energie Drenthe 

2019 Gerealiseerd 21 53.739.660 3265AA Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 60 53.865.000 4542AA 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 42,67 54.116.228 9636AA 
Zonne-
energie Groningen 

2020 Gerealiseerd 21,6 54.206.685 1766EC Windenergie 
Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 61,6 54.423.600 9791AA 
Zonne-
energie Groningen 

2020 Gerealiseerd 21 56.095.500 4175AG Windenergie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 34,4 56.873.250 1309AA Windenergie Flevoland 

2018 Gerealiseerd 54,783 57.768.674 4454AA 
Zonne-
energie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 48,74 58.341.780 9551AA 
Zonne-
energie Groningen 

2013 Gerealiseerd 35 61.702.667 4411TC Windenergie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 22,5 62.423.235 4926AA Windenergie 
Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 27 62.729.100 9945MA Windenergie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 56,18 63.244.635 9649GR 
Zonne-
energie Groningen 

2020 Gerealiseerd 49,99 64.824.371 8431SP 
Zonne-
energie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 28 66.296.880 8251AA Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 32 67.666.050 3256LH Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 25,8 67.769.325 9931AA Windenergie Groningen 
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Nog te 

realiseren 80 75.240.000 6515AJ 
Zonne-
energie Gelderland 

  
Nog te 

realiseren 60,5 77.127.390 5541AA Windenergie 
Noord-
Brabant 

  
Nog te 

realiseren 29,4 79.251.075 9931AA Windenergie Groningen 

2018 Gerealiseerd 30,6 80.247.000 4791SM Windenergie 
Noord-
Brabant 

2018 Gerealiseerd 24,15 81.234.405 3011AA Windenergie Zuid-Holland 

  
Nog te 

realiseren 34,8 84.253.428 5911AA Windenergie Limburg 

  
Nog te 

realiseren 50,4 89.964.000 7831AA Windenergie Drenthe 

  
Nog te 

realiseren 45 93.929.625 9931AA Windenergie Groningen 

2020 Gerealiseerd 89,114 96.510.462 9501AA 
Zonne-
energie Groningen 

2015 Gerealiseerd 62,7 96.909.120 9936AM Windenergie Groningen 

2019 Gerealiseerd 103 101.274.750 9611CW 
Zonne-
energie Groningen 

2017 Gerealiseerd 29,4 102.182.100 4354RB Windenergie Zeeland 

  
Nog te 

realiseren 45 102.370.500 9931AA Windenergie Groningen 
2015 Gerealiseerd 36 119.853.266 8311PE Windenergie Flevoland 
2015 Gerealiseerd 36 119.853.266 8311PE Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 79,8 120.094.785 3251AA Windenergie Zuid-Holland 
2015 Gerealiseerd 36 120.608.948 8311PE Windenergie Flevoland 
2015 Gerealiseerd 36 120.608.948 8311PE Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 147,766 128.445.596 8251AA 
Zonne-
energie Flevoland 

2020 Gerealiseerd 109,85 129.925.561 9541XW 
Zonne-
energie Groningen 

  
Nog te 

realiseren 54 136.301.228 9636AA Windenergie Groningen 

2020 Gerealiseerd 58,8 146.475.000 1771AA Windenergie 
Noord-
Holland 

  
Nog te 

realiseren 44 182.287.350 8754AA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 44 183.811.950 8754AA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 44 186.109.350 8754AA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 44 186.166.050 8754AA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 44 188.427.750 8754AA Windenergie Friesland 
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Nog te 

realiseren 44 191.592.450 8754AA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 44 194.588.100 8754AA Windenergie Friesland 

  
Nog te 

realiseren 48 199.816.050 8754AA Windenergie Friesland 
2012 Gerealiseerd 122,4 224.857.946 3896LH Windenergie Flevoland 

  
Nog te 

realiseren 60,2 238.414.995 8251AA Windenergie Flevoland 

2020 Gerealiseerd 92,8 241.447.500 1775RD Windenergie 
Noord-
Holland 

 
 
 
 


