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3 Ruimte voor Noordelijke energietransitie  

1. Samenvatting 

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de huidige plannen voor de 

energietransitie op bedrijventerreinen en in industrie in Noord-Nederland geven geen 

duidelijk beeld wat de ruimtelijk-economische effecten zijn of wat die zouden kunnen zijn. 

Er zijn veel plannen voor de energietransitie die vrijwel zonder uitzondering ruimtelijk-

economische effecten zullen gaan krijgen. Maar wat die effecten zijn, wanneer, voor wie en 

wat daarvoor nodig is, is nu speculatief. De economische effecten krijgen in alle plannen 

voor de energietransitie minder aandacht dan de ruimtelijke en dat bleek ook in de 

interviews en in de werkplaats.  

 

Er zijn wel ordegrootte inschattingen gemaakt van de effecten zoals in het plan voor de 

energie-infrastructuur in Nederland (II3050)1, die geeft een indicatie voor het 

ruimtebeslag: de prognose is dat er tussen 45 en 80 km2 nodig is voor de energie-

infrastructuur tot 2050. Dat is alleen voor de infrastructuur, ruimtebeslag van opwek en 

vraag zijn hier niet geraamd.  

Twee andere voorbeelden. De energietransitieplannen voor de industrie krijgen vorm in de 

Cluster Energie Strategie (CES). Deze worden gemaakt voor en door de grotere industrieën 

in de provincies Groningen en Drenthe. Daarin wordt aangegeven dat in 2050 40 keer meer 

elektriciteit nodig zal zijn dan in 2020. Als deze enorme uitbreiding van de 

elektriciteitsvraag al realiseerbaar is, zal deze zeker substantiële ruimtelijke effecten gaan 

krijgen. Welke dat zijn wordt in de loop van 2021 verder uitgewerkt. Het aantal 

energietransitieplannen voor de bedrijventerreinen, en in Friesland zijn al meer dan 70 

bedrijventerreinen, is beperkt. Er zijn voorbeelden zoals in Heerenveen waar plannen zijn 

voor een groot zonnepark om de elektriciteit op te wekken.  

 

De ruimtelijk-economische effecten worden niet alleen bepaald door de plannen voor de 

energietransitie in industrie en op bedrijventerreinen, maar ook door vele andere plannen, 

zoals voor de circulaire economie, verduurzaming én uitbreiding van de woningbouw, 

mobiliteit, klimaatadaptatie, distributiecentra, datacentra en meer. Het is de optelsom van 

en de wisselwerking tussen al deze plannen die uiteindelijk de ruimtelijk-economische 

effecten gaan bepalen.  

 

Naast de optelsom van de genoemde plannen speelt er nog een aantal andere aspecten 

met betrekking tot de energietransitie op bedrijventerreinen en in de industrie een rol: 

 De zichtbare effecten zijn bovengronds, maar het wordt ook steeds drukker in de 

ondergrond. Het plan voor de energie-infrastructuur in Nederland (II3050) geeft ook 

een indicatie voor het ruimtebeslag ondergronds: de prognose is dat er tot 2050 

tussen 213 en 280 km2 voor ondergrondse energie-infrastructuur nodig zal zijn. Dat 

vraagt niet alleen bovengronds maar ook ondergronds om een goede ruimtelijke 

ordening.  

 De bij de energietransitie betrokken partijen hebben een verschillende tijdshorizon en 

een andere geografische scope. Vooral de netbedrijven hebben een lange 

tijdshorizon; zij geven aan dat hun plannen voor de periode tot 2030 grotendeels 

 

 

 
1 Samenvatting van het Energiesysteem van de Toekomst. Integrale Infrastructuurverkenning 2030 -2050 
(April 2021) 
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vaststaan. Ondanks dat zijn zij continue op zoek naar energietransitieplannen van 

gebruikers op de korte en op de lange termijn. Maar veel van de producenten en 

afnemers, die door de netbeheerders worden verbonden, hebben een kortere 

tijdshorizon. Dat matcht niet altijd goed met elkaar. Er is behoefte aan een integrale 

benadering, voor de gehele keten opwekking-infra-vraag, waarbij de ontwikkelingen 

in de schakels van de keten, in tegenstelling tot wat vroeger het geval was, gelijke 

tred met elkaar moeten houden. Dat vergt afstemming in ruimte en tijd van 

ontwikkelingen bij vraag, aanbod, infrastructuur, opslag en conversie, het domein van 

systeemintegratie.  

 De concrete uitwerking van de plannen voor de gehele keten vraag-infra-aanbod 

moet hand in hand gaan met ruimtelijke effecten, zowel als die effecten botsen met 

andere opgaven, als die effecten kansen bieden. Van belang is om niet eerst 

energietransitieplannen te maken en dan vervolgens te kijken hoe ze ruimtelijk 

inpasbaar zijn, maar om van meet af aan vanaf de vroege planvorming de ruimtelijke 

dimensie mee te nemen. Onder meer door planologen erbij te betrekken. Dat vraagt 

om een goed georganiseerde aanpak zoals die ook in het kader van systeemintegratie 

steeds meer vorm krijgt. Toevoeging van de ruimtelijke component is dan de 

volgende integratieslag.  

 De plannen die in het kader van dit proces zijn bekeken gaan uit van huidige situatie 

en kijken niet of niet voldoende naar de op lange termijn gewenste situatie. Hoe ziet 

een circulair en klimaatneutraal bedrijventerrein in 2030 eruit? En wat betekent zo’n 

perspectief, hoe lastig ook in te vullen, voor de stappen die nu gezet moeten worden 

en de effecten die dat zal hebben. En hoe is het beeld voor 2050? En wat als 

vandaaruit terug geredeneerd wordt naar 2030? Via scenario’s kan een bandbreedte 

aan mogelijke ontwikkelingen worden weergegeven.  

 Veel speelruimte in ruimtelijke zin ligt vast in verschillende ruimtelijke plannen. De 

plannen voor de energietransitie zullen in samenhang met die voor de ruimtelijke 

ordening moeten worden ingevuld.  

 

Bovenstaande laat zien dat er veel aspecten zijn die invloed hebben op de effecten van de 

energietransitie en dat het lastig is om die effecten in kaart te brengen. Iedereen voelt wel 

aan dat toegang tot (schone) koolstofvrije energie invloed zal gaan hebben op de locaties, 

op de infrastructuur en op de aard van de economische activiteiten, maar wat dat zal zijn 

en op welke termijn is nog steeds een openstaande vraag.  

 

Het voorstel is om dat in een aantal stappen beter in kaart te brengen, ook letterlijk: 

cartografisch weer te geven.   

 

In de werkplaatsen is wel een scherper beeld gekregen van de vragen die relevant zijn om 

de ruimtelijk-economische effecten van de energietransitie in kaart te brengen. De 

volledigheid gebiedt ons te melden dat de ruimtelijke effecten veel vaker werden benoemd 

dan de economische effecten, om die reden hebben wij het in het vervolg van het rapport 

vooral over de ruimtelijke effecten.  

 

Het concreter in kaart brengen van de ruimtelijke effecten vraagt om een aantal stappen 

die vooral door de drie noordelijke provincies, in samenspraak met het rijk, beantwoord 

moeten worden:  

1. Start met het kwantificeren van de energievraagontwikkeling in de industrie en op 

bedrijventerreinen en bepaal wat de plannen betekenen voor de opwekking en voor 

de energie-infrastructuur. De kwantificering moet dan niet alleen plaatsvinden in 
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termen van kWh’s en MJ (hoeveelheden energie) maar ook in termen van 

energiedragers en vraagpatronen (uur/dag-nacht/seizoen) en beïnvloedbaarheid. 

Ga na op welke wijze II3050 hierbij een rol kan spelen. De CES is hierbij een 

vertrekpunt voor de industrie. En beantwoord tevens de vraag welk deel van de 

energie in de regio opgewekt wordt. Betrek van meet af aan ruimtelijke aspecten. 

Behulpzaam kan voorts zijn om gebruik te maken van de aanpak en organisatie 

van systeemintegratie, de ketengerichte aanpak van de realisatie van de 

energietransitie2.  

2. Ontwikkel een visie voor de bedrijventerreinen en voor de industrie ‘van de 

toekomst’. Bepaal welk type industrie en welk type bedrijven Noord-Nederland wil 

hebben en wat dat betekent voor de keten van energieaanbod, transport, opslag en 

vraag. Het ligt voor de hand om dat in een aantal varianten uit te werken. NB, een 

visie is geen blauwdruk of keurslijf maar een ontwikkelrichting die nodig is voor 

systeemintegratie waarbij de gehele keten van aanbod-infra-infra integraal wordt 

ontwikkeld in omvang, in tijd en locaties. 

3. Bepaal of en hoe ruimtelijke effecten van de energietransitie kunnen gaan ‘botsen’ 

met de ruimtelijke effecten van andere opgaven dan wel kunnen worden versterkt 

door combinaties met andere ontwikkelingen. Doe dat in eerste instantie 

kwalitatief, als het nodig is kan het ook kwantitatief worden uitgewerkt. 

 

Belangrijke uitkomst van dit traject, de Werkplaats energietransitie Noord-Nederland, is het 

advies om de ruimtelijke effecten integraal onderdeel te maken van elke stap in de 

planontwikkeling. Dat kan door bij elke van de bovenstaande stappen te schetsen wat de 

ruimtelijke impact van de plannen is/kan zijn. En omgekeerd om gegeven ruimtelijke 

schaarste te bekijken waar en wanneer energietransitieopgaven inpasbaar zijn. Kijk daarbij 

naar mogelijke conflicten én naar kansen die de plannen voor ruimtelijke opgaven in 

andere sectoren zoals gebouwde omgeving, landbouw, klimaatadaptatie, natuurbehoud en 

-herstel bieden.   

4. Bepaal op basis van de uitkomsten van de voorgaande stappen welke afspraken de 

regio met het rijk wil maken en leg die vast in de omgevingsagenda. 

 

De besluitvorming over de energietransitie is verdeeld over verschillende ministeries, 

provincies en gemeenten. Dat leidt tot deeloplossingen, fragmentering ruimtelijk gezien en 

tot suboptimale oplossingen.  

5. Verken en bepaal op welke wijze de ruimtelijk-economische effecten van de 

energietransitie onderdeel wordt van de besluitvorming.  

 

 

 

 

 
2 https://kvgn.nl/sein/  

https://kvgn.nl/sein/
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2. Ruimtelijk-economische effecten 

energietransitie  

2.1 Inleiding 

In het kader van de NOVI-omgevingsagenda is met een groep betrokkenen gesproken (zie 

bijlage) over de ruimtelijk-economische effecten van de energietransitie in de industrie en 

op (middel)grote bedrijventerreinen in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. In 

dat proces stonden twee vragen centraal: 

 Wat zijn de bestaande plannen en programma’s bij de overheden gerelateerd aan 

de energietransitie? Wat zijn de ruimtelijk-economische effecten van deze plannen 

en programma’s in de directe omgeving of op een ruimtelijke gezien hoger 

schaalniveau? En hoe overlappen deze ruimtelijk met de andere (ruimtelijke) 

opgaven?  

 Hoe behouden we een goede ruimtelijk-economische structuur, ervan uitgaande 

dat toegang tot (schone) energie bepalender zal worden voor locatie en de aard 

van economische activiteiten? 

Doel was om onder andere: 

 Een volledig en integraal beeld te krijgen van plannen en programma’s op het 

gebied van energietransitie en de ruimtelijk-economische effecten. 

 Inzicht te krijgen in waar nadere afspraken gemaakt moeten worden of 

vervolgonderzoek gewenst is om een goede ruimtelijk-economische structuur in de 

toekomst te behouden. 

 Voor zover mogelijk inzicht te krijgen in hoe centrale regie/nieuwe vormen van 

samenwerking voor wat betreft de duurzame energie infrastructuur bij kunnen 

dragen aan een goede ruimtelijk-economische structuur, kijkend naar het 

schaalniveau van Noord-Nederland (rekening houdend met de grensligging). 

 

Dit traject moet ook een voorzet opleveren voor afspraken die rijk en regio maken over de 

ruimtelijke effecten van de plannen voor de energietransitie in de industrie en op 

bedrijventerreinen als onderdeel van de NOVI-omgevingsagenda. 

 

Om antwoorden te krijgen op deze vragen is een aantal interviews gehouden met 

vertegenwoordigers van de drie Noordelijke provincies en de ministeries van EZK en BZK. 

Zijn relevante rapporten en programma’s voor de energietransitie in de industrie en op 

bedrijventerreinen bestudeerd en is een werkplaats georganiseerd met vertegenwoordigers 

van ambtelijk Noord-Nederland en enkele vertegenwoordigers van bedrijven. In de bijlage 

vindt u een overzicht van personen die hebben meegedaan aan dit proces, gespreksnotities 

van verschillende interviews en relevante fragmenten uit rapporten en studies die zijn 

aangedragen.  

 

De vraagstelling ging over de energietransitie in industrie én op bedrijventerreinen. Maar 

de omvang en aanwezigheid verschilt per provincie. Zo is de energie-intensieve industrie 

aanwezig in Groningen en Drenthe, maar in Friesland zo goed als afwezig. 

Bedrijventerreinen zijn er wel in alle drie de provincies.  

 

De uitkomsten van de interviews, van alle plannen en programma’s en van de werkplaats 

zijn onder te verdelen in twee categorieën, de effecten in ruimtelijke (en in economische) 
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zin en de meer algemene aspecten van energietransitieplannen, maar die wel vaak indirect 

invloed hebben op deze effecten.  

 

2.2 Ruimtelijk-economische effecten  

Qua ruimtelijke effecten moet u denken aan de effecten in het landschap op locatie(s)waar 

duurzame energie wordt opgewekt, effecten als gevolg van tracés die nodig zijn om de 

energie in de vorm gas of elektriciteit te transporteren en locaties waar energie wordt 

geconverteerd in een andere energiedrager en/of wordt opgeslagen (van 

elektriciteitsopslag in batterijen tot opslag van gas of waterstof in zoutcavernes).  

 

De ruimtelijke effecten van de plannen voor de energietransitie in de industrie en op 

bedrijventerreinen zijn een gevolg van de energietransitie in de gehele keten (systeem) 

van (duurzame) energieopwekking, transport, omzettingen van energiedragers in andere 

energiedragers, zoals van elektriciteit naar een gasvormige drager waterstof, en 

aanpassingen van de energie-infrastructuur tot en met andere bedrijfsprocessen die andere 

hoeveelheden energie vragen en mogelijk andere energiedragers. Qua economische 

effecten kunt u denken aan het soort bedrijven dat in de regio aanwezig is en in de 

toekomst aanwezig zal zijn. Het klimaatbeleid zorgt ervoor dat bedrijven die afhankelijk 

zijn van fossiele c.q. koolstofemitterende grondstoffen zullen verdwijnen, waarvoor 

klimaatneutrale én circulaire bedrijven in de plaats kunnen komen. Economische effecten 

betreffen ook de werkgelegenheid, zowel in hoeveelheid als in type werk.  

 

Kijkend naar de ruimtelijke effecten worden die in de rapporten en studies vaak in 

algemene zin genoemd of worden zij als randvoorwaarden vermeld, als ‘iets’ wat 

gerealiseerd moet worden. Maar de ruimtelijke effecten, en daarmee doelen wij op de 

specifieke effecten (wat zijn die effecten, wanneer treden die op en waar zullen die z’n 

ruimtelijke beslag krijgen) worden slechts summier en bij uitzondering in de verschillende 

plannen genoemd. De economische effecten van de energietransitie in de industrie en op 

bedrijventerreinen zijn nog minder in kaart gebracht in de verschillende plannen dan de 

ruimtelijke effecten. Om die reden richten we ons in deze rapportage met name op de 

ruimtelijke effecten. 

 

Qua ruimtelijke effecten is er een uitzondering en die is te vinden in de RES’en. Deze 

plannen specificeren waar wind- en zonneparken gaan komen. De RES’en zijn gebaseerd op 

bestaande plannen voor elektriciteitsopwekking met wind en zon, aangevuld met plannen 

die nodig zijn om het bod van een RES-regio te completeren. Ook geven de RES’en plannen 

(vooral aanbod)opties voor verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. 

Hoewel concreter qua locaties geeft het geen antwoord op ‘onze’ vragen. De RES’en gaan 

niet over de effecten van energietransitieplannen in de industrie en op bedrijventerreinen, 

maar kijken naar de energievraag in de gebouwde omgeving.  

 

Een plan dat wel specifiek over de industrie gaat is de (concept-)cluster-energiestrategie 

voor Noord-Nederland (CES) en dan specifiek voor Groningen en Drenthe omdat daar 

energie-intensieve industrie aanwezig is. Dit plan geeft onder andere inzicht in welke 

hoeveelheden elektriciteit de industrie nodig heeft in de jaren 2020 – 2050. De prognose is 

dat in 2030 16 keer meer elektriciteit nodig is dan in 2020 en in 2050 40 keer meer dan in 
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2020. De CES stelt dat er een ongekende uitdaging ligt voor netwerkbedrijven om deze 

capaciteit te vergroten en voor overheden om de benodigde ruimte beschikbaar te stellen3.  

De CES is ook bezig met het in kaart brengen van de ruimtelijke effecten. Op basis van de 

energievraag in de CES is een shortlist van een 4-tal projecten ingediend voor het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK), waarvan 2 inmiddels 

voorzien zijn van een startnotitie (Waterstofbackbone en elektrische verbinding 

Eemshaven-Delfzijl). Deze staan op de lijst van infrastructuurprojecten die van landelijk 

belang zijn voor de verduurzaming van de industrie en die dientengevolge prioriteit dienen 

te krijgen bij de realisatie. De CES omvat verschillende processtappen. Eerste stap is 

vraagarticulatie van de industrie (is uitgevoerd), tweede stap is doorrekening door de 

netbeheerders (is ook uitgevoerd), derde stap is het bepalen van de ruimtelijke impact 

door het bevoegd gezag en eventuele aanpassingen die van hieruit gewenst zijn. Deze 

laatste stap is volgens planning in december gereed.  

Ook op kleine schaal worden de ruimtelijk-economische effecten van verschillende plannen 

bepaald en worden conflicten met andere bestemming zichtbaar zoals in gemeente 

Groningen voor Cosun Beet. Daar ligt een conflict op de loer tussen het plan voor 30 ha zon 

op Westpoort met vraag naar bedrijventerreinen en een gemeentelijk zonnepark.  

 

De vraag wat de specifieke ruimtelijk-economische effecten zijn van de plannen voor de 

energietransitie in de industrie en op bedrijventerreinen kan niet beantwoord worden. Wel 

schetsen deze plannen veel ontwikkelingen die ruimtelijk én economische effecten zullen 

hebben. Wat die zijn, wanneer en waar die gaan optreden is, zoals gezegd, een vraag die 

in verschillende plantrajecten wordt onderzocht, maar op dit moment geen helder antwoord 

geeft.  

 

2.3 Algemene aspecten  

De tweede categorie die in dit proces naar voren kwam zijn de meer algemene aspecten 

die samenhangen met de energietransitie. Dat hebben betrekking op de organisatie, regie, 

partijen die worden betrokken, werkwijze, randvoorwaarden etc. In de interviews en in de 

werkplaats is een aantal, meer algemene, punten m.b.t. de energietransitie aan de orde 

gekomen. En er zijn randvoorwaarden genoemd waarmee rekening moet worden 

gehouden.  

 

Als eerste worden genoemd de huidige omgevingsvisies, die randvoorwaardelijk zijn voor 

de ruimtelijke inpassing van de plannen voor de energietransitie. Een voorbeeld is de 

coalitieafspraak in Friesland om geen nieuwe windturbines op land te plaatsen. Zo’n 

afspraak heeft grote invloed op de plannen voor wind op land en daarmee op de ruimtelijke 

effecten van de energietransitie.  

 

 

 

 
3 Deze prognose roept bij De Gemeynt wel de vraag op hoe realistisch deze is en hoe haalbaar dat zal zijn, niet 
alleen kijkend naar de ruimtelijke effecten, maar ook vanuit betaalbaarheid. Ons is niet duidelijk of oplossingen 
zoals energiebesparing ten volle zijn benut. De recente studie Integraal Energiesysteem 2050 (door de 
gezamenlijke netbeheerders) komt bijvoorbeeld uit op een verdubbeling van de elektriciteitsbehoefte in 2050 
(https://www.gasunie.nl/nieuws/studie-integraal-energiesysteem-2050-biedt-kompas-bij-urgente-keuzes-
energietransitie/$12552/$12553)  

about:blank
about:blank
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In meerdere bestuurlijke overleggen wordt gesproken en besloten over de energietransitie 

en krijgt de energietransitie vorm en inhoud. De ruimtelijke impact ligt bij BZK, provincies 

en gemeenten, terwijl de plannen voor de energietransitie bij EZK liggen. Doordat de 

besluitvorming voor de energietransitie over meerdere partijen is verdeeld én is 

gedecentraliseerd is een afstem- en coördinatieprobleem gecreëerd. Hierdoor kan er sprake 

zijn van organisatorische en daarmee ruimtelijke versnippering omdat centrale regie over 

de ruimtelijke impact van de energietransitie ontbreekt. Dit komt ook naar voren bij de 

RES’en, deze zijn gebaseerd op de plannen van gemeenten in de RES-regio. Een van de 

redenen om dat te doen is te zorgen voor lokaal draagvlak. De keerzijde is dat deze 

aanpak niet automatisch leidt tot een optimale ruimtelijke inpassing van de plannen voor 

zon en wind op provinciaal niveau. Dit kan leiden tot een versnipperde aanpak, wat nadelig 

is voor de ruimtelijke kwaliteit. De versnippering van wind en zon op land vraagt om een 

heroverweging van de wijze waarop de besluitvorming over de ruimtelijke effecten wordt 

georganiseerd. Afspraken hierover kunnen in de omgevingsagenda opgenomen worden.  

 

Waar de RES’en plannen maken voor opwekking, die (deels) afgestemd is op de vraag (er 

is hier sprake van een taakstelling van 35 TWh), ontbreekt die integrale benadering in 

verschillende andere trajecten. Energie-infrastructuur (opwekking, opslag en infrastructuur 

voor elektronen en moleculen) wordt in plannen voor de energietransitie als ‘logisch 

volgend’ beschouwd. De complexiteit van de energietransitie vraagt om een omslag van 

denken in termen van ‘energie is er’ naar ‘hoe gaan we om met aan- en afvoer, opslag en 

conversie van energie’ waarbij de toekomstige duurzame energievraag van de bedrijven, 

ontwikkeling van de energie-infra, conversie en opslag én de opwekking van duurzame 

energie op elkaar moeten worden afgestemd. Deze benadering staat ook bekend als 

systeemintegratie. Net als dit traject is ook dat een zoektocht naar de juiste aanpak, 

organisatie en betrokken spelers.  

 

De tijdshorizon van besluitvorming verschilt per organisatie. Hierbij hebben de netbedrijven 

de langste tijdshorizon, veel van hun investeringsplannen liggen tot 2030 redelijk vast door 

onder andere financiële speelruimte en langlopende ruimtelijke-ordeningsprocedures. 

Naast de zoektocht naar de plannen van industrieën en bedrijventerreinen in de periode tot 

2030, hebben de netbeheerders, gezien hun lange tijdshorizon, nu al informatie nodig over 

vraag én aanbod na 2030. Dat is voor veel industrieën en bedrijven lastig anders dan in 

algemene termen zoals de CES heeft gedaan. Het gevolg is dat het huidige proces om de 

infrastructuur aan te leggen als ‘ad hoc’ overkomt. Dat komt mede ook omdat 

netwerkbedrijven (bij wet verplicht) een ‘first come – first serve’-principe hanteren. Zij 

hebben niet de ruimte om keuzes te maken welke aanvragen wel en welke niet worden 

uitgevoerd en zij hebben ook niet de ruimte om aanvragen te combineren. Hierdoor vindt 

er geen optimalisatie plaats van de infrastructuur in tijd of locatie, en wordt infrastructuur 

soms onnodig aangelegd en/of dubbel. Dit is de netbeheerders ook een doorn in het oog, 

maar deze zijn zelf niet in een positie om dat te veranderen. Drenthe wil dat oplossen door 

een routekaart te maken waarin keuzes voor de uitvoering worden gemaakt waar 

netbeheerders houvast aan hebben.  

 

In deze opdracht is gekeken naar de ruimtelijk-economische effecten van de plannen voor 

de energietransitie in de industrie en op bedrijventerreinen. Maar dat is slechts een deel 

van de ‘drivers’ op het gebied van ruimte en economie. De energietransitie speelt ook in de 

gebouwde omgeving, bij de mobiliteit, in de landbouw en bij de opwekking van energie. De 

energie-infrastructuur die daarvoor nodig is én de ruimtelijke impact worden bepaald door 

de optelsom van alle plannen. De RES’en maar ook de CES zijn slechts delen van het totaal 
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aan plannen voor de energietransitie. De netbeheerders zijn bezig om die ‘optelsom’ te 

maken en leggen dat vast in II3050, dat zijn plannen van de netbeheerders voor het 

energiesysteem in de toekomst, in de periode 2030 tot 2050.  

 

Bij velen is er wel zorg of de ruimtelijke effecten in alle plannen voor de energietransitie 

voldoende aandacht krijgen. II3050 en andere samenwerkingsverbanden werken aan 

energetische systeemintegratie, wat op zichzelf al moeilijk genoeg is, maar nemen de 

ruimtelijke aspecten alleen mee in termen van hoeveelheid ruimte en niet waar de 

ruimtelijke effecten hun beslag zullen gaan krijgen. Een onderwerp dat volgens velen 

eerder moet worden meegenomen bij de energietransitieplannen. 

 

Zowel de RES als de CES bestaan voor een groot deel uit bestaande plannen van 

gemeenten voor wind en zon en verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde 

omgeving (RES) en bedrijven (CES) en borduren daarop voort, vaak op basis van een 

jaarlijks groeipercentage van het energieverbruik. Belangrijke vraag daarbij is welk type 

bedrijvigheid Noord-Nederland in 2030-2050 wil hebben, welke bedrijven kansrijk en 

gewenst zijn en welke energiebehoefte daaruit volgt. In aanvulling op de plannen die 

vanuit het ‘nu’ vertrekken is er behoefte om vanuit zo’n langetermijnvisie op industrie en 

bedrijven te kijken naar de plannen voor de energietransitie en de ruimtelijk-economische 

effecten daarvan. De wens is geuit om die langetermijnvisie onderdeel te maken van de 

omgevingsagenda. Dat kan dan ook ruimte scheppen voor een benadering die omgekeerd 

is aan wat we historisch gewend zijn: er is industrie, die heeft energie nodig, organiseer 

dat deze geleverd kan worden. Dan kan de benadering worden: waar gaan we heen met de 

industriële activiteiten en met de energievoorziening, organiseer dat deze zich ‘hand in 

hand’ kunnen ontwikkelen.  

 

De plannen voor de energietransitie in alle sectoren waaronder de industrie, 

bedrijventerreinen, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw zullen ruimtelijk-

economische effecten hebben. Maar er zijn meer plannen die ook ruimtelijk-economische 

effecten zullen hebben. Dat zijn de plannen voor de circulaire economie, voor het behoud 

en herstel van biodiversiteit, voor klimaatadaptatie, voor nieuwe woningen, nieuwe 

bedrijventerreinen, distributiecentra en datacentra, om een paar voorbeelden te noemen. 

Idealiter worden alle effecten ‘netjes’ gecombineerd en worden de optimale keuzes 

gemaakt. Als dat al haalbaar is, is het de vraag of het uitvoerbaar is, wetende dat de 

combinatie van de effecten van de energietransitie in de keten én in verschillende sectoren 

als een ‘mer à boire’ is. Energetische systeemintegratie begint pas net op de radar te 

komen, volgende integratiestappen met onder meer de ruimtelijke ordening, natuur en 

biodiversiteit, of andere issues, staan nog maar in de kinderschoenen. Wat ons betreft 

vraagt dat om een gefaseerde aanpak om allereerst de ruimtelijk-economische effecten in 

de industrie en op bedrijventerreinen in kaart te brengen. En pas daarna die samen te 

voegen met de ruimtelijke effecten van de energietransitieplannen voor andere sectoren.   

 

Een invalshoek die wat verder afligt van de vraagstelling in engere zin gaat over de 

houdbaarheid van het huidige economische groeimodel. Veel plannen die nu worden 

gemaakt gaan uit van een jaarlijkse groei van onze economie, terwijl steeds meer duidelijk 

wordt dat er spanningen zijn tussen de ‘klassieke’ vormen van groei (volume, BBP) en 

absolute schaarste aan ruimte, milieugebruiksruimte, klimaatemissieruimte en andere 

limiterende grootheden. Er is gesuggereerd om ook vanuit die invalshoek naar de 

energietransitie en effecten te kijken. Als daarvoor wordt gekozen kan een hanteerbaar 
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model het concept Brede Welvaart4 zijn dat in toenemende mate tractie krijgt, zeker in 

Noord-Nederland. En dat ook nationaal wordt gemonitord (CBS). Het is wel denkbaar dat 

Noord-Nederland en het rijk afspraken maken over het bepalen van progressie in termen 

van Brede Welvaart, en over financieringsmechanismen, projecten en aanpakken die van 

Brede Welvaart (i.t.t. smalle financiële) welvaart uitgaan.  

 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de ruimtelijk-economische effecten en van 

algemene punten die van invloed zijn op de effecten van de energietransitie. Deze laten 

goed zien hoe complex dit vraagstuk is. In het volgende hoofdstuk doen we een poging om 

een aantal conclusies en aanbevelingen te formuleren.  

  

 

 

 
4 https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/20/monitor-brede-welvaart-de-sdg-s-2021 
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3. Conclusies en aanbevelingen 

De belangrijkste conclusie is dat dit traject geen concrete antwoorden heeft opgeleverd op 

de hoofdvragen om de ruimtelijk-economische effecten van de plannen voor de 

energietransitie in de industrie en op (middel)grote bedrijventerreinen in kaart te brengen. 

Wel zijn verschillende plannen op het gebied van de energietransitie hiermee bezig, maar 

deze geven nog geen antwoorden op de hoofdvragen van dit traject. Er worden wel veel 

plannen gemaakt die ruimtelijke effecten zullen krijgen, maar die zijn in dit stadium nog 

niet concreet in de zin van locatie en tijd. De economische effecten van de energietransitie 

zijn nog minder belicht dan de ruimtelijke effecten.  

Daarnaast is er een rijke bijvangst bij bovenstaande conclusie die in het ‘journal of 

negatieve results’ kan worden gepubliceerd: tijdens de rit zijn tal van inzichten naar voren 

gekomen die aanknopingspunten bieden voor verdere beleidsontwikkeling en mogelijk ook 

voor nadere afspraken tussen rijk en Noord-Nederland.  

 

Het concreter in kaart brengen van de ruimtelijke effecten vraagt om een aantal stappen 

die door de drie noordelijke provincies, in samenspraak met het rijk, beantwoord moeten 

worden en die als aanbevelingen zijn verwoord. 

 

1. Er zijn vele plannen die ervoor moeten gaan zorgen dat de energie van de industrie 

en op bedrijventerreinen koolstofvrij wordt in 2050. Deze plannen zullen zeker 

ruimtelijk-economische effecten hebben als gevolg van opwekking, transport, opslag, 

conversie en gebruik van energie en door koolstofvrije bedrijfsprocessen. De 

deelnemers aan dit traject voorzien ook dat er effecten zullen zijn, maar welke dat 

zijn, waar die zichtbaar zullen worden en op welke termijn is nog niet gespecificeerd.  

 

Aanbeveling 1: Deze constatering leidt wat ons betreft tot de eerste aanbeveling 

om de verduurzaming van de energievraag in de industrie en op bedrijventerreinen 

in kaart te brengen, te kwantificeren en tevens aan te geven op welke termijn dat 

zal gaan gebeuren en bepaal wat de plannen betekenen voor het energiesysteem 

vanaf opwekking tot en met gebruik. De kwantificering moet dan niet alleen 

plaatsvinden in termen van kWh’s en MJ (hoeveelheden energie) maar ook in 

termen van energiedragers en vraagpatronen (uur/dag-nacht/seizoen) en 

beïnvloedbaarheid. Ga na op welke wijze II3050 hierbij een rol kan spelen. De CES 

is hierbij een logisch vertrekpunt voor de industrie, bovendien omdat de ruimtelijke 

effecten van de CES in de loop van 2021 worden uitgewerkt. En beantwoord tevens 

de vraag welk deel van de energie in de regio opgewekt wordt. 

De kwantificering van de plannen voor de energietransitie aan de vraagkant 

moeten in samenhang met die voor de opwekking, voor transport, voor opslag en 

voor conversie naar een andere energiedragers (zoals elektriciteit, waterstof, groen 

gas, etc.) worden uitgewerkt. Deze aanpak staat bekend onder de naam 

systeemintegratie. Deze uitwerking geeft de informatie die nodig is om, als 

vervolgstap, de ruimtelijk-economische effecten te specificeren.  

 

2. De plannen voor de industrie en bedrijventerreinen gaan uit van de huidige situatie, 

van bestaande plannen én van een jaarlijkse groei. Er is behoefte aan een visie welke 

industrie en welk type bedrijven Noord-Nederland in 2030-2050 wil hebben. En er is 

behoefte om daarbij de grenzen die de ecologie stelt mee te nemen. Groningen kiest 
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daarbij voor waterstof als energiebron en grondstof. Deze keuze heeft implicaties 

voor de huidige en voor de koolstofarme energievoorziening.  

 

Aanbeveling 2: Ontwikkel een visie voor de industrie en voor de bedrijventerreinen 

‘van de toekomst’ in Noord-Nederland en maak de transitie van de huidige 

bedrijven daar onderdeel van. Koolstofarme industrie en bedrijventerreinen worden 

per slot van rekening aangelegd voor een periode tot ver na 2050 en hebben 

daarmee grote invloed op de energietransitie. En kijk niet alleen naar de winnaars 

in de transitie, maar maak ook plannen hoe bedrijven, die in dat plaatje geen 

toekomst hebben, op een nette wijze kunnen transformeren of uitfaseren. Bepaal in 

dat traject wat dat betekent voor de energietransitie en zoek naar mogelijkheden 

waarbij de energie-infra de visies ondersteunt. Deze visie zal een combinatie 

worden van lokale plannen en regionale plannen. NB een visie is geen blauwdruk of 

keurslijf maar een ontwikkelrichting die nodig is voor systeemintegratie waarbij de 

gehele keten van aanbod-infra-infra integraal wordt ontwikkeld in omvang, in tijd 

en locaties. 

 

3. In de gesprekken is ook aangegeven dat de effecten van energietransitie in de 

industrie en op bedrijventerreinen ‘samen moeten gaan’ met die in de gebouwde 

omgeving en in de mobiliteit. En daarnaast zijn er nog andere plannen die ruimtelijk-

economische effecten zullen hebben zoals klimaatadaptatie, verlies aan biodiversiteit, 

transitie van de landbouw etc. Hierbij is behoefte aan een brede benadering van dit 

thema. Hierbij zit een politieke/maatschappelijke/stads- en 

gebiedsontwikkelingsvraag. Een keuze alleen vanuit de energietransitie is onvolledig.  

 

Aanbeveling 3: De effecten van de energietransitie moeten eerst voor de industrie 

en op bedrijventerreinen in kaart worden gebracht, zie aanbeveling 1 en 2, voordat 

wordt onderzocht of en hoe ruimtelijke effecten van de energietransitie kunnen 

gaan ‘botsen’ met de ruimtelijke effecten van andere opgaven en waar mogelijke 

kansen liggen door plannen te combineren. Doe dat in eerste instantie kwalitatief, 

daarna kwantitatief.  

 

4. Belangrijke uitkomst van de Werkplaats is het advies om de ruimtelijke effecten vanaf 

het begin in kaart te brengen door deze integraal onderdeel te maken van elke stap in 

de planontwikkeling.  

 

Aanbeveling 4: Het advies is dan ook om bij elke stap te schetsen wat de 

ruimtelijke impact van de plannen is/kan zijn. Kijk daarbij niet alleen naar 

mogelijke conflicten maar met name ook naar ‘koppelkansen’ die de plannen voor 

ruimtelijke opgaven in andere sectoren zoals gebouwde omgeving, landbouw, 

klimaatadaptatie, natuurbehoud en -herstel bieden.   

 

5. De besluitvorming over de energietransitie is verdeeld over verschillende ministeries, 

provincies en gemeenten. Dat leidt tot deeloplossingen, fragmentering ruimtelijk 

gezien en tot suboptimale oplossingen.  

 

Aanbeveling 5: Maak afspraken op welke wijze de ruimtelijk-economische effecten 

van de energietransitie onderdeel wordt van de besluitvorming. Bouw daarbij voort 

op de lessen die onder de noemer ‘systeemintegratie’ zijn en worden geleerd.  
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Bijlage 

NOVI omgevingsagenda 

De Omgevingsagenda Noord is de bestuurlijke samenwerkingsagenda van het Rijk en 

landsdeel Noord voor de fysieke leefomgeving en legt verbinding tussen de verschillende 

visies voor de fysieke leefomgeving (NOVI, POVI, GOVI en BOVI) van de overheden. De 

drie noordelijke provincies hebben een contour Omgevingsagenda Noord gemaakt. Deze 

agenda is onderdeel van de NOVI. De NOVI noemt vijf belangrijkste prioriteiten die de 

toekomst van de leefomgeving van Nederland gaan bepalen:  

• Ruimte voor Klimaatadaptatie,  

• Energietransitie,  

• Duurzaam economisch groeipotentieel,  

• Sterke en gezonde steden en regio’s en  

• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.  

Deze prioriteiten zijn in de contour-omgevingsagenda Noord nader uitgewerkt. Voor het 

onderdeel energietransitie zijn voor het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de 

volgende gezamenlijke opgaven geïdentificeerd: 

• Robuuste energie-infrastructuur met opslagmogelijkheden 

• Voldoende opwek duurzame energie 

• CO2-reductie en -opslag in landbouw, industrie en natuur 

• Stimuleren van duurzame mobiliteit 

• Versterken van de ruimtelijke kwaliteit 

• Verduurzamen industrie- en bedrijventerreinen 

 

Dit rapport geeft de resultaten weer van de zoektocht naar de ruimtelijk-economische 

effecten van de plannen voor de energietransitie in de industrie en op (middel)grote 

bedrijventerreinen in de drie Noordelijke provincies. Het behoeft geen toelichting of die 

effecten er zullen zijn, de transitie zal grote effecten gaan hebben, zowel ruimtelijk als 

economisch. Dat is een gevolg van innovatieve technologieën en andere werkwijzen die 

nieuwe kennis en kunde vragen. De grote vraag naar duurzame energie zal invloed hebben 

op de inrichting van de bedrijventerreinen en industriële complexen en op het gebied waar 

de energie wordt opgewekt, wordt omgezet naar een andere dragen en op de tracés die 

nodig zijn om de energie, gasvorming en elektrisch, te transporteren. En specifiek voor 

biogrondstoffen komen daar transportbewegingen, mogelijke geuroverlast en de herkomst 

van biomassa nog bij. Kortom veel verschillende oorzaken die effecten economisch en/of 

ruimtelijk zullen krijgen.   

 

De Omgevingsagenda Noord wordt dé bestuurlijke samenwerkingsagenda van landsdeel 

Noord en het Rijk voor de fysieke leefomgeving. Deze agenda biedt de gebiedsgerichte 

uitwerking van de omgevingsvisies van de verschillende overheden. De Omgevingsagenda 

geeft aan voor welke opgaven de overheden elkaar nodig hebben en biedt daar een 

handelingsperspectief voor. Het biedt daarmee houvast voor op elkaar afgestemde 

beslissingen van overheden. De Omgevingsagenda vormt een meerjarig partnerschap 

tussen Rijk en regio, versterkt de uitvoeringskracht van overheden, maakt 

uitvoeringsgerichte afspraken en geeft richting aan (investerings-) besluiten van alle 

overheidslagen. 
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Rapporten en plannen  

De deelnemers aan de werkplaatsen hebben de volgende rapporten genoemd die direct of 

indirect ruimtelijk-economische effecten hebben en relevant zijn in relatie tot de 

energietransitieplannen in de industrie en op bedrijventerreinen:  

• CES. De concept CES opgesteld door van de Industrietafel Noord-Nederland uit 

februari 2021 is door ons op vertrouwelijke basis ingezien. 

• RES 1.0 Drenthe, april 2021 

• RES 1.0 Fryslân, april 2021 

• RES 1.0 Groningen, april 2021 

• Investeringsplan waterstof Noord-Nederland, oktober 2020 

• HyWay 27: waterstoftransport via het bestaande gasnetwerk? Juni 2021  

• Systeemstudie energie-infrastructuur Groningen & Drenthe 2020-2050, Quintel en 

CE Delft, november 2019 

• Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen in Friesland, STEC groep, 

november 2019 

• Contour omgevingsagenda Noord, juni 2020 

• Nationaal programma energie hoofdinfrastructuur op land. Op basis van de 

energievraag uit de CES’sen, maar ook uit de RES’sen en van andere sectorplannen 

maken de netbeheerders plannen voor de energie-infrastructuur, zowel voor 

elektronen en moleculen, op nationaal niveau. Voor de periode 2030-2050 worden 

er 5 scenario’s uitgewerkt.  

• Vawoz. Verkenning aanlanding wind op zee. In dit traject wordt de aanlanding van 

wind op zee verder uitgewerkt. Deze plannen kunnen botsen met agrarische 

belangen b.v. doordat de kans op verzilting daardoor toeneemt. Ook kan het gaan 

botsen met natuurbelangen in de Waddenzee.  

• Programma Noordzee. De programma omvat de ruimtelijke planning voor wind op 

zee inclusief de infrastructuur en installaties voor omzetting naar en transport van 

waterstof.  

• Programma Energiesysteem. Dit traject heeft tot doel om alle ontwikkelingen 

betreffende het energiesysteem integraal te programmeren. Dat betreft onder 

andere techniek, investeringen, marktontwikkeling en -sturing, subsidies etc.  

• Nationaal programma laadinfrastructuur 

• II3050 

• Systeemstudies  

 

En er is een aantal plannen genoemd die niet direct over de industrie en bedrijventerreinen 

gaat, maar daar wel invloed op zal hebben. Dat betreft de plannen de 

laadpaleninfrastructuur, het Nationaal programma energiehoofdinfrastructuur op land, de 

Vawoz (verkenning aanlanding wind op zee), Programma Noordzee, GRIP, Nationaal 

programma landelijk gebied, Verstedelijkingsstrategie en plannen voor datacentra. 

 

De plannen en rapporten geven antwoorden op vele vragen op het gebied van de 

energietransitie, maar de rapporten geven slechts zeer summier antwoorden op de vragen 

van deze werkplaats, die gaat over de ruimtelijke effecten van de energietransitie bij de 

industrie en middelgrote bedrijventerreinen. Als de ruimtelijke effecten al worden genoemd 

is dat in algemene zin of niet in relatie tot de energietransitie bij de industrie en 

bedrijventerreinen. Vrijwel alle rapporten geven aan dat de verduurzaming van een sector, 
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industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, niet alleen gaat over energie, maar ook over de 

circulaire economie  

 

Hieronder volgt een kort overzicht van verschillende studies en programma’s in het licht van 

de vraagstelling naar de ruimtelijke effecten van de energietransitie bij de industrie en 

(middel)grote bedrijventerreinen.  

 

CES – Cluster Energie Strategie (conceptversie feb 2021) 

Hieronder een aantal passages uit de samenvatting van de concept-CES voor Noord-

Nederland. 

• Door de TIKI is aan de industrietafels gevraagd om een Cluster-Energiestrategie 

(CES) op te stellen. In deze concept-CES wordt inzicht gegeven in welke 

hoeveelheden elektriciteit nodig zijn in de jaren 2020 – 2025, 2030, 2040 en 2050. 

Dit is niet alleen aangegeven voor Noord-Nederland als geheel, er is ook een 

onderverdeling gemaakt per deelgebied. De projecties vanaf 2050 zijn gebaseerd op 

een interpolatie tussen 2025 en 2050. Daarbij is voor de situatie van 2050 uitgegaan 

van volledige verduurzaming van bestaande fabrieken met een gemiddelde 

productiegroei van de procesindustrie van 1,75% per jaar.  

• Zo wordt voorzien dat er al in 2025 meer dan 4 keer meer elektriciteit gebruikt zal 

worden dan in 2020. In 2030 is er meer dan 16 keer zo veel elektriciteit nodig als in 

2020, groeiend naar een factor van 40 in 2050 (zie ook de eerdere voetnoot) 

• Er ligt daarmee een ongekende uitdaging voor netwerkbedrijven om deze capaciteit te 

vergroten en voor overheden om de benodigde ruimte beschikbaar te stellen. 

• De Industrietafel Noord-Nederland (INN) is een industrietafel met een brede integrale 

basis in de energietransitie. In zowel de INN-rapportage van 2018 als het 

Nederlandse klimaatakkoord van 2019 is naar voren gebracht dat energie-

infrastructuur en duurzame opwek van elektriciteit (voornamelijk wind op zee) van 

cruciaal belang zijn voor het realiseren van klimaatdoelen.  

• In het rapport is aangegeven dat het inrichten van de energietransitie complex en 

urgent is. Complex omdat wat de industrie kan doen afhankelijk is van 

overheidsbeslissingen en dat wat de overheid en de netbeheerders en 

infrastructuurbedrijven gaan doen afhangt van beslissingen in de industrie. De 

wederzijdse afhankelijkheid is groot.  
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• Overheid, industrie en infrastructuurbedrijven 

dragen bij aan de realisatie van de transitie. Om 

deze te laten slagen is een integrale aanpak 

nodig, waarbij de industrie investeert in de 

verduurzaming van haar processen en producten, 

infrastructuurbedrijven investeren in de 

noodzakelijke kabels en leidingen en de overheid 

verantwoordelijkheid draagt voor het beschikbaar 

zijn van de juiste randvoorwaarden. Afstemming 

van de verschillende onderdelen op elkaar is van 

groot belang.  

• Figuur 2.2 (uit de concept-RES) laat zien dat er 

binnen Noord-Nederland behoefte is aan locaties 

voor waterstofopslag, infrastructuur voor 

transport van waterstof en verzwaring van het 

elektriciteitsnet. 

• De sterke groei in elektriciteitsgebruik zal effect 

hebben op de daarvoor benodigde energie-

infrastructuur. De aanleg hiervan is niet alleen kostbaar (hetgeen zal doorwerken in 

de elektriciteitsprijs) maar ook tijdrovend, gelet op de ruimtelijke-ordeningsprocessen 

 

Toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen in Friesland 

Het rapport toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen in Friesland geeft aan dat 

het verduurzamen van bedrijventerreinen en van de industrie als onderdeel van de 

energietransitie één van de maatregelen is. Daarnaast worden genoemd circulariteit, digitale 

bereikbaarheid en de impact van de klimaatverandering zoals hittestress en wateroverlast. 

Bedrijventerreinen moeten passen bij de marktvraag én inspelen op de toekomstige trends 

om blijvend economische waarde te kunnen leveren.  

 

Systeemstudie Groningen en Drenthe  

De systeemstudie gaat in op de ontwikkeling van vraag en aanbod van energie tot 2030 en 

tot 2050 in Groningen en Drenthe, op de balans tussen vraag en aanbod, inventariseert 

knelpunten in de infrastructuur en geeft aan welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. De 

studie sluit af met een overzicht van welke keuzes en opgaven zich aandienen en doet 

hiervoor aanbevelingen. De studie kijkt kwantitatief naar vraag, aanbod en infrastructuur en 

geeft aan wat de gevolgen en eisen voor de infrastructuur zijn.  

 

Het regeerakkoord, de energietransitie en het stoppen met de gaswinning in Groningen 

betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt voor de inrichting van het toekomstige 

energiesysteem. Belangrijk hierbij zijn vraag naar en aanbod van energiedragers in 

Groningen en Drenthe en hoe dat zich vertaalt naar een benodigde infrastructuur. De 

systeemstudie heeft vier verschillende scenario’s ontwikkeld die toekomstbeelden bevatten 

voor de ontwikkeling van zowel vraag naar verschillende energiedragers (in gebouwen, 

industrie, mobiliteit) als het aanbod ervan (zon, wind, centrales). 

 

Het energiesysteem in de regio Groningen en Drenthe wordt bepaald door een aantal 

factoren. Genoemd worden het Rijksbeleid, economische en technische ontwikkelingen en de 

internationale energiemarkten. Dat zijn factoren waar Noord-Nederland niet of zeer beperkt 
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invloed op heeft. Kijkend naar de ruimtelijke effecten heeft de regio invloed door de locatie 

van specifieke installaties (zon-PV, windenergie, electrolysers) en de faciliterende 

infrastructuur (mede) te bepalen. 

 

Ruimtelijke effecten komen aan de 

orde als mogelijke oplossingen vanuit 

de ruimtelijke ordening. ‘De locatie 

waar bijvoorbeeld een nieuwe 

industrie, datacenter, 

glastuinbouwbedrijf, nieuwbouwwijk, 

zonneweide of windpark wordt 

gerealiseerd kan een knelpunt in de 

energie-infrastructuur veroorzaken. 

Inzicht in mogelijke knelpunten levert 

in principe de mogelijkheid om de 

ruimtelijke ordening daarop anders in 

te richten, bijvoorbeeld een realisatie 

elders waar nog wel ruimte in het 

netwerk aanwezig is of een andere 

infrastructuur die in de vraag kan 

voorzien, of door ontwikkelingen te faseren zodat het knelpunt tijdig wordt weggenomen’.  

 

Het totale ruimtebeslag van wind op zee, wind op land en zon op land is in kaart gebracht, 

zie het kaartje hiernaast. 

 

Friesland is recent gestart met een gelijksoortige systeemstudie.  

 

RES  

De drie Noordelijke provincies hebben ieder een RES opgesteld. In de RES geeft iedere 

regio’s aan welk deel van de nationale opgave (35 TWh in 2030) op hun grondgebied aan 

elektriciteit opgewekt zal worden uit windenergie en zonne-energie op land. Het aanbod is 

opgebouwd uit bestaande projecten aangevuld met beleidsdoelen van gemeenten.  

Andere belangrijke vragen die in de RES worden beantwoord worden gaan onder andere over 

het warmte-aanbod voor het vervangen van aardgas in woningen en gebouwen. En over het 

opwekken van energie met respect voor het landschap. De vraag is ook hoe inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties hierbij betrokken kunnen worden en hoe zij 

kunnen meedelen in de opbrengsten van de opwek van duurzame energie. 

De RES’en geven concreet en specifiek aan hoe zijn elektriciteit met wind en zon gaan 

opwekken, maar de RES’en gaan niet over de energievraag bij de industrie en 

bedrijventerreinen.  
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HyWay27 

Dit rapport gaat over het transport van waterstof via het 

bestaande gasnetwerk. Het kaartje hiernaast laat zien dat 

in 2030 gebruik gemaakt kan worden van het bestaande 

gasnetwerk en dat op een aantal tracés in Friesland en 

Groningen, naar het industriecluster Eemshaven, nieuwe 

leidingen aangelegd moeten worden.  

 

Investeringsplan waterstof Noord-Nederland 

In dit plan wordt gesproken over de noodzaak van 

ruimtelijke planning voor de aanleg van 4-6 GW wind op 

zee. Het plan geeft dat dat strategische locaties voor 

waterstofproductie in industriële hubs (Delfzijl, 

Eemshaven, Emmen) gerealiseerd moeten worden. Dat 

vraagt om een uitgebreide gasinfrastructuur, met 

hoogwaardige parallelle gasleidingen, zoutcavernes voor 

waterstofopslag en strategisch gelegen havens. De 

ambitie is dat Noord-Nederland onderdeel is van het 

Europese waterstof-ecosysteem en het wereldwijde 

centrum voor waterstof-infrastructuur en expertise wordt. Hiermee vernieuwt het zijn rol als 

toonaangevende ‘gasrotonde’ en marktcentrum voor groene brandstoffen, uitmuntende, 

productie, kennis en innovatie. 
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Gespreksverslagen  

Gespreksnotitie interview werkplaats energietransitie industrie met ministerie van BZK 

 

Datum gesprek 19 augustus 2021 

Deelnemers  Gerrie Fenten, Martin Leuvenink en Duncan van den Hoek – BZK 

Jan Koers, Jans Zwiers – projectteam werkplaats  

Hans Wiltink (verslag) – De Gemeynt  

 

Ter voorbereiding van de Werkplaats ‘ruimtelijke effecten van de energietransitie op de industrie 

en grote bedrijventerreinen in Noord-Nederland’ als onderdeel van de NOVI-omgevingsagenda is 

dit interview gehouden. Gerrie, Martin en Duncan vertelden het volgende. 

 

 Plannen voor de energietransitie in de industrie en voor bedrijventerreinen en ruimtelijke 

impact 

o De CES en de RES zijn belangrijke plannen en trajecten die inzicht geven en moeten 

gaan geven in de ruimtelijke effecten van de energietransitie. De RES geeft inzicht in 

de productie van hernieuwbaar (wind en zon met bijbehorende infrastructuur) in de 

provincie en geeft geen plannen voor de industrie. RES is nu m.n. opwekking van zon 

en wind. Ook de infrastructuur die nodig is hoort erbij als het gaat om ruimtelijke 

effecten. 

o De RES 1.0 en de CES zijn vooral een optelsom van alle bestaande plannen van 

gemeenten (duurzame opwek met wind en zon). Dat kan veranderen in de RES 2.0. 

Voor wordt een CES gemaakt. De RES is taakstellend. De CES kent geen taakstelling 

en kijkt naar totalen voor de energievraag en het aanbod. De doorvertaling naar de 

ruimtelijke impact is beperkt.  

o Daar waar de RES redelijk concreet is qua ruimtelijke impact, is de CES dat veel 

minder. Belangrijk onderdeel van de CES is wind op zee.  

o RES.  

▪ De RES is een optelsom van bestaande plannen voor de productie van 

hernieuwbare energie waarvoor de ruimtelijke impact, mede omdat het 

bestaande plannen zijn, bekend is. De impact voor extra infrastructuur moet 

nog in beeld worden gebracht. De RES gaat uit van staand beleid, daar is 

maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor. En de RES heeft weinig te 

maken met de energietransitie in de industrie en bij bedrijven. RES is nu te 

veel alleen opwekking van zon en wind. Ook de infrastructuur die nodig is hoort 

erbij als het gaat om ruimtelijke effecten. 

▪ In Noord-Nederland is ervoor gekozen uit te gaan van bestaand ruimtelijk 

beleid en bestaande ruimtelijke plannen. Of er meer ruimte moet worden 

gevonden zal komende periode (onderweg naar RES2.0) duidelijk worden 

o CES5 

 

 

 
5 Industrietafel Noord-Nederland: voorgang regioplannen (mei 2020).  
De Industrietafel Noord-Nederland vertegenwoordigt energie-intensieve bedrijven, overheden en NGO’s in de 
provincies Groningen en Drenthe De CES voor Noord-Nederland omvat naast geïntegreerde industrieclusters in 
de Eemshaven, Delfzijl en Emmen ook grote productielocaties buiten clusters. Buiten deze clusters zijn 
bedrijven gehuisvest onder andere actief in de segmenten agro-food, delfstoffen, glas en glasvezel, recycling, 
papier en karton. 
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▪ De CES omvat plannen voor de energie-intensieve industrie in Groningen en 

Drenthe. De vraag is welke plannen voor de energietransitie voor bedrijven in 

Friesland zijn uitgewerkt.  

▪ In noord Nederland is er tot nu toe voor te kiezen uit te gaan van bestaand 

ruimtelijk beleid en bestaande ruimtelijke plannen. Of er meer ruimte moet 

worden gevonden zal komende periode (onderweg naar RES2.0) duidelijk 

worden. De huidige omgevingsvisies zijn randvoorwaardelijk voor de 

ruimtelijke inpassing van de energietransitieplannen. En dat kan ingrijpend 

zijn. Voorbeeld: het huidige beleid van Friesland is om geen wind op land toe te 

staan. Die optie voor opwekking valt dus af, wat betekent dat er naar zon op 

land wordt gekeken en naar wind op zee en in het Ijsselmeer. In het huidige 

beleid is de energievoorziening en inpassing randvoorwaardelijk en geen 

onderdeel van de planontwikkeling.  

o Naast de CES en de RES zijn er ook plannen voor waterstof, het gebruik van biomassa  

en infrastructuur en opslag die ruimtelijke impact hebben. 

 Organisatie  

o Verschillende plannen die een ruimtelijk effect hebben zijn gemaakt door de 

verschillende klimaattafels. Hierbij is sprake van organisatorische versnippering. De 

ruimtelijke impact van zon en wind ligt bij decentrale overheden. Dat is zo bepaald in 

het Klimaatakkoord. De plannen voor de energietransitie liggen bij EZK. EZK vraagt 

BZK regelmatig of de ruimtelijke impact al bepaald is. De organisatie van de 

energietransitie is ingewikkeld omdat BZK, EZK (verduurzaming), provincies en 

gemeenten (ruimtelijke inpassing) betrokken zijn en een bijdrage leveren.  

o Daarnaast is het lastig omdat toekomstige energievraag van de bedrijven, ontwikkeling 

van de energie-infra en de opwekking van duurzame energie op elkaar moeten worden 

afgestemd. Energie-infra (opwekking en de infrastructuur) worden te veel als ‘logisch 

volgend’ beschouwd. De verduurzamingsplannen vragen om een omslag van ‘energie is 

er’ naar ‘hoe gaan we om met aan- en afvoer van energie’. 

o ‘We’ hebben een probleem gecreëerd door de besluitvorming over de energietransitie, 

zoals die in de gebouwde omgeving, te decentraliseren én over meerdere partijen te 

verdelen. Centrale regie over de ruimtelijke impact ontbreekt. Overigens waren er 

goede redenen, zoals het creëren van draagvlak, om dit te decentraliseren.   

 Langere termijn versus korte termijn 

o De huidige trajecten kijken naar de bestaande energievraag en baseren hun prognoses 

voor de energie op een jaarlijkse groei. Belangrijke vraag die niet wordt gesteld is 

welke type bedrijvigheid Noord-Nederland in 2050 wil hebben, welke bedrijvigheid 

kansrijk en gewenst is en welke energiebehoefte daaruit volgt. Er is behoefte om 

vanuit die visie ook te kijken naar de plannen voor de energietransitie (opwekking en 

infra) en de ruimtelijke effecten. Dat is nu nog geen onderdeel van de 

omgevingsagenda.  

 V.w.b. de werkplaats 

o Hoofdvraag voor de werkplaats is het in kaart brengen van de ruimtelijke effecten van 

de plannen voor de energietransitie voor de industrie en bedrijventerreinen, waar RES, 

CES en waterstof de belangrijkste zijn. Het is geen onderdeel van dit proces om nieuwe 

visies of nieuwe plannen te ontwikkelen.  

o Het is wel een vraag of de plannen voor de transporthubs onderdeel zijn van de 

industrie/bedrijventerreinen? 

o Er is wel behoefte om vanuit de langetermijnvisie naar de energietransitie te kijken.  
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o BZK stelt voor om de volgende organisaties voor de Werkplaats uit te nodigen: 

provincies, EZK, BZK, netbeheerders, Eemshaven, Getecpark Emmen, coördinator van 

de RES, Entrance, RUG, planologische bureaus, VNO-NCW 
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Gespreksnotitie interview werkplaats energietransitie industrie met min. EZK  

 

Datum gesprek 25 augustus 2021 

Deelnemers  Martien Plaatsman en Allard van Dijk – min EZK 

Jan Koers – projectteam werkplaats  

Hans Wiltink (verslag) – De Gemeynt  

 

Ter voorbereiding van de Werkplaats ‘ruimtelijke effecten van de energietransitie op de industrie 

en grote bedrijventerreinen in Noord-Nederland’ als onderdeel van de NOVI-omgevingsagenda is 

dit interview gehouden. Martien en Allard vertelden het volgende. 

 

 Welke plannen voor de energietransitie in de industrie en voor bedrijventerreinen en hun 

ruimtelijke impact zijn relevant?  

o De plannen die EZK hieronder noemt hebben als overeenkomst dat die belangrijk zijn 

om op nationaal niveau vorm te geven aan de energietransitie 

o Het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie en de onderliggende cluster energie 

strategieën (CES’en). De CES omvat de plannen van de industrie om CO2 te besparen 

en de energievoorziening te verduurzamen. In een bestuurlijk overleg 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) vindt besluitvorming 

plaats over uitvoering van de voorstellen die uit de CES’en voortkomen.  

o Het Programma Energiehoofdstructuur is een ruimtelijk programma (ihkv 

Omgevingswet) van het Rijk dat zich richt op de ruimtelijke planning van de energie 

infrastructuur van nationaal belang. Dit programma kijkt o.a. naar de ruimtelijke 

effecten van verschillende alternatieve ontwikkelingen van het energiesysteem voor 

2030 en 2050, gebaseerd op scenario’s van de netbeheerders (uit II3050 en IP2022). 

Ook de plannen uit de CES’en en RES’en vormen daar input voor.  

o Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). In dit traject worden de 

benodigde/kansrijke verbindingen tussen de windparken op zee en de aanlandlocaties 

onderzocht.  

o Plannen t.a.v. de energieinfrastructuur kunnen spanning  opleveren met andere 

belangen in de leefomgeving. Zoals waardevolle landschaps- en natuurkwaliteiten in 

het waddengebied. Er zijn ook bijvoorbeeld zorgen over verzilting van agrarische 

gronden bij ondergrondse aanleg van kabels en leidingen. 

o Dat vergt intensief overleg om tot afspraken te komen (en dat gebeurt ook al). 

o Programma Noordzee. De programma omvat de ruimtelijke planning voor wind op zee 

inclusief de infrastructuur en (toekomstige opties voor) installaties voor omzetting naar 

en transport van waterstof.  

o Programma Energiesysteem. Dit traject heeft tot doel om alle ontwikkelingen 

betreffende het energiesysteem integraal te programmeren. Dat betreft onder andere 

techniek, investeringen, marktontwikkeling en -sturing, subsidies etc. Dit programma is 

nog in ontwikkeling (waarbij ook samengewerkt wordt met de koepelorganisaties van 

de decentrale overheden). 

o Nationaal programma laadinfrastructuur 

 Andere plannen met ruimtelijke claims die kunnen botsen met de energietransitie 

o GRIP. Het Rijk en de regio maken afspraken over de programmering van 

bedrijventerreinen onder andere om ‘verdozing’ tegen te gaan. De GRIP gaat niet direct 

over de energietransitie, maar kan er wel invloed op hebben.  

o Nationaal programma landelijk gebied, dat zich richt op de ruimtelijke keuzes t.a.v. het 

landelijk gebied en de belangen die daar spelen. 

o Verstedelijkingsstrategie  
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o Plannen voor datacentra  

 Langetermijnplannen 

o In eerdere interviews is de behoefte genoemd om een binnen de omgevingsagenda een 

langetermijnvisie te ontwikkelen voor bedrijven en voor de industrie 

i.rt.energietransitie. EZK herkent die behoefte, maar ziet tegelijk dat er veel trajecten 

lopen om daar verder invulling aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan de plannen die in 

de CES’en worden gemaakt voor de verduurzaming van de industrie en de 

besluitvorming die daarbij wordt voorzien in het BO MIEK. Het risico is om alles onder 

te willen brengen bij de omgevingsagenda, terwijl daar niet de besluitvorming 

plaatsvindt.  

o Het is juist de kunst in de omgevingsagenda om die relevante trajecten te identificeren 

die ook een ruimtelijke impact hebben en ook te zorgen dat daarbinnen een goede 

ruimtelijke afweging plaatsvindt, maar de besluitvorming wel op de juiste tafel houden 

die daarvoor is ingericht. Vanuit de Omgevingsagenda zou de bijdrage kunnen zijn om 

te zorgen dat aan dergelijke tafels ook goed de ruimtelijke kant van de onderwerpen 

wordt ingebracht. Dit om te voorkomen dat er onduidelijkheden/overlappen te 

voorkomen.  

 Organisatie en besluitvorming 

o In de verschillende bestuurlijke overleggen betreffende de energietransitie worden 

besluiten genomen over de energietransitie. EZK vraagt zich af of de ruimtelijke 

collega’s die aan de omgevingsagenda’s werken van gemeenten, provincies en BZK 

dergelijke besluitvormingstrajecten op het snijvlak economie / energie voldoende in 

beeld hebben, of dat dit primair de professionals in het energiedomein zijn . 

o De besluitvorming voor energiegerelateerde zaken vindt plaats in de betreffende 

trajecten. Een zorg is of de ruimtelijke impact daarbij voldoende wordt meegenomen. 

Het voorstel is om de besluitvorming van alle energieprogramma’s en trajecten en die 

over de ruimtelijke zaken beter op elkaar af te stemmen.  

o Afspraken hierover kunnen in de omgevingsagenda opgenomen worden.  

 V.w.b. de werkplaats 

o Het voorstel om aparte tafels te maken voor de industrieclusters en voor 

bedrijventerreinen wordt ondersteund. Startpunt voor de industrietafel zou de CES 

moeten zijn. Welk plan het startpunt is voor de bedrijventerreinentafel is nog een 

vraag.  

o Kijkend naar de effecten van de energietransitie moet naast ruimtelijk effecten ook 

aandacht zijn voor de economische effecten zoals werkgelegenheid en groei van 

bedrijventerreinen.  
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Gespreksnotitie interview werkplaats energietransitie industrie Boris Pents – provincie 

Drenthe 

 

Datum gesprek: 18 augustus 2021 

Deelnemers: Boris Pents, Jan Koers, Jans Zwiers en Hans Wiltink (verslag) 

 

Dit gesprek is één van de interviews ter voorbereiding van de Werkplaats ‘ruimtelijke effecten van 

de energietransitie op de industrie en grote bedrijventerreinen in Noord-Nederland’ als onderdeel 

van de NOVI-omgevingsagenda.  

Boris is strategisch adviseur energietransitie van de provincie Drenthe en vertelde het volgende. 

 

 Plannen voor de energietransitie in de industrie en voor bedrijventerreinen 

o De CES en de RES zijn de meest belangrijke plannen en trajecten die inzicht geven en 

moeten gaan geven in de ruimtelijke effecten van de energietransitie. De RES geeft 

onder andere inzicht in de productie hernieuwbaar in de provincie en is feitelijk een 

optelsom van alle bestaande plannen van gemeenten voor het realiseren van wind- en 

zonneparken voor het opwekken van duurzame elektriciteit.  

o Andere plannen die een ruimtelijk effect hebben zijn die voor laadpaleninfra.  

o RES  

▪ De RES is een optelsom van bestaande plannen voor de productie van 

hernieuwbare energie waarvoor de ruimtelijke impact, mede omdat het 

bestaande plannen zijn, redelijk goed – 75% tot 80% - bekend is. Het nadeel 

van de bestaande plannen met een strik eromheen is dat het weinig zegt over 

de toekomstige energievraag en nieuwe ontwikkelingen. De wens van Boris is 

dat er beter wordt gekeken naar de productielocaties (wind en zon) en de 

vraag. Die liggen idealiter zo dicht mogelijk bij elkaar. De RES wordt door 

gemeenten bepaald met als voordeel dat deze aansluiten bij de praktijk en dat 

er lokaal draagvlak is. Nadeel is dat de plannen versnipperd zijn. Er is behoefte 

aan afstemming.  

▪ De warmtevraag en de productie van hernieuwbare warmte is minder goed 

uitgewerkt in de RES.  

o CES  

▪ Het opstellen van een CES is een proces waarbij de industrie voor de periode 

tot 2030 aangeeft welke type energie zij de komende 10 jaar willen gaan 

gebruiken voor hun energievraag. Belangrijke vormen zijn duurzame 

elektriciteit, hernieuwbaar gas en waterstof. Waarbij waterstof geen 

energievorm is maar een -drager. Er zit spanning in het proces omdat de 

industrie ‘vraagt’ en de netbeheerders (Enexis, Tennet en Gasunie) geacht 

worden om de infrastructuur te realiseren die hiervoor nodig is. Het zou een 

gezamenlijk proces moeten zijn waarbij energieleveranciers, netbeheerders en 

bedrijven gezamenlijk zoeken naar de meest optimale oplossingen. Maar dit is 

in de praktijk lastig. 

o PES 

▪ Anders is dat voor de PES (Programa Energie Systeem, van EZK, nationaal 

programma). De PES richt zich op het totale systeem, aanbod en vraag en 

geeft nog geen antwoord wat de ruimtelijke effecten zijn van de energievraag 

in de industrie.  

 Organisatie opstellen plannen 

o De netbeheerders hebben niet alleen te maken met de energievraag van de industrie 

maar ook van de gebouwde omgeving en mobiliteit. Zij moeten de vragen van de 

verschillende sectoren optellen om daarvoor de infrastructuur van de toekomst te 
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bouwen. Als er niet wordt opgeteld zorgt dat voor een niet efficiente en dure 

infrastructuur. TIKI, PIDI en MIEK zijn bezig met de toekomstige duurzame 

infrastructuur. Daarnaast Nationale Laad Agenda (NAL) en Regionale Laad Agenda 

(RAL). 

o Het huidige proces om infra aan te leggen is niet effectief omdat de netbeheerder ad 

hoc en first come first serve moet bouwen. Er vindt geen optimalisatie plaats in tijd of 

locatie. Hierdoor wordt kabels onnodig aangelegd en/of dubbel. Aanleg niet efficiënt en 

hierdoor niet of te laat opgeleverd. Drenthe zoekt de oplossing in het maken van een 

routekaart waarin keuzes worden gemaakt voor de uitvoering.  

 Langere termijn  

o Omdat veel plannen zich richten op de periode tot 2030 is de provincie Drenthe bezig 

met een Energievisie voor 2050 waarin 4 scenario’s worden uitgewerkt. Daarbij zijn 

Quintel en CE Delft betrokken. In dat traject gaat de provincie ook kijken naar de 

ruimtelijke inpassing van de energietransitieplannen.  

 V.w.b. de werkplaats 

o Boris suggereert om de volgende organisaties voor de Werkplaats uit te nodigen: 

provincies, EZK, BZK, netwerkbedrijven en landschapsarchitecten. Namens Drenthe 

denkt Boris aan Brenda Vrieling, Erik Hoppenbrouwer en Alex Scheper 

o De Werkplaats moet gaan over de vraag wat de ruimtelijke impact is van de 

energietransitieplannen (hierbij zowel de vraag als het aanbod van en nabij de 

industrie meenemen) én er moet ruimte zijn voor onderwerpen zoals organisatie, 

integrale aanpak voor de verschillende sectoren (bijvoorbeeld koppeling verduurzaming 

industrie met ontwikkeling duurzame energieproductie) en langetermijnvisie voor de 

periode na 2030.  
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Gespreksnotitie interview werkplaats energietransitie industrie met provincie Friesland 

 

Datum gesprek 25 augustus 2021 

Deelnemers  Jolien Wilbrink, Martijn Ledegang en Jan Jaap Dicke - Friesland 

Jan Koers, Jans Zwiers – projectteam werkplaats  

Hans Wiltink (verslag) – De Gemeynt  

 

Ter voorbereiding van de Werkplaats ‘ruimtelijke effecten van de energietransitie op de industrie 

en grote bedrijventerreinen in Noord-Nederland’ als onderdeel van de NOVI-omgevingsagenda is 

dit interview gehouden. Jolien, Martijn en Jan Jaap vertelden het volgende. 

 

 Belangrijk verschil tussen Friesland en Groningen en Drenthe is de afwezigheid van 

industrieclusters. Friesland heeft geen industriecluster, Groningen en Drenthe wel. Friesland 

heeft wel een groot aantal bedrijventerreinen.  

 De omgevingsvisie van de provincie stelt dat de energietransitie met kracht moet worden 

voortgezet. Energieopwekking met zon is mogelijk mits de ladder m.b.t. ruimtelijke impact (de 

zogenaamde Zonneladder) wordt gevolgd. Het huidige beleid is dat Friesland geen nieuwe 

windparken in de provincie wil vergunnen.  

 De provincie heeft behoefte aan een ruimtelijk economische visie (REV). Bureau Buck 

Consultants International is daarmee bezig. In combinatie met deze REV voert de Stec-groep 

een verkenning uit naar ontwikkellocaties voor grootschalige bedrijvigheid.  

 De provincie is met diverse trajecten bezig in het licht van de energietransitie waaronder: 

o Opstellen van het energieprogramma. In dat programma worden voor de periode tot 

2025 beleidsmaatregelen uitgewerkt opgedeeld in 5 programmalijnen. Er is geen 

aparte programmalijn voor de energietransitie bij bedrijven. De bedrijventerreinen 

hebben wel te maken met de plannen voor energiebesparing, de warmtetransitie en 

opwekking van duurzame energie. De gemeenten in Friesland zijn leidend bij het 

opstellen van plannen op dit vlak waarbij opwekking en gebruik ‘zo dicht mogelijk’ bij 

elkaar wordt geplaatst. Gevolg is decentrale opwekking van duurzame energie 

(‘hagelslag’, wat zeker niet negatief wordt bedoeld).  

o In mei 2021 is gestart met een systeemstudie voor het energiesysteem in 2030 en er 

worden 4 scenario’s voor 2050 uitgewerkt op basis van II3050. 

o Een grote bron van zorg is dat het elektriciteitsnetwerk nu al vol zit en er netcongestie 

ontstaat. De knelpunten zijn veel urgenter dan eerder gedacht. Dat beperkt 

teruglevering van elektriciteit en uitbreiding van bedrijventerreinen. Er is een taskforce 

van provincie, gemeenten en Liander die maandelijks overleg heeft over de problemen. 

Eén van de problemen zijn de lange doorlooptijden voor aanpassing/uitbreiding van het 

net. De wens is om de procedures te versnellen.  

o Omdat er veel ruimte is in Friesland die relatief goedkoop is zijn er veel plannen voor 

opwekking van duurzame elektriciteit. Die botsen op het volle net.  

 Plannen voor de energietransitie in de industrie en voor bedrijventerreinen en ruimtelijke 

impact 

o Friesland is met veel plannen bezig betreffende bedrijventerreinen, waar de 

energietransitie onderdeel van is. Er lopen geen aparte trajecten voor de 

energietransitie op bedrijventerreinen. Geen van die plannen is al zover gereed dat die 

in de Werkplaats gebruikt kan worden voor het bepalen van de ruimtelijke effecten.  

o STEC heeft in 2019 in het kader van een onderzoek onder ruim 70 Friese (economisch 

meest belangrijke) bedrijventerreinen (werktitel: Toekomstbestendige duurzame 

bedrijventerreinen) de stand van zaken en de kansen in kaart gebracht op het gebied 

van toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid, duurzaamheid/energietransitie, 
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klimaatadaptatie, digitalisering, en circulariteit.  In coronatijd heeft de follow-up 

stilgelegen. Dat is nu weer opgepakt.  

o De verwachting is dat de energietransitie op bedrijventerreinen beperkt ruimtelijke 

impact zal hebben. De huidige energie-infrastructuur zal moeten worden aangepast 

inclusief onderdelen zoals trafostations.  

 V.w.b. de werkplaats 

o Omdat Friesland geen industriecluster heeft is het voorstel om in de Werkplaats een 

tafel te maken voor bedrijventerreinen in Friesland, Groningen en Drenthe en een tafel 

voor de industrieclusters in Groningen en Drenthe. 

o Naast de ruimtelijke effecten van de energietransitie moet de werkplaats ook inzicht 

geven wat Noord-Nederland van het Rijk nodig heeft op het gebied van de 

energietransitie bij de industrie en op bedrijventerreinen. 

o Deelname van Liander aan de werkplaats heeft meerwaarde volgens de provincie. 

Jolien benadert hiervoor Casper Helmes. 
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Gespreksnotitie interview werkplaats energietransitie industrie met provincie Groningen 

 

Datum gesprek 18 augustus 2021 

Deelnemers  Emiel Adema, Sophie Jongeneel en Desmond de Vries – provincie Groningen 

Jan Koers, Jans Zwiers – projectteam werkplaats  

Hans Wiltink (verslag) – De Gemeynt  

 

Ter voorbereiding van de Werkplaats ‘ruimtelijke effecten van de energietransitie op de industrie 

en grote bedrijventerreinen in Noord-Nederland’ als onderdeel van de NOVI-omgevingsagenda is 

gesproken met de provincie Groningen. Emiel, Sophie en Desmond zijn betrokken bij de 

energietransitie en vertelden het volgende. 

 

 Welke plannen voor de energietransitie in de industrie en voor bedrijventerreinen hebben 

ruimtelijke impact: 

o De CES en de RES zijn belangrijke plannen en trajecten die inzicht geven en moeten 

gaan geven in de ruimtelijke effecten van de energietransitie. De RES geeft inzicht in 

de productie van hernieuwbaar (wind en zon) in de provincie.  

o De RES en de CES zijn hoofdzakelijk een optelsom van alle bestaande plannen van 

gemeenten (duurzame opwek met wind en zon) en bedrijven (voor de CES). De RES is 

taakstellend. De CES kent geen taakstelling en is systemisch waarbij wordt gekeken 

naar de totale energievraag en het aanbod.  

o Daar waar de RES redelijk concreet is qua ruimtelijke impact, is de CES dat veel 

minder. Het nadeel van de bestaande plannen met een strik eromheen is dat het 

weinig zegt over de toekomstige energievraag en nieuwe ontwikkelingen. Nadeel is dat 

de opwekking (wind en zon) te versnipperd zijn, het effect is een ‘verrommeling’ van 

het landschap. De provincie is hier niet tevreden over en wil meer regie.  

o De warmtevraag en de productie van hernieuwbare warmte is minder goed uitgewerkt 

in de RES.  

o De doorvertaling naar de ruimtelijke impact van de CES is zeer beperkt.  

o Belangrijk onderdeel van de CES is wind op zee waar nu nog weinig weerstand tegen 

is, maar die weerstand ziet de provincie al wel toenemen. De ruimtelijke effecten van 

de CES betreffen de aanlanding van wind op zee, het transport op land en waar en hoe 

conversie naar waterstof (plaatsing van elektrolysers) wordt gedaan. Zoals gezegd zijn 

de ruimtelijke effecten nog geen onderdeel van de CES.    

o Andere plannen die een ruimtelijk effect hebben zijn die voor 1) laadpaleninfra, 2) het 

plan van de industrietafel Noord-Nederland (Voortgang regioplannen, mei 2020) en 3) 

het investeringsplan waterstof.  

o De warmtetransitie in de gebouwde omgeving is het domein van de gemeenten. De 

provincie faciliteert en ondersteunt dat proces. De enige ruimtelijke impact voor de 

industrie/bedrijventerreinen kan voortkomen uit het plan voor de levering van 

restwarmte van de Eemshaven naar de stad Groningen. 

 Langere termijn  

o De RES en de CES richten zich m.n. op de periode tot 2030. Beide plannen geven wel 

een doorkijk voor de periode 2030-2050 maar zijn weinig concreet. De systeemstudie 

van Quintel en CE Delft werkt daarvoor 4 scenario’s uit.   

o De huidige trajecten kijken naar de bestaande energievraag en baseren hun prognoses 

daarop. Belangrijke vraag die nog niet is beantwoord is welke type bedrijvigheid 

Nederland in 2050 wil hebben en welke bedrijvigheid kansrijk en gewenst is. Er is 

behoefte om vanuit die visie ook te kijken naar de plannen voor de energietransitie en 

de ruimtelijke effecten. Dat is nu nog geen onderdeel van de omgevingsagenda.  



 

 

 

 

 
30 Ruimte voor Noordelijke energietransitie  

o Een andere invalshoek die zeker meegenomen moet worden komen voort uit de 

beperkingen ons huidige economische systeem. Bedrijven gaan nog te veel uit van 

groei, maar de groei is eindig. En daarbij is het ook de vraag welke bedrijven in de 

komende decennia ‘overleven’? De provincie heeft behoefte om ook door die bril naar 

de ruimtelijke effecten van de energietransitie te kijken.  

 V.w.b. de werkplaats 

o Hoofdvraag voor de werkplaats is het in kaart brengen van de ruimtelijke effecten van 

de huidige plannen voor de energietransitie voor de industrie en bedrijventerreinen, 

CES en waterstof zijn de belangrijkste. Daarnaast is er behoefte om ook aanvullende 

onderwerpen te inventariseren zoals de beperkingen die ons economische systeem, 

grenzen aan de groei, oplegt en meer en meer zal gaan opleggen. Er is ook behoefte 

om spelregels voor een efficiënte inzet van middelen, zoals geld op te stellen.  

o De vraag is ook of kernenergie en CO2-opslag in de werkplaats besproken moeten 

worden?  

o De volgende organisaties ziet Groningen graag in de Werkplaats aanschuiven: 

provincies, EZK, BZK, netbeheerders en industrie en bedrijventerreinen. 

 

  



 

 

 

 

 
31 Ruimte voor Noordelijke energietransitie  

Deelnemers  

De volgende mensen hebben een bijdrage geleverd aan dit proces 

 

Jan Koers Gemeente Emmen  

Thomas Ietswaart  Gemeente Emmen 

Irene Schuurman Gemeente Emmen 

Jans Zwiers  Gemeente Assen  

Robbert-Jan Slobben  Gemeente Assen  

Rik Heijman  Gemeente Heerenveen  

Sandra van Slageren  Gemeente De Wolden 

Anrew Piso Gemeente Het Hoogeland 

Marije van der Galien Gemeente Eemsdelta 

Jilles Hazenberg Gemeente Groningen 

Peter Dijkstra Gemeente Sudwest Fryslân 

Richard Pool  Rijkswaterstaat  

Ton Lammers  Rijkswaterstaat 

Emiel Adema  Provincie Groningen  

Jules Neefjes  Provincie Groningen 

Sofie Jongeneel Provincie Groningen 

Desmond de Vries Provincie Groningen 

Jan Jaap Dicke  Provincie Friesland  

Martijn Ledegang  Provincie Friesland 

Jolien Wilbrink Provincie Friesland 

Alex Scheper Provincie Drenthe  

Peter Wienia  Provincie Drenthe  

Boris Pents  Provincie Drenthe 

Monique Leijn Provincie Drenthe 

Brenda Vrieling Provincie Drenthe 

Martin Elfrink Provincie Drenthe 

Duncan van den Hoek  Ministerie van BZK 

Gerrie Fenten  Ministerie van BZK 

Martin Leuvenink Ministerie van BZK 

Allard van Dijk  Ministerie van EZK 

Martien Plaatsman  Ministerie van EZK 

Gerben Doosje  Ministerie van EZK 

Jasper Honkoop  Ministerie van EZK 

Bart van Aalst NP RES 

Hendrik Jan van der Ploeg  Getec Emmen  

Jurgen Elshof VNO-NCW-MKB Noord 

Jan Albert Westenbrink VNO-NCW Drenthe 

Greetje Bronsema  Enexis  

Casper Helmes Alliander 

Marcel Doyer Alliander 

Hans Duym  Gasunie  

Barthold Schroot  EBN 

 


