
De energietransitie ziet Het Oversticht als een kans voor verbetering van de omgevingskwaliteit. Om dat te bereiken hebben wij 
een aantal sleutels gemaakt hoe op een ruimtelijk verantwoorde manier duurzame energie wordt opgewekt.

7 sleutels:  ruimtelijk verantwoord duurzame energie opwekken.

Het Oversticht helpt gemeenten om met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit het proces van de 
energietransitie vorm en inhoud te geven. Wij hebben daar verschillende manieren voor om per situatie 
maatwerk te leveren. Zoals een locatiestudie, werkatelier, landschapsanalyse of een omgevingsvisie.

1. Besef dat de energietransitie een grote opgave is.
De energietransitie gaat tientallen jaren duren en de impact op de omgeving is 
zeer groot en zal lange tijd aanwezig zijn. U heeft de sleutel in handen om een goed 
ruimtelijk resultaat te bereiken. 

2. Lever altijd maatwerk door te werken vanuit de context.
Elke plek, gebied en regio is uniek en kent haar eigen waarden. Dat betekent dat er 
geen blauwdrukplan kan worden geleverd.

3. Bedenk eerst waar kwaliteit toegevoegd kan worden.
De energietransitie zal zichtbaar zijn voor iedereen. Dat betekent niet dat we zomaar 
ergens beginnen, deze plekken worden strategisch gekozen:
a. Begin met locaties die toe zijn aan een herwaardering, die vragen om een nieuwe 

functie of waar al maatschappelijk draagvlak voor is.
b. Zoek naar locaties waar een dubbelfunctie mogelijk is, denk aan combinaties met 

landbouw, natuur, bouw en infra.

4. Benut de meest geschikte gebieden eerst.
Bekijk op regionale schaal welke gebieden het meest geschikt zijn voor grootschalige 
initiatieven. Daarmee kunnen kwetsbare gebieden worden beschermd. Dit is tevens 
financieel aantrekkelijker.

5. Benader de opgave integraal.
De energietransitie is een complexe uitdaging waar we als hele maatschappij aan 
staan. Integraal kijken is daarom noodzakelijk: 
a. Betrek alle disciplines en stakeholders.
b. Werk op verschillende schaalniveaus, binnen en buiten de gemeentegrenzen.
c. Zoek de relatie met andere opgaven zoals toerisme, landbouw, natuur en 

demografie. 

6. Werk vanuit de kracht van de samenleving.
Verduurzaming is niet te realiseren als een top-down plan maar kan alleen slagen 
met draagvlak van de samenleving. Werk daarom samen met lokale partijen en 
stakeholders en draag zorg dat zowel de lasten als de lusten ook lokaal worden 
gedeeld. 

7. Geef initiatiefnemers ruimte en kaders.
De energietransitie zal een enorme (ruimtelijke) impact hebben op het landschap en 
de leefomgeving, sturing van de overheid is daarom zeker gewenst waarbinnen de 
transitie kan plaatsvinden. Laat daarbinnen ruimte voor (lokaal) initiatief.


