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Abstract: Duurzame energie is direct verbonden aan een bepaalde locatie. Deze locatie wordt beïnvloed door vele uiteenlopende ruimtelijke en
natuurlijke aspecten. We kunnen daarom vaststellen dat duurzame
energie afhankelijk is van de ruimtelijke organisatie van een betreffende
locatie. In dit verslag wil de leerstoelgroep landgebruiksplanning van
Wageningen Universiteit een bijdrage leveren aan het KIGO-project door
een planproces te beschrijven voor het ontwikkelen van een energielandschap. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de valorisatie van biomassa
uit natuur en landschap.
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1 Inleiding
Dit verslag is geschreven binnen het kader van het KIGO project (Kennisverspreiding en Innovatie in
het Groen Onderwijs) “Community of Practice Valorisatie biomassa uit natuur & landschap”. Het
verslag biedt een hulpmiddel voor onderwijsgevenden, beleidsmakers, overheden, praktijkmensen
en belanghebbenden om een plan voor een energielandschap te ontwikkelen met behulp van planologische tools en methodes. Deze toelichting is samengesteld via het beschrijven, analyseren en evalueren van een planproces dat is ontwikkeld voor tweedejaars studenten Ruimtelijke Planning van de
Wageningen Universiteit. Het planproces maakt gebruik van een beschreven stappenplan om tot een
onderbouwd plan voor een energielandschap te komen. Resultaten van verschillende stappen kunnen gebruikt worden voor het presenteren en onderbouwen van een lokaal of regionaal plan voor
een energielandschap.
Het verslag biedt inzicht in hoe ruimtelijke planners de ruimtelijke organisatie van een bepaald gebied of regio trachten te begrijpen. Via een analyse van een gebied wordt een plan ontwikkeld onderbouwd met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methodes, zoals de SWOT-analyse, Multicriteria analyse en een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA.)
In dit verslag zal eerst de verbinding tussen de ruimtelijke organisatie en het produceren van duurzame energie nader worden toegelicht en waarom het van belang is om naar de ruimtelijke organisatie te kijken. Met diverse criteria wordt de geschiktheid van een locatie getoetst. Hierna wordt stap
voor stap een planproces toegelicht waarmee een ontwikkelingsplan voor een energielandschap kan
worden ontworpen en onderbouwd. Gedurende 2 jaar is de aanpak en resultaten van een studio
voor tweedejaars studenten van de Wageningen Universiteit gevolgd om dit planproces verder te
toetsen, aan te passen en te evalueren. Aan het eind zullen enkele leerprocessen, struikelblokken en
adviezen worden gegeven die zijn afgeleid uit de studio, het planproces in het algemeen en de kennis
die is verworven op het gebied van duurzame energie en de connectie hiervan met de ruimtelijke
planning.

Voor gedetailleerde informatie over de inhoud van de studio die in dit verslag als
voorbeeld wordt gebruikt en de daarbij horende resultaten kan er contact worden gezocht met dhr. van der Knaap.
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2 Duurzame energie en het ruimtelijke aspect
2.1 Achtergrond
Duurzame energie en ruimtelijke planning hebben ontzettend veel met elkaar te maken. Zeer veel
vormen van duurzame energieproductie zijn locatie afhankelijk en dus afhankelijk van de bijbehorende ruimtelijke organisatie. Daarnaast beïnvloedt een productielocatie ook de omgeving, denk bv
aan ander ruimtegebruik, infrastructuur (incl. leidingen en bereikbaarheid), zichtlijnen, nieuwe beplantingen of gewassen. De ruimtelijke organisatie van een gebied is dus van essentieel belang voor
het produceren en het distribueren van duurzame energie. Voor een passende ruimtelijke planning is
een analyse van de ruimtelijke organisatie noodzakelijk. Door deze ruimtelijke organisatie te begrijpen proberen planologen tot oplossingen te komen voor de problemen die door een verandering van
omstandigheden binnen een samenleving zijn gevormd.

Duurzame energie wordt gedefinieerd als een vorm van energie waarbij de natuurlijke processen die de energiebron aanvullen sneller gaan dan het verbruik
van deze bron. De energiebronnen zijn hierdoor virtueel onuitputbaar (EIA,
2006.) In het KIGO-project wordt de focus gelegd op duurzame energie uit biomassa uit natuur en landschap. In deze toelichting wordt er breder gekeken naar
duurzame energie, denk bijvoorbeeld aan: zon, wind, water, biomassa, geothermiek, etc.
Eén van de grotere actuele problemen van onze samenleving is dat de fossiele brandstoffen, waarop
onze economie en onze manier van leven is gebaseerd, aan het uitputten is (Hoel et al. 1996). De
samenleving en haar economie is volledig afhankelijk geworden van het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze afhankelijkheid brengt grote problemen met zich mee wanneer een tekort dreigt en de
samenleving dwingt tot een transitie in onze levensstijl en economie. Er treden zowel fysieke, ecologische problemen op, zoals het broeikaseffect, als ook sociale problemen, zoals het veranderen van
onze leefstijl inclusief onze normen en waarden. Doordat de aanwezigheid van de fossiele brandstoffen op aarde eindig is en deze vele male sneller wordt verbruikt dan dat er door de aarde wordt geproduceerd staat de samenleving voor een groot probleem (IEA and WEO 2009.) Dit betekent dat
het noodzakelijk is om een oplossing te zoeken. De samenleving dient een transitie te maken van een
economie die volledig is gebaseerd op het gebruiken van fossiele brandstoffen naar een meer ‘’biobased-economy’’ die ruimte biedt voor duurzaamheid en een stabiele toekomst door onder andere
gebruik te maken van biomassa uit natuur en landschap.1

2.2 Bijdrage van Wageningen University (WU)
De leerstoelgroep landgebruiksplanning van de WU neemt deel in het KIGO-project via het opbouwen van kennis en informatie over de ruimtelijke organisatie en de relatie hiervan met het gebruiken
en produceren van duurzame energie (zie figuur 1.0). De focus wordt hierbij in het bijzonder gelegd
1
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op het zoeken van de potentiële energiewaarde van biomassa uit natuur en landschap. Dit vormt
echter slechts een onderdeel van het ontwikkelen van zogenaamde energielandschappen waarmee
studenten aan de slag gaan om de impact van duurzame energie op het landschap te onderzoeken.2,3

Figuur 1.0, Thematiek CoP Valorisatie biomassa uit natuur & landschap4
In figuur 1.0 is gemarkeerd hoe de visie van een energielandschap haar centrale rol speelt binnen de
thematiek van de valorisatie van biomassa uit natuur en landschap. De figuur laat verder zien dat een
energielandschap wordt beïnvloed door de verschillende randvoorwaarden en de thema's die te
maken hebben met het produceren van energie uit biomassa van natuur en landschap.
Door een bredere expertise van de ruimtelijke planning (omgevingsplanning), waarbij de relaties
tussen het landgebruik en de sociale en fysische omstandigheden centraal staan, kan de WU bijdragen aan het project. Bijvoorbeeld via het ontwikkelen van een (structuur)visie en concepten over
energielandschappen voor lokale of regionale overheden en overige beleidsmakers.5 Een studio die
studenten volgen in hun tweede jaar van de Bachelor studie wordt hier als uitgangspunt genomen. In
deze studio gaan studenten aan de slag om een plan voor een energielandschap te ontwikkelen voor
een lokaal/regionaal schaalniveau. Hiermee wordt gezorgd dat de verspreiding van groene kennis
2
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onder studenten verder wordt versterkt, verbeterd en geïntegreerd met veel andere aspecten. Daarbij wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan de innovatie die de duurzame energie met zich
mee brengt en de impact die het heeft op het landschap en de omgeving.

2.3 Ruimtelijke Organisatie
Als ruimtelijke planner is het belangrijk om het duurzame energie aspect voor de maatschappij te
zien als een onderdeel van het geheel, de ruimtelijke organisatie. De ruimtelijke organisatie wordt
beïnvloed door zeer veel verschillende processen en factoren, zowel in de fysieke ruimte als in de
maatschappelijke en beleidsmatige ruimte. Al deze processen staan met elkaar in verband en hebben
invloed op elkaar. Er vindt interactie plaats tussen de processen en daarnaast hebben de processen
allen een (eigen) dynamisch karakter. De samenleving, en daarmee de ruimtelijke organisatie, verandert constant en is daardoor zeer dynamisch en soms erg onvoorspelbaar. Om deze reden is het voor
planners nuttig om de relaties en interacties tussen deze factoren en processen in kaart te brengen
en te analyseren (zie figuur 1.1). Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de vele trends en
onzekerheden die de ruimtelijke organisatie beïnvloeden. Met behulp van bijvoorbeeld geschetste
scenario’s kunnen planners proberen te voorspellen wat voor impact een ingreep in de ruimtelijke
organisatie heeft op de samenleving en op de bijhorende overige factoren.

Duurzame
energie
Invloed uit maatschappelijke
ruimte

Invloed uit fysieke ruimte
Ruimtelijke organisatie

Figuur 1.1, Dynamiek van de ruimtelijke organisatie
Om duurzame energie beter te kunnen begrijpen moet ook gekeken worden naar het bredere geheel
en de omliggende processen en factoren. We kunnen duurzame energie immers niet als afzonderlijk
aspect beschouwen. Als er bijvoorbeeld een bos wordt gebruikt ten behoeve van energieproductie
uit biomassa moeten we rekening houden met het feit dat dit invloed heeft op de biodiversiteit van
het bos of recreatieve waarden. Ook kan de esthetische waarde van het landschap voor de omliggende bewoners veranderen.

2.4 Studio Operationele Planning
In het tweede jaar van de Bachelor studie Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke planning wordt
voor studenten ruimtelijke planning een studio verzorgd (Studio Operational Planning - LUP-30806).

Het vak biedt studenten inzicht in de (lokale) ruimtelijke situatie van een plangebied en speelt daarbij
in op de mogelijkheden van duurzame energie. In deze studio doen zij onderzoek ten behoeve van
het opstellen van een operationeel plan voor een regio, met daarin de uitdaging om te kijken naar de
impact en mogelijkheden van duurzame energie via het ontwerp van een zogenaamd energielandschap voor het studiegebied. Hierbij wordt niet alleen de focus gelegd op het gebruik van biomassa
uit natuur en landschap, maar ook op andere vormen van duurzame energie die kunnen bijdragen
aan het verduurzamen van het landschap en ons energieverbruik.

Golf energie
Wind energie

Hydro energie

Geothermische
energie

Zonne-energie

Getijden
energie

Energielandschappen

Biomassa
energie

Figuur 1.2, Energielandschappen en de mogelijkheden van duurzame energie
Zoals in figuur 1.2 is weergegeven is het produceren van energie uit biomassa slechts een van de
mogelijkheden om de samenleving energetisch te verduurzamen. Het KIGO-project focust zich vooral
op het valoriseren van biomassa uit natuur en landschap. Vanuit de ruimtelijke planning wordt breder gekeken. In de studio wordt er met behulp van onder andere een Strenghts, Weaknesses, Opportunites and Threats (SWOT)-analyse bepaald welke vormen van duurzame energie kansrijk kunnen
zijn voor een bepaalde locatie of regio. Met de SWOT-analyse, de gebiedsanalyse en een gebiedsvisie, die de studenten hebben opgesteld, beoordelen zij welke vormen van duurzame energie mogelijkheden bieden voor het gebied of een deelgebied. Deze studio is nu 2 jaar verzorgd voor de Regio
Noord Veluwe, en meer specifiek voor het gebied van Ermelo, Harderwijk en Nunspeet. Hierbij zijn 8
groepen (5 in 2011 en 3 in 2012) aan de slag gegaan met diverse uitgangspunten en resultaten. De
WUR en de leerstoelgroep landgebruiksplanning leveren de studenten voor deze studio een breed
scala aan startinformatie over de relatie tussen duurzame energie en de ruimtelijke invloed. Met
behulp van deze informatie en kennis dienen de studenten een operationeel plan te ontwikkelen
voor het plangebied. De studenten dienen hierbij ook goed te kijken naar het beleid van het gebied
7

en de gebiedsvisie van verschillende overheden. De analyse van het studie gebied wordt gedaan in
de vorm van een gebiedsanalyse, een actoranalyse en een beleidsanalyse. Hoe dit precies uitgevoerd
wordt zal later in dit verslag worden toegelicht.
Uit de verschillende rapporten en eindresultaten van de studenten van deze studio is een aantal criteria af te leiden die van belang zijn indien er gekeken wordt naar de ruimtelijke invloeden op de
productie of distributie van duurzame energie en hoe zich dat vertaalt naar een energielandschap.
Energie uit
Biomassa

Duurzame energie

Energielandschap

Figuur 1.3, Weergaven van de in elkaar liggende aspecten
In figuur 1.3 is weergegeven hoe de aspecten waarmee in de studio wordt gewerkt onderdeel van
elkaar uitmaken. De energie uit biomassa is slechts een klein focusgebied van het gehele aspect dat
te maken heeft met het produceren van duurzame energie. Duurzame energie speelt daaropvolgend
weer een grotere rol in het ontwerpen van een energielandschap. De buitenste ring die het energielandschap representeert omvat dus veel meer focusgebieden (zowel fysiek als maatschappelijk) dan
alleen duurzame energie en energie uit biomassa. Bij het ontwikkelen van een energielandschap
moet er ook gekeken worden naar bijvoorbeeld de infrastructuur, de verschillende fysieke en sociale
netwerken, de bodem, het beleid en alle overige maatschappelijke en fysiek ruimtelijke factoren.
Hoe groter de diameter van de ring is hoe meer invloeden er zijn vanuit de fysieke ruimte, de maatschappelijke ruimte en externe factoren van buiten het gebied. De figuur illustreert dus in feite het
belang van het breder kijken naar de ruimtelijke organisatie binnen een samenleving.

2.5 Criteria voor duurzame energie en ruimtelijke invloed
Om de mogelijkheden van duurzame energie op een locatie te testen moeten heldere criteria worden opgesteld waaraan dergelijke mogelijkheden kunnen worden getoetst. Met behulp van een Multi criteria analyse kan vervolgens bijvoorbeeld beoordeeld worden welke locaties geschikt zijn voor
duurzame energie en voor wat voor soort duurzame energie. Ook is er een schaal nodig hoe geschikt

deze locaties zijn voor duurzame energie (bv zeer geschikt, geschikt, ongeschikt, zeer ongeschikt.)
(zie tabel 1.0).
Symbool
++
+
0
--

Betekenis
Criterium is zeer positief aanwezig op betreffende locatie
Criterium is positief aanwezig op betreffende locatie
Criterium is neutraal aanwezig op betreffende locatie
Criterium is negatief aanwezig op betreffende locatie
Criterium is zeer negatief aanwezig op betreffende locatie

Tabel 1.0, Voorbeeld van beoordelen van de opgestelde criteria (ordinale schaal)
In tabel 1.0 staat weergegeven hoe een bepaalde betekenis kan worden gekoppeld aan een symbool.
Bij de eindbeoordeling van een locatie kan een ongewogen of gewogen sommatie worden toegepast
van het aantal plussen en minnen. Zo kan beoordeeld worden welke locatie het meest geschikt is
voor het produceren van duurzame energie. Bij het aflezen van de tabel en de daarbij horende betekenis kan weer worden teruggeredeneerd en onderbouwd waarom een criterium bijvoorbeeld zeer
positief scoort op een bepaalde locatie.
De Multi-criteria-analyse kan worden gebruikt om een overzichtelijk schema te presenteren waarbij
iedere locatie afzonderlijk wordt beoordeeld door de vastgestelde criteria. Met behulp van deze totale beoordeling kan de geschiktheid van een locatie worden getoetst en worden vergeleken met andere locaties (zie voor een voorbeeld tabel 1.1). Een Multi Criteria Analyse is een handige tool voor
beleidmakers om hun plan te onderbouwen en te promoten.
Criteria
Infrastructuur en netwerk
Natuurlijke factoren
Energie aanbod
Draagvlak
Juridische mogelijkheden
Grondeigendom
Financiële mogelijkheden
Energie vraag
Samenwerking
Beleid
Biodiversiteit
Technologie en kennis

Locatie A
++
+
--0
+
++
++
+
++

Locatie B
0
+
++
0
--++
+
+
-

Locatie C
+
++
0
++
-+
++
--

Tabel 1.1, Voorbeeld van indeling van criteria met behulp van Multi-criteria-analyse

2.6 Indeling criteria
De verschillende criteria, die later in dit verslag worden toegelicht, kunnen ook ingedeeld worden
over verschillende planologische ruimtes (zie figuur 1.4.) Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen
de fysieke en maatschappelijke ruimte. Planologen kijken niet alleen naar de fysieke ruimte van een
locatie maar ook naar de omliggende maatschappelijke ruimte en de externe factoren die van invloed zijn op de ruimtelijke organisatie en de fysieke ruimte in een gebied. Zoals eerder al is aangegeven in figuur 1.1 wordt er op een bredere manier gekeken naar de ruimtelijke organisatie. Door de
criteria in ruimtes te verdelen kan overzichtelijker worden weergegeven welke criteria invloed hebben op wat voor soort ruimte binnen de ruimtelijke organisatie. In figuur 1.4 staat aangegeven wat
9

voor onderscheid er wordt gemaakt tussen de ruimtes en dat deze ruimtes zich allen binnen de ruimtelijke organisatie afspelen.

Fysieke ruimte

Maatschappelijke
ruimte

Externe factoren

Draagvlak
Infrastructuur en netwerk
Juridische mogelijkheden

Biodiversiteit

Grondeigendom
Aanwezigheid van
natuurlijk gunstige factoren

Financiële mogelijkheden

Ruimtelijke
organisatie

Energie vraag
Samenwerking

Technologie & kennis

Energie aanbod
Beleid

Figuur 1.4, Indeling criteria in verschillende ruimtes
De criteria in figuur 1.4 zijn verdeeld over de verschillende planologische ruimtes en worden in de
volgende paragrafen verder toegelicht. De criteria zijn afgeleid uit het product en resultaat van de
studenten uit de studio en de kennis binnen de ruimtelijke planning van de WUR. De criteria kunnen
als hulpmiddel gebruikt worden om een locatie binnen een bepaalde regio of de gehele regio te toetsen op de mogelijkheden voor duurzame energie. Ze kunnen functioneren als belangrijke indicatoren
voor het toetsen van een plan.

2.6.1 Fysieke ruimte
1. Infrastructuur en netwerk
Voor het produceren van duurzame energie is een goede infrastructuur nodig. Het efficiënt verzamelen, transporteren, sorteren en vervoeren van bv biomassa is afhankelijk van een goed functionerende logistiek in een gebied. Zogenaamde transportstations of verzamelstations zijn voorbeelden van een knooppunt in de infrastructuur die kunnen helpen bij het efficiënter maken van
het ophalen van biomassa uit natuur of landschap. Het ophalen van biomassa uit de natuur of
het landschap is vaak problematisch aangezien de toegankelijkheid voor voertuigen of machines
niet optimaal is. De kwaliteit van de infrastructuur van een gebied heeft grote invloed op de efficiency en uitvoerbaarheid van de geproduceerde duurzame energie.6

6
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2. Aanwezigheid van natuurlijk gunstige factoren (biomassa, zon, wind, etc.)
De mogelijkheden van duurzame energie zijn afhankelijk van de aanwezigheid van natuurlijke
factoren. Deze natuurlijke factoren verschillen per locatie. Bijvoorbeeld: zonne-energie kan weinig tot niet worden geproduceerd op een locatie waar weinig tot geen zonne-uren zijn en dus
geen zonneradiatie plaatsvindt op het grondoppervlak. De natuurlijke omstandigheden op deze
locatie beperken de mogelijkheden van het produceren van sommige vormen van duurzame
energie, zonne-energie in dit geval dus. Energie uit biomassa kan moeilijk worden geproduceerd
indien de grond van deze locatie niet geschikt is voor het produceren van biomassa, denk bijvoorbeeld aan een veengebied. Door middel van menselijk ingrijpen kan een natuurlijke factor
wel beïnvloed worden. Het draineren van het veengebied kan ervoor zorgen dat het veengebied
geschikt wordt voor het produceren van biomassa en toegankelijk wordt voor voertuigen die deze biomassa moeten ophalen.
3. Aanbod (duurzame) energie (kWh)
Het produceren van duurzame energie is erg afhankelijk van de vraag naar energie in de omgeving en het aanbod van energie in dezelfde omgeving. Als er geen of weinig vraag is naar energie
in een bepaalde regio is het wellicht minder interessant om hier duurzame energie te gaan produceren. Dit hangt uiteraard ook af van de infrastructuur van het energienet waar het gebied ligt.
Het opslaan of vervoeren van energie kost namelijk ook energie (energie verlies). Het is niet
wenselijk om een grote afstand te hebben tussen productie en consumptie. Dit hangt uiteraard
wel af van de vorm van energie die verplaatst wordt; het verplaatsen van warmte gaat gepaard
met meer energieverlies dan het verplaatsen van bijvoorbeeld elektriciteit (David 2008.) Ideaal is
een zo klein mogelijke afstand tussen energieproductie en energieverbruik. De productie (het
aanbod) van energie staat hierbij nadrukkelijk in verband met de consumptie (de vraag) naar
energie.

2.6.2 Maatschappelijke ruimte
4. Draagvlak van gemeenschap en omgeving
Duurzame energie is ook afhankelijk van het draagvlak van de gemeenschap en omgeving waar
deze gerealiseerd zal worden. Actoren en belanghebbenden kunnen een ruimtelijk plan beïnvloeden. Indien er geen draagvlak is voor duurzame energie zal de realisatie hiervan moeilijk zijn.
Voor het ontwikkelen van duurzame energie in dit soort gebieden dient bewustwording en
draagvalk gecreëerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van participatie van betrokken
actoren of te lobbyen binnen actorgroepen.
5. Juridische mogelijkheden (bestemmingsplannen, grondrechten)
Het juridische aspect dat is verbonden aan een bepaalde locatie of grond beïnvloedt ook de mogelijkheden van duurzame energie. Grondrechten en bestemmingsplannen kunnen de ontwikkeling van duurzame energie zowel belemmeren als stimuleren. Europese richtlijnen zoals de habitat- en vogelrichtlijn kunnen bepaalde interessante natuurlijke gebieden juridisch beschermen
tegen bouw- en gebruiksactiviteiten. Dit betekent dat het ontwikkelen van bepaalde vormen van
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duurzame energie juridisch niet (meer) is toegestaan. 7 Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van
biomassa uit een Natura 2000 gebied.
6. Grondeigendom (privaat, publiek)
Indien een locatie is gekozen om duurzame energie te gaan realiseren moet ook rekening gehouden worden dat de grond waarop de locatie komt te liggen eigendom is van een particulier of
een bepaalde instantie. Dit betekent dat er een overeenkomst moet komen met de eigenaar betreffende de realisatie van duurzame energie of de overdracht van de grond. De ontwikkeling van
de duurzame energie op deze locatie is dus mede afhankelijk van de plannen en wensen van de
grondeigenaar en zijn of haar relatie met de ontwikkelaar.
7. Financiële mogelijkheden (investeerders, subsidies)
De energiemarkt is op dit moment erg afhankelijk van subsidies van overheden. De huidige subsidies aan fossiele brandstoffen maken het voor de ontwikkeling van duurzame energie erg moeilijk. Dit komt mede door de concurrentiepositie van fossiele brandstof ten opzichte van duurzame energie (IEA, 2011). Daarom is het van belang dat er instanties en (particuliere) organisaties
zijn die bereid zijn financieel te investeren in duurzame energie. Als het ontwikkelen van duurzame energie financieel niet aantrekkelijk is voor particulieren of bedrijven zal dit de ontwikkeling hiervan (stevig) belemmeren. Subsidies voor duurzame energie kunnen deze instanties of
particulieren bijvoorbeeld stimuleren om toch duurzame energie te gaan produceren. Het verwijderen of verkleinen van subsidies aan fossiele brandstoffen is ook een effectieve oplossing
aangezien de concurrentie ten opzichte van duurzame energie dan minder wordt. Als het produceren van duurzame energie voor energieleveranciers vele malen duurder is dan de niet duurzame vorm van energieopwekking is het voor energieleveranciers ook minder aantrekkelijk voor de
korte termijn om te gaan investeren in duurzame energie. Duitsland stimuleert investeerders om
duurzame energie te produceren met een ''feed-in tarief''. Dit is een opgesteld beleid waarbij
producenten van duurzame energie een vaste minimale prijs krijgen voor de geproduceerde
duurzame energie die ze terug geven aan het elektriciteitsnet.
8. Vraag (duurzame) energie (kWh)
Het produceren van duurzame energie is erg afhankelijk van de vraag naar energie in de omgeving en het aanbod van energie in dezelfde omgeving. Als er geen of weinig vraag is naar energie
in een bepaalde regio is het minder interessant om hier energie te gaan produceren. Ideaal is een
kleine afstand tussen energie productie en energie verbruik. De productie van energie staat nadrukkelijk in verband met de vraag naar energie.
9. Samenwerking
De afgelopen jaren is de efficiency van vele vormen van duurzame energie behoorlijk verbeterd
door innovatie, kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden. Zonnepanelen hebben de afgelopen jaren een exponentiële groei doorgemaakt met betrekking tot de efficiency hiervan. Door
het blijven ontwikkelen en innoveren van productiemogelijkheden voor duurzame energie kan
duurzame energie steeds vaker worden benut aangezien het financieel aantrekkelijker wordt om
het te produceren. De samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven, overheden, particulieren en andere actoren is erg belangrijk voor innovatie. Een goed samenwerkingsverband zorgt
ervoor dat de innovatie en ontwikkeling van een vorm van duurzame energie vaak sneller en effi7

www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten_en_regelgeving/natuur_en_milieuwetten/vogel_habitat/, april 2012

ciënter verloopt. Agglomeratie voordelen kunnen zich ook voordoen wanneer instanties meer
samenwerken en zich bijvoorbeeld gaan clusteren, bijvoorbeeld door te bezuinigen op transportkosten van goederen naar deze bedrijven. Het KIGO project is een goed voorbeeld van samenwerking door het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen tussen verschillende actoren. Dit
resulteert onder meer in een hogere efficiency en betere samenwerking.
10. Beleid (structuurvisies, beleidsplannen, etc.)
Het beleid van de verschillende overheden heeft ook een grote impact op het produceren van
duurzame energie. Het beleid kan bijvoorbeeld een bepaalde vorm van duurzame energie beperken of stimuleren. Structuurvisies die bijvoorbeeld meer toekomst zien in het investeren in windenergie belemmeren het realiseren van andere vormen van duurzame energie doordat dit niet in
het beleid staat beschreven. In Duitsland is het subsidiebeleid op het gebied van duurzame energie veel constanter dan het beleid in Nederland. Dit betekent dat het voor particulieren en bedrijven in Duitsland interessanter is om te investeren in duurzame energie. Het beleid biedt meer
zekerheid doordat het over meerdere jaren gelijk blijft, waardoor een investering in duurzame
energie vele malen veiliger is dan bij een alsmaar veranderend beleid. Het risico voor een onderneming is dan namelijk minder groot en daarmee dus ook het risico van verlies (Jackson 2009).

2.6.3 Externe factoren
11. Technologie en kennis
De ontwikkeling van duurzame energie staat in nauw verband met de aanwezige technologie en
kennis. (Westerse) steden ontwikkelen zich steeds vaker tot energieproducenten waar de mogelijkheden voor het produceren van duurzame energie zeer groot zijn, zonnepanelen op daken,
windturbines op wolkenkrabbers of flats, biomassa verbranding van GFT afval etc. De ervaringen
die op dit moment worden opgedaan met duurzame energie is belangrijke kennis voor de toekomst van deze technologie. Dit wordt ook beschreven als de leercurve van een bepaalde technologie. Grote windturbines zijn steeds verder ontwikkeld doordat de ervaring hiermee steeds
groter wordt, de turbines worden steeds efficiënter en kleiner.
12. Biodiversiteit
Bij het realiseren van duurzame energie moeten we ervan uit gaan dat de andere vormen waarvoor het land wordt gebruikt niet ondergeschikt moet zijn aan de productie van duurzame energie. Bij het verwerken van biomassa uit natuur en landschap moeten we bewust zijn dat de biodiversiteit niet benadeeld en ondergeschikt mag worden. Er wordt bij het gebruiken van biomassa ten behoeve van energieproductie ook vaak gekeken naar het belang dat deze biomassa kan
hebben voor de maatschappij. Hierin staat het gebruiken van biomassa ten behoeve van energieproductie niet bovenaan. Het staat bijvoorbeeld ondergeschikt aan het gebruiken van biomassa voor voedsel of farmaceutica8. De marktwerking tussen die van de voedselmarkt en de energiemarkt is dus belangrijk wanneer men kijkt naar de mogelijkheden en het gebruiken van biomassa ten behoeve van energie productie. 9

8
9
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Criteria voor duurzame biomassa productie, 2006, Projectgroep duurzame productie van biomassa
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3 Analyse gebied studies
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk volgt een analyse van 8 deelstudies (transitie-experimenten) voor het gebied rondom Ermelo, Harderwijk en Nunspeet, die in het kader van de Studio zijn uitgevoerd. Hierbij is voor
zowel het gehele studiegebied als ook voor specifieke detailgebieden gekeken naar hoe de diverse
criteria uitwerken en waar er duidelijke toepassingen zijn in relatie tot de ruimtelijke planning rondom energielandschappen. Ook kennishiaten worden hierbij geïdentificeerd, welke kennis ontbrak er
om tot een goede onderbouwing te komen. Tevens wordt toegelicht hoe het omgaan met energielandschappen, en in het bijzonder gebruik van biomassa, in het onderwijs vorm kan krijgen en waar
verbeteringen mogelijk zijn.
De afgelopen twee jaar heeft het vak LUP-30806 (studio operationele planning) een bijdrage willen
leveren aan de kennis die studenten hebben op het gebied van duurzame energie en de relatie hiervan met het landschap. In het vroege voorjaar van zowel 2011 als 2012 is het gebied rondom Ermelo,
Harderwijk en Nunspeet als studiegebied gekozen om hiervoor een operationeel plan te ontwikkelen
met daarin de uitdaging om een functionerend energielandschap te ontwikkelen dat past in het huidige beleid en de huidige ruimtelijke organisatie. In 2011 hebben vijf groepen studenten (bestaand
uit vier personen per groep) een operationeel plan ontwikkeld voor het studie gebied. In 2012 zijn dit
drie groepen geweest. In afbeelding 1.0 is in de omkadering het studiegebied te zien waarmee de
studenten aan de slag zijn gegaan.

Afbeelding 1.0, Studie gebied studio 10

10

www.maps.google.com

3.2 Planproces van Studio
De studio is bedoeld om studenten in aanraking te brengen met verschillende processen, factoren,
problemen en mogelijkheden die van invloed zijn op de ruimtelijke organisatie wanneer een ruimtelijk plan wordt ontworpen voor een energielandschap. De studenten volgen een planproces waarin
verschillende methodes en tools wordend gebruikt om te komen tot een plan voor een energielandschap. In figuur 1.5 staan de stappen weergegeven. Met behulp van dit stappenplan kunnen de studenten op een gedetailleerde en uitgebreide manier een plan onderbouwen en daarbij aantonen
waarom deze de voorkeur krijgt. De resultaten van de studio zijn voor dit verslag geïnterpreteerd als
een simulatie van een transitie-experiment en de evaluatie hiervan als leerproces ter verbetering van
het ontwerpen voor een energielandschap.

Stap 1: Gebiedsverkenning en analyse

Stap 2: Visie creëren en uitgangspunten vaststellen

Stap 3: Ontwikkelingsplan en energievraag

Stap 4: Detailuitwerking

Stap 5: Evaluatie en effectenbepaling MKBA*
Figuur 1.5, Planproces van studio, *Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse
Er moet rekening gehouden worden met het feit dat door tijdsdruk en beschikbare financiële en
communicatieve middelen de studio slechts een simulatie is van de werkelijkheid en natuurlijk niet
geheel representatief is voor de werkelijkheid. Het proces dat de studenten gedurende de studio
volgen is namelijk lineair waarbij de resultaten van een later genomen stap geen invloed meer kan
hebben op een eerder genomen stap uit het procesplan. Verder zijn er ook slechts vier weken beschikbaar om een geheel planproces te doorlopen. Ook zijn er erg beperkte mogelijkheden rondom
de communicatie over belangen en wensen van de diverse betrokken personen en organisaties. In
werkelijkheid is dit een (veel) langer durend en meer cyclisch proces waarbij er een wisselwerking is
tussen de verschillende stappen en actoren en er gedurende het proces vaker wordt gereflecteerd
en geëvalueerd naar eerder genomen stappen. Aangezien er voor de studio maar vier weken full
time beschikbaar is, is het niet mogelijk om de eerder genomen stappen telkens aan te passen aan
nieuwe bevindingen van later genomen stappen.
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3.3 Energielandschappen
Om te komen tot het ontwerp van een energielandschap worden er verschillende stappen genomen.
In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen uit de studio kort toegelicht als illustratie hoe het
ontwerpen van een energielandschap in zijn werk gaat bij de studio. Het planproces van de studio is
voornamelijk gebaseerd op het ontwikkelen van een operationeel plan voor een energielandschap op
de korte termijn, 5 tot 10 jaar. Dit in tegenstelling tot bv de benadering van Stremke (2010) in zijn
proefschrift waar meer de focus wordt gelegd op het ontwerpen van een energielandschap op de
lange termijn, het strategische gedeelte. De gehanteerde korte termijn aanpak past overigens wel
goed in deze langere termijn aanpak.

3.3.1 Natural Step Framework
In figuur 1.6 wordt weergegeven dat de natuurlijke hulpbronnen van de aarde (de resources en
ecosystem services) sneller worden verbruikt dan dat de aarde met behulp van natuurlijke processen
zich kan herstellen. Er blijft een toenemende vraag naar natuurlijke bronnen terwijl de beschikbaarheid van deze bronnen sterk afneemt. In figuur 1.6 wordt de metafoor van de tunnel geïllustreerd.
Met behulp van het systeemdenken wilt het raamwerk deze trend beëindigen en een afname van het
verbruik van de natuurlijke bronnen realiseren zodat er op een duurzame manier plannen worden
gerealiseerd. Deze duurzame manier van plannen maakt het voor toekomstige generaties ook mogelijk te voldoen aan hun behoeftes van natuurlijke bronnen.

Figuur 1.6, De focus van TNS, Funnelshape for sustainability 11
Voor het ontwikkelen van een plan voor een energielandschap wordt in de studio gebruik gemaakt
van de ABCD methode van ‘’The Natural Step’’ (TNS- framework). Dit raamwerk is gemaakt om activiteiten te plannen en te evalueren vanuit een duurzaam perspectief. Het uitgangspunt van het TNS
raamwerk is dat duurzaamheidvraagstukken worden geanalyseerd volgens het ‘systeemdenken’. Bij
het systeemdenken wordt er gekeken naar het hele systeem, ofwel omgeving, waarin een probleem
zich afspeelt, inclusief patronen en verbanden tussen onderwerpen. Voor meer gedetailleerde informatie over The Natural Step en het framewerk zie de bijlage. 12
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Figuur 1.7, ABCD method van: The Natural Step framework 13
In figuur 1.7 staat geïllustreerd hoe deze manier van systeemdenken in zijn werk gaat. Bij een normaal functionerend bedrijf of organisatie kan het principe van ''forecasting'' voldoende zijn. Hierbij
wordt er een voorspelling gedaan naar de toekomstige vraag van een product of dienst. Wanneer je
echter een verandering teweeg wilt brengen die uiteindelijk resulteert in het behalen van je visie
moet dit anders worden aangepakt. Je bepaalt eerst waar je met het systeem of gebied naartoe wilt
gaan met behulp van je visie (stap C) en kijkt daarna hoe je dit kunt bereiken met behulp van welke
keuzes er gemaakt moeten worden (stap D). 14 In tabel 1.2 staat beschreven wat de afzonderlijke
stappen binnen het TNS-framework inhouden.
Stap
A

Korte Beschrijving
Discussieer over het model, over duurzaamheid en over het duurzame wensbeeld
B
Baseline
Analyseer huidige situatie en de 'gaten' tussen huidige situatie en
wensbeeld
C
Creative Solutions
Bedenk creatieve oplossingen richting het wensbeeld
D
Down to action
Neem de maatregelen die nu realistisch zijn en bijdragen aan het
duurzame wensbeeld
Tabel 1.2, Beschrijving van stappen in de ABCD- methode 15
Awareness

In de volgende passages zullen de verschillende stappen uit het planproces verder worden toegelicht
en daarbij ook gekoppeld aan de resultaten die zijn geleverd door de studenten van de studio. De
resultaten weerspiegelen de uitkomsten per stap die nodig zijn om tot een goed plan te komen voor
een energielandschap. De studio wordt hierbij als een (simulatie-) experiment gebruikt om te testen
hoe het planproces voor het ontwikkelen van een visie voor een energielandschap in zijn werk gaat
en welke kennis er ontbreekt. Zogenaamde kennishiaten zullen later in dit verslag worden genoemd
om het planproces verder te ontwikkelen en verbeteren.

13
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15
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3.3.2 Stap 1: Gebiedsverkenning en analyse
Om tot een plan en ontwerp voor een energielandschap te komen dient eerst goed gekeken te worden naar het gebied of de regio. Een uitgebreide gebiedsanalyse zorgt ervoor dat de betreffende
planontwikkelaar en overige betrokkenen bij het energielandschap genoeg kennis bezit over de ruimtelijke opbouw en organisatie in het gebied. Belangrijk is om te bepalen welke (maatschappelijke)
activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden in een gebied. Om het gebied te begrijpen en te analyseren wordt diverse kennis verzameld over het gebied via een actoranalyse, een beleidsanalyse en een
fysiek ruimtelijke analyse (met daarin onder andere gegevens over de natuurlijke omstandigheden,
zoals bodem, grondwaterstand, netwerken, ruimtegebruik, etc.). Deze analyses monden uit in een
probleemanalyse. Vaak wordt met behulp van een lagenbenadering gewerkt om de ruimtelijke organisatie in en met name ook tussen de verschillende lagen te begrijpen (zie figuur 1.8 ). Daarbij spelen
de ontwikkelen in de tijd eveneens een belangrijke rol. Deze analyses worden voornamelijk gedaan
om duidelijkheid en transparantie te creëren over de ruimtelijke organisatie en de daarbij horende
samenhang tussen de ruimtelijke lagen. Met deze kennis kan worden overgegaan naar de volgende
stappen in het proces. Daarbij worden de daarin genomen keuzes onderbouwd door de eerdere bevindingen uit de diverse analyses. Een gedetailleerde analyse en gebiedsverkenning kan ervoor zorgen dat onverwachte moeilijkheden en belemmeringen, die in een later stadium van het planproces
naar boven kunnen komen, worden voorkomen.

Figuur 1.9, Stakeholder cartoon 16
Figuur 1.8, Lagenbenadering 17
3.3.3 Resultaten Studio; stap 1
In tabel 1.3 staan de methoden die door de studenten zijn toegepast in de eerste stap van het plan16
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proces en de daarbij horende resultaten. Deze resultaten fungeren als indicatoren voor de gewenste
resultaten die per stap in het planproces behaald moet worden. Met behulp van de tabel kan ook
gekeken worden naar welke resultaten verwacht worden bij het uitvoeren van de verschillende analyses.
Methode
1. Actoranalyse

Resultaat
 Inzicht in actoren binnen het studiegebied.
 Inzicht in macht, middelen en belang van actoren.
 Participatie van actoren vergroot kans op uitvoering plan.
 Samenwerking en conflicten tussen actoren helder krijgen
2. Beleidsanalyse
 Inzicht in algemeen beleid en wetgeving op verschillende
schaalniveaus (Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk)
 Beleid op gebied van duurzame energie van verschillende
overheden binnen plangebied.
 Mogelijkheden en beperkingen voor duurzame energie analyseren naar aanleiding van beleid.
3. Fysiekruimtelijke analyse
 Inzicht krijgen in structuur bepalende ruimtelijke kenmerken
en ruimtelijke organisatie.
 Ruimtelijke organisatie uiteenleggen in drie lagen: ondergrond, netwerken en occupatie. Ook onderlinge samenhang
tussen de lagen en ontwikkelingen over langere tijd begrijpen
en interpreteren
 Natuurlijke factoren analyseren (oa. bodem, grondwaterstand, netwerken, ruimtegebruik, infrastructuur.)
4. Probleemanalyse
 Inzicht in de vraag naar en aanbod van duurzame energie in
het gebied.
 Inzicht in algemene sociale en fysieke problemen die in het
plangebied aanwezig zijn.
 Inzicht in sociale en fysieke problemen in het gebied met
betrekking tot energie.
Tabel 1.3, Verschillende analyses met resultaten
De verschillende resultaten die in tabel 1.3 staan geïllustreerd bieden een abstracte weergave van de
resultaten die door de verschillende analytische methodes tot stand zijn gekomen. Deze kennis en
informatie is van belang voor de volgende stappen in het planproces maar bezit flexibele kaders met
betrekking tot de hoeveelheid informatie en de kwaliteit (mate van detail) van informatie. De tijd en
hoeveelheid die in de analyse en gebiedsverkenning moet worden gestoken hangt dus nadrukkelijk
samen met de complexiteit van het ruimtelijk plan voor een energielandschap en met de ruimtelijke
organisatie van het betrokken plangebied. Naarmate het planproces verder vordert zal er steeds
meer nieuwe informatie worden verworven over het gebied.

3.3.4 Stap 2: Visie creëren en uitgangspunten vaststellen
Met de opgedane kennis van de gebiedsanalyse kan een gebiedsvisie worden ontwikkeld. In de visie
wordt vastgelegd wat de uitgangspunten zijn voor een ontwikkeling in een gebied. Er worden standpunten ontwikkeld waarin de gewenste ontwikkelingsrichting van het studiegebied staat weergegeven. De toekomstige maatschappelijke ruimtelijke positie van het studiegebied binnen de rest van
19

Nederland en eventueel Europa moet hier worden meegenomen. Vragen die hierbij een rol spelen,
zijn: Hoe zal het gebied er over 10 jaar voorstaan? Op welk niveau moet er duurzame energie worden
geproduceerd en welke vorm van duurzame energie? Wat wordt de functie of rol van het gebied ten
opzichte van de fysieke omgeving?
De visie dient als leidraad voor de overige stappen in het planproces en functioneert als het uiteindelijke doel dat men wil bereiken voor het gebied over een bepaalde tijdsdimensie. Draagvlak binnen
de gemeenschap is voor de visie van belang voor het slagen van de ontworpen visie. Indien de visie
niet overeenkomt met de wensen van de gemeenschap zullen er onvermijdelijk conflicten ontstaan.
Het ontwerpen van een visie kan zowel voor de lange termijn als voor de korte termijn. In dit planproces zal de focus gericht zijn op een maximaal termijn van 10 jaar.
Om de visie verder te concretiseren worden wensen voor een ontwikkelingsrichting van specifieke
landgebruiksvormen geanalyseerd en vergeleken. In de studio wordt er aandacht geschonken aan
vier belangrijke vormen van landgebruik, namelijk: Landbouw, Wonen&Werken, Natuur en Recreatie.18 Het is belangrijk om de verschillende landgebruikvormen te onderscheiden aangezien deze
verschillen in hun belangen en wensen. Naast deze landgebruiksvormen dient er aandacht te zijn
voor meer generieke thema’s, zoals infrastructuur, milieu en water.

3.3.5 Resultaten Studio; stap 2
Voor het ontwikkelen van een visie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de visie concrete doelen
heeft met betrekking tot de ontwikkelingsrichting. Zoals in de Natural Step Framework is weergegeven dient de visie het doel te zijn waarmee de gemaakte afwegingen en keuzes in het planproces de
middelen zijn die leiden tot het uiteindelijke doel. In de studio is door veel studenten ondervonden
dat het moeilijk is om een visie voldoende te concretiseren. Dit komt doordat veel nieuwe bevindingen, die in een later stadium van het planproces worden ontdekt, invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de visie. Sommige studenten zijn in de studio daarom deels afgeweken van hun ontwikkelde
visie. Het leerproces dat hieruit tot stand komt is dat het van essentieel belang is dat de diverse analyses voor zoveel mogelijk relevante kennis en informatie zorgt zodat later bevonden informatie, die
de visie in een negatieve zin kan beïnvloeden, wordt vermeden. De studenten hebben ook ondervonden dat bij het ontwikkelen van een visie die concreetheid ontbreekt, het moeilijk is om de juiste
afwegingen en keuzes te maken die tot deze visie leiden vanwege de vaagheid die gepaard gaat met
het stellen van de ontwikkelingsrichting van de visie.
Hieronder zijn de resultaten weergegeven die de studenten hebben geleverd in de studio:
 Ontwerpen van een globale ontwikkelingsvisie voor het gebied met daarbij bondige stellingen
betreffende de visie op het gebied van duurzame energie en het gebruik van biomassa uit natuur
en landschap.
 De positionering van het gebied vaststellen met de gewenste ontwikkelingsrichting met een bovenregionaal belang, bv functioneert het gebied als productiezone voor duurzame energie van
Randstad. Wat is de functie van het gebied ten opzichte van haar omgeving?
 Positie van de duurzame energie ten opzichte van de verschillende landgebruiksvormen. Wat is
de interactie tussen de verschillende landgebruiksvormen en op wat voor manier beïnvloeden ze
elkaar?
18
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Ontwerpen en bedenken van een motto of naam voor de visie die het uiteindelijke doel goed
weergeeft.

3.3.6 Stap 3: SWOT, Ontwikkelingsplan en energievraag
Een SWOT-analyse is een strategisch analytische tool die inzicht geeft in zowel de actuele interne
zaken van een gebied (krachten & zwaktes) als de mogelijke toekomstige externe trends (kansen &
bedreigingen) (zie figuur 2.0). Op basis van de gebiedsvisie wordt een SWOT-analyse uitgevoerd
waarin de krachten, zwaktes, kansen en bedreigingen worden onderzocht en in kaart gebracht, in dit
geval met betrekking tot het produceren en distribueren van duurzame energie. Door de SWOTanalyse aan bepaalde locaties te koppelen kan er inzicht worden gegeven in welke locaties geschikt
zijn voor een bepaalde vorm van duurzame energie en welke locaties niet. Op deze ontworpen
SWOT-kaarten staat per deellocatie van het plangebied aangegeven welke krachten, zwaktes, kansen
en bedreigingen er aanwezig zijn op de aangegeven locatie. Ook kan er daarbij worden terug geredeneerd met behulp van de analyse en visie waarom deze locatie niet geschikt is of juist wel.
De SWOT-kaarten kunnen ook conflicten en versterkingen aantonen door ze met elkaar te vergelijken. Conflicten ontstaan bijvoorbeeld in gebieden
waar een zwakte een kans beïnvloedt of een bedreiging een kracht of wanneer er diverse tegenstrijdige belangen eenzelfde locatie kunnen en willen benutten. Door kaarten over elkaar heen te
leggen kan er een integrale kaart gemaakt worden
waarop duidelijk is te zien waar de conflicten en
versterkingen plaats vinden met betrekking tot
duurzame energie.

Figuur 2.0, Indeling van krachten, zwaktes, kansen en bedreigingen
Op basis van de integrale kaart wordt een ideaal plan ontwikkeld waarin naar aanleiding van de visie,
analyse en de SWOT, afwegingen worden gemaakt vanuit een specifiek ruimtegebruik of belang. In
dit ideaalplan staat weergegeven hoe een student het gebied het liefst ziet over een bepaalde tijdsperiode voor een specifieke landgebruiksvorm. Deze afwegingen zijn dus gebaseerd op de resultaten
van de eerder genomen stappen en de uitgangspunten van de visie met de ontwikkelingsrichting.
Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met eventuele financiële beperkingen. Dit ideaalplan
moet een weerspiegeling zijn van de meest wenselijke situatie van het gebied naar aanleiding van de
visie en voor een specifieke landgebruiksvorm. Binnen een groep van vier studenten worden vier van
dergelijke ideaalplannen opgesteld, ieder vanuit een specifieke invalshoek of belang van de afzonderlijke landgebruiksvormen. Deze belangen kunnen namelijk van elkaar verschillen of overeenkomen
en kunnen mogelijke conflicten en versterkingen daarmee laten zien.
Met behulp van de ideaalplannen, de SWOT-kaarten, de visie en de gebiedsanalyse creëren de studenten per groep een integraal ontwikkelingsplan waarin staat weergegeven hoe het gebied zich op
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een bepaald gekozen locatie kan gaan ontwikkelen. Afwegingen moeten worden gemaakt om de
ontwikkelingen van bepaalde detailgebieden (locaties binnen het plangebied) te realiseren. Bij deze
afwegingen is de visie richtinggevend.
3.3.7 Resultaten Studio; stap 3
In deze stap van het planproces koppelen de studenten de analytische tool aan de verschillende locaties binnen het plangebied. Er wordt dus op een ruimtelijk niveau een kwalitatieve indeling gemaakt
door de krachten, zwaktes, kansen en bedreigingen aan detailgebieden te koppelen. Hieronder staan
de resultaten weergegeven die de studenten in deze stap hebben geleverd:





Uitgebreide SWOT-analyse voor een specifieke landgebruiksvorm en de productie van duurzame
energie
o Kaart van plangebied met daarin weergegeven de krachten voor een specifieke landgebruiksvorm en productie van duurzame energie en uitleg van krachten.
o Kaart van plangebied met daarin weergegeven de zwaktes voor een specifieke landgebruiksvorm en productie van duurzame energie en uitleg van zwaktes.
o Kaart van plangebied met daarin weergegeven de kansen voor een specifieke landgebruiksvorm en productie van duurzame energie en uitleg van kansen.
o Kaart van plangebied met daarin weergegeven de bedreigingen voor een specifieke landgebruiksvorm en productie van duurzame energie en uitleg van bedreigingen.
Integrale kaart waarbij de SWOT-kaarten zijn gecombineerd tot één integrale kaart.
Ideaal kaart waarbij de ideale situatie voor 1 specifieke landgebruiksvorm wordt weergegeven
naar aanleiding van de SWOT-analyse. De uitgangspunten uit de visie voor een specifieke landgebruiksvorm moeten hier goed naar voren komen aangezien dit de meest wenselijke situatie is.

Naar aanleiding van de ideaalkaart en de integrale kaart wordt een ontwikkelingsplan geschetst. met
keuzes en afwegingen. Het ontwikkelingsplan geeft de ruimtelijke verdeling weer die op basis van de
visie en standpunten het meest geschikt is.


Ontwikkelingsplankaart met toelichting van keuzes en afwegingen, samengesteld uit de 4 ideaalplannen voor iedere specifieke landgebruiksvorm.

3.3.8 Stap 4 en 5: Detailuitwerking + Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)
De afwegingen die in het ontwikkelingsplan zijn gemaakt worden in stap 4 verder uitgewerkt tot op
detailniveau. Wat is de exacte locatie van de ingeplande ontwikkeling en wat voor invloed heeft dit
op de directe omgeving en de ruimtelijke organisatie? Hoe kan de gekozen locatie er uitzien en wat
zijn mogelijke veranderingen door het ontwikkelingsplan voor die locatie? Op dit lagere schaalniveau
worden contouren op bijna kavelniveau vastgelegd en beschreven. Op dit detailniveau komen vaak
nieuwe bevindingen over de ruimtelijke organisatie boven tafel die tot op heden nog niet zichtbaar
waren. Deze bevindingen kunnen van invloed zijn op het ontwikkelingsplan en kunnen er toe leiden
dat het ontwikkelingsplan moet worden aangepast. Zoals al eerder is beschreven is het werkelijke
planproces een cyclisch proces en wordt er gereflecteerd op eerder genomen stappen na nieuwe
bevindingen.

De detailuitwerking werkt met zogenaamde kengetallen die via een Maatschappelijk Kosten en Baten
Analyse raming kunnen worden toegepast. Daarmee is te analyseren of het ontwikkelingsplan financieel en maatschappelijk gezien wel realistisch is en wat er eventueel gedaan moet worden om dit
plan realistisch te maken. Het financiële plaatje speelt in de realiteit uiteraard een zeer grote rol en
moet daardoor ook goed worden geanalyseerd. Bij de kosten moet er bijvoorbeeld gedacht worden
aan de verwervingskosten, ontwikkelingskosten en maatschappelijke kosten.
Een MKBA analyse is een instrument om de maatschappelijke wenselijkheid van een project of plan
voor een ruimtelijke ontwikkeling uit te drukken in geld. Met behulp van de MKBA kun je van te voren (ex-ante) bepalen of de uitvoering van je plan een goed idee is en een meerwaarde betekent
voor de gehele maatschappij, of dat bijvoorbeeld de maatschappelijk kosten wel of niet opwegen
tegen de private baten.19
3.3.9 Resultaten Studio; stap 4 en 5
De ontwikkelingskosten voor sommige vormen van duurzame energie kunnen erg hoog oplopen. De
energie die wordt opgewekt is niet de enige vorm van baten. Er zijn ook overige (maatschappelijke)
baten die ontstaan wanneer er rondom duurzame energie ontwikkelingen in gang worden gezet.
Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van CO2 uitstoot ten opzichte van andere vormen van energieproductie. Deze baten zijn door de EU vastgesteld met bepaalde kengetallen. Deze kengetallen moeten ook worden meegenomen wanneer men kijkt naar een MKBA van een ruimtelijk plan. De effecten van het ruimtelijk plan moeten worden vastgelegd en kunnen door de MKBA worden gekwantificeerd. Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld directe effecten en externe effecten. In tabel 1.4 is een voorbeeld gegeven van een aantal directe en externe effecten van een ruimtelijk plan voor een duurzaam bedrijventerrein.

Tabel 1.4, Voorbeeld van effecten voor MKBA van duurzame bedrijventerreinen20
Voor het opstellen van een MKBA hanteren we een stappenplan. Dit stappenplan bestaat uit:
1. Vaststellen detailuitwerking op basis waarvan je de effecten van het plan selecteert
2. Vaststellen directe effecten van detailuitwerking
3. Vaststellen externe effecten
4. Selecteren relevante effecten
19
20
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5. Kwantificeren relevante effecten
6. Monetariseren relevante effecten
7. Opstellen kosten en baten.
8. Interpreteren som van kosten en baten m.b.t. maatschappelijk wenselijkheid plan
Bij een MKBA komt er vaak nieuwe informatie of kennis beschikbaar die de uitvoerbaarheid van een
plan beïnvloeden. Indien er als resultaat uitkomt dat de kosten voor het ruimtelijk plan niet opwegen
tegen de baten zal de uitvoerbaarheid moeilijk worden. De uitvoerder van het ruimtelijke plan dient
dan afwegingen te maken waarin wordt gesneden in de kosten of dat er meer baten worden gegenereerd.

3.5 Koppeling Criteria met planproces
Bij de onderstaande tabel 1.5 worden de verschillende eerder opgestelde criteria gekoppeld aan de
genomen stappen die in het planproces van de studenten zijn uitgevoerd. Tabel 1.5 geeft hierbij een
overzicht welke criteria gebruikt zijn en indicatief hoe groot het gebruik is geweest van deze criteria
binnen de verschillende stappen in het planproces. De criteria zijn ingedeeld naar een bepaalde mate
van gebruik per stap in het planproces. De schaalverdeling staat onder de tabel weergegeven.
Stap in planproces

Stap 1:
Analyse

Stap 2:
Visie

Stap 3:
Ontwikkelingsplan

Stap 4 + 5:
Detailuitwerking

Criterium
1. Infrastructuur en netwerk
•••••
••••
••••
2. Natuurlijk gunstige facto•••••
••
•••
ren
3. Aanbod energie
•••
•••••
•••••
4. Draagvlak gemeenschap
••
•••
•••••
en omgeving
5. Juridische mogelijkheden
••••
•••
•••••
6. Grondeigendom
•••
•
••••
7. Financiële mogelijkheden
•••
•••
•••••
8. Vraag energie
•••
•••••
•••••
9. Innovatie en samenwer•
•••
••••
king
10. Beleid
•••••
••
•••••
11. Technologie en kennis
•
•••
••••
12. Biodiversiteit
••••
•••
•••
Tabel 1.5, Matrix van gebruik van de criteria binnen de verschillende stappen in het planproces
•
••
•••
••••
•••••

••••
•
•••••
•••
•••••
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••

= criterium is zeer weinig gebruikt
= criterium is weinig gebruikt
= criterium is middelmatig gebruikt
= criterium is veel gebruikt
= criterium is zeer veel gebruikt

In tabel 1.6 is geïllustreerd in wat voor mate het gebruik van biomassa ten behoeve van duurzame
energie productie voor de regio Noord-Veluwe is toegepast bij de verschillende groepen van de studio. De tabel geeft weer in welke stappen de groepen het meest rekening hebben gehouden met het
gebruik van biomassa voor duurzame energie productie en waar het minst. Dit kan nuttig zijn om in

een later stadium te evalueren waarom er in een bepaalde stap minder aandacht is geschonken aan
het gebruik van biomassa ten behoeve van duurzame energie productie. Tabel 1.6 kan worden vergeleken met tabel 1.7 waarin staat weergegeven wat de mate van gebruik is geweest van duurzame
energie productie in zijn breedste zin in de verschillende stappen van het planproces. Hier is dus niet
alleen de focus gelegd op het gebruik van biomassa uit natuur en landschap maar ook de overige
vormen van duurzame energie productie.

Stap in
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4 + 5:
planproces
Analyse
Visie
Ontwikkelingsplan
Detailuitwerking
Groep nummer:
1
••
•••
•••
••
2
••
•
•
•
3
•••
•••
••••
••••
4
••
•
••
•••
5
••
•
•••
••
6
•••
••
•••
•••
7
••
•
•••
•••
8
•••
••
••
•••
Tabel 1.6, Mate van gebruik van biomassa ten behoeve van duurzame energie productie binnen het
planproces richting het ontwerpen van een energielandschap (voor een toelichting op de schaalverdeling zie bij tabel 1.7)

Stap in
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4 + 5:
planproces
Analyse
Visie
Ontwikkelingsplan
Detailuitwerking
Groep nummer:
1
•
•
••••
•••
2
•
••
••
••
3
••
••••
••••
•••
4
•
•
•••
••
5
••
•
••••
•••
6
••
•
•••
•
7
•
•
••••
•••
8
•
•
••••
•••
Tabel 1.7, Mate van gebruik van duurzame energie binnen het planproces richting het ontwerpen van
een energielandschap
•
••
•••
••••
•••••

= zeer kleine mate van gebruik
= kleine mate van gebruik
= middelmatige mate van gebruik
= grote mate van gebruik
= zeer grote mate van gebruik

Groepsnummer met mottotypering (eigen keuze):
groep nummer 1 = Zorgzaam duurzaam
groep nummer 2 = Grensverleggend en groen
groep nummer 3 = Veluwerand, natuurlijk, recreëren
groep nummer 4 = Noord-Veluwe; dynamisch contrast
groep nummer 5 = Veelzijdig verbonden
groep nummer 6 = Duurzaamheid door toerisme
groep nummer 7 = Vandaag begint de toekomst
groep nummer 8 = Groen en grijs, ontwikkel wijs!
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Uit tabel 1.6 en tabel 1.7 is af te leiden dat naarmate het planproces in een verder stadium verkeert
er steeds meer aandacht wordt geschonken aan het gebruiken of analyseren van zowel duurzame
energie in zijn breedste vorm als het gebruik van biomassa uit natuur en landschap voor de productie
van duurzame energie. Dit staat nadrukkelijk in verband met de mate van concreetheid van het plan
en de mate van detail waarin het plan zich bevind. Naarmate het planproces vordert groeit de mate
van concreetheid van het plan door de gevonden informatie. Bij de eerste twee stappen van het
planproces wordt duurzame energie vermeld maar is het nog moeilijk in te schatten welke vormen
van duurzame energie gebruikt moeten worden of voor welke vorm er kansen aanwezig zijn in het
gebied.

4 Conclusies en advies
Na het analyseren van de verschillende rapporten en verslagen van de studenten uit de studio's kunnen enkele algemene conclusies worden getrokken op welke wijze stappen van een planproces kunnen worden ingezet in zowel het onderwijs als de praktijk om tot een plan voor een energielandschap te komen. Ook worden enkele adviezen gegeven die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen
van een plan voor een energielandschap op de korte termijn. Door deze studio-resultaten zowel te
analyseren als te vergelijken kan dit planproces verder worden geoptimaliseerd. De bronnenlijst aan
het eind van dit verslag biedt een zeer uitgebreide variëteit aan informatie die nuttig kan zijn bij het
ontwikkelen van een energielandschap. Per thema is een groot scala aan bronnen met relevante
informatie over duurzame energie, ruimtelijke planning, beleid en The Natural Step Framework beschikbaar die zowel in het onderwijs als in de praktijk kan worden ingezet. Bij het ontwerpen van een
energielandschap voor de lange termijn kan ook de publicatie van Sven Stremke (2010) over het
ontwerpen van een energielandschap behulpzaam zijn.

Biomassa kan bijdragen aan het verduurzamen van de maatschappij:
Het eerste dat opvalt wanneer wordt gekeken naar de eindresultaten van de verslagen (tabel 1.6 en
1.7) is dat het gebruik van biomassa ten behoeve van duurzame energie productie slechts een deel
vormt bij het ontwikkelen van een energielandschap. Het benutten van de krachten en kansen van
een gebied (zie ook SWOT-analyse) betekent niet alleen het gebruik maken van de biomassa uit natuur en landschap maar ook door te kijken naar de mogelijkheden voor andere vormen van duurzame energie. Uit verschillend onderzoek en ervaringen (oa. Spijker et al. 2007) is naar voren gekomen
dat het gebruik van biomassa uit natuur en landschap (in Nederland) voor de productie van energie,
bij lange na niet kan voldoen aan de totale vraag naar energie. Wel kan het een nuttige en uitvoerbare toevoeging zijn wanneer de maatschappij streeft naar een duurzamere samenleving. Als het gaat
over het plukken van laaghangend fruit dan is het duidelijk dat het gebruik van biomassa uit natuur
en landschap, dat nu bijvoorbeeld veelal wordt gezien als ''afvalproduct'', een laaghangende vrucht is
die zeker benut kan worden. Uit de ervaring met de studio en de resultaten van de studenten is af te
leiden dat er na een zorgvuldige gebiedsanalyse voldoende mogelijkheden en kansen zijn voor het
duurzaam gebruiken van biomassa uit natuur en landschap voor het produceren van energie, maar
wel in combinatie met andere duurzame energieontwikkelingen.

Communicatie en samenwerking:
Een goede communicatie en samenwerking tussen verschillende actoren is essentieel voor het ontwikkelen en slagen van een transitie naar een energielandschap. Zonder draagvlak zullen actoren
minder snel of niet meewerken aan de uitwerking van een visie en zal het realiseren van duurzame
energie uit biomassa moeilijk worden. Draagvlak voor een plan creëren door kan bijvoorbeeld door
bijeenkomsten te organiseren met de verschillende actoren om specifieke ontwikkelingen te identificeren. In de eerste stap van het planproces is het betrekken van de actoren dan ook van groot belang. Het betrekken van de verschillende actoren is de afgelopen twee jaar van de studio overgeslagen vanwege de tijdsbelemmering. Het betrekken van de relevante actoren is een tijdsintensief proces dat niet paste in het tijdsbestek van de studio. Studenten hebben dit als belemmerend ondervonden aangezien de betrokken actoren zeer veel waardevolle praktische informatie kunnen ver27

schaffen. Aankomend jaar (2013) zal deze stap wel worden toegevoegd aan de studio. Het KIGOproject is een goed voorbeeld waarbij verschillende actoren bij elkaar komen om over het gebruik
van biomassa uit natuur en landschap ten behoeve van energieproductie te praten en te discussieren. Hierbij wordt belangrijke kennis uitgewisseld en kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan
tussen verschillende actoren. Veel particuliere biomassa producenten produceren onvoldoende biomassa om het economisch rendabel te maken voor gebruik bij energieproductie. Wanneer meerdere
particulieren een samenwerkingsverband aangaan, kan dit resulteren in meerdere economische
voordelen en het economisch rendabel maken. Dit is een belangrijke stap die genomen moet worden
om tot een gedragen integrale visie binnen een plangebied te komen.

Leidersrol in het ontwikkelen van energielandschap:
In meerdere branches binnen de duurzame energie is het duidelijk dat ambassadeurs en voorbeeldfiguren een erg belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een relatief nieuwe markt zoals het benutten van biomassa voor energieproductie. De rol van een leider/pionier is van groot belang voor
het meetrekken van actoren voor een visie of plan voor een energielandschap. De initiatiefnemer van
het energielandschap moet proberen het proces in goede banen te leiden en zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij het proces. Met behulp van het gepresenteerde planproces kan de initiatiefnemer geholpen worden om met een aantal verschillende methodes de visie verder te ontwikkelen en de relevante actoren hierin te betrekken op het juiste moment. Het planproces creëert namelijk ook duidelijkheid en transparantie voor de belanghebbende waarvoor dit plan wordt ontwikkeld
en gekozen. De methodes kunnen ook gebruikt worden om het plan te promoten en te ondersteunen met behulp van relevante informatie.

Het belang van een goede analyse:
Uit verschillende resultaten van de studenten kwam naar voren dat het zorgvuldig analyseren van
het plangebied, zowel fysiek als sociaal, zeer belangrijk is voor het ontwikkelen van een plan voor een
energielandschap. Veel van de plannen die ontwikkeld zijn kwamen later in gevaar door bevindingen
die pas aan het eind van het planproces werden gedaan. In sommige gevallen was de analyse dus
niet zorgvuldig uitgevoerd en hadden deze problemen verholpen kunnen worden door een betere
gebiedsanalyse. Met behulp van een uitgebreide en zorgvuldige analyse is het dus mogelijk om eventuele latere hindernissen te voorkomen. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat
sommige informatie moeilijk beschikbaar is of zelfs foutief kan zijn. Het praten met actoren in het
plangebied is een uitstekende manier om gebiedsgebonden informatie te winnen die van buitenaf
moeilijk te verkrijgen is. Pas na het analyseren van het gebied kan er een geïntegreerde visie worden
ontwikkeld, niet hiervoor. Aangezien er zoveel factoren van invloed zijn op de ruimtelijke organisatie
is het van belang deze zo goed mogelijk te begrijpen en te analyseren.

Flexibiliteit van planproces:
De samenleving en de ruimtelijke organisatie is zeer dynamisch en de verschillende factoren en actoren veranderen. Het is dus belangrijk om een ontwikkelde visie enigszins flexibel te houden. Wanneer
er een visie wordt ontwikkeld waarbij geen ruimte is voor flexibiliteit zal de weerstand van de acto-

ren groter worden wanneer deze het niet eens zijn met de visie of omdat omstandigheden zich wijzigen. Om een visie flexibel te houden maar niet te laten afwijken van het uiteindelijke doel kan het
bijvoorbeeld handig zijn om randvoorwaarden te ontwikkelen en benoemen die de visie omkaderen
en concretiseren. Het uiteindelijke doel moet zijn dat de visie zich binnen deze randvoorwaarden
gaat ontwikkelen. De visie kan gedurende het planproces meerdere keren bijgesteld worden door de
verschillende stappen en bevindingen in het proces. Er moeten daarbij weloverwogen afwegingen
gemaakt worden hoe het plan zich kan aanpassen aan deze nieuwe bevindingen.

Meervoudig ruimtegebruik:
Het koppelen van duurzame energie productie met de huidige gebruikersfuncties van een gebied
biedt ook vele mogelijkheden voor het ontwikkelen van duurzame energie. Het gebruiken van residuen van landbouw en natuur is hier een uitstekend voorbeeld van. De primaire functie van het gebied verandert niet door het gebruik van deze residuen. De uiteindelijke productiviteit van het land
wordt door dit meervoudig ruimtegebruik alleen maar groter.

5 Samenvatting
Dit verslag is bedoeld als handreiking voor onderwijsgevenden, beleidsmakers, praktijkmensen, actoren, overheden en overige betrokkenen om vanuit een breed perspectief een plan op de korte termijn te ontwikkelen voor een energielandschap. Met behulp van het planproces en de verschillende
tools en methodes die zijn toegelicht is vanuit een planologisch perspectief een breed scala aan informatie aangeboden om een plan zowel te ondersteunen als te promoten. Uiteraard is dit verslag
niet bedoeld als een blauwdruk voor hoe een plan voor een energielandschap precies ontwikkeld
moet worden aangezien dit voor ieder gebied verschilt door de diversiteit van economische, sociale
en natuurlijke factoren die aan iedere locatie verbonden zijn. Wel kan deze handleiding een handreiking zijn voor hoe er via een planproces wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een energielandschap in een bepaald gebied.
De studio die wordt gemeld in dit verslag is bedoeld om als voorbeeld te functioneren van hoe het
planproces in de onderwijspraktijk heeft gewerkt. Bij het analyseren van de resultaten van de studenten uit de studio is het duidelijk geworden dat het gebruikte planproces een nuttige tool is voor
het ontwerpen van een plan voor een energielandschap. Met het gebruik van dit planproces kunnen
de studenten op een duidelijke en transparante manier hun ontwikkelde plan onderbouwen.
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Bijlage
The Natural Step (overgenomen uit: Handleiding LUP-30806 (2012))
De verschillende stappen die in het planningsproces gehanteerd worden, zijn ook herkenbaar
in een framework dat ‘The Natural Step’ (TNS) genoemd wordt. Dit is een mental model dat het mogelijk maakt om activiteiten te plannen en te evalueren vanuit een duurzaam perspectief. KarlHendrik Robért, een van origine kankerspecialist uit Zweden, is de belangrijkste grondlegger van het
Framework, eind vorige eeuw. Deze paragraaf geeft een overzicht van uitgangspunten, toepassingen
en methodiek van TNS, welke in het planningsproces van deze studio wordt toegepast (zie ook 1.3).
Uitgangspunt bij TNS is dat duurzaamheidsvraagstukken geanalyseerd worden volgens het ‘systeemdenken’. Bij systeemdenken wordt gekeken naar het hele systeem, ofwel omgeving, waarin een probleem zich afspeelt, inclusief patronen en verbanden tussen onderwerpen. Om duurzame en daarmee relevante maatregelen te nemen, dienen huidige problemen, binnen TNS, opgelost te worden
door middel van upstream thinking. De onderliggende bron van het probleem moet aangepakt worden en niet (alleen) de effecten. Daarnaast moet men in planning omschakelen van forecasting naar
backcasting. Bij forecasting wordt gekeken naar de huidige situatie (met hedendaagse problemen) en
de huidige mogelijke oplossingen. Bij backcasting wordt gekeken naar de gewenste (duurzame) situatie in de toekomst, met daarbij realistische oplossingen. Wat vandaag de dag als ‘realistisch’ wordt
beschouwd, beïnvloedt de trend van de transitie (‘verandering’)
en niet de richting (Robèrt, 2000). The Natural Step gaat uit van de constatering dat we de natuurlijke
hulpbronnen van de aarde in een hoger tempo verbruiken dan de aarde kan verdragen. Hierbij wordt
vaak de metafoor van de tunnel gebruikt (Figuur 1-1).

(figuur 1-1 Metafoor van de tunnel, van TNS (www.thenaturalstep.org, 2010))
Er is een (nog steeds) toenemende vraag naar hulpbronnen uit het ecosysteem, maar er is tegelijkertijd een afname van de beschikbaarheid van deze bronnen. Denk bijvoorbeeld aan beschikbaarheid
van brandstoffen, schoon drinkwater, hoeveelheid vis in de oceanen, hoeveelheid vruchtbare grond.
En steeds meer mensen gaan bijdragen aan dit tunneleffect. De kunst is, volgens de TNS metafoor,
om zonder tegen de randen van ‘de trechter’ te stoten of te blokkeren, naar de smallere opening in
de tunnel te gaan. Pas dan kun je spreken van een duurzame balans. Duurzame oplossingen moeten,
volgens TNS, voldoen aan 4 ontwikkelingseisen:
1. Grondstoffen vanuit de aardbodem mogen niet systematisch sneller verbruikt worden dan
door de natuur aangemaakt kan worden.
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2. Grondstoffen geproduceerd in onze samenleving mogen niet systematisch toenemen in een
hoger tempo waarbij deze stoffen verwerkt kunnen worden in het ecosysteem.
3. De fysieke basis voor de productiviteit en diversiteit van de natuur mag niet worden aangetast.
4. Er moet eerlijk en efficiënt gebruik worden gemaakt van de beschikbare grondstoffen.
Hierbij zijn eerste drie vanuit een ecologisch perspectief opgesteld en de laatste mede vanuit een
sociaal-maatschappelijk motief.
In eerste instantie waren het bedrijven die aan de slag gingen met deze uitgangspunten (Electrolux Zweedse producent huishoudelijke apparatuur; Ikea; Nike; Collins Pine Company - Amerikaanse
houtproducent). Inmiddels hebben duizenden bedrijven, gemeenten, academische instellingen en
non-profit organisaties over de hele wereld het ‘framework’ toegepast. Duurzame besluitvorming
leidt tot het creëren van nieuwe kansen, lagere kosten, en drastisch verbeterde ecologische en sociale invloeden, aldus aanhangers van TNS, zoals MVO Nederland (Netwerkorganisatie Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen). Gemeenten die TNS hanteren zijn bijvoorbeeld Whistler (Canada), Övertorneå (Eerste “eco-gemeente” van Zweden) en Madison (Winscinson, VS). Deze alinea gaat in op het
in TNS belangrijke principe van backcasting en de manier van werken via de ABCD methode. Als je
tevreden bent in een bedrijf of in de planvorming volstaat het principe ‘Forecasting’. Er wordt dan
een voorspelling (bv. dmv statistiek) gemaakt van de toekomstige vraag van een product. Aan de
hand daarvan worden keuzes gemaakt. Als je echter een verandering te weeg wilt brengen, zul je het
anders aan moeten pakken. Eerst bepaal je waar je naar toe wilt gaan, dan ga je kijken hoe je daar
kunt komen en welke keuzes daarvoor nodig zijn. Dit principe wordt ‘Backcasting’ genoemd en is een
belangrijk punt in het TNS-denken. TNS gebruikt hiervoor vaak de ABCD methodiek (Zie Tabel 1-1).

(figuur 1-2 ABCD methode (www.thenaturalstep.org, 2010)
Stap
A (awareness)
B (baseline)
C (creative solutions)
D (decide on priorities)
Tabel 1-1. ABCD methodiek zoals vaak gebruikt in TNS

Korte beschrijving
Discussieer over het model, over duurzaamheid
en over het duurzame wensbeeld.
Analyseer huidige situatie en de ‘gaten’ tussen
huidige situatie en wensbeeld
Bedenk creatieve oplossingen richting het wensbeeld
Neem de maatregelen die nu realistisch zijn en
bijdragenaan het duurzame wensbeeld.

Deze methodiek is cyclisch en kan door een instantie meerdere keren ingezet worden, om elkaar te
inspireren en om meer projecten op poten te zetten. Dit wordt “Spiral up the ABCD-process” genoemd. Robèrt (2000) noemt hierbij nog drie succesfactoren.
1. Ga stap voor stap richting het wensbeeld;
2. Doe dit via flexibele platformen (om bijvoorbeeld niet blind te worden voor mogelijke oplossingen)
3. Pak eerst het ‘laaghangend fruit’, ofwel zet eerst de relatief makkelijke en goedkope stappen
om bijvoorbeeld investeerders mee te krijgen.
Dat het proces proactief is en vormen van participatory planning bevat is te zien bij gemeenten die
TNS als framework gebruiken. Bij activiteiten in bijvoorbeeld Whistler en Madison zijn ook ‘partners’
of ‘vrienden’ betrokken. TNS is geen vast stramien; het is vrij om activiteiten en tools in het framework op te hangen. Kuipers en van Gijn (2010, CROW congres) vertaalde de ABCD stappen voor aanpak van een ruimtelijk project, waarbij een iets andere volgorde en definities worden gebruikt. Tijdens stap 1 wordt in een werksessie met stakeholders een gemeenschappelijke definitie van duurzaamheid gedefinieerd. De duurzaamheidsambities moeten daarna vertaald worden naar het project. “Wat willen wij bereiken?”. Deze vraag is ook belangrijk in deze studio.
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