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At the crossroads? 

• De eeuw van de verstedelijking 

• ‘Austerity governments’ 

• Vergrijzing, vergrijzend platteland 
 

• Enorme druk op lokale en provinciale 
bestuurders om met oplossingen te komen 



 

Presenter
Presentation Notes
The world is spikyEchter, niets is minder waar. Bedrijven en mensen zijn zich juist meer en meer in steden gaan vestigen. Meer dan de helft (53 procent) van de totale bevolking in de OECD landen leeft in stedelijke regio’s en de verwachting is dat dit aantal tot 80 procent zal groeien. Maar misschien wel belangrijker: stedelijke economieën zijn productiever, groeien economisch sneller en hebben een groter innovatief vermogen.



The Netherlands in three 

• Stedelijke regio’s 9,3 mln inwoners 
 

• Krimp- en anticipeerregio’s 4,3 mln. inwoners  
 

• Onvoorspelbare tussengebied: 4,5 mln 
inwoners 
 

(hier zit overlap in; telt niet op tot 16,6 mln) 
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Het goede nieuws 

Milieuprobleem ‘type 1’ is onder 
controle 
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Ontkoppeling op klassieke milieuproblemen 



Klassiek milieubeleid loopt. Het 
is tijd voor het nieuwe 

milieubeleid!  
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Steekwoord ‘Klimaat’ 

1 graad warmer is Midden Frankrijk 
2 graden warmer is Zuid Spanje 
Wij ‘Spanje’ betekent Spanje ‘Sahara’ 



1.  
Het begint  
met visie 

& de vertaling in  
nieuwe  

‘incentive structure’ 
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De toekomst van Nederland ligt in 
vergroening 
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PBL Balans van de Leefomgeving 2012 



De toekomst van Nederland ligt in 
vergroening 
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PBL Balans van de Leefomgeving 2012 



2. 
Beprijzing 
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Geen oplossing voor klimaat 
denkbaar zonder adequate CO2-

prijs 
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3. 

Infrastructuur als 
onderlegger 
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4. 

Lokale initiatieven 



18 

Er zit maatschappelijke energie  
in lokale energie-opwekking 

Westmill Solar Cooperative 



Lokale energie coöperaties 

In Steden Driehoek: 
De-A 

LochemEnergie 
Zutphen aan Zet 
DeventerEnergie 

Brummense EnergieMaatschappij 
Energierijk Voorst 

Presenter
Presentation Notes
In Nederland zijn een kleien drie honderd lokale initiatieven voor lokaal opgewekte hernieuwbare energie, in de Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer bestaan er op dit moment 6 met een statutaire vastgelegde organisatie. De bovenste drie hebben nu samen 1000 leden.



“100% hernieuwbare energie voor 
Stedendriehoek” 

Transitie scenario: 41% 

Presenter
Presentation Notes
Netwerkbeheerder Aliander en het PBL hebben samen berekend hoe groot de opgave is voor transitie naar 100% lokaal opgewekte hernieuwbare energie voor huishoudens, industrie en mobiliteit (36.908 Tj). Tevens is geraamd welke ruimtelijke opgave dit betekent als dat geheel opgewekt zou moeten worden uit biomassa (vraagt 1,75 keer omvang van de regio), zon (8% van de regio) of windmolens (een derde van de regio oftewel 1759 molens). In samenspraak met ambtenaren van de Stedendriehoek is een transitie scenario geformuleerd voor 41% van de totale behoefte. 



Energie landschappen als uitdaging 

50 km2 biomassateelt  
     + 
22 km2 zonnepanelen  
      + 
136 windmolens 

Presenter
Presentation Notes
De ruimtelijke opgave voor 41% lokaal opgewekte hernieuwbare energie betekent het neerzetten van ruim 50 km2 biomassateelt, 22 km2 zonnepanelen en 136 windmolens. In een gezamenlijke workshop van PBL en netwerkbeheerder Alliander hebben drie groepen bewoners uit de regio aangegeven hoe dat zou kunnen



LochemEnergie 

Start in 2010, 250 leden, vrijwilligers 
 
Bottlenecks 
•Energiebelasting & salderingsregeling 
•Investering 
•RO regels 
Verbetermogelijkheiden 
•Professionalisering 
•Vergroening energiebelasting 
•Dynamische regelgeving 
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Presenter
Presentation Notes
De coalitie tussen natuur en recreatie kan ook een financieel karakter hebben. Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij het revitaliseren van de verdedigingswerken uit de Hollandse Waterlinie. Er zijn diverse voorbeelden waar vanuit algemene middelen de restauratie van bijvoorbeeld een fort wordt betaald en waar ruimte wordt geschapen voor een horecavoorziening. De opbrengsten van de horecaonderneming worden vervolgens voor een deel gebruikt om het structureel onderhoud van het fort te financieren. Foto: Hollandse Hoogte/Guido Benschop. 



Datum | auteur; wijzig via View 
> Header and Footer Footer; wijzig via View > Header and Footer 24 

Presenter
Presentation Notes
Stadslandbouw is een voorbeeld van verbreding van de landbouw en sluit goed aan bij de uitgangspunten van Beleefbare natuur en Functionele natuur. De stadslandbouw legt een koppeling tussen (lokale) agrarische voedselproductie en de stedelijke behoefte aan zorg, recreatie, ontspanning, educatie, het verwerken van afval of het beheren van (stedelijk) groen. Foto: Hollandse Hoogte/Arenda Oomen.Zie ook: www.natuurverkenning.nl. 
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Presenter
Presentation Notes
Streekrekeningen krijgen ook nu al steeds meer voet aan de grond. Ze dragen vooral bij aan het realiseren van doelen die passen bij Beleefbare natuur.Deze foto toont een reclamebanner van de Streekrekening Utrechtse Heuvelrug. Streekrekeningen zijn in verschillende Nederlandse regio’s in opkomst en zijn een mooie vorm van zelforganisatie in het natuurbeleid, een vorm die bovendien de overheid geen geld kost. Deze casus komt terug in Leren van het energieke platteland en in Innovatieve Governance Arrangementen voor het Groene Domein. Een streekrekening is een spaarrekening bij de Rabobank, bedoeld voor bedrijven en overheden. Het is vergelijkbaar met een gewone spaarrekening. Het enige verschil is dat de Rabobank uit eigen zak 5 procent van de uitgekeerde rente in een zogenaamd Streekfonds stort. De bank verzoekt vervolgens de rekeninghouder hetzelfde te doen, maar dat is niet verplicht. Op die manier vullen de verschillende streekrekeningen het streekfonds. Een onafhankelijke stichting bepaald vervolgens waar het geld naartoe gaat. Zo is er op de Utrechtse Heuvelrug 10.000 uitgegeven om historische grafheuvels te herstellen, of is er 2.500 euro gegaan naar de ondersteuning van de schaapskudde die de Heuvelrug begraasd. De banner toont overigens schaap Teun, die daar erg dankbaar voor is.Aan de basis van deze streekrekening staan de Rabobank en het Utrechts Landschap. Zij staan borg voor de organisatie van het initiatief en voor de werving van nieuwe streekrekeninghouders. Ze hebben tevens een stem in de stichting die het geld toekent. Op deze manier is er elk jaar zo’n 100.000 euro te besteden. Dat is een mooi bedrag, keerzijde is alleen dat het bijvoorbeeld niet genoeg is om het beheer van de Utrechtse Heuvelrug in zijn geheel te betalen (dat kost zo’n 5 miljoen per jaar).
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Presenter
Presentation Notes
Ondertunneling A2 in Maastricht.Het winnende ontwerp is niet de goedkoopste tunnel, maar een plan voor gebiedsontwikkeling, (opkrikken vastgoedwaarde, recreatieve functie en verbinding tussen een aantal grotere natuurkernen (Maarten kent dit voorbeeld goed)Groen belangrijk voor gezondheid en welbevinden. Ook voor investeringsklimaat? (wordt bijvoorbeeld aangevoerd als verschil in succes tussen noord- en zuidvleugel; wetenschappelijk niet aangetoond).Beleving en recreatief gebruik belangrijk voor draagvlak natuurbeleid (‘use it or lose it’).Was en is ook al een van de bouwstenen van natuurbeleid; denk o.a. aan Nationale Parken.Coalitie met recreatiesector: belang natuurgebieden als iconen (bijv. Loonse en Drunense duinen) en invloed streekeigenheid op beleving en verbondenheid.Recreatienatuur kenmerkt zich door korte ‘omloopsnelheid’, i.h.b. in stadsparken (van wandelen, naar spelen, naar festivalterrein etc.). Geef bewoners de ruimte (zowel in figuurlijke als letterlijke zin) voor veranderend gebruik. Dat vergroot verbondenheid.Coalitie met bouwwereld: moet meer ‘vraaggericht’ denken; betekent o.a. aandacht voor leefomgevingskwaliteit.Ook andere coalities denkbaar, zoals drinkwaterwinning/recreatie (waterwinpark Zeist), energieproductie/recreatie (platforms in zee gebruiken voor recreatie).Mentale ruimte: geldt ook voor natuurbeleid; slim meervoudig gebruik kan ook meer biodiversiteit opleveren (IJburg).
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Presenter
Presentation Notes
In het noordwesten van Den Bosch is het landgoedproject Haverleij ontwikkeld. Het totale plan omvat ongeveer 225 hectare, waarvan circa 20 hectare voor de kastelen en 65 hectare voor een golfbaan is gereserveerd. Het groen wordt vooral betaald uit de opbrengst van de woningen. Foto: Hollandse Hoogte/Siebe Swart.
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Presenter
Presentation Notes
De Hoogekampse plas bij Groenekan, onder de rook van de stad Utrecht, is een voorbeeld waar belangen van het bedrijfsleven en de natuursector samenkomen. De plas is in de jaren zeventig van de vorige eeuw gegraven. Inmiddels zitten er veel watervogels en er is een dassenburcht. De natuurbeschermingsorganisatie Het Utrechts Landschap en gebiedsontwikkelaar/grondstofwinbedrijf Dekker Van de Kamp voeren samen een project uit om de plas minder diep te maken en slikkige eilanden te realiseren. De gebiedsontwikkelaar heeft hiermee de mogelijkheid om grond en baggerspecie in de plas te storten. De natuurbeschermingsorganisatie verwacht dat de plas aantrekkelijker wordt voor soorten als de roerdomp, watersnip en tureluur. Een groep van lokale kritische en deskundige personen begeleidt het traject van storten. Foto: Jacqueline van Eijck
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Presenter
Presentation Notes
Deze afbeelding komt van een ansichtkaart uit de gemeente Voorst. Er is daar een goed geoliede organisatie van landschapszorg door vrijwilligers  - burgers en buitenlui – tot stand gekomen. Als resultaat zijn er onder andere kilometers aan landschapselementen en wandelpaden aangelegd. De case is opgenomen in twee PBL producten (Innovatieve Governance Arrangementen voor het Groene Domein en Leren van het Energieke Platteland).Het succes van deze vorm van zelforganisatie zit hem in het tweelagige karakter van het initiatief. Laag 1 – organisatorische kernCentraal staan de gemeente Voorst en Stichting Landschapsbeheer Gelderland, zij organiseren het initiatief. De gemeente doet dat omdat ze een mooi en beleefbaar landschap als dè kernkwaliteit van de gemeente ziet, unique selling point. Het initiatief wordt vastgelegd in gemeentelijke beleidsplannen en in een officieel samenwerkingsverband tussen beide partijen. Laag 2: de grootschalige uitvoeringscoalitieDe landschapszorg zelf wordt aangestuurd door Landschapsbeheer Gelderland, als verlengstuk van het gemeentebeleid. De stichting werkt samen met boeren, burgers, buitenlui. Doel is het mooier maken van de eigen leefomgeving. Iedereen mag meedoen, mensen steken elkaar aan. De gemeente zorgt voor steun in de vorm van materiaal en beplanting.



The  
Energetic  
Society  

Burgers / bedrijven 

Technologie 

Institutionele regels 30 

Waardenverandering, 
entrepreneurialism 

Innovatie 
Groen kapitalisme 

Enabling state 
Regulatory 
State 



5. 
Het belang van verdeeld eigendom 

& sociale innovatie 
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Duitse Minister Altmaier is 
bezorgd: 

 
Duits aandeel hernieuwbare 

energie loopt op naar 45% ipv EU 
doel 35% 
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Het belang van eigendom 

33 

Presenter
Presentation Notes
Figuur geeft Duitse situatie. Hierbij op te merken dat het aandeel burgers in NL in hernieuwbare energie veel lager is:Aandeel in hernieuwbare elektriciteit in NL naar schatting 1 – 2% van burgers en 10-15% van boeren.



“Of the 71 gigawatts of renewable energy capacity installed 
at the end of 2011, the four owned just 7 percent, 
environment ministry data show. A gigawatt roughly 
corresponds to the capacity of one nuclear plant.” 



6. 

Dynamische regelgeving 
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Milieubeleid heeft innovatie  
aantoonbaar aangejaagd 
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Milieubeleid heeft innovatie  
aantoonbaar aangejaagd 

Meer patenten na verdrag van Kyoto  



Energielabel auto’s / witgoed 
Dwingt innovatie af 

38 



39 

Europese normen hebben 
mondiaal effect 
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Europese normen hebben 
mondiaal effect 

Waarom geen normen voor energie-infrastructuur? 



Het stenen tijdperk eindigde niet 
door een gebrek aan stenen … 
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Presenter
Presentation Notes
Era of hyper mobility
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‘A future worth living’ 
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21ste eeuw: 
Geen Masterplan  

 
 

“Een rivier oversteken begint met 
voelen voor de eerste steen” 



Blijf op de hoogte: 
 

www.pbl.nl 
 

& 

@maartenhajer 
@leefomgeving 
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‘New gov’ 
• Overheden kunnen wissels anders stellen 

(‘change defaults’), CO2-prijs 
• Hebben grote inkoopmacht 
• Kunnen oplossingen niet verzinnen maar 

faciliteren: aansprakelijkheidsrecht 
• Kunnen R&D verder brengen 
• Kunnen met dynamische regelgeving 

‘vallei des doods’ overwinning 
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‘Changing the rules of the game’  

• Stel wissels 
• Creëer kansen 

voor nieuwe 
bedrijvigheid 

• Zie innovatie 
als NL bijdrage 
aan mondiale 
transitie 
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