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Sinds de zomer van 2021 zijn er gesprekken gevoerd over de Agenda Natuurinclusief met mensen in 
het energiedomein. Op 9 december in Driebergen vond de volgende stap in het proces plaats: een 
domeingesprek met de groep met als doel een eerste gezamenlijke verkenning te verrichten naar het 
natuurinclusief maken van de Energietransitie. Op 27 januari vond het vervolggesprek plaats waarin 
aan de hand van de ‘Worldcafe’ methode een verdiepingsslag plaatsvond.  

De domeingroepsgesprekken blijven gevoerd worden tot en met de Natuurtop op 17 juni 2022, waar 
de Agenda Natuurinclusief 1.0 wordt gepresenteerd. Hieronder een inhoudelijk verslag van de tweede 
bijeenkomst. Dit verslag vormt input voor zowel de volgende bijeenkomsten van de domeingroep 
energie als de Future Search waarin alle domeinen samenkomen.  

 
 

   



Processtappen  
 
Domeingeprekken 
9 december heeft het eerste domeingesprek plaatsgevonden. Tijdens deze groepsbijeenkomst is 
ingegaan op persoonlijke-, organisatie-, en sectorale drijfveren om de energiesector meer 
natuurinclusief te maken. De opgave is uitgediept en ontwikkelingen en spanningen zijn benoemd. 
Tot slot is er gesproken over de mogelijke functie van de Agenda Natuurinclusief en de rol die zij kan 
spelen in het natuurinclusief maken van onze energiesector. Tijdens het tweede domeingesprek is 
een verdiepingsslag gemaakt op vier vraagstukken voor natuurinclusieve energiesector: ruimtelijke 
implicaties; beleidsinstrumentaria; kwalitatieve waardering; lange termijn versus korte termijn.  
 
Contourenschets 
Als tussenproduct van de gesprekken in alle domeinen is een contourenschets opgesteld die 
weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 
ontwikkeling ervan. Op donderdag 3 februari 2022 is ook de Contourenschets Agenda Natuurinclusief, 
met de stand van zaken tot nu toe, aangeboden aan de Tweede Kamer. De stukken zijn te vinden op: 
Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der Staten-Generaal.  
 
Future Search 
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeingroepen. De 
domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de 
Agenda Natuurinclusief die uiteindelijk wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni.  
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197


Samen ‘werken’ aan de Agenda 
Om te bepalen hoe iedereen in het proces zit is deelnemers gevraagd welk werkwoord voor hen 
passend is in het eerste kwartaal van 2022. Woorden die opkomen zijn: verbinden, verdiepen en 
verbreden, doen, verduidelijken, destilleren, analyseren, stimuleren en ondersteunen.  
 
Aanscherping spanningen  
Op basis van het vorige domeingesprek en op basis van de contourenschets zijn ter voorbereiding van 
het tweede domeingesprek vier vraagstukken bepaald. Op deze vraagstukken wordt dieper ingegaan 
met de bedoeling om verdieping aan te brengen en de nuances te onderzoeken. Met aanvulling 
vanuit de groep worden deze vier vraagstukken als volgt vastgesteld:  
 

1. Ruimtelijke implicaties: De ruimtelijke implicaties van het natuurinclusief maken van de 
energietransitie. Wat betekent natuurinclusiviteit bij de energietransitie en vóór de 
energietransitie? Wat wordt hierin nog gemist? Wat moet primair gebeuren? Welke 
spanningen levert natuurinclusiviteit op bij de ruimtelijke transitie in Nederland?  

 
2. Beleidsinstrumentaria: Het incorporeren van natuurinclusiviteit in het huidige 

beleidsinstrumentarium voor duurzame energie. Hoe wordt de natuur als belang 
meegenomen, terwijl deze vaak het ondergeschoven kindje is? Hoe kunnen de RES’en en de 
SDE natuurinclusiviteit meenemen, terwijl dezen sturen op efficiëntie en kwantitatieve 
opgaven? En wat zou men moeten doen met het beleidsinstrumentarium als het gaat over 
natuur en energie? 

 
3. Kwalitatieve waardering: Hoe kun je, behalve de kwantitatieve economische waardering, ook 

een bredere en kwalitatieve waardering toepassen bij keuzes die worden gemaakt in het 
kader van de natuurinclusieve energietransitie? 

 
4. Lange termijn versus korte termijn: Het in kaart brengen van de lange termijn afwegingen die 

op de korte termijn een positief effect zouden kunnen hebben op het natuurinclusief maken 
van de energietransitie. Wat is het handelingsperspectief, om de voorgaande drie punten 
voor elkaar te krijgen?  

 
Aan de hand van de Worldcafe Methode is er door alle deelnemers gebrainstormd over deze 
vraagstukken.  
  



1. Ruimtelijke implicaties: De ruimtelijke implicaties van het natuurinclusief 
maken van de energietransitie.  

Regie zit op drie verschillende niveaus: het rijksniveau (landelijke kansenkaart), provincieniveau 
(zonneparken als ‘stepping stones’) en projectniveau (keurmerken).  
 
Natuurinclusief maken van de energietransitie bevat 2 sporen:  
 
Beschermen van de bestaande natuur 

• Beschermen van de natuur maakt ook onderdeel uit van natuurinclusiviteit. Of een 
natuurinclusief zonnepark aanleggen in een natuurgebied wel of geen vermindering van de 
bestaande natuur betekent is nog onduidelijk. Dit is met name een landelijk vraagstuk.  

• Regelgeving wordt op rijksniveau bepaald. Provincies nemen certificering op in hun visies. 
Landelijk kan er de eis worden gesteld om te werken vanuit bestaande technieken. Echter is 
er op het gebied van natuurinclusieve windenergie nog weinig kennis.  

• Het beschermen van bestaande natuur speelt een grote rol in het bepalen van locaties voor 
energieparken.  

• In de discussie om de ruimte gaat het om gebiedsgericht beleid en het integraal benaderen 
en afwegen van vraagstukken. Deze integraliteit betreft vaak vooral de natuur- en 
klimaatdoelen, maar ook andere vraagstukken als wonen en de energietransitie spelen een 
rol. In NP RES worden de regio’s gestimuleerd om gebiedsgericht aan de slag te gaan en 
hierbij de verschillende domeinen aan de orde te stellen.  

 
“Vraagstukken moeten eerst completer, meer integraal en complexer gemaakt worden om uiteindelijk 

vooruit te komen”. 
 
Toevoegen van natuur aan energieprojecten 

• Gedeelde regie tussen landelijk; provinciaal (via de RES); gemeentelijk niveau (project). 

• Voorbeeld: natuurinclusief keurmerk voor zonneparken, wat wellicht ook mogelijk is voor 
windparken. Op basis van vastgelegde voorwaarden worden landelijke toegangspoorten voor 
energieprojecten gecreëerd. De Natuur en Milieufederaties zetten samen met Wageningen 
University & Research een energietuinenproject op. Inmiddels is vrij veel kennis beschikbaar. 

• 13% van Nederland is natuurgebied, en er wordt gezocht naar mogelijkheden om de 
ecologische hoofdstructuur te herstellen. Biedt dit (koppel) kansen voor natuurinclusieve 
energieprojecten?  

• Samenvoegen van kleine projecten: landelijke of provinciale kansenkaart van gebiedsgerichte 
aanpak met mogelijkheden voor een beperkte hoeveelheid zonne-of windenergie. Los van 
elkaar leveren de projecten op kleine stukjes land op rijksgronden weinig energie op (=geen 
business case), maar vormen samen een significante opwekking. Deze kleinschalige, 
gebiedsgerichte en kwaliteitsgerichte aanpak biedt mogelijkheden voor multifunctioneel 
gebruik.  

 
Ruimtelijke implicaties zonne-energie  

• Natuurinclusiviteit toevoegen aan zonneparken blijkt goed mogelijk door middel van 
alternatieve opstelling, regen- of licht doorlatende panelen of fruitteelt rondom de panelen, 
mits gekeken naar de natuurwaarden van het gebied. Momenteel hebben 25 zonneparken 
een natuurinclusief karakter. Natuurinclusieve projecten kunnen als verbindingszone 
fungeren.  

• Kleinschalige of grote natuurinclusieve zonnevelden in natuurgebieden hoeven op deze 
manier geen vermindering van bestaande natuur te betekenen, en op plekken waar nu (bijna) 
geen natuur is zorgen kleinschalige of grote natuurinclusieve zonnevelden dit voor 



toevoeging van de natuur. Door met name te kijken naar locaties die geen maximale 
bescherming kennen kunnen natuurinclusieve projecten resulteren in een toevoeging voor de 
natuur.  

• Verwacht wordt dat natuurinclusieve zonneparken meer ruimte innemen, terwijl Nederland 
al kampt met schaarse ruimte. Geopperd wordt om infrastructuur onder de grond te stoppen 
ten behoeve van natuurinclusiviteit. Dit is echter kostbaar, en wellicht daardoor geen 
realistische optie. Daarnaast: ook onder de grond bevindt zich natuur.  

 
Ruimtelijke implicaties windenergie  

• Over natuurinclusieve windprojecten is minder bekend, en windenergie heeft een slecht 
imago. In het regeerakkoord zijn afstandsnormen opgenomen wat kan leiden tot de natuur 
als zoekplaats voor windenergie. De focus ligt nu veel op windmolens buiten ‘eigen’ 
leefomgeving houden, zonder naar het totale plaatje te kijken en goede afwegingen te 
maken.  

 

2. Beleidsinstrumentaria: Het incorporeren van natuurinclusiviteit in het 
huidige beleidsinstrumentarium voor duurzame energie.  

We zien verschillende interventies om natuurinclusiviteit mee te nemen in beleid: een keurmerk, het 
kwaliteitsbudget, inrichting van de SDE, vervolgtraject SDE. Momenteel wordt er kwantitatief naar de 
opgave gekeken, wil natuurinclusiviteit een rol gaan spelen moet de kwaliteit zwaarder worden 
meegewogen.  
 

• De SDE-inrichting moet opnieuw bekeken worden. Het is vastgesteld dat deze momenteel 
niet goed is ingericht en manieren om dit te verbeteren worden momenteel onderzocht. SDE 
eindigt over drie jaar en geeft dus geen borging voor de lange termijn, er is behoefte aan een 
vervolgregeling, die zich met name richt op kwaliteit.   

o Wel is de SDE-regeling stimulerend bedoeld en moet voorkomen worden dat deze te 
ingewikkeld wordt voor initiatiefnemers en zij door tijdgebrek en hoge kosten 
afhaken.  

o Duitse (aangepaste) SDE-regeling stuurt gericht op locaties. NL beschikt echter over 
significant minder ruimte.  

o Initiële gedachte van SDE was om te kiezen voor lage maatschappelijke kosten, een 
sociale gedachte. Effect is echter dat de focus ligt op kwantiteit in plaats van 
kwaliteit. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor niet alleen bij het Rijk, maar ook 
organisaties, netleveranciers en projectontwikkelaars. Het gaat om de juiste afweging 
van allerlei verschillende belangen, met een compromis als resultaat. Dit compromis 
blijkt nu onvoldoende, voortgang van de SDE met deze nieuwe inzichten is mogelijk.  

• Grootschalige ontwikkelingen zouden pas toegestaan mogen worden als alle vraagstukken 
zijn meegenomen. In NL wordt vaak gestuurd met geld, waarbij gesubsidieerd wordt in de 
richting van kwaliteit. Echter, er kan ook worden afgesproken dat het onaanvaardbaar is om 
bij projecten niet alle facetten te laten meewegen. Er wordt onwil gevoeld bij EZK om zaken 
aan te passen.  

• Bestaande instrumentarium moeten een aantal randvoorwaarden hanteren rondom 
natuurinclusiviteit. We moeten af van de aanname dat natuurinclusiviteit altijd duurder is.  

• Vergeleken met de totale kosten van de energietransitie zijn de extra kosten om dit 
natuurinclusief aan te pakken niet hoog. Echter, de gemaakte kosten moeten door iemand 
worden betaald.  

• In de energietransitie wordt met name gekeken naar tempo maken in de opwek. Dit wordt 
sectoraal smal aangevlogen met grote gevolgen, zie de problemen bij de netcapaciteit. Om 
dergelijke problemen te voorkomen bij natuurinclusiviteit, moet het ruimtelijk belang beter 
worden meegewogen.  



 

3. Kwalitatieve waardering: toepassen van bredere en kwalitatieve 
waardering bij keuzes die worden gemaakt in het kader van de 
natuurinclusieve energietransitie.  

 
Van ‘First come first serve’ naar waarde gericht prioriteren, waarbij projecten worden toegewezen op 
basis van kwalitatieve indicaties. Het verplicht stellen hiervan is een overheidskeuze.  
 

• Toewijzing van netcapaciteit is gebaseerd op first come, first serve principe. Hierbij wordt niet 
geselecteerd op kwaliteit of draagvlak van de projecten. Bij de toewijzing zou 
natuurinclusiviteit moeten worden meegenomen. Wellicht dat gemeenten hierin een stem 
kunnen krijgen, met het gemeentelijk beleidskader als voorbeeld.  

• Andere optie is de maatschappelijke tender. Op basis van objectiveerbare criteria kunnen 
tenders worden afgewezen. Hier wordt op andere vlakken mee gewerkt, dit zou ook kunnen 
voor netbeheer.  

• Er bestaan Europese regels over het ‘First come First serve’ principe. 

• Dus, de natuur moet aan de orde worden gebracht in de afweging van de volgorde van 
kernkwaliteiten, prioriteren op natuurinclusiviteit kan een concreet actiepunt zijn.  

• Momenteel vinden gesprekken plaats over de verhoging van de netcapaciteit, aan 
netbeheerders wordt gevraagd om hiermee haast te maken.  

• In de prioriteringsdiscussie wordt gekeken naar oplossingen op de korte (6/7 jaar) en lange 
termijn. In trajecten voor de langere termijn wordt gekeken naar waarde gericht prioriteren. 
Huidig regelgeving maakt waarde gericht prioriteren momenteel nog lastig of onmogelijk. Op 
de korte termijn is waarde gericht prioriteren dus nog niet mogelijk. 

• Investeringsplannen door netbeheerders zijn langdurige trajecten, waarin waarden 
momenteel niet meegenomen worden. Netbeheerders gaan uit van een verzwaring van de 
netcapaciteit tot 2030, waarvan het grootste deel van de projecten in 2029 wordt uitgevoerd. 

• Wellicht biedt innovatie op de lange termijn mogelijkheden voor het netcapaciteitsprobleem, 
onduidelijk wat dit betekent voor de natuur.  

 

4. Lange termijn versus korte termijn: Het in kaart brengen van de lange 
termijn afwegingen die op de korte termijn een positief effect zouden 
kunnen hebben op het natuurinclusief maken van de energietransitie. 

 
“Het gaat om de balans van keuzes op de korte termijn met impact op de lange termijn”.  
 

• Het vraagstuk van de lange versus korte termijn sluit nauw aan op de discussie over 
kwalitatieve waardering. De vraag is, wat de lange termijn afwegingen inhouden voor de 
keuzes in de energietransitie op de korte termijn.   

• De natuurinclusieve energietransitie gaat over de lange termijn. Belangrijk om de focus nu te 
leggen op de stappen die op de korte termijn op het domein energie kunnen worden gezet.  

• Met betrekking tot de lange termijn afwegingen is het belangrijk om te weten welke rol 
energieopwekking op zee zal krijgen, omdat de effecten op de natuur daar kleiner zijn. 
Afwegingen hiertoe zijn meegenomen in het Klimaatakkoord. Mede door natuur op/in zee en 
andere gebruikers is het geen optie om álle energieopwekking die op land staat gepland, te 
verplaatsen naar zee.   

 

 



• Hetzelfde geldt voor kernenergie. Kernenergie gaat gepaard met hoge kosten en 
afvalprobleem. De ruimtelijke implicaties zijn kleiner. Kernenergie biedt ook niet de oplossing 
voor de natuur, aangezien het gemoeid gaat met veel watergebruik terwijl water een 
belangrijke rol speelt in natuurinclusiviteit.  

• Belangrijk om de effecten van energieopwekking op land voor zowel natuur als omwonende 
te minimaliseren, rand voorwaardelijk. 

• Minder energieverbruik betekent minder vraag op de ruimte. Vraag is of er genoeg ingezet 
wordt op succesvolle energiebesparing. Echter, besparing biedt maar beperkte kansen en is al 
geïncorporeerd in de doelstellingen.  

• De natuur zal altijd een kwetsbare partner blijven in ruimtelijke vraagstukken. Daarom is het 
van belang om natuur een grote stem te geven in de strijd om ruimte.  

• Veel RES’en zijn te smal ingestoken, er moet sterker de verbinding met de gebiedsgerichte 
integrale aanpak worden gezocht. Rondom het Groene Hart zijn verkeerde keuzes gemaakt, 
vanuit het oogpunt van natuurinclusiviteit zouden andere conclusies moeten worden 
getrokken. Smal bekeken functioneren de RES’en goed, omdat de kwantitatieve 
doelstellingen waarschijnlijk worden behaald, PBL heeft dit bekeken. De kwalitatieve 
consequenties worden door andere partijen onderzocht. Als blijkt dat dit zeer onwenselijk is, 
past het adagium ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Bijsturen van de RES 
vraagt echter wel om bestuurlijke moed.  

• De RES’en die breder zijn gericht, lijken te leiden tot andere locatiekeuzes wat de 
natuurinclusiviteit ten goede komt. De stap om de RES’en aan te laten sluiten bij de 
gebiedsgerichte integrale aanpakken moet NU worden gezet.  

• RES-regio’s zijn momenteel niet overlappend, mogelijk zullen provincies hierin een belangrijke 
rol gaan spelen.  

 

  



Energie in Agenda Natuurinclusief 

❖ De rol van de agenda is om de belangen en toegevoegde waarde van natuurinclusiviteit op de 
lange termijn duidelijk neer te zetten, en vervolgens aan te geven welke implicaties dit heeft 
voor keuzes op de korte termijn.  

❖ Agenda moet bepalen wat de stappen op de korte termijn zijn, terwijl het aangeeft hoe dit op 
de lange termijn waarde toevoegt.  

❖ De natuur zal altijd een kwetsbare partner blijven in ruimtelijke vraagstukken. Daarom is het 
van belang om natuur een grote stem te geven in de strijd om ruimte, dát is het doel van de 
agenda.  

❖ De agenda kan een mooie brug slaan tussen energieopwekking en natuurinclusiviteit.  
 

Aandachtspunten voor proces/ vervolg  
➢ De deelnemers wordt gevraagd om andere partijen te laten aanhaken bij de 

domeintafelgesprekken en om te kijken naar potentiële partners om uit te nodigen voor de 
‘Future search’. Er wordt gezocht naar personen met verstand van het domein die zich 
kenmerken door een integrale benadering. 

➢ Om andere partijen te betrekken is het helpend om te delen wat er concreet ligt en aan te 
geven hoe dit die partij kan helpen, dus aantrekkelijk maken om mee te werken. Denk aan 
concrete tussenproducten of toewerken naar beleidsaanbevelingen rondom natuurinclusieve 
energietransitie. Dit is met name interessant voor brancheorganisaties.  

➢ De lage opkomst van het tweede domeingesprek valt op, deelnemers lijken op het laatste 
moment af te haken door drukte. Vervolggesprek goed inplannen, agenda verzoek met 
heldere acties en prikkelende aanbevelingen zodat mensen weten waarom ze moeten 
aansluiten. Belang voor een meer persoonlijke benadering.   

➢ Tijd vragen voor de meerdaagse Future search is meer risicovol, omdat dit een grote 
tijdsinvestering vraagt. Toch laten aanmeldingen voor de Future search uit andere domeinen 
zien dat hier zeker animo voor is.  

➢ Opgemerkt wordt dat LNV niet goed aangehaakt is, ondanks dat de Agenda o.a. door LNV is 
geïnitieerd.  
 

 
 


