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Samenvatting 
Domeingroepsgesprek Energie 
Agenda Natuurinclusief 
9 december, Antropia in Driebergen 
 

 

Het eerste domeingesprek over het domein energie voor de Agenda Natuurinclusief vond plaats in het 
antroposofische gebouw Antropia in Driebergen. Een bouwstroom die zijn vormgeving aan de natuur 
ontleent en waarbij gebouwen integreren in de omgeving. Een passende locatie om bij elkaar te 
komen met als doel een eerste gezamenlijke verkenning. 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 eerste bijeenkomst. Hierop kan voort gebouwd worden 
tijdens de volgende bijeenkomst van de domeingroep natuurinclusieve energietransitie.  
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Drijfveren 
 
Om goed te kunnen samenwerken aan het natuurinclusiever maken van Nederland, blijkt er meer 
nodig te zijn dan de aanwezigheid en inzet van professionals bij verschillende organisaties. Het is van 
belang elkaars drijfveren te kennen. Wat zijn de drijfveren die bij de deelnemers aanwezig zijn om te 
werken aan natuurinclusiviteit binnen de energiesector? Op deze bladzijde lees je persoonlijke, 
organisatie-, sector- en vraagstuk-gedreven drijfveren.  
 
Persoonlijk 

- Zelf opgegroeid zijn in een mooi landschap en dat willen behouden. Daarbij ook de 
schoonheid van zon- en windparken zien als het mooi is ingepast.  

- Het thema ligt ‘dichtbij het hart’ en voelt zelf de verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk.  
- Streven naar wederzijds begrip en kaarten op tafel willen en durven leggen.  

De eigen organisatie / bedrijf 

- Willen onderzoeken hoe eigen werk zo natuurinclusief mogelijk kan doen en tegelijkertijd ook 
de taak / rol vervullen waar je verantwoordelijk voor bent.  

De sector 

- In de energiesector zijn veel mensen bezig met duurzame energie vanuit een idealistische 
inslag waarbij je het doet voor de aarde en het klimaat. Als je ondertussen de natuur 
vernacheld ben je niet goed bezig. ‘Je wilt het klimaatprobleem niet op een wijze oplossen dat 
je tegelijkertijd een natuurprobleem creëert.’ Nu de energietransitie op gang is, is het 
belangrijk dat het ‘niet over andere waarden gaat rijden.’ 

- Windenergie op land heeft geen goed imago. Natuur vraag aandacht. Daar moet je iets mee. 
Als je dat niet doet, krijg je daar last van.  

De opgave  

- Alleen met maatregelen gericht op stikstof kom je er niet. Dit vraagstuk vraagt om 
fundamentele veranderingen als we structureler van dit soort problemen verlost willen zijn.  
‘Dan moet je breder gaan kijken dan je eigen werk.’  

- Iedere sector lijkt op dit moment ruimtelijk gezien zijn doelen te halen, maar als je alles bij 
elkaar optelt past het niet. ‘Ruimte is niet schaars, ruimte is eindig’. Achter de discussie over 
natuurinclusief zitten grote ruimtelijke vragen en die discussie mijden we wel eens. Het 
vraagstuk dwingt tot hardere keuzes en dat is spannend. Vragen voor de agenda: ‘hoe doen 
we het ruimtelijk slim?, hoe beïnvloeden we dat gesprek?, welke ruimtelijke combinaties 
werken?’  
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Spanningen in het vraagstuk 

Er werden meerdere spanningen, dilemma’s en ‘bottlenecks’ ervaren in het streven naar een 
natuurinclusieve energietransitie. Het spanningsmechanisme dat in dit vraagstuk door verschillende 
deelnemers – steeds in andere verwoording – is benoemd, is:   

hoe meer druk, hoe meer tegendruk 

Hieronder de belangrijkste spanningspunten:  

Ruimtelijke keuzes | Ruimtelijk gezien kan niet alles overal. ‘Het is niet altijd en-en-en.’ Er werd 
gezegd dat er vrijblijvende woorden in de NOVI staan, maar dat het geen grote doorzettingskracht 
heeft. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.    
 
Natuur minder kracht | In die slag om de ruimte is het natuurdomein niet altijd krachtig. 
Natuurinclusief heeft een ‘knuffelgehalte’. Het is daarbij onderdeel van een sterk belangenspel. 
Natuurinclusief gaat over kwalitatieve doelen. In veel rapportages met betrekking met de RES’en gaat 
het juist over kwantitatieve doelen (35 TWh). Daarbij wordt niet gecontroleerd of ‘we dit doen op een 
manier die onze natuur aankan.’  
 
NIMBY / pijn in de sector| Zeker rondom windprojecten komt er vaak weerstand, ‘Not in my 
backyard’. ‘Er zijn weinig windparken die daar niet tegen aan lopen.’ Er wordt vaak rond projecten, 
maar ook op nationale schaal (EZK), ‘terugtrekkende bewegingen’ ervaren, zodra er weerstand 
ontstaat. Dit zorgt voor ‘pijn in de sector van windenergie.’ ‘Als niemand ons wilt, ga ik ook niet naar 
anderen luisteren.’ ‘Bij Schiphol zijn er wel veel partijen die ondersteund worden. Het voelt raar dat 
dat bij de energietransitie minder lijkt te zijn.’ Dit is een pijn waar rekening mee gehouden moet 
worden binnen dit vraagstuk.  

Verder dan vinkjes … nog meer gedoe? | Voor netbeheerders bestaan er al gedragscodes en ‘vinkjes’ 
om op te volgen. Over die vinkjes is ooit goed nagedacht, maar de vinkjes zijn tegenwoordig niet meer 
voldoende. Dus hoe zorgen we ervoor dat we verder kijken dan de huidige vinkjes, en echt waarde 
gaan leveren voor de natuur?’ Dit gesprek kan echter voor tegendruk zorgen: ‘moeten we nóg meer 
regelen, nog meer gedoe.’ Deze spanning is in lijn met de vorige spanning ‘pijn in de sector’: hoe meer 
druk hoe meer tegendruk. 

(On)duidelijkheid | Projecten hebben, zeker op het gebied van energie-infrastructuur, een 
doorlooptijd van +/- 10 jaar. Er is daarom nu de wens om duidelijkheid te krijgen over wat er verwacht 
wordt m.b.t. natuurinclusief ontwerp en realisatie. De lange doorlooptijd in combinatie met 
onduidelijkheid geeft spanning.  
 
Meervoudige eisen | Vanuit het perspectief van de ontwikkelaar werd het spanningsveld benoemd 
dat er heel veel eisen worden gesteld aan de realisatie van duurzame energie: ‘ga zelf een locatie 
zoeken, doe het zo goedkoop mogelijk, houd rekening met de natuur en met de omgeving.’ Er werd 
gezegd dat dat niet allemaal kan. Het is eventueel mogelijk als financiële tegemoetkoming goed is 
georganiseerd. Maar op dit moment wordt vaak gezegd: ‘het moet zo goedkoop mogelijk en dit zijn 
de eisen.’ 

Proces – procedures | Het belangenspel wordt nu vaak later in het proces aangegaan, via 
omgevingsrecht-achtige procedures. ‘Wat we nu doen is best vervelend.’ Hoe regel je de breedte van 
het proces aan het begin? is een vraag die tijdens het gesprek naar voren kwam. ‘Aan de voorkant kan 
je het organiseren, aan de achterkant wordt het juridisch.’  
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Versnippering | Er wordt versnippering ervaren. Zowel beleidsmatig: ‘er lopen veel sporen naast 
elkaar en het is versnipperd.’ Als in het speelveld: ‘de ene natuurorganisatie is de andere 
natuurorganisatie.’ Ecologen van verschillende organisaties kunnen het soms al niet eens worden.’ 
Maar ook: ‘de ene netbeheerder is ook de andere netbeheerder niet.’ 
 

Dilemma’s  
 
Regionaal versus centraal | op dit moment wordt via de RES’en (regionale energie strategieën) het 
realiseren van duurzame opwek georganiseerd op een regionale schaal. Van tijd tot tijd komt de 
oproep om het juist centraal te organiseren, omdat de huidige manier van organiseren zorgt voor 
‘een hagelslag effect, zonder dat er ergens een kwalitatieve discussie wordt gevoerd.’  
Echter, in het verleden is duurzame opwek centraal georganiseerd en toen waren anderen het daar 
niet mee eens, omdat het dan meer wordt opgelegd van bovenaf. ‘Dit is een dilemma dat onderkend 
moet worden.’ Er werd hierover ook gezegd dat dit een dilemma is dat niet opgelost gaat worden.  

Stap terug of voort op de rijdende trein? | In lijn met het dilemma over regionaal versus centraal, 
wordt de huidige manier van organiseren van duurzame opwek in twijfel getrokken. ‘Moeten we niet 
een stap terug doen en de uitgangspunten ter discussie stellen?’ Hier waren de meningen over 
verdeeld. ‘Laten we goed kijken naar de trein die nu al naar voren gaat, anders heb je het risico dat je 
de hele discussie weer opnieuw start. En dan verliezen we snelheid.’  

Natuurgebieden uitsluiten of juist gebruiken voor opwek? | De opvatting ‘geen zonnecellen of 
windmolens in natuurgebieden’, is in twijfel getrokken. Er is gepleit om een aantal (ruimtelijke) 
dogma’s open te breken. ‘In welke natuurgebieden is wél ruimte voor de energietransitie, wanneer is 
iets een natuurgebied en wanneer niet?’ Daarbij is ook gezegd dat windenergie projecten soms dicht 
tegen natuurgebieden aangezet worden, terwijl dat wellicht niet wenselijk is vanuit het perspectief 
van natuurinclusiviteit. Dit komt vaak doordat de natuur minder krachtig is qua stem in vergelijking 
met de stem van omwonenden en de politiek. ‘Windmolens komen op plekken waar natuur het niet 
leuk vindt.’ Ontwikkeling van grote zonnevelden raakt eerder het domein van landbouw. ‘Onder 
windmolens kan je wel van alles laten groeien, maar raak je meer vogels en vleermuizen mee.’ Dit 
roept het dilemma op in hoeverre Nederland natuurgebieden een stem moet en kan geven binnen 
het belangspel en in hoeverre gebieden moeten worden uitgesloten van duurzame opwek of juist 
ingezet.   
 
Instrumenten 
Instrumenten die zijn benoemd die de transitie kunnen helpen, zijn: 

Financiën 
-  Andere financiële verdeling m.b.t. inkomstenverlies / kosten door natuurinclusieve 

maatregelingen.  
- Gelijke (economische) waardering van natuur ten opzichte van andere domeinen zoals 

woningen. ‘Pas dan kan je de juiste keuzes maken.’ 
- Principe los laten dat een netbeheerder (altijd) moet kiezen voor de laagste maatschappelijke 

kosten.  
 
Helderheid 

- Helderheid over wat er van energiepartijen wordt gevraagd. Daarbij werken aan langere 
termijn plannen, omdat ontwikkeling van energieprojecten en – infrastructuur een aantal tot 
20 jaar duurt.  
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- Aan de voorkant helderheid organiseren en sommige gebieden uitsluiten voor duurzame 
opwek. ‘Voorkomen dat je aan de achterkant in juridische procedures beland.’ 

- Randvoorwaarden / spelregels opstellen over natuurinclusief handelen in de energiesector 
- Één geluid van de natuurorganisaties organisaties in plaats van versnippering.  
- Problemen definiëren waarom het nu niet (altijd) lukt om hernieuwbare energie op land 

natuurinclusief in te richten.  

Beleid 
- Sturen op kwalitatieve doelstellingen. ‘In gesprekken over de Nederlandse fysieke ruimte 

hebben we het veel over kwantitatieve doelstellingen, maar te weinig over kwalitatieve 
doelstellingen.’ Energietransitie wordt nu alleen gestuurd op kosteneffectief, efficiëntie, 
leveringszekerheid.’ 

- Aandacht geven aan ‘het missende beleid’: het eventuele beleids-gat detecteren.  
- Bij duurzame energie bestaan er al gedragscodes. Dezen mogen veel scherper. ‘Duurzame 

energie zou niet duurzaam mogen heten als dit niet natuur inclusief is, het zou een 
randvoorwaarde moeten zijn.’ 

 
Het gesprek 

- ‘We moeten het gesprek over een natuur inclusieve Energietransitie met elkaar voeren met 
verschillende partijen aan tafel, waarbij ieder zijn of haar randvoorwaarden thuislaat. Hoe 
zorgen we ervoor dat we samen onze energie natuurinclusief maken?’ 
 

Rollen 
 
Er is gesproken over de rol die ieder zelf kan pakken en over ‘wat ieder nodig heeft van een ander?’ 
Er is door meerdere gesproken over de verantwoordelijkheid die ieder zelf moet pakken. ‘Er zijn veel 
grote drukfactoren, je kunt niet weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid.’ Op de vraag ‘wat heb 
je van anderen nodig?’ werd vaak het Rijk aangehaald. Daarbij werd afgevraagd ‘Wat is het Rijk?, 
Bestaat het Rijk?’. Er werd gepleit goed te kijken naar wie binnen het Rijk (LNV, EZK, BZK) nodig is en 
vooral aangesloten is bij de Agenda. Daarnaast werd er benoemd dat het belangrijk is dat er 
organisaties – en vooral ook individuen – nodig zijn die zich niet onttrekken wanneer het spannend 
wordt, zeker in relatie tot wind op land. En tot slot is het belangrijk elkaars volledige perspectief te 
kunnen zien. Waarbij elkaar de ruimte geboden wordt om met elkaar mee te liften en kosten te 
delen. ‘Samen op zoek naar koppelkansen.’ 
 
Rol Agenda 
 
De Agenda kan helpen met het ontwikkelen van randvoorwaarden en mitigerende maatregelen over 
hoe energie (zowel opwek als infrastructuur) en natuurinclusiviteit beter samen kan gaan. Het gaat 
dan om het formuleren van randvoorwaarden voor de keuzes en niet per se om het formuleren van 
keuzes. Het is daarbij belangrijk dat ‘de vrijblijvendheid weg moet.’ De Agenda kan hiermee 
duidelijkheid bieden aan organisaties over wat ze ook op de langere termijn moeten gaan doen.  
Daarnaast kan de agenda het huidige proces onder de loop nemen, waarbij projecten vaak eindigen in 
juridische procedures en strijd. Dit mede door de spanningen en schaarste / eindigheid in ruimte. De 
agenda natuurinclusief kan helpen om de verbreding aan de voorkant over deze ruimtelijke strijd 
goed te organiseren. Er werd ook gezegd dat er een behoefte is voor een natuurinclusieve 
kwalitatieve coalitie. De agenda kan hiervoor een pleidooi zijn.  
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Tips voor de Agenda 
 
Gedurende het gesprek zijn er tips voor de Agenda Natuurinclusief benoemd. Hieronder een 
opsomming.  
 

- ‘Hoe eerder de agenda af is, hoe beter’, want dan kan het de nieuwe coalitie in Den Haag 
beïnvloeden. ‘Ga snel aan tafel en niet pas na de Natuurtop.’ 

- ‘Waak ervoor dat de gesprekken niet te veel vanuit de natuurhok worden gevoerd, maar 
vooral vanuit de energiegroep. RES’en kijken uiteindelijk alleen maar naar CO2. 
Natuurinclusief heeft daar maar weinig ruimte.’ 

- ‘Maak de agenda niet te vrijblijvend maar benoem duidelijke doelstellingen. Geef aan wat dit 
van de partijen vraagt.’ Het grootste gevaar van de agenda is dat het over ‘bloemetjes en 
bijtjes’ gaat. Dat is niet wat het zou moeten zijn. Het moet een wezenlijke bijdrage zijn.  

Vervolg 

Het tweede domeingroepsgesprek Natuurinclusieve Energiesector staat gepland op 
donderdagmiddag 27 januari. Tegen die tijd zal er van tevoren een voorstel gedaan worden over de 
onderwerpen die tijdens het tweede domeingroepsgesprek centraal kunnen staan.  

De wens voor de volgende bijeenkomst is om te komen tot een aantal centrale vragen die spelen in 
het natuurinclusief maken van de energiesector. Deze vragen zullen dan tijdens de 
toekomstconferentie in maart centraal staan.      

 
Wie moet er in het vervolg (meer) betrokken worden? 
Op het einde van de bijeenkomst is er gevraagd wie volgens de deelnemers nog meer betrokken zou 
moeten worden bij de domeingroep. De partijen die toen zijn genoemd, zijn: Het Rijk / Natuur en 
milieufederaties / EnergieSamen. Mocht je nog andere organisaties of individuen nodig achten om aan 
te laten sluiten, geef het vooral door aan de organisatie.    


