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Omgevingsrechtelijke sturing van de 
energietransitie op lokaal niveau

Hoe maken we meters vóór de Omgevingswet?

Tijdpad Klimaatakkoord en Omgevingswet
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Omgevingsrechtelijke sturing van de energietransitie 
op lokaal niveau
 Sturing: ‘aanwending van publiekrechtelijke bevoegdheden door bestuursorganen ter 

verwezenlijking van beleid dat is gericht op het faciliteren of het tegengaan van een 
of meer ruimtelijke ontwikkelingen’ (Hageman, 2016)

 Lokale energieproductie (zonneweides)

 Warmtetransitie en gasloos bouwen

 Crisis- en herstelwet?
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Zonneparken

 Sturing

i. - Gemeentelijke beleid (structuurvisie)

ii. - Locatiekeuze (alternatieven, ladders)

 Borging

i. - Tijdelijkheid borgen i.v.m. ruimtelijke aanvaardbaarheid?

ii. - Landschappelijke inpassing en beheerplan (Rb. Gelderland, 
ECLI:NL:RBGEL:2019:1949)?
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Participatie als 
voorwaarde
Provinciale verordening Groningen Art. 
2.42.1:

‘De ruimtelijke onderbouwing van de 
omgevingsvergunning als bedoeld in het 
tweede lid, biedt inzicht in de mogelijkheid 
voor omwonenden om te participeren in de 
ontwikkeling en opbrengst van het 
zonnepark.’

Handreiking RES: 50% lokaal eigendom en 
laten delen in de lusten
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Warmtetransitie (1)

 Nieuwbouw:

- gebiedsaanwijzing

- Warmteplan

- beperkte rol voor 
bestemmingsplan

 Bestaande bouw

- Energiewet 1.0? 
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Warmtetransitie: ondergrond 

 Art. 1.1, lid 2 Wro:

“In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder: a 
grond, gronden of gebied: de onder- en bovengrond op verschillende niveaus”

 Betekenis neemt toe met toenemend aantal warmtenetten, dus ruimtelijke 
sturing en belangenafweging steeds belangrijker

 Visie op de ondergrond (STRONG en lokaal) als uitgangspunt bij warmte-cases

 Bestemmingsplan

- Dubbelbestemmingen met aanlegvergunningenstelsel en regels in bp.

- Zonering om interferentie tegen te gaan?

- (Digitale) ontsluiting? 

#RoadshowEvelien 7

Crisis- en herstelwet en energietransitie (1)

 Innovatie: Hoofdstuk 2  
- (1) het experiment draagt bij aan de duurzaamheid, 

- (2) het experiment draagt bij aan innovatie, en 

- (3) het experiment draagt bij aan de bestrijding van de economische 
crisis.

 Duurzaamheid in Chw containerbegrip?

 Procedurele voordelen (art. 1.1. lid 1 jo Bijlage 1 
Chw)
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Crisis- en herstelwet en energietransitie (2)

 Materieel:

- Mini-windturbines (art. 3 BuChw)

- Zonneparken (art. 7t BuChw)

- Zonnepanelen (art. 7j BuChw) 

- Elektrificatie mijnbouwplatform Ameland (art. 7u)  

- Ook in bredere zin als onderdeel van het bp. verbrede reikwijdte
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Crisis- en herstelwet en energietransitie in de 
gebouwde omgeving
 EPC-eis van 0,2 in bouwverordening (16e Tranche BuChw) 

 Amendement Van Eijs/Dik-Faber (Kamerstukken II 2019/19, 35 013, nr. 
21) 

- de (ingediende) proeftuinen;

- herstructurerings- of transformatiegebieden.

 Gebiedsaanwijzing als onderdeel van bp. 

 Aansluitverplichting?

 Hoe om te gaan met voorzienbaarheid en planschade? 
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Nieuwe Chw-experimenten op het grensvlak van 
omgeving en energie? 
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Conclusie

 Grootschalige inzet vraagt sterkere regionale en lokale sturing

 Huidige wet, vooral de Chw, biedt al veel mogelijkheden voor de 
energietransitie, vooral in faciliterende zin. 

 Experiment in het ruimtelijke spoor en experiment in het energie-spoor 
vragen afstemming
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