
Samenvatting

Nu de 30 concept-RES’en zijn opgeleverd, wordt duidelijk dat regio’s verschillend omgaan met 
natuur en landschap. Nadere uitwerking van de omgang met ecologische en landschappelijke 
belangen wordt in veel regio’s vooruitgeschoven of een degelijke onderbouwing ontbreekt. 
Daarmee groeit het risico dat de energieplannen onnodig tot ecologische en landschappelijke 
schade leiden, terwijl er juist volop kansen zijn voor wederzijdse winst. 

Kansen voor de RES
De energietransitie is een van de grootste transities ooit in 

Nederland. In de Regionale Energiestrategie (RES) worden 

de afspraken uit het Klimaatakkoord over hernieuwbare 

energieopwekking op land regionaal uitgewerkt. De klimaat-

crisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij horen 

RES’en met een hoog ambitieniveau voor grootschalige 

duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons 

landschap daardoor verandert en ecosystemen worden  

beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in 

Nederland onder grote, toenemende druk. Ziedaar de  

uit daging in de energietransitie: een snelle opschaling  

organiseren van hernieuwbare energieopwekking én  

ervoor zorgen dat regio’s aantrekkelijk en leefbaar blijven 

voor mens en natuur. Dat lijkt misschien tegenstrijdig,  

maar er zijn volop kansen om ecologische en landschap-

pelijke waarden juist te versterken in de RES’en. Door de 

dialoog te starten over de toekomst van het landschap,  

door koppelkansen te verzilveren en door te investeren in 

onderscheidende regio’s. Dat zal niet alleen resulteren in 

aantrekkelijke, groene landschappen, maar ook in meer  

begrip voor nieuwe energieprojecten en minder herstel-

werkzaamheden achteraf. 

Natuur & Landschap in de RES
Bouwstenen voor een natuur- en landschapsinclusieve energietransitie

Met de publicatie ‘Natuur & Landschap in de  

RES - Bouwstenen voor een natuur- en landschaps-

inclusieve energietransitie’ bieden de Natuur  

en Milieufederaties de RES-regio’s handvatten  

voor een transparante en uitlegbare borging van 

natuur en landschap in de uitwerking en uitvoering 

van RES 1.0. Ook geven we de aanzet voor een 

objectievere toetsing en monitoring van de impact 

op deze waarden. Ten slotte worden in de publicatie 

bruikbare voorbeelden van de natuurinclusieve 

energietransitie gedeeld. De publicatie is bedoeld 

voor RES-coördinatoren, ambtenaren, betrokken 

bestuurders, volksvertegenwoordigers en maat-

schappelijke organisaties.

Download de publicatie

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf
https://www.natuurenmilieufederaties.nl
https://departicipatiecoalitie.nl
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf


Zeven aanbevelingen voor een natuurinclusieve 
energietransitie
In de publicatie worden in het eerste hoofdstuk de belang-

rijkste begrippen uitgewerkt wanneer we het hebben over 

natuur (te weten: gebieden, soorten en bodemkwaliteit)  

en landschap (te weten: typen, elementen, ruimtelijke 

kwaliteit en ontwikkeling). In het tweede hoofdstuk staat 

de vraag centraal hoe bij grootschalige energieopwekking 

rekening gehouden kan worden met natuur en landschap. 

Hiervoor worden zeven inhoudelijke aanbevelingen voor  

een natuurinclusieve energietransitie gedaan.

Fase II 

Fase IV Fase III 

Fase I 

Monitoren en evalueren
1 Leg vast wat er gemonitord moet worden.
2 Leg vast wie de monitoring gaat uitvoeren.
3 Monitor ook de natuurversterkende maatregelen.
4 Deel regionale bevindingen periodiek met het Rijk.
5 Evalueer en leer.

Inventariseren
1 Breng de natuurwaarden van de regio in kaart.
2 Breng de landschappelijke waarden van de regio in kaart.
3 Breng andere restricties in kaart en combineer deze met 
 de natuur- en landschappelijke waarden.

Integraal ontwerpen
1 Bepaal de werkwijze en routekaart waarmee de regio 
 haar energieplannen ten uitvoer kan brengen.
2 Stel ontwerpkaders op, aansluitend bij de gebiedsvisies 
 en randvoorwaarden.
3 Richt een toetsingssysteem in voor de beoordeling 
 van projectplannen.

Afwegen
1 Verdeel de regio in deelgebieden.
2 Breng een prioritering aan en werk per deelgebied een 
 gebiedsvisie en randvoorwaarden uit.
3 Onderzoek mogelijke cumulatieve effecten en samenhang
 binnen de regio en bovenregionaal.

Creëer 
meerwaarde 

voor natuur en 
landschap 

Creëer 
experimenteer-

ruimte voor 
vernieuwende 
toepassingen 

Maak een 
regionale toekomst-

visie en koppel 
daarbij verschillende 

gebiedsopgaven

Maak op 
regioniveau een 

strategie voor 
omgang met natuur 

en landschap 

Stimuleer 
meervoudig 

ruimtegebruik 

Breng cumulatieve 
effecten vooraf in 

kaart, en blijf 
monitoren en 

evalueren 

Zet zorgvuldig 
en zuinig 

ruimtegebruik 
centraal 

Zeven
aanbevelingen
voor goede borging 

van natuur & landschap 
in RES 1.0

Procestappen naar RES 1.0
In de periode tot 1 juli 2021 worden de energiedoelstellingen uit de concept-RES uitgewerkt tot concrete plannen voor energie-

landschappen met ruimtelijke kwaliteit. Het resul terende document, de RES 1.0, is daarmee een cruciaal instrument voor een 

goede omgang met natuur en landschap. Het bevat niet alleen een verantwoording van voorgenomen ontwikkellocaties, maar 

ook diverse afspraken en kaders voor projectontwikkeling, realisatie en exploitatie. Bovendien schetst het een tijdspad voor de 

realisatie van de doelstellingen voor 2030 en daarna. In de uitwerking van de RES 1.0 onderscheiden we vier fasen. Het derde 

hoofdstuk laat de stappen zien die in iedere fase nodig zijn voor een volwaardige en transparante omgang met ecologische en 

landschappelijke waarden. Zo worden natuur en landschap niet het sluitstuk van de RES, maar juist het vertrekpunt.

De publicatie is tot stand gekomen met inhoudelijke 

bijdragen van Wageningen University & Research.

https://www.natuurenmilieufederaties.nl
https://departicipatiecoalitie.nl

