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Start!
De implementatie 
van dit project 
draagt bij aan 
het behalen van 
rijksdoelen.

Start!
Dit experiment heeft 
mogelijk significante 
impact op het opscha-
len van de energie-
transitie en daarmee 
aan het behalen van 
rijksdoelen en het 
klimaatakkoord van 
Parijs.

#1 Experimenteer
Is dit een pilot, met het karakter van een experiment?

#2 Differentieer
Is er eerst ingezet op besparen, duurzame warmte, opslag en netwerken?

Ja, want
• Er is eerst alles gedaan om energie te besparen. Niet alleen op 

het eigen verbuik maar ook op het verbruik van anderen. Voor 
elke joule die bespaard wordt hoef je er immers 3 minder op te 
wekken en voorkom je ‘rebound effecten’.

• Er is bovendien verkend of opwek van duurzame warmte, 
zonder elektriciteit, niet effectiever is.

• Er is nagedacht over distributie en opslag.
• Er is verkend hoe een bijdrage te leveren aan de reductie van niet 

energetische emisssies, zoals bijvoorbeeld door veen of mest.

Ja, want 
• Het is duidelijk op welk vlak wordt geëxperimenteerd.
• De doelstellingen van het experiment zijn duidelijk geformuleerd.
• De omkeerbaarheid van de interventie is gegarandeerd (inclusief het verwijderen van 

eventuele kabelinfrastructuur).
• Mislukken van het experiment is maatschappelijk acceptabel (in kosten, ruimtelijke 

impact, tijd en moeite). 

Nee 
Is het project operationeel in 2023?

Nee 
Dit betreft geen 
experiment 
maar uitrol.

Ja, want 
het project voor zonne-energie is 
gesitueerd op: 
• een dak, of anderszins bouw-

kundig geïntegreerd (zie #4).
• een haven-, industrie-, 

luchtvaart- of 
bedrijventerrein.

• drijvend op één van de grote 
wateren.

• een braakliggende stuk grond. 
• of een baggerdepot.

#3 Concentreer
Betreft het opwekking van elektriciteit door zon of wind?

Zon 
Is dit een geschikte locatie voor een concentratie 
van zon?

Stop! 
Stop medewer-
king. Ruimtelijke 
fragmentatie 
dreigt. Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en 
zal maatschap-
pelijke weer-
stand uiteindelijk 
toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen 
en het klimaat-
akkoord van 
Parijs in gevaar. 
Inzet van rijks-
middelen in 
de vorm van 
ruimte, tijd, geld 
en mensen kan 
op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Stop! 
Stop medewerking. 
Ruimtelijke frag-
mentatie dreigt. 
Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en zal 
maatschappelijke 
weerstand uitein-
delijk toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen en 
het klimaatakkoord 
van Parijs in gevaar. 
Inzet van rijksmid-
delen in de vorm 
van ruimte, tijd, 
geld en mensen 
kan op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Ja, want
• Het project is gesitueerd op de 

Noordzee in een groot haven- of 
industrielandschap, een IJsselmeer-
polder, een nieuwe ontginning, het 
IJsselmeer of in een productiebos op 
de Hoge Veluwe.

• Er liggen daarnaast mogelijkheden 
voor een grotere concentratie 
van wind op deze plek, zowel op 
eigen gronden als op gronden in de 
omgeving.

• Bovendien is de energieopbrengst 
per hectare gemaximaliseerd.

Nee Nee

Wind
Is deze locatie geschikt voor een concentratie van wind 
en betreft het project 1 PJ of meer? 

NeeNee

Nee
Ga eerst aan de slag met de hiernaast 
genoemde punten voor u verder gaat. 

Ja.

#4 Integreer
Is de opwekking van elektriciteit te combineren met andere functies?

Nee
Ga eerst aan de slag 
met de hiernaast 
genoemde punten 
voor u verder gaat.

Ja, want
De opwek is 
• Bouwkundig geïntegreerd in daken, gevels, geluidsschermen, asfalt etc.
• Of onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling.

#5 Coöpereer
Wordt er samengewerkt met partijen in de omgeving van de interventie?

Ja, want
• Dit project is onderdeel van een regionale energiestrategie
• Er is daarnaast maatschappelijk draagvlak voor het initiatief. 
• En de omgeving krijgt de kans mee te profiteren op ruimtelijke, financiële, 

energetische of andere wijze. 
• Ook wordt er voorbij de grenzen van het eigen eigendom gekeken. Waarbij 

initiatieven bijvoorbeeld zo veel mogelijk met elkaar worden gecombineerd en 
geconcentreerd op één locatie. 

• En er treedt een hefboomwerking op: de omgeving wordt geprikkeld om mee 
te investeren in extra opwekkingscapaciteit

Start!
De implementatie van dit project draagt significant bij aan het behalen van rijksdoelen, het Parijse klimaatak-
koord én het kan door haar verschijningsvorm de ruimtelijke kwaliteit versterken of brengt haar op zijn minst 
geen schade toe.

Nee
Hoewel dit initiatief op korte termijn wellicht 
voordeel lijkt te hebben, weegt het niet op 
 tegen de risico’s op de lange termijn. Een gebrek 
aan draagvlak kan leiden tot maatschappelijke 
weerstand. Daarmee wordt het daadwerkelijk 
behalen van de kabinetsdoelstellingen en het 
Parijse klimaatakkoord bedreigd in plaats van 
bespoedigd.

 

3736

C
R

a-advies Petaplan

 

Start!
De implementatie 
van dit project 
draagt bij aan 
het behalen van 
rijksdoelen.

Start!
Dit experiment heeft 
mogelijk significante 
impact op het opscha-
len van de energie-
transitie en daarmee 
aan het behalen van 
rijksdoelen en het 
klimaatakkoord van 
Parijs.

#1 Experimenteer
Is dit een pilot, met het karakter van een experiment?

#2 Differentieer
Is er eerst ingezet op besparen, duurzame warmte, opslag en netwerken?

Ja, want
• Er is eerst alles gedaan om energie te besparen. Niet alleen op 

het eigen verbuik maar ook op het verbruik van anderen. Voor 
elke joule die bespaard wordt hoef je er immers 3 minder op te 
wekken en voorkom je ‘rebound effecten’.

• Er is bovendien verkend of opwek van duurzame warmte, 
zonder elektriciteit, niet effectiever is.

• Er is nagedacht over distributie en opslag.
• Er is verkend hoe een bijdrage te leveren aan de reductie van niet 

energetische emisssies, zoals bijvoorbeeld door veen of mest.

Ja, want 
• Het is duidelijk op welk vlak wordt geëxperimenteerd.
• De doelstellingen van het experiment zijn duidelijk geformuleerd.
• De omkeerbaarheid van de interventie is gegarandeerd (inclusief het verwijderen van 

eventuele kabelinfrastructuur).
• Mislukken van het experiment is maatschappelijk acceptabel (in kosten, ruimtelijke 

impact, tijd en moeite). 

Nee 
Is het project operationeel in 2023?

Nee 
Dit betreft geen 
experiment 
maar uitrol.

Ja, want 
het project voor zonne-energie is 
gesitueerd op: 
• een dak, of anderszins bouw-

kundig geïntegreerd (zie #4).
• een haven-, industrie-, 

luchtvaart- of 
bedrijventerrein.

• drijvend op één van de grote 
wateren.

• een braakliggende stuk grond. 
• of een baggerdepot.

#3 Concentreer
Betreft het opwekking van elektriciteit door zon of wind?

Zon 
Is dit een geschikte locatie voor een concentratie 
van zon?

Stop! 
Stop medewer-
king. Ruimtelijke 
fragmentatie 
dreigt. Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en 
zal maatschap-
pelijke weer-
stand uiteindelijk 
toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen 
en het klimaat-
akkoord van 
Parijs in gevaar. 
Inzet van rijks-
middelen in 
de vorm van 
ruimte, tijd, geld 
en mensen kan 
op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Stop! 
Stop medewerking. 
Ruimtelijke frag-
mentatie dreigt. 
Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en zal 
maatschappelijke 
weerstand uitein-
delijk toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen en 
het klimaatakkoord 
van Parijs in gevaar. 
Inzet van rijksmid-
delen in de vorm 
van ruimte, tijd, 
geld en mensen 
kan op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Ja, want
• Het project is gesitueerd op de 

Noordzee in een groot haven- of 
industrielandschap, een IJsselmeer-
polder, een nieuwe ontginning, het 
IJsselmeer of in een productiebos op 
de Hoge Veluwe.

• Er liggen daarnaast mogelijkheden 
voor een grotere concentratie 
van wind op deze plek, zowel op 
eigen gronden als op gronden in de 
omgeving.

• Bovendien is de energieopbrengst 
per hectare gemaximaliseerd.

Nee Nee

Wind
Is deze locatie geschikt voor een concentratie van wind 
en betreft het project 1 PJ of meer? 

NeeNee

Nee
Ga eerst aan de slag met de hiernaast 
genoemde punten voor u verder gaat. 

Ja.

#4 Integreer
Is de opwekking van elektriciteit te combineren met andere functies?

Nee
Ga eerst aan de slag 
met de hiernaast 
genoemde punten 
voor u verder gaat.

Ja, want
De opwek is 
• Bouwkundig geïntegreerd in daken, gevels, geluidsschermen, asfalt etc.
• Of onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling.

#5 Coöpereer
Wordt er samengewerkt met partijen in de omgeving van de interventie?

Ja, want
• Dit project is onderdeel van een regionale energiestrategie
• Er is daarnaast maatschappelijk draagvlak voor het initiatief. 
• En de omgeving krijgt de kans mee te profiteren op ruimtelijke, financiële, 

energetische of andere wijze. 
• Ook wordt er voorbij de grenzen van het eigen eigendom gekeken. Waarbij 

initiatieven bijvoorbeeld zo veel mogelijk met elkaar worden gecombineerd en 
geconcentreerd op één locatie. 

• En er treedt een hefboomwerking op: de omgeving wordt geprikkeld om mee 
te investeren in extra opwekkingscapaciteit

Start!
De implementatie van dit project draagt significant bij aan het behalen van rijksdoelen, het Parijse klimaatak-
koord én het kan door haar verschijningsvorm de ruimtelijke kwaliteit versterken of brengt haar op zijn minst 
geen schade toe.

Nee
Hoewel dit initiatief op korte termijn wellicht 
voordeel lijkt te hebben, weegt het niet op 
 tegen de risico’s op de lange termijn. Een gebrek 
aan draagvlak kan leiden tot maatschappelijke 
weerstand. Daarmee wordt het daadwerkelijk 
behalen van de kabinetsdoelstellingen en het 
Parijse klimaatakkoord bedreigd in plaats van 
bespoedigd.

 

3736 C
R

a-advies Petaplan

 

Start!
De implementatie 
van dit project 
draagt bij aan 
het behalen van 
rijksdoelen.

Start!
Dit experiment heeft 
mogelijk significante 
impact op het opscha-
len van de energie-
transitie en daarmee 
aan het behalen van 
rijksdoelen en het 
klimaatakkoord van 
Parijs.

#1 Experimenteer
Is dit een pilot, met het karakter van een experiment?

#2 Differentieer
Is er eerst ingezet op besparen, duurzame warmte, opslag en netwerken?

Ja, want
• Er is eerst alles gedaan om energie te besparen. Niet alleen op 

het eigen verbuik maar ook op het verbruik van anderen. Voor 
elke joule die bespaard wordt hoef je er immers 3 minder op te 
wekken en voorkom je ‘rebound effecten’.

• Er is bovendien verkend of opwek van duurzame warmte, 
zonder elektriciteit, niet effectiever is.

• Er is nagedacht over distributie en opslag.
• Er is verkend hoe een bijdrage te leveren aan de reductie van niet 

energetische emisssies, zoals bijvoorbeeld door veen of mest.

Ja, want 
• Het is duidelijk op welk vlak wordt geëxperimenteerd.
• De doelstellingen van het experiment zijn duidelijk geformuleerd.
• De omkeerbaarheid van de interventie is gegarandeerd (inclusief het verwijderen van 

eventuele kabelinfrastructuur).
• Mislukken van het experiment is maatschappelijk acceptabel (in kosten, ruimtelijke 

impact, tijd en moeite). 

Nee 
Is het project operationeel in 2023?

Nee 
Dit betreft geen 
experiment 
maar uitrol.

Ja, want 
het project voor zonne-energie is 
gesitueerd op: 
• een dak, of anderszins bouw-

kundig geïntegreerd (zie #4).
• een haven-, industrie-, 

luchtvaart- of 
bedrijventerrein.

• drijvend op één van de grote 
wateren.

• een braakliggende stuk grond. 
• of een baggerdepot.

#3 Concentreer
Betreft het opwekking van elektriciteit door zon of wind?

Zon 
Is dit een geschikte locatie voor een concentratie 
van zon?

Stop! 
Stop medewer-
king. Ruimtelijke 
fragmentatie 
dreigt. Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en 
zal maatschap-
pelijke weer-
stand uiteindelijk 
toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen 
en het klimaat-
akkoord van 
Parijs in gevaar. 
Inzet van rijks-
middelen in 
de vorm van 
ruimte, tijd, geld 
en mensen kan 
op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Stop! 
Stop medewerking. 
Ruimtelijke frag-
mentatie dreigt. 
Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en zal 
maatschappelijke 
weerstand uitein-
delijk toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen en 
het klimaatakkoord 
van Parijs in gevaar. 
Inzet van rijksmid-
delen in de vorm 
van ruimte, tijd, 
geld en mensen 
kan op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Ja, want
• Het project is gesitueerd op de 

Noordzee in een groot haven- of 
industrielandschap, een IJsselmeer-
polder, een nieuwe ontginning, het 
IJsselmeer of in een productiebos op 
de Hoge Veluwe.

• Er liggen daarnaast mogelijkheden 
voor een grotere concentratie 
van wind op deze plek, zowel op 
eigen gronden als op gronden in de 
omgeving.

• Bovendien is de energieopbrengst 
per hectare gemaximaliseerd.

Nee Nee

Wind
Is deze locatie geschikt voor een concentratie van wind 
en betreft het project 1 PJ of meer? 

NeeNee

Nee
Ga eerst aan de slag met de hiernaast 
genoemde punten voor u verder gaat. 

Ja.

#4 Integreer
Is de opwekking van elektriciteit te combineren met andere functies?

Nee
Ga eerst aan de slag 
met de hiernaast 
genoemde punten 
voor u verder gaat.

Ja, want
De opwek is 
• Bouwkundig geïntegreerd in daken, gevels, geluidsschermen, asfalt etc.
• Of onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling.

#5 Coöpereer
Wordt er samengewerkt met partijen in de omgeving van de interventie?

Ja, want
• Dit project is onderdeel van een regionale energiestrategie
• Er is daarnaast maatschappelijk draagvlak voor het initiatief. 
• En de omgeving krijgt de kans mee te profiteren op ruimtelijke, financiële, 

energetische of andere wijze. 
• Ook wordt er voorbij de grenzen van het eigen eigendom gekeken. Waarbij 

initiatieven bijvoorbeeld zo veel mogelijk met elkaar worden gecombineerd en 
geconcentreerd op één locatie. 

• En er treedt een hefboomwerking op: de omgeving wordt geprikkeld om mee 
te investeren in extra opwekkingscapaciteit

Start!
De implementatie van dit project draagt significant bij aan het behalen van rijksdoelen, het Parijse klimaatak-
koord én het kan door haar verschijningsvorm de ruimtelijke kwaliteit versterken of brengt haar op zijn minst 
geen schade toe.

Nee
Hoewel dit initiatief op korte termijn wellicht 
voordeel lijkt te hebben, weegt het niet op 
 tegen de risico’s op de lange termijn. Een gebrek 
aan draagvlak kan leiden tot maatschappelijke 
weerstand. Daarmee wordt het daadwerkelijk 
behalen van de kabinetsdoelstellingen en het 
Parijse klimaatakkoord bedreigd in plaats van 
bespoedigd.

 

3736

C
R

a-advies Petaplan

 

Start!
De implementatie 
van dit project 
draagt bij aan 
het behalen van 
rijksdoelen.

Start!
Dit experiment heeft 
mogelijk significante 
impact op het opscha-
len van de energie-
transitie en daarmee 
aan het behalen van 
rijksdoelen en het 
klimaatakkoord van 
Parijs.

#1 Experimenteer
Is dit een pilot, met het karakter van een experiment?

#2 Differentieer
Is er eerst ingezet op besparen, duurzame warmte, opslag en netwerken?

Ja, want
• Er is eerst alles gedaan om energie te besparen. Niet alleen op 

het eigen verbuik maar ook op het verbruik van anderen. Voor 
elke joule die bespaard wordt hoef je er immers 3 minder op te 
wekken en voorkom je ‘rebound effecten’.

• Er is bovendien verkend of opwek van duurzame warmte, 
zonder elektriciteit, niet effectiever is.

• Er is nagedacht over distributie en opslag.
• Er is verkend hoe een bijdrage te leveren aan de reductie van niet 

energetische emisssies, zoals bijvoorbeeld door veen of mest.

Ja, want 
• Het is duidelijk op welk vlak wordt geëxperimenteerd.
• De doelstellingen van het experiment zijn duidelijk geformuleerd.
• De omkeerbaarheid van de interventie is gegarandeerd (inclusief het verwijderen van 

eventuele kabelinfrastructuur).
• Mislukken van het experiment is maatschappelijk acceptabel (in kosten, ruimtelijke 

impact, tijd en moeite). 

Nee 
Is het project operationeel in 2023?

Nee 
Dit betreft geen 
experiment 
maar uitrol.

Ja, want 
het project voor zonne-energie is 
gesitueerd op: 
• een dak, of anderszins bouw-

kundig geïntegreerd (zie #4).
• een haven-, industrie-, 

luchtvaart- of 
bedrijventerrein.

• drijvend op één van de grote 
wateren.

• een braakliggende stuk grond. 
• of een baggerdepot.

#3 Concentreer
Betreft het opwekking van elektriciteit door zon of wind?

Zon 
Is dit een geschikte locatie voor een concentratie 
van zon?

Stop! 
Stop medewer-
king. Ruimtelijke 
fragmentatie 
dreigt. Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en 
zal maatschap-
pelijke weer-
stand uiteindelijk 
toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen 
en het klimaat-
akkoord van 
Parijs in gevaar. 
Inzet van rijks-
middelen in 
de vorm van 
ruimte, tijd, geld 
en mensen kan 
op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Stop! 
Stop medewerking. 
Ruimtelijke frag-
mentatie dreigt. 
Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en zal 
maatschappelijke 
weerstand uitein-
delijk toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen en 
het klimaatakkoord 
van Parijs in gevaar. 
Inzet van rijksmid-
delen in de vorm 
van ruimte, tijd, 
geld en mensen 
kan op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Ja, want
• Het project is gesitueerd op de 

Noordzee in een groot haven- of 
industrielandschap, een IJsselmeer-
polder, een nieuwe ontginning, het 
IJsselmeer of in een productiebos op 
de Hoge Veluwe.

• Er liggen daarnaast mogelijkheden 
voor een grotere concentratie 
van wind op deze plek, zowel op 
eigen gronden als op gronden in de 
omgeving.

• Bovendien is de energieopbrengst 
per hectare gemaximaliseerd.

Nee Nee

Wind
Is deze locatie geschikt voor een concentratie van wind 
en betreft het project 1 PJ of meer? 

NeeNee

Nee
Ga eerst aan de slag met de hiernaast 
genoemde punten voor u verder gaat. 

Ja.

#4 Integreer
Is de opwekking van elektriciteit te combineren met andere functies?

Nee
Ga eerst aan de slag 
met de hiernaast 
genoemde punten 
voor u verder gaat.

Ja, want
De opwek is 
• Bouwkundig geïntegreerd in daken, gevels, geluidsschermen, asfalt etc.
• Of onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling.

#5 Coöpereer
Wordt er samengewerkt met partijen in de omgeving van de interventie?

Ja, want
• Dit project is onderdeel van een regionale energiestrategie
• Er is daarnaast maatschappelijk draagvlak voor het initiatief. 
• En de omgeving krijgt de kans mee te profiteren op ruimtelijke, financiële, 

energetische of andere wijze. 
• Ook wordt er voorbij de grenzen van het eigen eigendom gekeken. Waarbij 

initiatieven bijvoorbeeld zo veel mogelijk met elkaar worden gecombineerd en 
geconcentreerd op één locatie. 

• En er treedt een hefboomwerking op: de omgeving wordt geprikkeld om mee 
te investeren in extra opwekkingscapaciteit

Start!
De implementatie van dit project draagt significant bij aan het behalen van rijksdoelen, het Parijse klimaatak-
koord én het kan door haar verschijningsvorm de ruimtelijke kwaliteit versterken of brengt haar op zijn minst 
geen schade toe.

Nee
Hoewel dit initiatief op korte termijn wellicht 
voordeel lijkt te hebben, weegt het niet op 
 tegen de risico’s op de lange termijn. Een gebrek 
aan draagvlak kan leiden tot maatschappelijke 
weerstand. Daarmee wordt het daadwerkelijk 
behalen van de kabinetsdoelstellingen en het 
Parijse klimaatakkoord bedreigd in plaats van 
bespoedigd.

 

3736

C
R

a-advies Petaplan

 

Start!
De implementatie 
van dit project 
draagt bij aan 
het behalen van 
rijksdoelen.

Start!
Dit experiment heeft 
mogelijk significante 
impact op het opscha-
len van de energie-
transitie en daarmee 
aan het behalen van 
rijksdoelen en het 
klimaatakkoord van 
Parijs.

#1 Experimenteer
Is dit een pilot, met het karakter van een experiment?

#2 Differentieer
Is er eerst ingezet op besparen, duurzame warmte, opslag en netwerken?

Ja, want
• Er is eerst alles gedaan om energie te besparen. Niet alleen op 

het eigen verbuik maar ook op het verbruik van anderen. Voor 
elke joule die bespaard wordt hoef je er immers 3 minder op te 
wekken en voorkom je ‘rebound effecten’.

• Er is bovendien verkend of opwek van duurzame warmte, 
zonder elektriciteit, niet effectiever is.

• Er is nagedacht over distributie en opslag.
• Er is verkend hoe een bijdrage te leveren aan de reductie van niet 

energetische emisssies, zoals bijvoorbeeld door veen of mest.

Ja, want 
• Het is duidelijk op welk vlak wordt geëxperimenteerd.
• De doelstellingen van het experiment zijn duidelijk geformuleerd.
• De omkeerbaarheid van de interventie is gegarandeerd (inclusief het verwijderen van 

eventuele kabelinfrastructuur).
• Mislukken van het experiment is maatschappelijk acceptabel (in kosten, ruimtelijke 

impact, tijd en moeite). 

Nee 
Is het project operationeel in 2023?

Nee 
Dit betreft geen 
experiment 
maar uitrol.

Ja, want 
het project voor zonne-energie is 
gesitueerd op: 
• een dak, of anderszins bouw-

kundig geïntegreerd (zie #4).
• een haven-, industrie-, 

luchtvaart- of 
bedrijventerrein.

• drijvend op één van de grote 
wateren.

• een braakliggende stuk grond. 
• of een baggerdepot.

#3 Concentreer
Betreft het opwekking van elektriciteit door zon of wind?

Zon 
Is dit een geschikte locatie voor een concentratie 
van zon?

Stop! 
Stop medewer-
king. Ruimtelijke 
fragmentatie 
dreigt. Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en 
zal maatschap-
pelijke weer-
stand uiteindelijk 
toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen 
en het klimaat-
akkoord van 
Parijs in gevaar. 
Inzet van rijks-
middelen in 
de vorm van 
ruimte, tijd, geld 
en mensen kan 
op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Stop! 
Stop medewerking. 
Ruimtelijke frag-
mentatie dreigt. 
Daarmee
tast het initiatief 
de ruimtelijke 
kwaliteit aan en zal 
maatschappelijke 
weerstand uitein-
delijk toenemen. 
Dit brengt de 
kabinetsdoelen en 
het klimaatakkoord 
van Parijs in gevaar. 
Inzet van rijksmid-
delen in de vorm 
van ruimte, tijd, 
geld en mensen 
kan op effectievere 
wijze worden 
ingezet.

Ja, want
• Het project is gesitueerd op de 

Noordzee in een groot haven- of 
industrielandschap, een IJsselmeer-
polder, een nieuwe ontginning, het 
IJsselmeer of in een productiebos op 
de Hoge Veluwe.

• Er liggen daarnaast mogelijkheden 
voor een grotere concentratie 
van wind op deze plek, zowel op 
eigen gronden als op gronden in de 
omgeving.

• Bovendien is de energieopbrengst 
per hectare gemaximaliseerd.

Nee Nee

Wind
Is deze locatie geschikt voor een concentratie van wind 
en betreft het project 1 PJ of meer? 

NeeNee

Nee
Ga eerst aan de slag met de hiernaast 
genoemde punten voor u verder gaat. 

Ja.

#4 Integreer
Is de opwekking van elektriciteit te combineren met andere functies?

Nee
Ga eerst aan de slag 
met de hiernaast 
genoemde punten 
voor u verder gaat.

Ja, want
De opwek is 
• Bouwkundig geïntegreerd in daken, gevels, geluidsschermen, asfalt etc.
• Of onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling.

#5 Coöpereer
Wordt er samengewerkt met partijen in de omgeving van de interventie?

Ja, want
• Dit project is onderdeel van een regionale energiestrategie
• Er is daarnaast maatschappelijk draagvlak voor het initiatief. 
• En de omgeving krijgt de kans mee te profiteren op ruimtelijke, financiële, 

energetische of andere wijze. 
• Ook wordt er voorbij de grenzen van het eigen eigendom gekeken. Waarbij 

initiatieven bijvoorbeeld zo veel mogelijk met elkaar worden gecombineerd en 
geconcentreerd op één locatie. 

• En er treedt een hefboomwerking op: de omgeving wordt geprikkeld om mee 
te investeren in extra opwekkingscapaciteit

Start!
De implementatie van dit project draagt significant bij aan het behalen van rijksdoelen, het Parijse klimaatak-
koord én het kan door haar verschijningsvorm de ruimtelijke kwaliteit versterken of brengt haar op zijn minst 
geen schade toe.

Nee
Hoewel dit initiatief op korte termijn wellicht 
voordeel lijkt te hebben, weegt het niet op 
 tegen de risico’s op de lange termijn. Een gebrek 
aan draagvlak kan leiden tot maatschappelijke 
weerstand. Daarmee wordt het daadwerkelijk 
behalen van de kabinetsdoelstellingen en het 
Parijse klimaatakkoord bedreigd in plaats van 
bespoedigd.
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transitie en daarmee 
aan het behalen van 
rijksdoelen en het 
klimaatakkoord van 
Parijs.

#1 Experimenteer
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