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SamenvaWng
De gemeente Alphen aan den Rijn wil zoveel mogelijk inzetten op duurzaamheid en de
energietransitie binnen haar gebied bevorderen. De gemeente heeft zelfs de ambitie om
de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart te worden. In 2015 heeft de gemeente
het Duurzaamheidsprogramma 2014-2020 en een daarbij behorend
Uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarbij een aantal duurzaamheidsprojecten werden
opgezet en uitgevoerd. Ondanks dat er vorderingen zijn gemaakt, mist de gemeente
juridische handvatten in de nationale en provinciale wet- en regelgeving om de
energietransitie te bevorderen. Door knelpunten in de huidige wet- en regelgeving kan de
gemeente haar duurzaamheidsambities niet altijd realiseren. De gemeente hoopt dat de
nieuwe Omgevingswet daar verandering in zal brengen en de knelpunten in de huidige
wet- en regelgeving oplost. Daarnaast hoopt de gemeente door middel van toepassing
van de Omgevingswet de energietransitie binnen haar gebied te bevorderen.
Het doel van dit onderzoek is om de knelpunten van de huidige wet- en regelgeving in kaart
te brengen en een advies aan de gemeente Alphen aan den Rijn te geven over hoe zij de
energietransitie door middel van de Omgevingswet kan bevorderen. Dit advies zal worden
gegeven op basis van wetsanalyse, literatuuronderzoek en interviews met andere
organisaties en overheidsinstanties. De centrale vraag van dit onderzoek is: Welk advies
kan aan de gemeente Alphen aan den Rijn worden gegeven betreffende de
mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te bevorderen; door
middel van wetsanalyse, literatuuronderzoek en interviews? De gemeente hoopt dat zij
door middel van de resultaten uit dit onderzoek de energietransitie kan bevorderen.
In de huidige wetgeving zijn verschillende knelpunten gevonden die het versnellen van
de energietransitie tegengaan. Zo mag de gemeente bijvoorbeeld geen hogere eisen
stellen aan nieuwbouw dan in het Bouwbesluit 2012 is vastgelegd. Hierdoor kan ze bij
nieuwbouwwoningen geen aansluiting op gas verbieden. Ook belemmert de provinciale
Verordening Ruimte 2014 en de structuurvisie Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) de
gemeente bij de uitvoering van de energietransitie. Het voornaamste knelpunt is hier dat
er op dit moment geen ruimte wordt geboden voor windmolens en zonnevelden in het
Groene Hart. Dit komt omdat bij de afweging die de provincie maakt voor het plaatsen
van windmolens en zonnevelden, het landschap voorop staat. De provincie biedt wel
experimenteerruimte voor zonne-initiatieven, maar ziet zonnevelden als iets tijdelijks en
heeft ze liever niet. Het behouden van de kwaliteiten van het cultuurhistorisch
polderlandschap weegt voor de provincie zwaarder dan de opwekking van duurzame
energie. Wel ziet de provincie het belang in om over te gaan naar een energie-efficiënte
samenleving, die in de toekomst voor een groot deel wordt voorzien van duurzame
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energie. De vraag is hoe de provincie dit doel wil bereiken met de beperkte ruimte die zij
op dit moment biedt voor zonnevelden en windmolens. De provincie richt zich nu
hoofdzakelijk op het verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.
Daarnaast levert de provincie nu nog maar 350 MW vermogen aan windenergie terwijl zij
over twee jaar 735,5 MW vermogen aan windenergie op land moet hebben staan.
Tevens zijn er knelpunten waar netbeheerders en warmteleveranciers tegenaan lopen,
zoals de gasaansluitplicht, de leveringsverplichting en het niet-meer-dan-anders-principe.
De gasaansluitplicht zal per 1 juli 2018 door Wet VET vervallen, waardoor dit knelpunt zal
worden opgelost en dankzij een wetswijziging zal de Warmtewet binnenkort meer ruimte
bieden voor experimenten. Veel van de geïnterviewden zien de provinciale regelgeving
als een belemmering om bij te kunnen dragen aan energietransitie. Tevens bleek uit de
interviews dat er in de praktijk niet alleen juridische maar ook praktische knelpunten
worden ervaren. Een belangrijk praktisch knelpunt is dat burgers, bedrijven en
gemeenten niet altijd de noodzaak van energietransitie inzien. Financiële middelen spelen
een belangrijke rol bij de vraag of een gemeente kan bijdragen aan energietransitie.
Andere belangrijke zaken die in de interviews werden aangekaart, waren de aanpassing
van de infrastructuur en de geringe controle en handhaving bij bedrijven die
verduurzamingsmaatregelen moeten nemen.
Op dit moment biedt het huidige recht experimenteerruimte, welke is opgenomen in de
Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Crisis- en Herstelwet. Door middel van experimenten
kan de gemeente nu al stappen ondernemen en de energietransitie in haar gebied
bevorderen. Deze experimenteerruimte zal worden opgenomen in de Omgevingswet.
De toekomstige Omgevingswet werkt met minder regels. Dit biedt de gemeente meer
ruimte om eigen invulling te geven aan het aspect ‘energie’ binnen de fysieke
leefomgeving. De gemeente kan in haar omgevingsplan maatwerkregels opnemen die
hogere duurzaamheidseisen aan nieuwbouw stellen of energiemaatregelen toestaan, die
invloed hebben op het uiterlijk van een woning. Een ander instrument dat de gemeente
kan inzetten is een programma omtrent het bevorderen van de energietransitie.
De Omgevingswet biedt zeker mogelijkheden voor een ambitieuze duurzame gemeente
als gemeente Alphen aan den Rijn. Echter, kan een gemeente er ook voor kiezen om het
thema ‘energie’ niet of in minder mate mee te nemen in haar omgevingsvisie of
omgevingsplan. Dit zal er toe leiden dat de energietransitie niet versneld wordt.
Meer dwingende wet- en regelgeving zal dan noodzakelijk zijn om tot een duurzame
energievoorziening te komen.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Aanleiding onderzoek en probleemanalyse
“The future is green energy, substainability, renewable energy.”
- Arnold Schwarzenegger
Sinds de industriële revolutie worden er steeds meer broeikasgassen (waaronder CO2)
uitgestoten.1 Broeikasgassen zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt
vastgehouden en dat de aarde opwarmt. Dit wordt het versterkte broeikaseffect
genoemd.2 De CO2 in de lucht is met veertig procent toegenomen vergeleken 250 jaar
geleden. Dit komt onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen, het kappen
van bomen en het houden van dieren voor vlees en zuivel.

3

De opwarming van de aarde heeft serieuze gevolgen. Zo zorgen de smeltende ijskappen
en gletsjers in Antarctica en Groenland ervoor dat de zeespiegel stijgt en volgens
onderzoekers zal rond het jaar 2100 de zeespiegel zelfs tussen de 25 en 80 centimeter
gestegen zijn. Ook neemt warm water meer ruimte in, het zet namelijk uit. Zee-ijs op de
Noordpool verdwijnt met een hoge snelheid, in de afgelopen dertig jaar is de helft van
het zee-ijs van de Noordpool gesmolten.4 In bepaalde gebieden van de wereld zal het
door de temperatuurstijging natter worden terwijl het bij een groot deel van de wereld
weer droger zal worden. Dit zal onder andere zorgen voor overstromingen,
voedseltekorten, meer bosbranden en woestijnen, een tekort aan drinkwater, een afname
van de biodiversiteit en verzuring van oceanen.5 Het belang van energietransitie is groot
en om het klimaat te besparen, dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren.
De gemeente Alphen aan den Rijn wil zo veel mogelijk duurzaam inzetten. De gemeente
heeft zelfs de ambitie om de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart te worden. Ze
heeft daarom in 2015 het Duurzaamheidsprogramma 2014-2020 en een

1 ‘Opwarming aarde vooral door de mens’, www.milieucentraal.nl (klik op Menu klik op Klimaat en aarde, klik

op Klimaatverandering klik op Wat is het broeikaseffect?)
2 ‘Wat is het broeikaseffect?’, www.milieucentraal.nl (klik op Menu klik op Klimaat en aarde, klik op

Klimaatverandering klik op Wat is het broeikaseffect?)
3 ‘Opwarming aarde vooral door de mens’, www.milieucentraal.nl (klik op Menu klik op Klimaat en aarde, klik

op Klimaatverandering klik op Wat is het broeikaseffect?)
4 ‘Zeespiegel stijgt, zee-ijs smelt’, www.milieucentraal.nl (klik op Menu klik op Klimaat en aarde, klik op

Klimaatverandering scrol naar Gevolgen voor klimaatverandering)
5‘’Gevolgen wereldwijd’, www.milieucentraal.nl (klik op Menu klik op Klimaat en aarde, klik op

Klimaatverandering scrol naar Gevolgen voor klimaatverandering)
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Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Er zijn vorderingen gemaakt, maar er zijn ook een
aantal knelpunten in de realisatie en voortgang van het duurzaamheidsbeleid ontdekt en
daarom heeft de gemeente het duurzaamheidsprogramma herzien en uitgebreid.
Op deze manier hoopt de gemeente alsnog haar duurzaamheidsambities te kunnen
behalen.6 De gemeente wil snel resultaat zien omtrent de duurzame ontwikkeling binnen
haar gebied. Echter, mist zij op dit moment bepaalde juridische handvatten in de
nationale en provinciale wet- en regelgeving om energietransitie te realiseren. Door
beperkingen in de wet- en regelgeving kan de gemeente haar duurzaamheidsambities
niet altijd realiseren. De gemeente hoopt dat de nieuwe Omgevingswet daar verandering
in zal brengen: Ze hoopt dat de knelpunten in de huidige wet- en regelgeving worden
opgelost en tevens dat ze de energietransitie binnen haar gebied kan bevorderen. In dit
onderzoek zijn de knelpunten omtrent energietransitie in de huidige wet- en regelgeving
in kaart gebracht en er is onderzocht hoe de Omgevingswet deze knelpunten zal gaan
oplossen. Ook zullen de Wet Voortgang Energietransitie en een wetswijzing van de
Warmtewet aan de orde komen. Uiteindelijk zal aan de gemeente geadviseerd worden
hoe zij de energietransitie door middel van de Omgevingswet kan bevorderen.

1.2 Het LivingLab
Het onderzoek vormt onderdeel van het LivingLab Zuid-Holland, een
samenwerkingsverband in het kader van de Omgevingswet. Dit samenwerkingsverband
bestaat uit de provincie Zuid-Holland, gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en
Bodegraven-Reeuwijk, adviesbureau Mees Ruimte & Milieu en de Hogeschool Leiden.
Binnen het LivingLab zijn momenteel (februari – juni 2018) zeven studenten aan de slag
met vraagstukken vanuit de Omgevingswet. Het doel van het LivingLab is kennis delen
en samen voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Voorliggend onderzoek
beoogt hieraan een bijdrage te leveren.

6 Gemeente Alphen aan den Rijn, Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020, p. 2. Geraadpleegd van

www.alphenaandenrijn.nl (zoek op Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020)
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1.3 Doelstelling, centrale vraag en deelvragen
1.3.1 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is door middel van wetsanalyse, literatuuronderzoek en
interviews een advies aan de gemeente Alphen aan den Rijn te verstrekken over hoe zij de
energietransitie, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kan bevorderen.

1.3.2 Centrale vraag:
Welk advies kan aan de gemeente Alphen aan den Rijn worden gegeven betreffende de
mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om de energietransitie te bevorderen; door
middel van wetsanalyse, literatuuronderzoek en interviews?

1.3.3 Deelvragen:
1. Welke nationale wet- en regelgeving geldt er omtrent energietransitie?
2. Welke provinciale regelgeving geldt er omtrent energietransitie?
3a. Welke veranderingen brengt de nieuwe Omgevingswet met zich mee?
3b. Welke veranderingen brengt de nieuwe Omgevingswet omtrent energietransitie met
zich mee?
4. Hoe gaan andere overheidsinstanties en organisaties de energietransitie vormgeven door
middel van de nieuwe Omgevingswet?
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1.4 Opera-onaliseren van begrippen
Duurzame ontwikkeling: een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige
generatie zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.7
Energietransitie: Energietransitie is de overgang van fossiele bronnen naar
hernieuwbare bronnen (duurzame energie).8

7 World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, 1987
8 ‘Toekomstbeeld(en) voor energietransitie’, Planbureau voor de Leefomgeving, themasites.pbl.nl/

energietransitie (klik op Toekomstbeeld(en) voor energietransitie)
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1.5 A\or-ngenlijst
AMvB:

Algemene maatregel van bestuur

CO2:

Koolstofdioxide

GWh:

Gigawatt uur

kW:

Kilowatt

KwH:

Kilowattuur

MW:

Megawatt
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1.6 Onderzoeksmethode
In het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden:
wetsanalyse, interviews en literatuuronderzoek.

1.6.1 Wetsanalyse
Om de deelvragen 1, 2, 3a en 3b te beantwoorden, is gebruik gemaakt van de
onderzoeksmethode ‘wetsanalyse’. Voor de beantwoording van deelvraag 1 (Welke
nationale wet- en regelgeving geldt er omtrent energietransitie ?) is de huidige
wetgeving, waaronder de Elektriciteitsnet 1998, Gaswet, Warmtewet en de Crisis- en
herstelwet onderzocht. Er zijn tevens bepaalde kamerstukken met betrekking tot deze
wetten in het onderzoek betrokken. Voor de beantwoording van deelvraag 2 (Welke
provinciale regelgeving geldt er omtrent energietransitie?) is de provinciale Verordening
Ruimte 2014 en de structuurvisie Visie, Ruimte en Mobiliteit (VRM) geanalyseerd.
Door middel van wetsanalyse zijn de knelpunten in de huidige wet- en regelgeving in
kaart gebracht. Daarnaast zijn er wetsartikelen bestudeerd die op dit moment ruimte
bieden voor energietransitie. Voor de beantwoording van deelvraag 3a (Welke
veranderingen brengt de nieuwe Omgevingswet met zich mee?) en 3b (Welke
veranderingen brengt de nieuwe Omgevingswet omtrent energietransitie met zich mee?)
zijn de Omgevingswet en de AMvB’s onderzocht. Tot slot zullen ook de Wet Voortgang
Energietransitie en een wetswijzing van de Warmtewet aan de orde komen.

1.6.2 Interviews
Voor beantwoording van deelvraag 4 (Hoe gaan andere overheidsinstanties en organisaties
de energietransitie vormgeven door middel van de nieuwe Omgevingswet?) is gebruik
gemaakt van de onderzoeksmethode ‘interviewen’. Nadat deelvraag 1 en 2 zijn
beantwoord, waarbij de knelpunten op zowel nationaal als provinciaal niveau naar voren zijn
gebracht, is onderzocht hoe de energietransitie op dit moment in de praktijk wordt ervaren
en hoe andere organisaties de energietransitie na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet vorm zullen geven. De volgende organisaties zijn geïnterviewd: de
Omgevingsdienst Midden-Holland, Regio Holland-Rijnland, Provincie Zuid-Holland,
Ruimtevolk en Netbeheerder Liander.

1.6.3 Literatuuronderzoek
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, om zo de beantwoording van
bepaalde deelvragen te ondersteunen. Daarnaast is literatuur gebruikt om aanvullende
informatie over het onderwerp ‘energietransitie’ te geven. De gebruikte literatuur voor
het onderzoek kunt u terugvinden in de literatuurlijst.
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1.7 Validiteit
Om het onderzoek zo betrouwbaar en valide mogelijk te maken, is voor het theoretischjuridische onderzoekgedeelte, gebruik gemaakt van meerdere bronnen en voetnoten.
Voor het praktijkonderzoekgedeelte (de interviews) is gebruik gemaakt van dezelfde
vragenlijst, zodat de interviews met elkaar vergeleken kunnen worden. In de bijlagen
treft u de letterlijke transcripten van de interviews en een schema om de interviews nog
beter met elkaar te kunnen vergelijken.

!15

Hoofdstuk 2: Achtergrondinforma-e
Energietransitie betreft de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen en om dit mogelijk te maken, dienen burgers, bedrijven,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties hieraan bij te
dragen.9 In dit hoofdstuk wordt besproken wat duurzame ontwikkeling en
energietransitie inhouden. Daarnaast zal het klimaatakkoord van Parijs, de documenten
omtrent het nationale energiebeleid, het lokale Actieprogramma Duurzaamheid en het
alternatief van aardgas in Alphen aan den Rijn aan de orde komen.

2.1 ‘Duurzame ontwikkeling’
Energietransitie is onderdeel van duurzame ontwikkeling. Het is de overgang van fossiele
bronnen naar hernieuwbare bronnen (duurzame energie).10 Duurzame ontwikkeling zorgt
ervoor dat een groter deel van de mensen een behoorlijk leven kan leiden en dat vele
generaties daarna volgehouden kan worden. Duurzame ontwikkeling bestaat dus uit twee
aspecten. Het eerste aspect is ‘een behoorlijk leven voor steeds meer mensen’ en het
tweede aspect is dat ‘dit leven generaties lang in stand kan worden gehouden’.11 Met een
behoorlijk leven wordt bedoeld dat men over onder andere voldoende en gezond voedsel
en schoon drinkwater beschikt maar daarnaast wordt hiermee ook veiligheid, zoals
bescherming tegen oorlog, terrorisme en natuurrampen bedoeld.12 Toch blijft het begrip
‘duurzame ontwikkeling’ onduidelijk. Dit komt omdat de doelen van duurzame
ontwikkeling en de snelheid waarmee die doelen moeten worden gerealiseerd, niet
duidelijk omschreven zijn. Aangezien de toekomst niet zeker is, is het lastig om vast te
leggen hoe duurzame ontwikkeling moet verlopen. Vele politici en wetenschappers
hebben geprobeerd om een exacte definitie van duurzame ontwikkeling op te stellen,
maar konden het vaak niet met elkaar eens worden. Wel is er één definitie van het begrip
‘duurzame ontwikkeling’ die voor de meeste mensen als beste wordt gezien.13
Dit is de definitie die geformuleerd is door de Wereldcommissie voor Milieu en
Ontwikkeling (World Commission on Environment and Development, WCED), ook wel de
Brundtland-commissie genoemd. De Brundtland-commissie omschreef duurzame
ontwikkeling in het rapport ‘Our Common Future’ in 1987 als ‘een ontwikkeling die
voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor

9‘Energieagenda’, Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl (zoek op Energieagenda)
10 ‘Toekomstbeeld(en) voor energietransitie’, Planbureau voor de Leefomgeving, themasites.pbl.nl/

energietransitie (klik op Toekomstbeeld(en))
11 N. Roorda, Basisboek duurzame ontwikkeling, Noordhoff Uitgevers B.V.: 2015, p. 26
12 N. Roorda, Basisboek duurzame ontwikkeling, Noordhoff Uitgevers B.V.: 2015, p. 26-27
13 N. Roorda, Basisboek duurzame ontwikkeling, Noordhoff Uitgevers B.V.: 2015, p. 28
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toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’14
Toch geeft ook deze definitie geen duidelijke omschrijving over welke doelen duurzame
ontwikkeling met zich meebrengt en het tempo waarop deze doelen moeten worden
gerealiseerd.15

2.1.1 ‘Energietransi-e’
Door de klimaatambities die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs (zie
paragraaf 2.2), zal het energiesysteem in Nederland drastisch moeten veranderen.16
Op dit moment is bijna 93 procent van de energie die we gebruiken afkomstig uit fossiele
bronnen, zoals aardolie, aardgas en kolen. Bij de verbranding van deze brandstoffen
komt CO2 vrij, wat schadelijk is voor het klimaat. Naast dat deze fossiele brandstoffen de
nodige vervuiling veroorzaken, denk aan olielekken, zijn de toegankelijke bronnen van
aardolie en aardgas naar schatting over veertig tot zestig jaar uitgeput.17 Om de
klimaatambities uit het klimaatakkoord te kunnen realiseren, is de overgang van fossiele
brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen essentieel. In eerste instantie
moeten de fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk worden ingezet. 18
Energie uit hernieuwbare bronnen is energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die
constant worden bijgeladen. Hierbij kan gedacht worden aan energie uit wind,
waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Aangezien een fossiele
brandstof als aardgas niet kan worden aangevuld, valt deze niet onder hernieuwbare
energie.19 In de overgang naar volledig duurzame energie kan als tussenoplossing,
schoon fossiel worden gebruikt. Dit is een techniek waarbij de CO2-uitstoot van fossiele
brandstoffen wordt opgevangen en opgeslagen.20

2.2 Europees energiebeleid: Klimaatakkoord Parijs
In 2015 vond in Parijs de 21ste klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21) van de Verenigde
Naties plaats. Tijdens deze conferentie is er een bindend klimaatakkoord tussen 195
landen gesloten. In 2016 is dit akkoord geratificeerd. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat
14 World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, 1987
15 N. Roorda, Basisboek duurzame ontwikkeling, Noordhoff Uitgevers B.V.: 2015, p. 29
16 ‘Kiezen voor nieuwe energiesystemen’, Planbureau voor de leefomgeving, themasites.pbl.nl/energietransitie

(klik op Doel 2050)
17 ‘Kolen, olie,gas’, Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl (klik op Menu klik op Klimaat en aarde, klik op

Energiebronnen klik op Kolen, olie en gas)
18 ‘Toekomstbeeld(en) voor energietransitie’, Planbureau voor de leefomgeving, themasites.pbl.nl/

energietransitie (klik op Toekomstbeeld(en))
19 Wat is hernieuwbare energie?’, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/

wat-is-hernieuwbare-energie20 ‘Kolen, olie,gas’, Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl (klik op Menu klik op Klimaat en aarde, klik op

Energiebronnen klik op Kolen, olie en gas)
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de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, wordt teruggedrongen met als doel de
opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2° C ten opzichte van het niveau van
voor de industriële revolutie, waarbij het streven zelfs is om onder 1.5° C te blijven.21
Rond 2050 dient er een evenwicht te zijn tussen de uitstoot van broeikasgassen en de
capaciteit van de natuur om deze te absorberen. Om de vijf jaar zal het klimaatbeleid
van de deelnemende landen worden beoordeeld. De eerste controle zal plaatsvinden in
2023. De rijke landen dienen ontwikkelingslanden financieel bij te staan om de uitstoot
van broeikasgassen te verminderen. Ieder jaar dient er 91 miljard euro beschikbaar te
worden gesteld.22 De verplichtingen om CO2-uitstoot te verminderen, zijn echter niet
vastgelegd in het klimaatakkoord. Wel is ieder deelnemend land verplicht een nationale
bijdrage (‘National Determined Contribution') te leveren. Dit moet ervoor zorgen dat de
doelstellingen van het akkoord worden gerealiseerd. Bij het niet naleven van het akkoord
komt er volgens artikel 15 lid 1 ‘een proces om implementatie te vergemakkelijken en
compliance te bevorderen'. Er worden dus geen sancties opgelegd.23
Wel is het mogelijk om de nationale overheid voor de rechter te dagen, bij het niet
naleven van afspraken in het klimaatakkoord. Zo is in het verleden een civiele rechtszaak
gestart door Urgenda en 900 mede-eisers tegen de Nederlandse staat. Zij vonden dat de
Nederlandse staat te weinig maatregelen nam om drastische klimaatverandering te
voorkomen.24 Op 24 juni 2015 heeft de rechter uitspraak gedaan en Urgenda en haar
mede-eisers in het gelijk gesteld. In het vonnis was onder andere bepaald dat de Staat in
2020 25% minder broeikasgassen moet uitstoten ten opzichte van 1990.25

21 ‘Klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21)’, Europa Nu, www.europa-nu.nl (zoek op Klimaatconferentie Parijs

2015)
22‘Hoofdpunten uit het klimaatverdrag’, Europa Nu, www.europa-nu.nl (zoek op Klimaatconferentie Parijs 2015

scrol naar Hoofdpunten uit het klimaatverdrag)
23 ‘Wat betekent 'juridisch bindend' in het klimaatakkoord?’, Energiepodium.nl 15 december 2015,

www.energiepodium.nl (zoek op Wat betekent 'juridisch bindend' in het klimaatakkoord?)
24 ‘Klimaatzaak tegen de staat’, Urgenda, www.urgenda.nl (klik op Themas klik op Klimaatzaak)
25 Rb Den Haag, 24 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7145
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2.3 Na-onaal energiebeleid
Om meer informatie te verkrijgen over het Nederlandse energiebeleid en de ambities,
doelstellingen en strategieën van de Rijksoverheid, kunnen de volgende documenten
worden geraadpleegd:
•

Het Energieakkoord voor duurzame groei

•

Het Energierapport - Transitie naar Duurzaam

•

De Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening

Voorts kan men meer informatie verkrijgen over de ambities en strategieën, die gelden
op provinciaal of regionaal niveau, uit de volgende documenten:
•

De Energieagenda Zuid-Holland – Watt Anders

•

De Energiestrategie Midden-Holland

•

Het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025

In het onderzoeksrapport zal alleen het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 (zie
paragraaf 2.4) van de gemeente Alphen aan den Rijn aan de orde komen.
Hierbij zijn de belangrijkste doelstellingen van de gemeente in kaart gebracht.
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2.4 Ac-eprogramma Duurzaamheid 2017-2020
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in het Actieprogramma Duurzaamheid
2017-2020 haar ambities en actiepunten omtrent duurzaamheid, energie en klimaat
opgenomen.26 De volgende ambities omtrent energie komen onder andere in het
actieprogramma naar voren:
•

De gemeente wil in 2050 energie- en CO2-neutraal zijn en geen gebruik maken van
fossiele brandstoffen;

•

De gemeente wil een gemiddelde energiebesparing van 1.5% per jaar voor de
gebouwde omgeving hebben;

•

De gemeente wil 14% duurzame energie hebben in 2020;

•

De gemeente wil in 2020 50% meer aansluitingen op zonne-energie, ten opzichte van
het aantal aansluitingen in 2016;27

•

De gemeente wil dat bestaande woningen, bij gaan dragen aan de ambities omtrent
energiebesparing en het opwekken van duurzame energie;

•

In 2018 wil de gemeente dat alle nieuwe plannen aardgasvrij, energieneutraal en
afgestemd zijn op de leefomgeving;

•

De gemeente wil ook woningcoöperaties ondersteunen bij de realisatie van
prestatieafspraken. Het doel is om in 2020 sociale huurwoningen te voorzien van het
energielabel B en om 80% van de particuliere huurwoningen te voorzien van
minimaal energielabel C;28

•

De gemeente streeft er naar om in 2030 een klimaatbestendige gemeente te zijn, die
bestendig is tegen overstromingen, wateroverlast, verdroging en bodemdaling.29

26 ‘Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020’, Gemeente Alphen aan den Rijn, www.alphenaandenrijn.nl

(zoek op Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020)
27 ‘Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020’, Gemeente Alphen aan den Rijn, p. 15

www.alphenaandenrijn.nl (zoek op Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020)
28 Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020’, Gemeente Alphen aan den Rijn, p. 17

www.alphenaandenrijn.nl (zoek op Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020)
29 Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020’, Gemeente Alphen aan den Rijn, p. 23

www.alphenaandenrijn.nl (zoek op Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020)
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2.5 Het alterna-ef voor aardgas in Alphen aan den Rijn
Dat de gemeente Alphen aan den Rijn zich bezighoudt met het verduurzamen van haar
leefomgeving, blijkt ook wel uit een onderzoek dat is gedaan voor de gemeente.
Er is een onderzoek verricht door de Omgevingsdienst Midden-Holland, Merosch en CE
Delft. Zij hebben onderzocht welke technieken kunnen voorzien in de warmtevraag van
de gebouwde omgeving in 2050. Tevens is onderzocht wat het beste alternatief voor
aardgas is. Dit onderzoek werd uitgevoerd voor zes gemeenten, waaronder de gemeente
Alphen aan den Rijn. In dit onderzoek zijn verschillende onderdelen betrokken. Zo werd
er gekeken naar de maatschappelijke afwegingen en de geografische beperkingen. Ook is
er gekeken naar de kosten en wie wat zou moeten betalen. Uit dit onderzoek is naar
voren gekomen dat all-electric woningen of warmtenetten de beste opties voor de zes
gemeenten zijn. De kosten voor warmtenetten zitten in de ondergrondse infrastructuur
en bij all-electric woningen in de aanpassingen van een woning.30
Een all-electric woning is een woning die volledig op elektriciteit draait: Er wordt geen
gas maar uitsluitend elektriciteit gebruikt. Bij een all-electric woning wordt er gebruik
gemaakt van een volledig elektrische warmtepomp.31 Deze kan een cv-ketel vervangen.
Een warmtepomp is echter alleen effectief als een huis zeer goed geïsoleerd is.32
Door het gebruik van een volledig elektrische warmtepomp daalt de CO2-uitstoot in
vergelijking met het gebruik van een cv-ketel tussen de 40 en 50 procent.33 De kosten
van een volledig elektrische warmtepomp zijn aanzienlijk. Prijzen beginnen vanaf 6.500
euro per woning, waarbij de aanleg van een zwaardere stroomaansluiting en het
aanpassen van de groepenkast is meegerekend.34

30 ‘Warmteanalyse ODMH’, Merosch, www.merosch.nl (klik op Projecten klik op Wetsanalyse ODMH)
31 ‘All-electric’, hier verwarmt, www.hierverwarmt.nl (klik op Oplossingen klik op Elektrische oplossingen klik op

All-electric)
32 ‘Goede isolatie als voorwaarde’, Milieucentraal, www.milieucentraal.nl (klik op Energie besparen klik op

Energiezuinig huis klik op Duurzaam en zuinig verwarmen klik op Volledige warmtepomp scrol naar Goede
isolatie als voorwaarde)
33 ‘Volledige warmtepomp’, Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl (klik op Energie besparen klik op

Energiezuinig huis klik op Duurzaam en zuinig verwarmen klik op Volledige warmtepomp)
34 ‘Prijs en subsidie volledige warmtepomp’, Milieu Centraal, www.milieucentraal.nl (klik op Energie besparen

klik op Energiezuinig huis klik op Duurzaam en zuinig verwarmen klik op Volledige warmtepomp scrol naar Prijs
en subsidie volledige warmtepomp)
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Hoofdstuk 3: Juridisch kader
Binnen het juridisch kader zijn wetsartikelen omtrent energie en knelpunten omtrent
energietransitie binnen de huidige wet- en regelgeving onderzocht. Daarnaast is
onderzocht welke mogelijkheden de Omgevingswet biedt om de energietransitie te
bevorderen.

3.1 Welke na-onale wet- en regelgeving geldt er omtrent energietransi-e ?
3.1.1 De Elektriciteitswet 1998
In deze wet staan de regels omtrent de productie, het transport en levering van
elektriciteit vastgelegd. In deze paragraaf worden de knelpunten van de Elektriciteitswet
in kaart gebracht en er wordt besproken welke ruimte er op dit moment is om de
energietransitie te bevorderen.

3.1.1.1 De knelpunten
Meldingsplicht (Artikel 68 Elektriciteitswet)
Zowel producenten als leveranciers hebben de taak om te zorgen dat elektriciteit op een
efficiënte en een milieubewuste manier wordt geproduceerd en gebruikt. Iedere
producent of leverancier die gemiddeld 10 GWh of meer levert heeft een meldingsplicht.
Zij moeten één keer in de twee jaar melden op welke wijze zij de eerder genoemde taak
hebben uitgevoerd. In dit artikel staat niet vermeld hoe zij uitvoering dienen te geven
aan deze taak. Dit artikel biedt ruimte aan leveranciers en producenten om zelf invulling
te geven aan deze taak. Hierdoor is het produceren van elektriciteit op een
milieubewuste manier, moeilijk af te dwingen.
Gemeenteraad niet bevoegd (Artikel 83 Elektriciteitswet)
De Provinciale Staten en de gemeenteraad mogen geen regels vastleggen omtrent het
opwekken, transporteren en het leveren van elektriciteit in het belang van de
energievoorziening. Deze bepaling is opgenomen in de Elektriciteitswet zodat voorkomen
wordt dat de liberalisering die de wet beoogt, door bijvoorbeeld een verordening,
ongedaan gemaakt zou kunnen worden.35 Dit wetsartikel beperkt de bevordering van de
energietransitie.

35 D. van Tilborg & E.W.J. de Groot, ‘Gebiedsontwikkeling, grondexploitatie, duurzaamheid en

energievoorziening’, ontwikkelingen, mogelijkheden en beperkingen door de komst van de Wro en de
Warmtewet’, BR 2009/188, afl. 12, p. 2
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3.1.1.2 Ruimte voor energietransi-e
Experimenten (Artikel 7a Elektriciteitswet 1998)
In bovengenoemd wetsartikel is vastgelegd dat er in bepaalde gevallen (experimenten)
kan worden afgeweken van de regels die zijn vastgelegd in de Elektriciteitswet. Dit kan
door middel van een AMvB. Een afwijking van de wet is toegestaan indien het experiment
bijdraagt aan de productie, transport en levering van lokaal opgewekte duurzame
elektriciteit en financieel verantwoord kan worden door de overheid. In een AMvB dient
te worden opgenomen welke afwijkingen van de wet zijn toegestaan, voor welke
categorieën en omvang afnemers de afwijkingen gelden, de maximale toegestane
tijdsduur van de afwijking, het aantal situaties waarin de afwijking is toegestaan en de
manier waarop de afwijking overeenkomt met haar doel. Dit artikel biedt zeker ruimte
voor energietransitie, aangezien er mag worden afgeweken van bijna alle regels in de
Elektriciteitswet. Wel zijn er beperkingen aan dit artikel. Zo moet het experiment
financieel verantwoord kunnen worden door de overheid en dienen de afwijkingen die zijn
toegestaan in een AMvB te worden opgenomen. Gemeenten mogen op dit moment alleen
afwijken van de nationale wet- en regelgeving omtrent elektriciteit, indien een AMvB de
uitzondering benoemt. Verder moet artikel 2.4 van de Crisis- en Herstelwet worden
geraadpleegd. In dit artikel is opgenomen dat een afwijking van de Elektriciteitswet
alleen is toegestaan indien deze bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en het
geloofwaardig wordt geacht dat deze bijdraagt aan duurzaamheid en het tegengaan van
de economische crisis. Het experiment is niet toegestaan indien deze invloed heeft op het
rendement energiebelasting. 36
Realisatienorm windenergie (Artikel 9e Elektriciteitswet)
De Provinciale Staten mogen bij de aanleg of uitbreiding van een windenergieproject
gronden aanwijzen en een provinciaal inpassingsplan opstellen. Het gaat hier om
windmolenprojecten die tussen de 5 en 100 MW aan windenergie leveren.
De gemeenteraad is daardoor de komende tien jaar niet bevoegd om een
bestemmingsplan voor deze aangewezen gronden vast te stellen. De Provinciale Staten
zijn zelfs verplicht om een provinciaal inpassingsplan op te stellen indien een producent
een voornemen heeft tot aanleg of uitbreiding van een windenergieproject. Een
voorwaarde daarvoor is dat de gemeente de aanvraag van de producent om het
bestemmingsplan vast te stellen of te wijzigen heeft afgewezen. De minister stelt een
minimum realisatienorm windenergie per provincie vast, door middel van een AMvB.
Volgens lid 5 van het artikel geldt de verplichting voor de Provinciale Staten niet als zij
voldaan hebben aan de minimum realisatienorm die bij AMvB is vastgesteld. Er is geen
minimum realisatienorm bij AMvB vastgesteld voor de provincie Zuid-Holland. Volgens

36 ‘Artikel 7a Elektriciteitswet 1998, het experiment’. Dirkzwager advocaten & notarissen 2 april 2013,

www.dirkzwager.nl (zoek op artikel 7a elektriciteitswet 1998, het experiment )
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jurisprudentie geldt deze verplichting voor de Provinciale Staten ook, indien er geen
minimum realisatienorm is vastgesteld. De minimum realisatienorm is namelijk geen
voorwaarde voor de verplichting. Het zou zelfs een mogelijke beperking kunnen zijn.
Een voorwaarde die de Raad van State stelt aan het uitvoeren van de verplichting, is dat
de Provinciale Staten een goede belangenafweging dienen te maken, waardoor de
beslissing past bij een goede ruimtelijke ordening. Als de Provinciale Staten tot de
conclusie zou komen dat de gronden, waar een producent zijn project wil realiseren, niet
geschikt zijn, dan moet een alternatieve locatie voor uitvoering van het
windenergieproject worden gevonden en daar een inpassingsplan voor worden
opgesteld.37
Duurzame maatregelen netbeheerder (Artikel 16 lid 1 sub c Elektriciteitswet)
In dit artikel staan de taken van de netbeheerder. Een belangrijke taak is dat de
netbeheerder maatregelen betreffende duurzame elektriciteit, energiebesparing of
decentrale elektriciteitsproductie in overweging neemt. Dit artikel draagt bij aan de
bevordering van energietransitie, omdat de netbeheerder verplicht is te kijken naar
duurzame alternatieven.
Afweging elektriciteitsnet of gastransportnet/warmtenet (Artikel 20
Elektriciteitsnet en het Besluit aanleg energie-infrastructuur)
Door middel van een AMvB kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop een
afweging wordt gemaakt betreffende de aanleg van een energienet. Hierbij dient ‘het
belang van een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord
functionerende energiehuishouding’ te worden betrokken. Een AMvB afgeleid van dit
artikel is het Besluit aanleg energie-infrastructuur (BAEI). Dit besluit geldt voor projecten
die minstens 500 woningen omvatten. Door het BAEI heeft de gemeente twee opties.
De eerste optie is dat de gemeente het aanleggen van een elektriciteitsnet overlaat aan
de regionale netbeheerder. De tweede optie is dat de gemeente een openbare procedure
start. Deze opties zijn vastgelegd in artikel 3 en 5 van het BAEI. Bij de procedure bepaalt
de gemeente wie de energie-infrastructuur mag aanleggen en binnen welke termijn dit
dient te gebeuren. Doordat er bij de openbare procedures vaker meer waarde wordt
gehecht aan energiebesparing en een meer duurzame energievoorziening, zal de
gemeente bij concurrentie mogelijk meer duurzame opties voorgelegd krijgen.38
Toch is het BAEI niet een hulpmiddel om een duurzame energievoorziening te
bevorderen. Uit een evaluatie in 2003 en 2006 bleek dat het BAEI een beperkte bijdrage

37 RvS, 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1146
38 M. Singels e.a., BAEI : Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur: Evaluatieonderzoek, CE Delft 2003, p. 14
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levert aan de realisatie van duurzame energievoorzieningen. 39 Dit komt omdat er in de
praktijk weinig concurrentie is en een openbare procedure hoge kosten en een lange
doorlooptijd met zich kan brengen. Verder is het BAEI voornamelijk gericht op de
energie-infrastructuur en minder gericht op de milieukwaliteit, terwijl de milieukwaliteit
essentieel is voor een duurzame energievoorziening.40
Keuze eindafnemers (Artikel 95l Elektriciteitswet)
Leveranciers moeten minstens één keer per jaar het aanbod van energiebronnen aan hun
eindafnemers melden. Zij dienen hierbij de milieugevolgen van hun energiebronnen te
vermelden. Eindafnemers dienen hun keuze binnen een bepaalde termijn door te geven
aan de leverancier. Indien zij dit niet doen, maakt de leverancier een keuze voor hen. De
vraag is echter of eindafnemers zich bewust zijn van het belang om voor een duurzame
energiebron te kiezen.

39 E. Koning e.a., Evaluatie doeltreffendheid en effecten van Het besluit aanleg energie-infrastructuur, B&A

Groep 2006, p. 6-7
40 M. Singels e.a., BAEI : Besluit Aanleg Energie-Infrastructuur: Evaluatieonderzoek, CE Delft 2003, p. 1
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3.1.2 De Gaswet
In deze wet staan de regels omtrent het transport en levering van gas vastgelegd.
Tevens geeft de Gaswet uitvoering aan de richtlijn 98/30/EG van de Europese Unie.
In deze paragraaf worden de knelpunten van de Gaswet in kaart gebracht en er wordt
besproken welke ruimte er op dit moment is om de energietransitie te bevorderen.

3.1.2.1 De knelpunten
Gasaansluitplicht (Artikel 10 lid 6 Gaswet)
In artikel 10 lid 6 van de Gaswet is de gasaansluitplicht opgenomen. Dit houdt in dat als
iemand verzoekt om een gasaansluiting, de netbeheerder verplicht is de verzoeker aan te
sluiten. Door deze verplichting kunnen de netbeheerders niet anders dan gasnetten
aanleggen en nieuwe woningen hierop aansluiten. Door deze wet worden er nog steeds
gasnetten aangelegd, terwijl het de energietransitie belemmert en schade toebrengt aan
het milieu.41 Deze verplichting zal per 1 juli 2018 vervallen door de Wet Voortgang
Energietransitie (VET), lees daarover meer in paragraaf 3.1.3.42

3.1.2.2 Ruimte voor energietransi-e
Ruimte voor experimenten (Artikel 1i Gaswet)
Volgens bovengenoemd wetsartikel mag er bij AMvB worden afgeweken van de Gaswet,
door middel van een experiment. Een voorwaarde is dat het gaat om een duurzaam
decentraal experiment. Een afwijking van deze wet is alleen toegestaan, mits het
experiment bijdraagt aan ontwikkelingen op het gebied van duurzame decentrale
productie en levering van gas en financieel verantwoord kan worden door de overheid.
In de AMvB dienen regels te worden opgenomen die bepalen welke afwijkingen van de
Gaswet zijn toegestaan, voor welke categorieën en hoeveel afnemers de afwijkingen
gelden, hoe lang een experiment mag duren en op welke manier wordt vastgesteld of
een experiment aan haar doel voldoet. Dit artikel biedt in bepaalde mate ruimte voor
energietransitie.
Uitzondering gasaansluitplicht (Artikel 12b lid 1 sub f Gaswet juncto artikel 1.3
en 6.10 Bouwbesluit 2012)
Volgens artikel 12b lid 1 sub f van de Gaswet kan een gemeente binnen een bepaald
gebied de gasaansluitplicht voor netbeheerders laten vervallen. Dit is mogelijk wanneer
zich in dat gebied een warmtenet bevindt of gaat bevinden en dit warmtenet in een
warmteplan van de gemeente is opgenomen. Volgens artikel 1.1 lid 1 van het
Bouwbesluit 2012 is een warmteplan een besluit van de gemeenteraad. Een warmteplan
41 Kamerstuk II 2016/17, 34781, 3, p. 1 (MvT)
42 Stb. 2018, 129, p. 1
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gaat over de aanleg van een warmtenet in een bepaalde omgeving en is ten hoogste tien
jaar geldig. Indien de gemeente het warmteplan in stand wil houden, moet zij deze na
tien jaar opnieuw vaststellen.43 Het laatstgenoemde artikel stelt dat de gemeente alleen
een warmteplan kan opstellen indien er feitelijk een warmtenet aanwezig is of gepland
staat. Als er bij nieuwbouw geen warmtenet aanwezig is, kan de gemeente geen
warmteplan opstellen en daarmee een aansluiting op gas voorkomen.44
De artikel biedt dus beperkte ruimte om energietransitie te bevorderen.
Afweging gastransportnet of warmtenet/elektriciteitsnet (Artikel 39 Gaswet en
het Besluit aanleg energie-infrastructuur)
Artikel 39 van de Gaswet kan bijdragen aan energietransitie. Door middel van een AMvB
kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop een afweging wordt gemaakt
betreffende de aanleg van een energienet. Hierbij dient ‘het belang van een betrouwbaar,
duurzaam en doelmatig functionerende energiehuishouding’ te worden betrokken.
Een AMvB die afgeleid is van dit artikel is het BAEI, die in paragraaf 3.1.1.2 reeds aan
bod kwam.

3.1.3 Wet Voortgang Energietransi-e
Op 3 april 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie aangenomen. Deze wet heeft als
doel de energietransitie beter te faciliteren. De wet zorgt ervoor dat de gasaansluitplicht
per 1 juli 2018 vervalt, de taken van de netbeheerder kunnen worden uitgebreid en dat
er extra ruimte komt voor experimenten.45

43 Stedin, Position paper: Geen verplichting voor netbeheerders om nieuwbouwwoningen op aardgas aan te

sluiten, p. 7, geraadpleegd van www.stedin.net (zoek op Position paper: Geen verplichting voor netbeheerders
om nieuwbouwwoningen op aardgas aan te sluiten)
44 Stedin, Position paper: Geen verplichting voor netbeheerders om nieuwbouwwoningen op aardgas aan te

sluiten, p. 9, geraadpleegd van www.stedin.net (zoek op Position paper: Geen verplichting voor netbeheerders
om nieuwbouwwoningen op aardgas aan te sluiten)
45 ‘Wet VET aangenomen in Eerste Kamer’, GIS-Magazine 30 april 2018, www.gismagazine.nl (zoek op Wet VET

aangenomen in Eerste Kamer)
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3.1.4 De Warmtewet
In de Warmtewet staan regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers
vastgelegd. Het voornaamste doel van de Warmtewet is om consumenten te beschermen
en de zekerheid van de levering van warmte te waarborgen. In deze paragraaf worden de
knelpunten van de Warmtewet in kaart gebracht en er wordt besproken welke ruimte de
wetswijziging van de Warmtewet zal gaan bieden om energietransitie te bevorderen.

3.1.4.1 De knelpunten
Leveringszekerheid (Artikel 4 lid 1 Warmtewet)
In artikel 4 lid 1 van de Warmtewet is de leveringszekerheid gewaarborgd. In dit artikel
wordt de leverancier van warmte verplicht om te doen wat redelijkerwijs in zijn
vermogen ligt om afsluiting of onderbreking van de levering van warmte te voorkomen.
Een storing moet een leverancier zo snel mogelijk oplossen. De leverancier moet
voornamelijk een afsluiting voorkomen tussen 1 oktober en 1 april. Een afnemer kan een
schadevergoeding eisen indien de leverancier zich niet aan de leveringsverplichting
houdt. Deze bepaling belemmert de energietransitie, want een ondernemer die wil
investeren in duurzame alternatieven, riskeert een hoge schadevergoeding indien hij de
storing niet op korte termijn kan verhelpen. Dit kan het bestaan van zijn bedrijf in gevaar
brengen.46 Het verduurzamen van de warmtevoorziening is echter een belangrijk
onderdeel dat bijdraagt aan de energietransitie.47 Meer dan de helft van de energie die
we gebruiken in Nederland is energie om warmte op te wekken. Minister Kamp stelt in
een brief van 2 april 2015 aan de Tweede Kamer, dat hij veel mogelijkheden ziet met
warmte- en koudeopslag, geothermie, zonthermie, biomassa en warmtepompen.
De minister acht dat er nog veel gewonnen kan worden met
warmte die onbenut blijft.48 Hierbij kan gedacht worden aan
warmte die vrijkomt bij bijvoorbeeld industriële processen.
Door middel van een warmtenet, kan de warmte die vrijkomt
bij industriële processen gebruikt worden om water op te
warmen en naar een woonwijk te leiden.49
Zie figuur 1 ter illustratie.

Figuur 1 (Bron : Mr. S. Simonetti, 'Naar
een duurzame warmtevoorziening', MvV
2016, p. 194-202)

46 ‘Warmtewet: Averechts effect op innovatieve duurzaamheid’, Vaanster energie 14 juli 2015, vaanster.nl (klik

op Nieuws, ga naar pagina ‘2’ klik op Warmtewet: Averechts effect op innovatieve duurzaamheid’)
47 S. Simonetti, 'Naar een duurzame warmtevoorziening', MvV 2016, afl. 7-8, p. 194-202
48 Kamerstukken II 2014/15, 30196, 305, p. (brief van 2 april 2015, kenmerk DGETM-ED/15042827).

49 ‘Restwarmte’, hier verwarmt, www.hierverwarmt.nl (zoek op Warmtenetten)
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Een knelpunt omtrent restwarmte is de leveringszekerheid. Veel leveranciers van
restwarmte zijn vaak afhankelijk van bedrijven die restwarmte bezitten. Deze bedrijven
hebben niet het doel om de restwarmte te filteren en te verhandelen. Zij willen of kunnen
de leveringszekerheid die nodig is niet permanent garanderen. Indien een bedrijf zijn
activiteiten zou staken of zou besluiten uit een gebied te vertrekken, laat dit de afnemers
zonder warmte achter. Dit zorgt voor een onzeker aanbod van warmte.
Een mogelijke oplossing die de minister aandraagt is om een ‘open net’ met meerdere
warmteaanbieders te creëren. Hierdoor wordt de onzekerheid omtrent de
leveringszekerheid verkleind. Een open net is alleen mogelijk in omgevingen waar
genoeg verschillende warmteaanbieders zitten.50
Niet-meer-dan-anders-principe (Artikel 5 lid 2 Warmtewet)
Minister Kamp stelt in de eerdergenoemde brief dat hij wil dat er in de Warmtewet een
tariefregulering wordt opgenomen. Op dit moment zijn alleen de diensten van een
netbeheerder van gas en elektriciteit gebonden aan tarieven die wettelijk zijn
vastgesteld. De hoogte van deze tarieven wordt bepaald door de Autoriteit Consument &
Markt (ACM).51 Bij de levering van warmte geldt geen tariefregulering, maar een nietmeer-dan-anders-principe. Dit principe zorgt ervoor dat een afnemer van warmte nooit
meer betaalt dan wat hij bij een gelijk verbruik van warmte dat is opgewekt door gas,
zou moeten betalen. De ACM stelt de maximumtarieven voor warmteleveranciers vast.
Warmteleveranciers mogen niet meer in rekening brengen dan deze tarieven. Wel mogen
ze minder in rekening brengen.52 Hier constateert de minister een tweede knelpunt.
Er wordt bij restwarmteprojecten relatief weinig winst gemaakt. Dit komt doordat het
aanleggen van infrastructuur van een warmtenet vrij prijzig is en de inkomsten van een
warmteleverancier niet samenhangen met de feitelijke gemaakte kosten, maar
voortvloeien uit het niet-meer-dan-anders-principe. De inkomsten van een
warmteleverancier zijn daardoor beperkt. Anderzijds hoeft een warmteleverancier geen
energiebelasting af te dragen, maar mag dat wel weer via datzelfde principe in rekening
brengen. Dit zorgt er echter niet voor dat het percentage winst stijgt.

53

50 Kamerstukken II 2014/15, 30196, 305, p. 10 (brief van 2 april 2015, kenmerk DGETM-ED/15042827)
51 ‘Tariefregulering: waarom en hoe’, Autoriteit Consument & Mark, www.acm.nl (klik op Onderwerpen klik op

Energie klik op Netbeheerders klik op Tariefregulering: waarom en hoe)
52 ‘Warmtetarieven’, Autoriteit Consument & Mark, www.acm.nl (klik op Onderwerpen klik op Energie klik op

Energieleverancier klik op Levering van Warmte klik op Warmtetarieven)
53 Kamerstukken II 2014/15, 30196, 305, p. 11 (brief van 2 april 2015, kenmerk DGETM-ED/15042827), p. 11
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3.1.4.2 Ruimte voor energietransi-e
Wijziging van de Warmtewet
Op 6 maart 2018 is een wetsvoorstel die voorziet in wijzigingen van de Warmtewet
aangenomen. In dit wetsvoorstel zijn enkele bepalingen opgenomen om knelpunten in de
huidige wet weg te nemen.54 De wijzigingen in de Warmtewet dragen bij om de
energietransitie verder te bevorderen en vorm te geven. Deze wijzigingen zijn op zichzelf
niet voldoende: Ook de Gaswet en de Elektriciteitswet zullen gewijzigd moeten worden.
Daarnaast zal regelgeving op het domein van andere ministers, zoals bouwregelgeving
en ruimtelijke ordening, ervoor moeten zorgen dat verdere regelgeving over
besluitvorming omtrent duurzaamheid tot stand zal komen.55
Er wordt een nieuw artikel (Artikel 1b) opgenomen, waardoor er mag worden afgeweken
van de regels in de wet. Dit kan door middel van experimenten die gebruik maken van
hernieuwbare energie, energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot of doelmatig
gebruik van een warmtenet. Door een AMvB kan er ontheffing worden verleend voor
experimenten waarbij praktijkkennis wordt opgedaan over marktmodellen of
tariefreguleringssystematiek.56
Een andere wijziging van de wet is dat de regels omtrent storingen en de te betalen
schadevergoeding wordt aangepast. Bij een verstoring moet het volgens artikel 3a lid 1
sub a van de nieuwe Warmtewet gaan om een ‘ernstige storing in de levering van
warmte, waarvan de oorzaak gelegen is in het warmtenet van de leverancier of de
netbeheerder’. Indien de verstoring het gevolg is van overmacht of als de verstoring
minder dan 24 uur heeft geduurd en zich het afgelopen jaar geen andere storingen
hebben voorgedaan, dan hoeft de leverancier geen compensatie te betalen.57
Deze experimenten kunnen de energietransitie bevorderen en door de wijziging omtrent
de regels van storingen, zal er meer ruimte worden gecreëerd aan ondernemers die
willen investeren in duurzame alternatieven om warmte te leveren. Bij een storing waar
sprake is van overmacht heeft men geen recht op compensatie. De kans op schadeclaims
neemt daardoor af.
De wetswijzigingen van de Warmtewet zijn nog niet in werking getreden.

54 Kamerstukken II 2016/17, 34 723, 3, p. 2 (MvT)
55 Kamerstukken II 2016/17, 34 723, 3, p. 2-3 (MvT)
56 Kamerstuk I 2017/18, 34 723, A, p. 4-5
57 Kamerstuk I 2017/18, 34 723, A, p. 6
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3.1.5 De Crisis- en Herstelwet
De Crisis- en Herstelwet heeft betrekking op versnelde ontwikkeling en realisatie van
ruimtelijke en infrastructurele projecten en moet duurzame projecten bevorderen.
Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van experimenten.58 Het doel van de wet is om
ervoor te zorgen dat ruimtelijke en infrastructurele projecten beter van de grond komen
en de Nederlandse economie vooruit helpen. In de wet zijn daarom bepalingen
opgenomen die besluitvormings- en rechtsbeschermingsprocedures van projecten
versnellen.59
In hoofdstukken 1 en 2 van de Crisis- en Herstelwet zijn bepalingen opgenomen die de
bestuurlijke procedures voor een aantal bijzondere plannen en besluiten versnellen.
Het gaat hier met name om de beroepsprocedures. Artikel 1.6 van de Crisis- en
Herstelwet geeft aan dat de bestuursrechter bij specifieke projecten de versnelde
behandeling moet toepassen. De specifieke projecten zijn genoemd in bijlage I en II van
de Crisis- en Herstelwet. Uit bijlage I van de Crisis- en Herstelwet blijkt dat deze
beroepsprocedure mede van toepassing is bij ruimtelijke en infrastructurele projecten die
betrekking hebben op duurzame energie.
Op grond van artikel 2.4 van de Crisis- en Herstelwet kan worden afgeweken van huidige
wet- en regelgeving, waaronder bijna alle bepalingen van de Elektriciteitswet en de
Warmtewet. Dit gebeurt door middel van experimenten. Voorwaarde is dat een
experiment bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en het aannemelijk is dat het
uitvoeren van het experiment bijdraagt aan de bestrijding van de economische crisis en
duurzaamheid bevordert. De gemeente kan bijvoorbeeld een aanvraag indienen bij het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu om een ‘bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte’ op te stellen.60

58 ‘Chw stimuleert vernieuwende en duurzame projecten’, Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl (klik op

Onderwerpen klik op Omgevingswet klik op Crisis- en Herstelwet)
59 B. Marseille e.a., ‘De Crisis- en Herstelwet – Veel ambitie, nauwelijks effect’, NJB: 2015/2, afl. 1, p.1
60 C.M.P. Zegers & B. Weekers, ‘Anticiperen op de Omgevingswet’, BR 2016/49, afl. 1, p.1
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3.1.6 Overige na-onale wet- en regelgeving
Zoals al naar voren is gekomen in dit onderzoek, raakt de energietransitie veel
verschillende wetten. Hieronder zullen nog enkele bepalingen worden aangekaart, die
voor de gemeente op dit moment een belangrijke rol spelen bij de realisatie van
energietransitie.
Niet hogere eisen dan het Bouwbesluit 2012 (Artikel 122 van de Woningwet)
In dit artikel staat dat gemeenten geen privaatrechtelijke rechtshandelingen mogen
verrichten aangaande onderwerpen waarin een AMvB, als bedoeld in artikel 2 van de
Woningwet, is voorzien. Hieronder valt het Bouwbesluit 2012. De gemeente mag geen
privaatrechtelijke overeenkomst afspraken maken met projectontwikkelaars en daardoor
kan zij geen hogere duurzaamheidseisen aan nieuwbouw stellen. Dit artikel belemmert
de gemeente in de uitvoering van energietransitie.61
Ontheffing Bouwbesluit (Artikel 7 en 7a van de Woningwet)
In artikel 6.10 lid 2 van het Bouwbesluit 2012 staat de mogelijkheid om woningen aan te
sluiten op gas. Op basis van artikelen 7 en 7a van de Woningwet kan de gemeente hier
ontheffing voor vragen, mits dit in het kader van duurzaamheid is. Dit artikel zou de
energietransitie kunnen bevorderen, echter is de ontheffing gebonden aan een aantal
beperkingen. De aanvraag van ontheffing is een lang ingewikkeld proces en alleen
bedoeld voor projecten die ‘vernieuwend en opschaalbaar’ zijn. Deze ontheffing kan
alleen worden toegekend aan kleine projecten, waarbij het gaat om vijf tot vijfentwintig
bouwwerken.62

61 M.Y.C.L. de Wit, Duurzaamheidseisen bij (projectontwikkel)overeenkomsten, TO 2010, Afl. 4, p.129-132
62 Stedin, Position paper: Geen verplichting voor netbeheerders om nieuwbouwwoningen op aardgas aan te

sluiten, p. 9, geraadpleegd van www.stedin.net (zoek op Position paper: Geen verplichting voor netbeheerders
om nieuwbouwwoningen op aardgas aan te sluiten)
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3.2 Welke provinciale regelgeving geldt er omtrent energietransi-e?
De provinciale regelgeving is vastgelegd in de Verordening Ruimte 2014 en de Visie
Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland. Deze regelgeving speelt een rol bij de
ruimte die er op dit moment voor de gemeente is om aan energietransitie bij te dragen.
In deze paragraaf worden de knelpunten van de provinciale regelgeving in kaart gebracht
en besproken wordt hoe de provincie zich wil inzetten om over te gaan naar een energieefficiënte samenleving.

3.2.1 Verordening Ruimte 2014
Beperkte tot geen plek voor windmolens (Artikel 2.4.1 Verordening Ruimte
2014 van de provincie Zuid-Holland)
In een kaart van de provincie Zuid-Holland zijn locaties opgenomen waar windmolens
mogen worden geplaatst (zie bijlage 1, figuur 3). Zichtbaar op deze kaart is dat de
aangewezen locaties, zeer weinig ruimte bieden voor de plaatsing van windmolens.
In het Groene Hart (zie bijlage 1, figuur 2) biedt de provincie helemaal geen ruimte om
windenergie op te wekken. In artikel 2.4.1 lid 3 van de verordening staat een
afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor kleine en middelgrote windmolens met een
maximale ashoogte van 45 meter. Deze windmolens kunnen via een bestemmingsplan
worden toegelaten op een locatie binnen de stedelijke agglomeratie, de regionale kernen
en het gastuinbouwgebied Westland-Oostland (zie bijlage 1, figuur 3). De gemeente
moet beoordelen of de plaatsing van de kleine en middelgrote windmolens mogelijk is en
binnen het provinciale beleid voor ruimtelijke kwaliteit past. De provincie kan dan nog
wel een zienswijze indienen. Deze afwijkingsbepaling heeft zijn beperkingen, zo staat in
lid 3 vermeld dat deze afwijkingsmogelijkheid alleen toegestaan is ‘voor zover dat
passend is bij de lokale situatie’.
In de toelichting van artikel 2.4.1 van de verordening geeft de provincie aan dat het
bieden van ruimtelijke mogelijkheden voor windenergie van groot belang is voor een
duurzame energievoorziening. Echter, geeft de provincie ook aan dat de huidige
windmolens veel groter zijn dan tien jaar geleden en daarmee een grote invloed hebben
op het landschap. De provincie maakt daarom een afweging tussen windenergie en
voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit, waarbij de landschappelijke
kwaliteiten centraal staan in het ruimtelijk beleid. Het plaatsen van windmolens buiten de
aangewezen locaties is niet toegestaan. Verder staat in de toelichting van artikel 2.4.1
van de verordening dat de provincie met het Rijk heeft afgesproken om in 2020 een
vermogen van 735,5 MW aan windenergie op land te hebben. Op dit moment levert de
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provincie Zuid-Holland echter nog maar 350 MW vermogen aan windenergie.63

63 ‘Windkaart geeft inzicht in ontwikkeling windparken Zuid-Holland’, Provincie Zuid-Holland 25 april 2018,

www.zuid-holland.nl (klik op Onderwerpen klik op Energie klik op Windenergie scroll naar Nieuws klik op
Windkaart geeft inzicht in ontwikkeling windparken Zuid-Holland)
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3.2.2 Visie Ruimte en Mobiliteit
De Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland betreft een structuurvisie in
de zin van artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening. In deze structuurvisie stelt de
provincie een transitie te willen maken naar een energie-efficiënte samenleving, waarbij
deze in de toekomst voornamelijk wordt voorzien van duurzame energie.
De provincie stelt hierbij drie doelen centraal:
1. Het bevorderen van de totale hoeveelheid duurzaam opgewekte energie;
2. Het verminderen van het energieverbruik;
3. Forse vermindering van de CO2-uitstoot.
De provincie stuurt voornamelijk aan op de laatste twee doelen. Daarnaast koppelt de
provincie de opgaven omtrent energie veelvuldig aan andere opgaven met betrekking tot
ruimte, water, economie, milieu, bodem en mobiliteit.64 Energiebesparing is volgens de
provincie in veel gevallen de voordeligste manier om CO2-uitstoot te verminderen.
Op een integrale manier werkt de provincie aan het bevorderen van de energietransitie,
waarbij er vijf hoofdthema’s zijn: warmte, wind, zon, energie-efficiëntie en mobiliteit.
Zo werkt de provincie bijvoorbeeld aan een ‘bovenregionaal’ warmtenet, waarbij zij zich
samen met andere initiatiefnemers en overheden inzet om stadsverwarmingsnetten te
vergroten naar een geïntegreerd warmtenet voor de gehele Zuidelijke Randstad.65
Om haar duurzaamheidsambities te behalen, wil de provincie inzetten op
energiebesparing in bestaand stedelijk gebied. Denk hierbij aan renovatie van woningen,
de herstructurering van bedrijventerreinen en glastuinbouw. Daarnaast zal de provincie
haar provinciale instrument van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving beter gaan
inzetten zodat bedrijven de nodige energiebesparende maatregelen gaan treffen.
Bedrijven zijn namelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die zij
binnen vijf jaar terug kunnen verdienen. Dit is ook vastgelegd in artikel 2.15 lid 1 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Let op: Het gaat hier om bedrijven die minstens 50.000
kWh stroom en 25.000 m³ gas verbruiken. Bedrijven die minder verbruiken zijn in lid 5
uitgezonderd. Daarnaast zal de provincie ook andere maatregelen treffen, door EU-beleid
te volgen. Zo bepaalt de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings
Directive), dat vanaf 31 december 2020 nieuwe gebouwen in de Europese Unie bijna
geen energie mogen verbruiken en een aanzienlijk groot deel van de energie uit
hernieuwbare bronnen moet komen. De provincie ziet nieuwbouwlocaties als de kans om
dit Europese doel te realiseren.66

64 Provincie Zuid-Holland, ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’, 20 december 2017, p. 71-72
65 Provincie Zuid-Holland, ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’, 20 december 2017, p. 86-88
66 Provincie Zuid-Holland, ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’, 20 december 2017, p. 89-90
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Wat betreft zonnevelden, is de provincie terughoudend. Zonnevelden ziet zij als ‘een
vorm van enkelvoudig ruimtegebruik’, dit omdat ze andere functies van de ruimte zo
goed als uitsluiten. Volgens de provincie zorgen zonnevelden voor een verandering in het
landschap, dan wel aanpassing daarvan. De provincie vindt de openheid van de
onbebouwde ruimte een zeldzaam en belangrijk gegeven, waardoor zij een
terughoudende benadering heeft tegenover zonnevelden in open gebieden. Daar
tegenover heeft zij een stimulerende benadering voor de bebouwde ruimte.67 Met een
stimulerende benadering doelt de provincie op het bieden van experimenteerruimte voor
zonne-initiatieven. De voorkeur van de provincie gaat uit naar initiatieven waarvan de
locatie nog niet precies bepaald is en waarvan de locatie in de toekomst een andere
functie zal krijgen. Opvallend is dat dit laatste niet veel ruimte zal bieden om bij te
dragen aan energietransitie. De provincie ziet zonnevelden als iets tijdelijks en heeft ze
liever niet, omdat zonnevelden het landschap beïnvloeden. 68

67 Provincie Zuid-Holland, ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’, 20 december 2017, p. 89
68 Provincie Zuid-Holland, ‘Visie Ruimte en Mobiliteit’, 20 december 2017, p. 89
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3.3 Welke veranderingen brengt de nieuwe Omgevingswet met zich mee?
Op dit moment is het omgevingsrecht verspreid over tientallen wetten en honderden
AMvB’s en ministeriële regelingen, waarbij het omgevingsrecht vele afstemmings- en
coördinatieregelingen kent. Het huidige omgevingsrecht is zeer complex en richt zich in
sterke mate op zekerheid en te weinig op duurzame groei en ontwikkeling.
De Omgevingswet voegt veel van de huidige wetten samen tot één wet met een
samenhangend systeem van planning, besluitvorming en procedures. De wet zal worden
aangevuld met bijbehorende AMvB’s en ministeriële regelingen.69

3.3.1 Weeen die opgaan in de Omgevingswet
De Omgevingswet neemt alle wetten op die te maken hebben met de fysieke
leefomgeving. Zie bijlage 2 voor een schematisch overzicht van wetten die geheel of
gedeeltelijk zullen worden opgenomen in de Omgevingswet. Toelichting omtrent de
wetten die aan bod zijn gekomen in dit onderzoek: Alleen de Crisis- en Herstelwet zal in
zijn geheel opgaan in de Omgevingswet en de Woningwet voor een groot gedeelte.
De Elektriciteitswet 1998, Warmtewet en Gaswet zullen niet opgenomen worden in deze
wet.70

3.3.2 Verbeterdoelen
De Omgevingswet heeft verder vier verbeterdoelen geformuleerd:
1. De Omgevingswet moet de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het
gebruiksgemak van het omgevingsrecht doen toenemen;
2. De Omgevingswet moet een samenhangend systeem van de fysieke leefomgeving,
beleid, besluitvorming en regelgeving realiseren en de benadering van die onderdelen
bewerkstelligen;
3. De Omgevingswet moet de bestuurlijke afwegingsruimte vergroten. Dit doet de wet
door de te bereiken doelen voor de fysieke leefomgeving, een flexibele en actieve
aanpak te bieden;

69 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 6

70 Ministerie van Milieu en Infrastructuur, ‘Factsheet: Omgevingswet - Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen

van kwaliteit.’, 17 juni 2014, p. 2. Geraadpleegd van www.rijksoverheid.nl (klik op Onderwerpen klik op
Omgevingswet klik op Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger scrol naar Documenten klik
op IenM Factsheet Omgevingswet)
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4. De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de besluitvorming over projecten in de
fysieke leefomgeving versneld en verbeterd wordt.71

3.3.3 Zes kerninstrumenten
Verder kent de Omgevingswet zes kerninstrumenten:
•

De omgevingsvisie;

•

Het programma;

•

Decentrale regelgeving waaronder het omgevingsplan van de gemeente en
de omgevingsverordening van de provincie;

•

Algemene rijksregels;

•

De omgevingsvergunning;

•

Het projectbesluit.72
In deze paragraaf zal besproken worden wat elk instrument precies inhoudt. De
omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan zullen uitvoeriger worden
besproken omdat dit belangrijke instrumenten zijn voor de gemeente bij het
bevorderen van de energietransitie. Lees hierover meer in paragraaf 3.4.
Omgevingsvisie
Op zowel Rijksniveau, provinciaal niveau als gemeentelijk niveau is er een
verplichting om een omgevingsvisie op te stellen. Dit is vastgelegd in artikel 3.1
van de Omgevingswet. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisie van de Wet
ruimtelijke ordening. Volgens de Memorie van Toelichting is de omgevingsvisie een
integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan over ontwikkelingen die hij
noodzakelijk en wenselijk acht in zijn fysieke leefomgeving. 73 Volgens artikel 1.2
lid 2 van de Omgevingswet is de fysieke leefomgeving tenminste: bouwwerken,
infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur,
cultureel erfgoed en werelderfgoed. De omgevingsvisie bindt alleen het
bestuursorgaan die het document heeft opgesteld. Daarnaast richt de

71 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 6

72 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 7
73 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 51 (MvT)
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omgevingsvisie zich op alle relevante aspecten van de fysieke leefomgeving als
geheel.74
De omgevingsvisie vervangt de huidige structuurvisies en belangrijke delen van nationale
en provinciale waterplannen, de natuurvisie, verkeers- en vervoerplannen en
milieubeleidsplannen.75 Er is één voorwaarde die de wetgever stelt aan de
omgevingsvisie en dat is dat de omgevingsvisie integraal moet zijn. De omgevingsvisie
betreft namelijk ‘een politiekbestuurlijk document dat het beleid voor de fysieke
leefomgeving integraal omschrijft’.76 Integraal betekent dat de omgevingsvisie verband
houdt met alle terreinen van de fysieke leefomgeving en een samenhangend geheel moet
zijn op strategisch niveau. Zo kan een omgevingsvisie een samenhangend beleid vormen
waarbij juridische, financiële of andere middelen kunnen worden ingezet, om de
vastgelegde doelen in de omgevingsvisie te behalen.77 Bestuursorganen krijgen van de
wetgever veel vrijheid om hun omgevingsvisie vorm te geven. De wetgever heeft geen
inhouds- of vormvereisten voor omgevingsvisies in de Omgevingswet vastgelegd.
Dit houdt niet in dat bestuursorganen geen rekening hoeven te houden met de
omgevingsvisies van andere bestuursorganen. Door het zorgvuldigheids- en
motiveringsbeginsel worden bestuursorganen gedwongen om hier rekening mee te
houden.78
Programma’ s
Volgens artikel 3.4 van de Omgevingswet kunnen gemeenten, waterschappen,
gedeputeerde staten of een minister die er belang bij heeft, een programma opstellen.
In een programma stelt het bestuursorgaan maatregelen op voor een bepaald onderdeel
van de leefomgeving of een bepaald gebied. Een programma is uitvoeringsgericht, dit
houdt in dat een programma duidelijke uitvoering geeft aan beleidsdoelen middels
maatregelen binnen een bepaalde sector of gebied.79 In artikel 3.5 van de Omgevingswet
staat vermeld dat een programma een uitwerking moet bevatten van het beleid dat ten
uitvoer moet worden gebracht. Het beleid moet zich richten op de ontwikkeling, het
gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving.
Tevens moet een programma maatregelen omvatten om aan één of meerdere
omgevingswaarden te voldoen of een doelstelling voor de fysieke leefomgeving te
74 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 51 (MvT)
75 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 51 (MvT)
76 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 114 (MvT)
77 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 114 (MvT)
78 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 11
79 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 13
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bereiken. De samenhang tussen de verschillende domeinen wordt bereikt door
afstemming en coördinatie. Er zal echter geen volledige samenhang zijn, dit komt omdat
ieder beleidsterrein zijn eigen eigenschappen heeft.80 Een bestuursorgaan krijgt van de
wetgever een discretionaire bevoegdheid om naar behoefte een programma op te stellen
voor een bepaald onderdeel van de fysieke leefomgeving. Dit is af te leiden uit de ‘kanbepaling’ van artikel 3.4 van de Omgevingswet. Hierdoor kan een programma worden
opgesteld voor doelen die op lokaal niveau gewenst zijn.81 Toch zijn er programma’s die
verplicht zijn, deze staan vermeld in paragraaf 3.2.2 van de Omgevingswet. Zo kan een
verplicht programma afgeleid zijn van een Europese richtlijn. Tevens kan een programma
verplicht zijn indien er een dreigende overschrijding van een omgevingswaarde is.
Een programma bindt alleen het bestuursorgaan die het programma heeft opgesteld.82
De Omgevingsverordening
Krachtens artikel 2.6 van de Omgevingswet moeten de provinciale staten één
omgevingsverordening met regels over de fysieke leefomgeving opstellen voor het
complete grondgebied van de provincie. De omgevingsverordening kent verder drie
categorieën regels. De eerste categorie zijn algemene regels en vergunningstelsels, deze
categorie richt zich tot burgers en bedrijven. De tweede categorie regels zijn
omgevingswaarden en beoordelingsregels voor vergunningaanvragen, deze categorie
richt zich tot het uitvoerend bestuur en de laatste categorie zijn instructieregels over de
uitoefening van taken en bevoegdheden door onder andere gemeenten.83
De instructieregels zijn voor de gemeente van belang. In de instructieregels wordt een
soort algemene regel omschreven hoe de gemeente een bepaalde taak of bevoegdheid
moet uitoefenen. Instructieregels richten zich op de inhoud, toelichting of motivering van
een besluit dat gemeente op grond van de Omgevingswet neemt.84 In artikel 2.23 van de
Omgevingswet is opgenomen omtrent welke besluiten de provincie instructieregels kan
opstellen.
Het Omgevingsplan
Krachtens artikel 2.4 van de Omgevingswet moet de gemeenteraad één omgevingsplan
met regels over de fysieke leefomgeving opstellen voor het complete grondgebied van de
gemeente. Het doel van het omgevingsplan is om alle regels per gemeente te bundelen

80 Kamerstukken II 2013/2014, 33 962, 3, p. 117 (MvT)
81 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 14
82 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 121-122 (MvT)
83 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 94 (MvT)
84 Wat is een instructieregel?’, Aan de slag met de Omgevingswet, aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik op

Wetsinstrumenten klik op Instructieregel)
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in één regeling, om het zo toegankelijker en overzichtelijker te maken.85
Het omgevingsplan omvat regels die krachtens de Omgevingswet worden gesteld, maar
ook regels over de fysieke leefomgeving die de Gemeentewet stelt.86 In de
Omgevingswet is bepaald dat de gemeente in haar omgevingsplan een evenwichtige
toedeling van functies aan haar locaties opneemt en regels die daarvoor nodig zijn.
Dit is vastgelegd in artikel 4.2 lid 1 van de Omgevingswet. Daarnaast kan de gemeente
krachtens artikel 4.1 lid 1 van de Omgevingswet regels stellen omtrent activiteiten die
(mogelijke) gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Deze bevoegdheid heeft de
gemeente niet, als de activiteiten al geregeld zijn in een AMvB of
omgevingsverordening.87 Het omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen
en de beheersverordeningen van de Wet ruimtelijke ordening. Door het omgevingsplan
kan de gemeente de fysieke leefomgeving globaler en flexibeler inrichten dan bij
bestemmingsplannen. Hierdoor geeft het omgevingsplan ruimte voor initiatieven binnen
de kaders van de wet.88 De wetgever heeft bewust gekozen om ‘functies’ aan ‘locaties’
toe te kennen en niet meer ‘bestemmingen’ aan ‘gronden’, dit moet ervoor zorgen dat de
Omgevingswet effectief zal werken. Zo zal het begrip ‘goede ruimtelijke ordening’ uit de
Wet ruimtelijke ordening, in de Omgevingswet vervangen worden door ‘een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties’.89 Bij ‘toedeling van functies aan locaties’ kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de functies ‘wonen’ of ‘bedrijven’, waarbij de gemeente
dan aan de functie ‘wonen’ een regel omtrent de maximale bouwhoogte kan verbinden.
Maar ook kan de gemeente een cultuurhistorisch bouwwerk dat zij tegen sloop wil
beschermen, de functie ‘gemeentelijk monument’ geven en daaraan weer een regel te
verbinden dat het gebouw niet gesloopt mag worden.90 Krachtens artikel 4.17 van de
Omgevingswet moet de gemeente haar omgevingsplan aanpassen indien zij een
omgevingsvergunning heeft verleend voor een onafgebroken afwijkactiviteit, waaraan
geen termijn is verbonden. Dit moet zij binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van
de omgevingsvergunning, verwerken in haar omgevingsplan. Indien de
omgevingsvergunning voor bepaalde tijd is verleend geldt deze verplichting niet.
85 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 87 (MvT)
86 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 87 (MvT)
87 ‘Wat is een omgevingsplan?’, Aan de slag met de Omgevingswet, aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik op

Wetsinstrumenten klik op Instrumenten gemeente klik op Omgevingsplan klik op Wat is een omgevingsplan?)
88 ‘Omgevingsplan: Wat verandert er?’, Aan de slag met de Omgevingswet, aandeslagmetdeomgevingswet.nl
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89 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 139 (MvT)
90 ‘Wat moet de gemeente verplicht in het omgevingsplan regelen?’, Aan de slag met de Omgevingswet,

aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik op Wetsinstrumenten klik op Instrumenten gemeente klik op
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Gedacht kan worden aan een omgevingsvergunning die verleend is voor het bouwen van
een woning op een locatie waaraan een agrarische functie is toegedeeld. Regels in een
omgevingsplan keuren dit niet goed. In dit geval dient een gemeente het omgevingsplan
op zo een manier aan te passen dat de woning op die locatie wordt toegestaan.91
In een omgevingsplan kunnen bijvoorbeeld maatwerkvoorschriften, maatwerkregels en
omgevingswaarden worden opgenomen. Lees hieronder meer over deze onderwerpen.
Maatwerkvoorschriften
Artikel 4.5 van de Omgevingswet maakt het mogelijk om in het omgevingsplan,
maatwerkvoorschriften op te nemen. De maatwerkvoorschriften kunnen afwijken van de
algemene regels. Er zijn verschillende maatwerkvoorschriften denkbaar, zo kan
bijvoorbeeld een maatwerkvoorschrift een onderwerp verder invullen of aanvullen.
Een maatwerkvoorschrift kan ook strengere of minder strengere eisen opleggen dan zijn
opgenomen in de algemene regels.92

91 ‘Wat moet de gemeente verplicht in het omgevingsplan regelen?’, Aan de slag met de Omgevingswet,

aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik op Wetsinstrumenten klik op Instrumenten gemeente klik op
Omgevingsplan klik op Wat moet de gemeente verplicht regelen?)
92 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 470 (MvT)
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Maatwerkregels
De gemeente kan ervoor kiezen om maatwerkregels op te nemen in haar omgevingsplan,
indien de algemene rijksregels of provinciale regels daarvoor de ruimte geven. Door
middel van maatwerkregels kan de gemeente in haar omgevingsplan afwijken van regels
op provinciaal of rijksniveau die gelden voor een gebied of activiteit. Het Rijk of de
provincie moeten daarvoor de bevoegdheid aan de gemeente hebben gegeven. Deze
bevoegdheid wordt door het Rijk gegeven in het Besluit activiteiten leefomgeving of het
Besluit bouwwerken leefomgeving. Op provinciaal niveau moet de bevoegdheid worden
gegeven in een omgevingsverordening. Dit is vastgelegd in artikel 4.6 van de
Omgevingswet.93
Omgevingswaarden
Volgens artikel 2.11 van de Omgevingswet kan de gemeente omgevingswaarden
vaststellen bij een omgevingsplan voor onderwerpen waar nog geen omgevingswaarden
voor zijn vastgesteld op provinciaal of rijksniveau. Volgens artikel 2.9 lid 2 van de
Omgevingswet bepaalt een omgevingswaarde ‘de gewenste staat of kwaliteit, de
toelaatbare belasting door activiteiten, de toelaatbare concentratie of depositie van
stoffen’ in een bepaald deel of de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingswaarde
moet volgens lid 3 gemeten of berekend kunnen worden aan de hand van eenheden of
objectieve termen. Als de gemeente een omgevingswaarde vaststelt, zijn daar twee
gevolgen aan verbonden: Ten eerste moet de gemeente een programma opstellen als er
niet voldaan wordt aan de omgevingswaarde of als er verwacht wordt dat er niet aan de
omgevingswaarde voldaan gaat worden. Dit programma moet ervoor zorgen dat er
alsnog aan de omgevingswaarde voldaan wordt. Ten tweede roept de eerste verplichting
ook weer een tweede in het leven, namelijk de monitoring of aan een bepaalde
omgevingswaarde wordt voldaan.94 Regels omtrent de monitoringsplicht zijn vastgelegd
in afdeling 20.1 van de Omgevingswet.
Omgevingsvergunning
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat een omgevingsvergunning eerder een
uitzondering dan een regel moet zijn.95 Activiteiten moeten zoveel mogelijk door middel
van algemene regels worden geregeld. Toch kan er in een omgevingsplan of
omgevingsverordening worden opgenomen dat er voor bepaalde activiteiten een plicht is

93 ‘Wat kan de gemeente in het omgevingsplan nog meer regelen?’, Aan de slag met de Omgevingswet,

aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik op Wetsinstrumenten klik op Instrumenten gemeente klik op
Omgevingsplan klik op Wat kan de gemeente er in regelen?)
94 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 97 (MvT)
95 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 31
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om een omgevingsvergunning te hebben. Zie hiervoor hoofdstuk 5 van de
Omgevingswet96
Projectbesluit
Een projectbesluit is een instrument dat kan worden ingezet door de provincie, een
waterschap of het Rijk. Zij kunnen hiermee projecten met een publiekbelang realiseren.97
Het projectbesluit vervangt onder andere het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke
ordening.98 Regels omtrent het projectbesluit zijn opgenomen onder afdeling 5.2 van de
Omgevingswet.
Algemene rijksregels en AMvB’s
Volgens de begrippenlijst van de Memorie van Toelichting van de Omgevingswet is een
algemene rijksregel, een regel die voor iedereen geldt en opgenomen is in een AMvB of
ministeriële regeling.99 Dit betekent dat de algemene rijksregels zijn opgenomen in de AMvB
´s van de Omgevingswet, te weten de volgende: Het Omgevingsbesluit, het Besluit
kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken
leefomgeving. De inhoud van het omgevingsrecht zal voornamelijk bepaald worden door
deze vier AMvB’s.100 Hieronder volgt een korte toelichting.
Omgevingsbesluit: In dit besluit zijn algemene en procedurele regels opgenomen die zich
richten tot burgers, bedrijven en overheden. Deze regels zijn nodig om de Omgevingswet te
laten werken.
Besluit kwaliteit leefomgeving: In dit besluit zijn regels omtrent de uitvoering van
overheidstaken en bevoegdheden opgenomen. Deze regels richten zich tot overheden.
Besluit activiteiten leefomgeving: In dit besluit zijn regels opgenomen over activiteiten
binnen de fysieke leefomgeving. De regels zijn gericht tot iedereen die de activiteiten in het
besluit wil uitvoeren.
Besluit bouwwerken leefomgeving: In het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn regels
opgenomen die gaan over het bouwen, verbouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken.
Deze regels zijn gericht tot iedereen die de activiteiten genoemd in het besluit wil gaan
uitvoeren.101
96 ‘Wat is de Omgevingsvergunning?’, Aan de slag met de Omgevingswet, aandeslagmetdeomgevingswet.nl
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97 ‘Wat is een projectbesluit?’, Aan de slag met de Omgevingswet, aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik op
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98 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 54 (MvT)
99 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 388 (MvT)
100 Stibbe, Bundel Op weg naar de Omgevingswet, Stibbe: 2015, p. 42
101 Wat zijn algemene rijksregels?’, Aan de slag met de Omgevingswet, aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik
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!44

!45

3.4 Welke veranderingen brengt de nieuwe Omgevingswet omtrent energietransi-e met
zich mee?
In deze paragraaf zullen de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt
omtrent energietransitie besproken worden. Er zal worden ingegaan op de instrumenten
die gemeente straks kan gaan inzetten om de energietransitie te bevorderen.

3.4.1 De instrumenten om de energietransi-e te bevorderen
De Omgevingsvisie
Door middel van de Omgevingswet kan de gemeente haar energiedoelstellingen
opnemen in haar omgevingsvisie. De omgevingsvisie kent verder geen inhouds- of
vormvereisten zoals dat bij paragraaf 3.3 al aan de orde is geweest. Dit betekent niet dat
de gemeente geen rekening hoeft te houden met de omgevingsvisies van andere
bestuursorganen, waaronder die van de provincie. Omdat de omgevingsvisie de
structuurvisie van de Wet ruimtelijke ordening vervangt, kan verwacht worden dat de
provinciale omgevingsvisie niet veel zal afwijken van de ideeën die nu in de huidige
provinciale structuurvisie VRM staan. Op dit moment biedt deze structuurvisie weinig tot
geen ruimte voor duurzame energieopwekking.
Het Omgevingsplan
Door middel van een maatwerkregel kan de gemeente in haar omgevingsplan afwijken
van algemene rijksregels of regels op provinciaal niveau, die gelden in een bepaald
gebied of voor een bepaalde activiteit.102 Zoals al eerder in paragraaf 3.1.6 aan de orde
is gekomen kan de gemeente op dit moment nog geen hogere duurzaamheidseisen aan
nieuwbouw stellen dan de eisen die in het Bouwbesluit staan. Dit gaat veranderen door
de nieuwe Omgevingswet. De gemeente kan op grond van artikel 4.7 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving in samenhang met de artikelen 4.150 en 4.160 van hetzelfde
besluit, maatwerkregels stellen over de energieprestatie en milieuprestatie van
nieuwbouw. Hierdoor kan ze hogere duurzaamheidseisen stellen aan nieuwbouw.103
Voorts kan de gemeente ruimte creëren in haar omgevingsplan. De gemeente kan
ruimte creëren voor het aanbrengen van veranderingen in het uiterlijk van een
woning. Deze kunnen nodig zijn om bijvoorbeeld een warmtepomp goed te laten
werken. Een huis met warmtepomp moet goed geïsoleerd zijn, wat de rooilijn kan

102 ‘Wat kan de gemeente in het omgevingsplan nog meer regelen?’, Aan de slag met de Omgevingswet,

aandeslagmetdeomgevingswet.nl (klik op Wetsinstrumenten klik op Instrumenten gemeente klik op
Omgevingsplan klik op Wat kan de gemeente er in regelen?)
103 Nota van toelichting van het Ontwerpbesluit bouwwerken Leefomgeving, juni 2017, p. 147
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overschrijden. De gemeente kan deze energiemaatregel in haar omgevingsplan
toestaan. 104
Het Programma
Zoals ook al in paragraaf 3.3.3 aan de orde is geweest kan de gemeente in een
programma maatregelen opnemen die een bepaald beleidsdoel moeten bereiken.
De gemeente kan een programma opnemen omtrent het bevorderen van de
energietransitie.
Experimenteerruimte
De Omgevingswet zal ruimte bieden voor experimenten. Dit is vastgelegd in artikel 23.3
van de Omgevingswet. Door middel van een experiment kan er worden afgeweken van
de Omgevingswet, de Elektriciteitswet 1998, de Warmtewet en de Wet Milieubeheer.
Een experiment is alleen toegestaan indien het binnen het kader van duurzame
ontwikkeling tot doel heeft om bij te dragen aan het bereiken en het behouden van een
veilige en gezonde leefomgeving.105 In een AMvB dient te worden opgenomen van welke
regels er mag worden afgeweken, welke afwijkingen en gevallen zijn toegestaan en de
maximale tijdsduur van een experiment. In tegenstelling tot de huidige wet- en
regelgeving, is in de Omgevingswet geen expliciete omschrijving van het doel en de
functie van het experiment opgenomen.106 In de AMvB moet wel worden omschreven
worden wat de gewenste gevolgen zijn voor de leefomgeving en welk bestuursorgaan
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het experiment. Artikel 23.3 is een
voortzetting van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet.107

104 ‘Tip 3: Creëer ruimte in het omgevingsplan voor duurzame maatregelen.’, Stroomversnelling,

stroomversnelling.nl (klik op Tip 3: Creëer ruimte in het omgevingsplan voor duurzame maatregelen)
105 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 609 (MvT)
106 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 609 (MvT)
107 Kamerstukken II 2013/14, 33 962, 3, p. 608 (MvT)
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Hoofdstuk 4: Resultaten
4.1 Hoe gaan andere overheidsinstan-es en organisa-es de energietransi-e vormgeven
door middel van de nieuwe Omgevingswet?
Voor dit onderzoek zijn er totaal 5 interviews verricht. De volgende organisaties zijn
geïnterviewd:
•

De Omgevingsdienst Midden-Holland

•

Regio Holland-Rijnland

•

De provincie Zuid-Holland

•

Ruimtevolk

•

Liander

De bovengenoemde organisaties zijn op de volgende punten met elkaar vergeleken:
•

Op welke manier zij op dit moment bijdragen aan energietransitie.

•

Welke ruimte zij op dit moment ervaren om de energietransitie te bevorderen.

•

Welke knelpunten zij op dit moment ervaren.

•

Welke juridische middelen zij op dit moment inzetten.

•

Welke mogelijkheden en beperkingen omtrent het realiseren van energietransitie
zij zien na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

•

Hoe zij straks de energietransitie vorm zullen geven door middel van de
Omgevingswet.

Uit de interviews zijn de volgende belangrijkste resultaten naar voren gekomen
(zie Bijlage 9 voor een schematisch inzicht):
Op welke manier dragen de organisaties op dit moment bij aan
energietransitie?
Door middel van ondersteuning, advisering of samenwerking met gemeenten, dragen de
geïnterviewde organisaties bij aan de energietransitie.
Welke ruimte omtrent het bevorderen van de energietransitie wordt op dit
moment ervaren?
Het merendeel van de geïnterviewde organisaties (De Omgevingsdienst Midden-Holland,
Regio Holland-Rijnland en Ruimtevolk) ervaart veel ruimte om bij te dragen aan
energietransitie. Uit het interview met de provincie Zuid-Holland en Liander komt niet
duidelijk naar voren welke ruimte zij ervaren. Twee van de geïnterviewden stelden dat de
interpretatie van de wet voornamelijk een rol speelt bij de ruimte die ervaren wordt.
Daarnaast wordt de ruimte om bij te dragen aan energietransitie grotendeels bepaald
door vrijwilligheid en experimenteermogelijkheden.
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Welke knelpunten ervaren de organisaties op dit moment?
Provinciale regelgeving
Tijdens het verrichten van de interviews kwamen zowel praktische als juridische
knelpunten naar voren. Het voornaamste juridische knelpunt dat werd benoemd, is de
provinciale regelgeving. De provinciale regelgeving biedt geen tot beperkte ruimte voor
windmolens en zonnevelden.
Duur realisatie windmolenpark
Een ander juridisch knelpunt is de duur van het realiseren van een windmolenpark. Dit
kan wel zes tot acht jaar duren.
Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan werd als belemmerend beschouwd. Een bestemmingsplan houdt
meestal geen rekening met aanpassingen die nodig zijn om een huis te voorzien van een
duurzame energievoorziening.
Bouwbesluit 2012
Ook het Bouwbesluit 2012 werd als belemmerend beschouwd. Gemeenten kunnen
hierdoor geen hogere eisen stellen aan nieuwbouw.
Commerciële businesscase warmtenetten
Verder is er geen commerciële businesscase voor warmtenetten en zijn de hoge kosten
die een warmtenet met zich meebrengt niet, zoals in het geval van elektriciteits- en
gasnetten, gesocialiseerd. De kosten zijn niet verdeeld onder inwoners van een gebied.
Praktische knelpunten
Er zijn verschillende praktische knelpunten aan de orde gekomen. Een belangrijk
praktisch knelpunt is dat nog niet iedere burger, bedrijf of gemeente bewust is van het
belang van energietransitie. Ten tweede kwam aan de orde dat geld een belangrijke rol
speelt bij de realisatie van energietransitie, want de vraag blijft ‘Wie gaat het betalen?’.
In enkele gevallen is een aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit is bijvoorbeeld
nodig indien een woningbouwcorporatie haar woningbezit wil renoveren naar all-electric
woningen. Er dienen dan zwaardere kabels te worden gelegd. Het net is niet ontworpen
voor de energietransitie, zo is laagspanningsniveau niet geschikt om in één keer de
omslag te maken naar all-electric. Tot slot is een praktisch knelpunt die ervaren wordt,
dat er weinig tot geen controle is bij bedrijven die energiemaatregelen moeten nemen.
Terwijl hier veel gewonnen kan worden op het gebied van energiebesparing.
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Welke mogelijkheden en beperkingen omtrent het realiseren van
energietransitie zien organisaties na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet?
De mogelijkheden van de Omgevingswet
Organisaties verwachten dat de Omgevingswet ervoor zal zorgen dat er integraler
gewerkt wordt. Zaken zullen beter afgestemd zijn tussen gemeenten onderling in de
regio en regionale plannen kunnen worden verankerd in de omgevingsvisies.
De Omgevingswet zal allerlei thema’s bij elkaar brengen en mogelijkheden bieden voor
lokaal maatwerk. Gemeenten kunnen hun eigen regels bepalen en dat zal uiteindelijk
meer ruimte bieden voor het bevorderen van de energietransitie. Het zal makkelijker
worden om bepaalde projecten te financieren doordat er veel meer potjes bij elkaar
komen en gemeenten een budget kunnen koppelen aan een gebied in plaats van een
thema.
De beperkingen van de Omgevingswet
Er zijn verschillende zaken aangekaart omtrent de Omgevingswet, die als beperkingen
worden beschouwd. Zo beschouwde één van de geïnterviewden de Omgevingswet zelf als
een beperking bij het bevorderen van de energietransitie. Dit komt omdat de wet nog
niet van kracht is en niet alle overheden nu al van alles doen om de energietransitie te
bevorderen, terwijl dit wel nodig is. Verder moet een gemeente plannen maken voor alle
domeinen. Als de gemeente ervoor kiest om voor een domein geen plan te maken, dan is
het onduidelijk of dit gevolgen heeft. Sommige gemeenten kiezen er daarom voor om
geen energieprogramma op te stellen, omdat ze daarop kunnen worden afgerekend.
Verder is het onduidelijk hoe de verschillende omgevingsvisies zich tegenover elkaar
verhouden. De Omgevingswet is meer van het faciliteren dan van het afdwingen en heeft
een zachte sturingskant. De Omgevingswet werkt namelijk met minder regels. Als de
energietransitie niet snel genoeg gaat, dan zal een hardere sturing nodig zijn. Dus
dwingende afspraken dat gemeenten moeten bijdragen aan energietransitie. Het is dus
echt aan de gemeente zelf om de energietransitie een plek te geven in haar
omgevingsvisie of omgevingsplan.
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Hoe gaan organisaties straks de energietransitie vormgeven door middel van de
Omgevingswet?
De Omgevingsdienst Midden-Holland
De adviserende rol van de Omgevingsdienst Midden-Holland zal na de inwerkingtreding
niet veranderen. Wel stelt de geïnterviewde dat de organisatie straks door middel van de
Omgevingswet beter kan bijdragen aan de energietransitie. Dit komt omdat er dan veel
meer in preventieve sfeer moet worden gehandeld.
Regio Holland-Rijnland
Regio Holland-Rijnland zal erop toezien dat het thema ‘energie’ goed in de gemeentelijke
omgevingsvisies en provinciale omgevingsvisie wordt opgenomen. Dit is echter geen
formele controle.
De provincie Zuid-Holland
De geïnterviewde van de Provincie Zuid-Holland zei dat de mogelijkheid om wijken van
het gas af te krijgen door Wet VET zal worden meegenomen in de omgevingsvisie.
Ruimtevolk
Ruimtevolk zal gemeenten adviseren om de energietransitie een belangrijke plek te
geven in de omgevingsvisie en deze door te vertalen naar het omgevingsplan en
programma’s.
Liander
Hoe Liander de energietransitie zal vormgeven na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, is helaas niet duidelijk.
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Hoofdstuk 5: Conclusies
De centrale vraag binnen het onderzoek is: Welk advies kan aan de gemeente Alphen
aan den Rijn worden gegeven betreffende de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt
om de energietransitie te bevorderen; door middel van wetsanalyse, literatuuronderzoek
en interviews? Binnen het juridisch kader zijn huidige en toekomstige nationale wet- en
regelgeving onderzocht. Daarnaast zijn er interviews verricht.
Uit het onderzoek zijn zowel juridische als praktische knelpunten naar voren gekomen.
Het voornaamste juridische knelpunt bij de bevordering van energietransitie is de
provinciale regelgeving, waarbij het knelpunt met name zit in de beperkte ruimte die op
dit moment geboden wordt voor windmolens en zonnevelden binnen de provincie.
Zonnevelden ziet de provincie als iets tijdelijks. Het behoudt van het landschap staat
voorop en niet de opwekking van duurzame energie. De provincie richt zich meer op het
verminderen van het energieverbruik. Volgens de provincie is energiebesparing vaak de
voordeligste manier om de CO2-uitstoot de verminderen. De vraag is alleen hoe de
provincie in de toekomst over wil gaan naar een energie-efficiënte samenleving die
voornamelijk wordt voorzien van duurzame energie, met de beperkte ruimte die zij op dit
moment biedt voor duurzame opwekking van energie. Gelet op het feit dat in de
provincie op dit moment slechts 350 MW vermogen aan windenergie is opgesteld, terwijl
zij met de rijksoverheid afspraken heeft gemaakt om over twee jaar 735,5 MW vermogen
aan windenergie op land te hebben staan. De structuurvisie van de Wet ruimtelijke
ordening zal vervangen worden door de omgevingsvisie. Hieruit kan worden afgeleid dat
naar verwachting de provinciale omgevingsvisie niet veel zal afwijken van de ideeën die
in de huidige provinciale structuurvisie VRM staan.
Andere juridische knelpunten die naar bovenkomen, zijn knelpunten waar netbeheerders
of warmteleveranciers mee te maken hebben. Zo hebben netbeheerders op dit moment
te maken met de gasaansluitplicht en warmteleveranciers met de leveringsverplichting en
het niet-meer-dan-anders-principe. De gasaansluitplicht zal per 1 juli 2018 vervallen door
Wet Voortgang Energietransitie. Door een wetwijziging van de Warmtewet zal meer
ruimte worden geboden voor experimenten. Dit zal zeker gaan helpen om de
energietransitie te bevorderen.
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De huidige nationale wetgeving biedt op dit moment voldoende ruimte om de
energietransitie te bevorderen. Dit is veelal door middel van experimenteerruimte die is
opgenomen in de Elektriciteitswet, Gaswet en Crisis- en Herstelwet. Als de gemeente wil,
kan zij nu al door middel van experimenten de energietransitie bevorderen.
Belangrijke praktische knelpunten die aan de orde kwamen tijdens de interviews zijn
onder andere:
-

De geringe controle en handhaving bij bedrijven die energiemaatregelen moeten
nemen.

-

De (kostbare) aanpassing van de infrastructuur.

-

De bewustwording van het belang van energietransitie en de financiële middelen
die een rol spelen bij de vraag of een gemeente de energietransitie kan
bevorderen.

De toekomstige Omgevingswet biedt zeker mogelijkheden voor de gemeente om de
energietransitie te bevorderen. De gemeente kan energie een plek geven in haar
omgevingsvisie en tevens maatwerkregels in haar omgevingsplan opnemen waardoor zij
hogere duurzaamheidseisen aan nieuwbouw kan stellen dan het Bouwbesluit nu stelt.
Voorts kan de gemeente energiemaatregelen die invloed hebben op het uiterlijk van een
woning toestaan in het omgevingsplan en een programma inzetten omtrent het
bevorderen van de energietransitie. Echter is het aan de gemeente zelf om de
energietransitie een plek te geven binnen haar omgevingsvisie of omgevingsplan en daar
uitvoering aan te geven door middel van een programma. De eerdergenoemde
experimenteerruimte zal ook worden opgenomen in de Omgevingswet.
Ondanks alle mogelijkheden die de Omgevingswet met zich meebrengt, kan het zijn dat
de Omgevingswet op landelijk niveau de energietransitie tegenwerkt, doordat gemeenten
meer afwegingsruimte en bevoegdheden krijgen. Gemeenten kunnen ervoor kiezen een
enkel aspect als energie in mindere mate tot niet op te nemen in hun omgevingsvisie of
omgevingsplan. Geconcludeerd kan worden dat de Omgevingswet de energietransitie
gedeeltelijk zal bevorderen, maar niet volledig. Als de energietransitie niet snel genoeg
gaat zal er toch meer dwingende wet- en regelgeving nodig zijn om tot een duurzame
energievoorziening te komen.
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen de onderstaande aanbevelingen aan de
gemeente Alphen aan den Rijn worden gegeven. Door het volgen van de aanbevelingen
kan de energietransitie in de gemeente mogelijk bevorderd worden:
1. Stel door middel van maatwerkregels in het omgevingsplan hogere
duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen vast. Stel bijvoorbeeld de eis dat
nieuwbouwwoningen niet op het gas aangesloten mogen worden, maar all-electric
worden ontwikkeld. Bespreek van tevoren met de netbeheerder of een
nieuwbouwproject hiervoor geschikt is. Want zoals uit het interview met Liander
blijkt, is niet elk gebied geschikt voor een all-electric aansluiting.
2. Houd als gemeente rekening met de invloed die energietransitie kan hebben op de
omgeving. Speel daar als gemeente op in door ruimte te creëren voor het
aanbrengen van veranderingen in woningen die nodig zijn voor een duurzame
energievoorziening. Sta deze energiemaatregelen toe in het omgevingsplan.
3. Neem energiedoelstellingen op in de omgevingsvisie en werk in een programma
uit hoe de gemeente de energietransitie in haar omgeving wil bevorderen.
De gemeente heeft op dit moment al een actieprogramma duurzaamheid, waarin
de ambities tot en met 2020 zijn omschreven. De gemeente zou dit programma
tegen de tijd van de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen herzien en
aanvullen, zodat het programma straks goed aansluit op het dan geldende
omgevingsrecht.
4. Wacht niet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet om de energietransitie
te bevorderen. Deze treedt pas in 2021 in werking. Uit de resultaten van de
interviews komt naar voren dat er nu al veel mogelijkheden zijn om bij te dragen
aan energietransitie. Dit onderzoek heeft zich alleen gericht op de knelpunten in
de huidige wet- en regelgeving en de oplossingen die de Omgevingswet hiervoor
biedt. De gemeente zou een ander onderzoek kunnen opstarten om uit te zoeken
hoe zij voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, optimaal de (juridische)
middelen kan inzetten om de energietransitie te bevorderen.
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5. Intensiveer (in samenwerking met andere regio-gemeenten) de lobby bij de
provincie, om meer ruimte te bieden voor duurzame energieopwekking op lokaal
niveau. De noodzaak om over te gaan naar een duurzame energievoorziening is
groot. Verwacht kan worden dat de provinciale omgevingsvisie weinig tot geen
ruimte zal bieden voor duurzame energieopwekking zoals zonnevelden en
windmolens, omdat deze hoogstwaarschijnlijk dezelfde ideeën en regels zal
omvatten als de huidige provinciale visie en verordening. Er zal op provinciaal
niveau iets moeten veranderen, wil de gemeente de energietransitie optimaal
kunnen bevorderen.
6. Verbeter de bewustwording van het belang van energietransitie onder burgers en
bedrijven door middel van informatiedagen en campagnes. Om energietransitie te
realiseren, dient iedereen hieraan bij te dragen. Zowel overheden, bedrijven als
burgers.
7. Motiveer particuliere eigenaren door middel van subsidies, om over te stappen
van gas naar een alternatieve warmtevoorziening.
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Bijlage 1: Ruimte voor windmolens binnen de provincie Zuid-Holland

Figuur 2 (Bron: 'Landbouw in de veenweidegebieden', Stowa, orasveenweidegebieden.stowa.nl
(klik op Veenweiden klik op Landbouw in de veenweidegebieden)

Figuur 3 (Bron: 'Kaart 10 VRM windenergie', Provincie Zuid-Holland, www.zuid-holland.nl (klik
op Onderwerpen klik op Bodem en ondergrond klik op Herontwikkeling voormalige
stortplaatsen klik op Voorbeeld windmolens klik op Kaart 10 VRM Windenergie)
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Bijlage 2: Schema weeen Omgevingswet
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Tabel 1 Bron: Ministerie van Milieu en Infrastructuur, ‘Factsheet: Omgevingswet - Ruimte voor ontwikkeling,
waarborgen van kwaliteit.’, 17 juni 2014, p. 2. Geraadpleegd van www.rijksoverheid.nl (klik op Onderwerpen klik
op Omgevingswet klik op Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger scrol naar Documenten klik
op IenM Factsheet Omgevingswet)
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- Onteigeningswet

Deze wetten
zullen in de
toekomst in
het geheel
worden
opgenomen
in de
Omgevings
wet

- Waterwet
- Waterstaatswet 1900
-

Wegenwet

-

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

- Wet bodembescherming
- Wet geluidhinder,
- Wet herverdeling wegenbeheer
- Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
- zaken, Wet inrichting landelijk gebied, Wet milieubeheer
- Wet natuurbescherming (nu nog:
- Boswet, Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998),
- Wet voorkeursrecht gemeenten
- Wrakkenwet.
- Gaswet

Van deze
wetten
worden één
of meerdere
bepalingen
opgenomen
in de
Omgevings
wet:

- Elektriciteitswet 1998
- Mijnbouwwet
- Spoorwegwet
- Spoorwegwet 1875
- Wet bereikbaarheid en mobiliteit
- Wet lokaal spoor
- Wet luchtvaart
- Wet natuurbescherming (deze heet op dit moment nog:
Boswet, Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998).

Deze wetten
gaan
grotendeels
op in de
Omgevings
wet:

-

Monumentenwet 1988
Waterwet
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Wet milieubeheer
Woningwet
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- Belemmeringenwet Privaatrecht

Deze wetten
gaan geheel
op in de
Omgevings
wet:

- Crisis- en herstelwet
- Interimwet stad-en-milieubenadering
- Ontgrondingenwe
- Planwet verkeer en vervoer
- Spoedwet wegverbreding
- Tracéwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
- Wet inzake de luchtverontreiniging
- Wet ammoniak en veehouderij (wordt later ingetrokken)
- Wet geurhinder en veehouderij (wordt later ingetrokken)
- Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
- Wet ruimtelijke ordening.

Bijlage 3: Vragenlijst interviews
Inleiden
1. Kunt u mij iets vertellen over de organisatie waar u werkt?
2. Wat is uw functie binnen de organisatie?
3. Wat zijn uw werkzaamheden binnen deze functie?
Algemene vragen
1. Op welke manier draagt uw organisatie op dit moment bij om energietransitie te
realiseren?
2. Is er op dit moment veel ruimte om aan energietransitie bij te dragen?
Specifieke vragen over het onderzoek
1. Worden er knelpunten door uw organisatie bij de realisatie van energietransitie
ervaren?
2. Ja => Welke knelpunten zijn dit ? + Waar heeft dat volgens u mee te maken?
Nee => Hoe komt het dat uw organisatie nog geen knelpunten omtrent
energietransitie heeft ervaren?
3. Heeft uw organisatie voldoende juridische mogelijkheden om de energietransitie
te realiseren/bevorderen?
4. Ja => Welke juridische middelen zijn dit?
Nee => Welke juridische mogelijkheden ontbreken er volgens u? + Wat is volgens
u het belang van verruiming van de wetgeving omtrent energietransitie?
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5. Welke mogelijkheden omtrent het realiseren van energietransitie ziet uw
organisatie na de inwerkingtreding van de Omgevingswet?
6. Ziet uw organisatie ook beperkingen bij de realisatie van energietransitie, na de
inwerkingtreding van de Omgevingswet?
7. Hoe zal uw organisatie straks de energietransitie vormgeven door middel van de
Omgevingswet?
Ter afsluiting
1. Zijn er verder nog zaken over energietransitie die u wilt aandragen?
2. Heeft u verder nog aanvullingen of opmerkingen over wat eerder gezegd is?
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Bijlage 4: Transcript interview Omgevingsdienst Midden-Holland
Deze bijlage kan wegens privacyredenen niet worden gepubliceerd.

Bijlage 5: Transcript interview Holland-Rijnland
Deze bijlage kan wegens privacyredenen niet worden gepubliceerd.

Bijlage 6: Transcript interview Provincie Zuid-Holland
Deze bijlage kan wegens privacyredenen niet worden gepubliceerd.

Bijlage 7: Transcript interview Ruimtevolk
Deze bijlage kan wegens privacyredenen niet worden gepubliceerd.

Bijlage 8: Transcript interview Liander
Deze bijlage kan wegens privacyredenen niet worden gepubliceerd.

Bijlage 9: Schema resultaten interviews
Deze bijlage kan wegens privacyredenen niet worden gepubliceerd.
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