
Energietransitie
Energietransitie in Overijssel: 
op weg naar opschaling



Kern van het advies

De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave. Een opgave die 
de komende decennia zal leiden tot een intensievere winning van hernieuwbare 
energie, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. De impact op het landschap 
als gevolg van de schaalvergroting van de energie-initiatieven zal stevig zijn. Het is 
daarom van belang om zicht te krijgen op het ruimtebeslag die de energietransitie 
met zich meebrengt, om daarmee bewustwording te kweken over de omvang en im-
pact van de opgave. Dit laatste heeft AtelierOverijssel in een ontwerpend onderzoek 
gedaan; beelden en conclusies uit dit onderzoek zijn terug te vinden in dit advies.

Vanwege de urgentie vraagt de energietransitie om een versnelling en opschaling 
van initiatieven. Dit is de inpassing voorbij en levert een verschuiving van ‘inpassen’ 
naar ‘transitie van ruimte’ op. Daarbij hebben we alle vormen van duurzame 
energie bij deze transitie nodig; het is geen keuze van of wind, of zon of biomassa 
of geothermie of iets anders, het is een kwestie van èn èn. Dit vraagt in de ogen van 
AtelierOverijssel onder meer om het opstellen van een provinciale energievisie en 
het genereren van nieuwe beelden voor de Overijsselse energielandschappen van 
de toekomst.

Voor 2023 bestaat de Overijsselse energiemix voor meer dan zeventig procent uit 
het opwekken van hernieuwbare energie uit biomassa. De strategie van 2023 is 
echter niet vol te houden tot 2050, want deze is ruimtelijk niet haalbaar. Andere 
energievormen zullen daardoor een groter aandeel in de energiemix moeten krijgen, 
zoals zonnevelden en windmolens, waarvan het ruimtebeslag veel kleiner is. 

Dit advies is bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met de enegietransitie in 
Overijssel. In het bijzonder de provincie Overijssel, de gemeenten, de waterschappen, 
de regio’s en de omgevingspartijen.

Dit advies is een vervolg op het eerdere advies ‘Energietransitie op de bres voor het 
landschap’ van december 2016. Dit kunt u terugvinden op onze website 
www.atelieroverijssel.nl en in het ROmagazine van april 2017.
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Verbeelding van de impact van de energietransitie in Overijssel
Overijssel gaat in haar ambitie voor hernieuwbare energie rustig van start; met 
9 procent duurzame energieopwekking in 2015 wil zij doorgroeien naar 21 procent in 
2023 (dit is 20,2 petajoules van het totale energiegebruik van 96,2 petajoules) en 30 
procent in 2030. Voor 2050 betekent deze ontwikkeling dat er nog een flinke slag 
moet worden gemaakt om richting de 100 procent te komen. Zonder een versnelling 
en innovaties is dit zeker niet mogelijk. 

Voor 2023 bestaat de energiemix van Overijssel voor 9,4 procent uit zon, 6,9 procent 
uit wind, 11,9 procent uit geothermie (bodem) en 71,8 procent uit biomassa. 
Het aandeel biomassa is daarmee relatief groot (en dit is een ruimtevretende energie-
vorm) en het aandeel zon en wind relatief klein. 

Als we nu eens aannemen dat dezelfde verdeling tussen de energievormen die in 
de energiemix van 2023 wordt gebruikt, ook voor 2050 wordt gehanteerd, dan zien 
we dat voor de biomassaproductie in 2050 een oppervlakte van bijna twee keer de 
provincie nodig is (bij een biomassaproductie die voor 50 procent uit bos en 
50 procent uit energiegewassen als olifantsgras, koolzaad en grassen bestaat). 
Daarmee blijft Overijssel afhankelijk van de aanvoer van biomassa van buiten de 
provincie, waarvan je jezelf kan afvragen of dit duurzaam te noemen is. 
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Ook als we voor de biomassaproductie meer ruimte efficiënte, nu nog experimentele 
teelten zoals algen (naast bos en andere energieteelten) zouden toepassen, dan nog 
blijft erg veel grondoppervlak van de provincie nodig. Een dergelijke sterke focus op 
biomassa in de energiemix en het daarmee gepaard gaande grondgebruik is in onze 
ogen onrealistisch. 

AtelierOverijssel heeft, om grip te krijgen op de enorme omvang van de opgave, ook 
het totale energiegebruik in 2050 van 96,2 petajoules* uitgetekend in één afzonderlijke 
energievorm en vervolgens op de kaart van Overijssel geprojecteerd. Dit is uiteraard 
een theoretische exercitie, aangezien we in de praktijk streven naar een combinatie 
van alle mogelijke energievormen. Bij de toepassing van zonne-energie is dan een 
oppervlakte nodig van 50.000 hectare, oftewel bijna een zevende deel van de 
oppervlakte van de provincie Overijssel. Bij windmolens is dit circa 84.960 hectare 
(dit zijn ongeveer 3.300 molens), ongeveer een vierde deel van Overijssel. 
Voor biomassa, afkomstig van houtige gewassen en energiegewassen, is de benodigde 
oppervlakte dan 884.674 ha, ruim tweeënhalf keer de provincie.
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We kunnen dus stellen dat de opgave groot is en de impact op de leefomgeving 
enorm. De vraag naar hernieuwbare energie, en de noodzaak daartoe, leidt tot een 
ingrijpende verandering van het grondgebruik in 2050. Het landschap gaat met het 
uitrollen van de energiemix volledig op de schop. Niet alleen de marginale gronden 
maar ook andere gronden zullen worden gebruikt voor de teelt van biomassa. Dat dit 
direct ten koste gaat van de ruimte die nodig is voor voedselproductie moge duidelijk 
zijn, dat dit ongewenst is eveneens. We willen met elkaar zoveel in de ruimte, de grote 
uitdaging is hoe we dit gaan doen.
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Advies in de vorm van aanbevelingen

Heroverweeg de energiemix 
De Overijsselse energiemix, die voor een zeer groot deel op biomassa leunt, is op 
termijn ruimtelijk niet reëel. Dat is de conclusie die uit ons ontwerpend onderzoek 
‘Naar de impact van de energietransitie in het landschap van Overijssel’ (jan. 2018) 
komt. Dit betekent dat andere energievormen daardoor een groter aandeel in de 
energiemix zullen krijgen, zoals zonnevelden en windmolens, waarvan het ruimte-
beslag veel kleiner is. Overigens zal de energiemix op de langere termijn zeker 
veranderen. Behalve dat nieuwe energietoepassingen hun intrede zullen doen, zal ook 
de energiebehoefte aan verandering onderhevig zijn. Wellicht ten overvloede, 
het belang van energiebesparing kan nooit teveel onder de aandacht worden gebracht.



Stel een provinciale energievisie op
Een provinciale energievisie is een integraal en systematisch 
plan. Het maakt inzichtelijk hoe de provincie in 2050 ener-
gieneutraal wil zijn en maakt tastbaar wat dit kwantitatief (in 
de verdeling tussen de energievormen in de energiemix) én 
ruimtelijk kwalitatief betekent. Het is een visie die op provin-
ciaal niveau de kaders schept en voor de buitenwereld een 
beeld oplevert hoe de provincie op de lange termijn tegen deze 
opgave en de transformatie van haar landschappen aankijkt. 
De visie is mede gebaseerd op de Overijsselse landschapstypen. 

Vragen die een plek verdienen in deze visie zijn bijvoorbeeld: 

• Zijn er plekken waar er geïnvesteerd moet worden in het landschap? 
• Hoe krijgt de versnelling en opschaling vorm? 
• En wat zijn de mogelijkheden voor nieuwe energielandschappen in de 
 sleetse gebieden van Overijssel? 

Met een dergelijke visie kan iedereen (regio’s, gemeenten en andere partijen) op zijn 
eigen schaal werken aan goede voorbeelden, vanuit een over-koepelend idee en een 
gewenst provinciaal beeld om naartoe te groeien. Met deze visie wordt het voor de 
provincie Overijssel bovendien mogelijk om meer regie op de transitie van het 

Overijsselse landschap - als gevolg van de hernieuwbare energieopgave - te pakken. 

Draag zorg voor een integraal energieland-
schap en onderzoek de mogelijkheden van 
nieuwe energielandschappen 
Een integraal energielandschap ontstaat wanneer meer-
dere energievormen gecombineerd worden of wanneer 
er slimme functiecombinaties worden gemaakt, zoals 
een combinatie van zonne- en windenergie (in plaats 
van suboptimale oplossingen) of zonnepanelen op 

geluidsschermen. Dit is ruimte-efficiënt en draagt bij aan een zorgvuldige omgang met 
de ruimte.

Het maken van een integraal energielandschap is een ontwerpopgave. Hiertoe is een 
proces nodig waarbij ontwerpkracht wordt ingezet om de opgave op een gebieds-
gerichte manier te onderzoeken, te stuwen en te verdiepen. Bij de energietransitie gaat 
het niet langer meer om inpassen - aangezien de schaal van de opgave en de daarmee 
gepaard gaande veranderingen in het landschap enorm zijn – maar om aanpassen en 
om een transitie naar nieuwe energielandschappen. De geschiedenis van het 
Overijsselse landschap verleent daarbij een fundament. Bovendien bevat ze tal van 
fysieke getuigen van eerdere energiewinningen.

start pilots
Zet pilots op
Om de energietransitie op gebiedsschaal vooruit te 
helpen zijn er buiten de provinciegrens een aantal 
inspirerende voorbeelden te vinden, zoals Saerbeck 
in België, met zijn eigen energiepark met windturbi-
nes, zonnepanelen en een biomassacentrale. Ook in 
Overijssel zijn er plekken die kansrijk zijn voor nieuwe 

experimenteerruimte, bijvoorbeeld in combinatie met aardwarmte, zonne-energie, 
windenergie en biomassa. Jaag daarom innovatieve pilots aan voor hernieuwbare 
energieprojecten, waar diverse partijen als gemeenten, coöperaties en bedrijven in 
de omgeving in participeren.

Dit is van duurzame betekenis voor een regio of gebied. Combineer daarbij zoveel 
mogelijk meerdere energievormen, uit oogpunt van efficiënt grondgebruik.
AtelierOverijssel ziet voor de pilots met name kansen voor het maken van korte 
kringlopen waar winning, verwerking en gebruik van warmte, elektriciteit en grond-
stoffen op korte afstand van elkaar plaatsvinden.

Om tot een integraal en aantrekkelijke energielandschap te komen is het dan ook  
essentieel om beelden voor het Overijsselse energielandschap van 2050 te gaan  
genereren. 

AtelierOverijssel vindt het interessant als daarbij nieuwe denkconcepten voor 
Overijssel ontstaan. Bijvoorbeeld door energie-initiatieven een slimme koppeling 
met een maatschappelijke opgave te laten maken. Zoals het inzetten van energie-
initiatieven als nieuwe economische drager voor een gebied, als financiering voor 
de instandhouding van het landschap of als buffer in het landschap.

Bedenk concepten die de kracht van de 
samenleving stuwen
De energietransitie is een gamechanger: het gaat de 
omgeving en ieders leven beïnvloeden. Dat betekent dat 
het belangrijk is om de kaders voor deze enorme opgave 
neer te zetten, dat er durf nodig is om over onorthodoxe 
maatregelen na te denken. En dat het wenselijk is om het 

goede voorbeeld te stellen en de energieke samenleving te omarmen. In veel van onze 
werkateliers blijkt voor wat betreft dit laatste punt dat de overheid het algemeen belang 
voor ogen heeft en het individu met name bij concrete projecten in de eigen om-
geving op het eigen belang is gefocust (in ons eerdere advies Energietransitie op de 
bres voor het landschap, 2016 staat wat hier aan te doen is. Dit advies is te vinden op 
onze website). 
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Mede mogelijk gemaakt door:

Benut ruimte langs infrastructuur 
en leg verbindingen tussen 
ontwikkelingen
Langs de Overijsselse infrastructuur liggen 
verschillende gebieden die uit oogpunt 
van de energietransitie kansrijk zijn. 
Het gaat dan met name om gebieden waar 

snelwegen (of provinciale wegen) en bedrijvigheid (of nieuwe ontwikkelingen) samen-
komen; hier liggen opwekking en afzet van energie in elkaars nabijheid. Wij merken in 
onze ateliers dat ook Rijkswaterstaat steeds interesse heeft voor bijvoorbeeld zonne-
energieopwekking langs infrastructuur (op eigen gronden), daar waar dit enkele jaren 

geleden nog onbespreekbaar was. 

Zowel bij windmolens als zonnevelden kunnen de ‘niet in mijn achtertuin’ bezwaren 
(NIMBY) van omwonenden groot zijn. Het is daarom essentieel dat er draagvlak is 
onder de bevolking en belanghebbenden niet alleen de lasten maar ook de lusten 
(zoals delen in de winst, landschapsversterking of maatschappelijke doelen waar-
onder aanleg van snel internet) van een ontwikkeling hebben. Pas dan is versnelling 
en opschaling van de energietransitie opgave in de provincie mogelijk.


