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Vanuit mijn werk bij onder meer de Rli ben ik dagelijks bezig met verduurzaming.
Net als veel mensen die, op hun werk of in hun wijk, aan de slag zijn met bijvoorbeeld duurzame energie of groen in de buurt vind ik verduurzaming een belangrijk
onderwerp, dat mij inspireert en energie geeft. Maar vanzelfsprekend geldt dat niet
voor iedereen. Er zijn mensen die andere prioriteiten hebben of twijfels hebben bij
de noodzaak van verduurzaming. We zagen het afgelopen jaar dat onderwerpen zoals
de aanpak van het klimaatvraagstuk of de stikstofproblematiek tot verhitte discussies
kunnen leiden. Verduurzaming leek soms wel een splijtzwam in de samenleving.
						Welkom door de Rli-commissie

Kan dat ook anders? Die vraag was aanleiding voor de Rli om van 25 – 29 mei een
online conferentie te organiseren over de vraag: hoe kunnen we Nederland
‘verbindend verduurzamen’? In vier online sessies gingen de deelnemers in gesprek
over: Hoe verhouden individuele waarden zich tot collectieve oplossingen? Wie heeft
er zeggenschap over wat er staat te gebeuren en wie neemt de leiding? Welke kennis
is er nodig en wie heeft die kennis? Welke rol spelen beeldvorming en
(voor-)oordelen?
In dit magazine leest u wat de gesprekken tijdens de Week van Verbindend
Verduurzamen hebben opgeleverd. Ik hoop dat de inzichten uit de conferentie u
helpen bij het maken van verbinding met anderen bij het verder verduurzamen van
onze samenleving.

Verdieping
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Annemieke Nijhof
voorzitter raadscommissie Verbindend Verduurzamen
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						Week van Verbindend Verduurzamen
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Stadsastronaut:
Zoektocht naar
perspectief

“Bob is de missie,
nabijheid in de verte
omgedraaid:
Bob is de verte in mijn
nabijheid. Hier begint het
oefenen van een nieuw
perspectief.”

Marjolijn van Heemstra
schrijver en theatermaker

Sinds het begin van de ruimtevaart
worden astronauten in de uitgestrekte
duisternis overvallen door liefde voor
onze planeet. En waar je van houdt,
dat wil je beschermen. We moeten
uitzoomen, is hun boodschap. Zien hoe
alles met alles verweven is en hoe
kwetsbaar we erbij hangen in dat
reusachtige heelal. Het leven bekijken
met de blik van een ruimtevaarder
geeft ons het perspectief dat we nu zo
ontberen. Een blik voorbij de waan van
de dag waarin we onszelf en de aarde
uitputten.

In de warmste zomer in drie eeuwen
probeert Marjolijn van Heemstra zichzelf
op te leiden tot astronaut in de hoop
een handleiding te vinden voor de
toekomst. Met behulp van ruimtevaart
specialisten, langetermijndenkers,
een bomenexpert en haar buurman Bob
zoomt ze stap voor stap uit op het
dagelijkse leven. Met de blik van een
astronaut kijkt ze naar de vierkante
meters die zij in de kosmos inneemt.
En onderzoekt ze hoe je de soms onmetelijke afstand tussen jouzelf en de
mensen om je heen kunt overbruggen.

Voor de opening van de Week van
Verbindend Verduurzamen maakte
Marjolijn een videoversie van haar
theatervoorstelling. Zo maakten de
deelnemers kennis met de verbindingen
die je kunt maken als je de wereld om
je heen tegemoet treedt als
‘Stadsastronaut’.

Luister naar podcast
Stadsastronaut
@marjolijnvanheemstra
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“Niet uitzoomen zoals die
astronauten op wat mij nabij
is, maar inzoomen op wat
heel ver van me af staat.”

foto: Marjolijn van Heemstra
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We zijn allemaal politici
Hoe doe je recht aan uiteenlopende
individuele waardeoriëntaties als
opgaven vragen om collectieve
oplossingen? Denker des Vaderlands
Daan Roovers neemt de vrijheid om
deze vraag ter discussie te stellen.
‘Het probleem is juist dat die collec
tieve oplossingen voor duurzaamheid
er nog niet zijn.’ Ze draait de vraag om:
‘Hoe kunnen we, uitgaand van
individuele waarden, collectieve
oplossingen formuleren?’
Het is heel legitiem om te beginnen
bij het individu, vindt Roovers.
‘Als inwoners van een land gaan we er
gewoon zelf over, want politiek is het
actief betrokken zijn van burgers bij de
samenleving.’
Geen mening maar een standpunt
‘In die gezamenlijke zoektocht naar
duurzame oplossingen helpt het enorm
als mensen bereid zijn om af en toe van
perspectief te veranderen’, zegt Roovers.
Bedenk eens dat je geen mening of
opinie hebt, maar een standpunt, oppert
ze. Een plaats van waaruit je iets beziet.
Kijk dan naar dat trapveldje vanuit je
eigen plekje driehoog achter. Maar ook

Individuele
waarden en
collectieve
oplossingen

Inleider:
Daan Roovers,
Denker des Vaderlands

eens vanaf drie straten verderop. Of
verplaats je in een boom die omgehakt
gaat worden. Zo gek is dat niet, want jij
en die boom maken onderdeel uit van
hetzelfde systeem. Door te wisselen van
perspectief kom je tot andere inzichten.
Zelf aan de slag
Roovers: ‘Door de coronacrisis ervaren
we dat de samenleving best een beetje
maakbaar is. We horen de vogels in de
stad weer, je geeft zelf je kind les, de
economie kan een tandje lager,
we kunnen iets doen aan de luchtvaart.’

De vraag is wie de samenleving maakt.
Roovers: ‘Vestigen we onze hoop op de
politiek? Op Mark Rutte die volgend jaar
zegt: ‘we hebben een klimaatcrisis, ik
zou nu geen vakantie boeken’. Of laten
we de politicus in onszelf spreken?’
Een van de deelnemers signaleert dat
een deel van de mensen intrinsiek
gemotiveerd is en enthousiast aan de
slag gaat. Anderen zijn afwachtend en
willen niet ‘gekke Henkie’ zijn die
vooroploopt.
Wat wil jij?, vraagt de Denker des
Vaderlands de deelnemers als ze de
break-out sessies in gaan. Doe eens
een gedachtenexperiment. Wat heb jij
tijdens de lockdown ontdekt over je
leefomgeving? Welke oude activiteiten
wil je voorgoed achter je laten? Welke
wil je opnieuw vormgeven? Welke
nieuwe activiteiten wil je voortzetten?
‘Politiek is het verwerkelijken van wat je
zelf wilt in het maatschappelijk leven.’
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“Als we ons idee van mens
versus natuur of natuur versus
cultuur loslaten zou dat kunnen
leiden tot andere oplossingen.”

							Bekijk illustratie gemaakt bij sessie

“Dus echt in wijken de straat op
in gesprek met mensen om te
horen wat voor hen belangrijk
is.”

“Politiek is onze betrokkenheid
op de samenleving.”
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						Terugblik van Ruben Maes en
						Annemieke Nijhof

“Projectmatig werken van de
overheid betekent vaak dat de
inwoner steeds een ander
gezicht ziet.”
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Burgerinitiatieven als scharnier tussen
leefwereld en systeemwereld
Op het gebied van duurzaamheid is er
een enorme schatkamer aan burger
initiatieven. Maar wie zijn toch de
mensen achter al die initiatieven?
Vaak zijn het groepen gelijkgestemden
die elkaar kennen uit hun buurt of
sociale kring. ‘Daardoor zijn het
groepen die niet vanzelfsprekend
andere bewoners vertegenwoordigen’,
signaleert Imrat Verhoeven, universitair
docent Bestuur en beleid aan de
Universiteit van Amsterdam.
Hoezo verbindend verduurzamen?

Zeggenschap en
leiderschap

Inleider:
Imrat Verhoeven,
universitair docent Bestuur en
beleid, Universiteit van Amsterdam

Burgerinitiatieven zijn een onmisbare
schakel tussen de leefwereld van
bewoners en de systeemwereld van de
overheid, vinden de deelnemers van
deze dag. Maar inderdaad, het zijn vaak
subgroepen uit de samenleving die de
kar trekken. Dan kan het belangrijk zijn
voor de overheid om een facilitator in
te zetten die verbinding maakt met
bewoners die niet gelijk vooraan staan,
is een van de conclusies.

Een grote groep die best wil verduurzamen, maar dat niet bovenaan het
lijstje heeft staan. Het is cruciaal om hen
te betrekken bij de transitie. Zij kunnen
een brug vormen tussen soms sterk
uiteenlopende meningen over verduurzaming. Zo dragen ze bij aan draagvlak,
opschaling en bestendiging van
initiatieven. En daarmee voor een
doorbraak in de verduurzaming.

Het milde midden
Een van de deelnemers karakteriseert
deze groep als ‘het milde midden’.

Op zoek naar samenspel
Burgerinitiatieven schakelen niet alleen
met burgers, ze staan ook voor de

uitdaging om te navigeren in de
systeemwereld van de overheid.
Rli-raadslid Annemieke Nijhof vat
samen: ‘De overheid is geen eenheids
worst. Je hebt de ambtenarij, met zijn
logica van rechtmatigheid, rechtvaardig
heid, iedereen gelijk behandelen.
Dan is er de politiek: die heeft idealen,
probeert dingen voor elkaar te krijgen.
En je hebt de initiatieven, die proberen
ook dingen voor elkaar te krijgen,
zij hebben niet perse het gevoel dat ze
belangen moeten afwegen. Niet zelden
zijn er meerdere initiatieven met tegen
gestelde belangen. Al die groepen
moeten er samen uitkomen.’
‘In dat complexe speelveld is het
belangrijk om aan de voorkant afspraken te maken: hoe doen we het proces,
wat is ieders rol, wanneer verschuift de
rol van de overheid van faciliteren naar
beoordelen, beslissen, meefinancieren
en eigenaarschap nemen. Zoeken naar
subliem samenspel is de verantwoorde
lijkheid van ons allemaal.’
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“Mensen leven in een buurt en
weten daardoor heel goed wat
eventuele problemen kunnen zijn
om iets voor elkaar te krijgen.”

“Ik geef één hint: ga niet
proberen bewonersinitiatieven
inclusiever te maken.”

							Bekijk illustratie gemaakt bij sessie

“Het gaat er om dat het actieve
groepje de andere mensen in de
buurt de kans geeft om invloed
uit te oefenen op het initiatief.”
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“Wees nieuwsgierig naar elkaar
om te begrijpen waarom iemand
zegt wat hij zegt.”

“Wat nou als je als overheid een
initiatief faciliteert en andere
bewoners gaan zich tegen dat
initiatief verzetten?”

“Als wijkmanager zit ik tussen
‘stadhuis’ en de wijk.
Daar probeer ik een brug te
zijn tussen bewoners en
ambtenaren.”

“Het is een illusie dat als we
lang genoeg praten, iedereen
het eens wordt.”
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Van kennis naar begrip en inzicht
Kennis betekent niet automatisch
begrip en inzicht. Om verbindend te
verduurzamen is een belangrijke vraag
hoe je het begrip van duurzaamheidsvraagstukken kunt vergroten.
Mieke Boon, hoogleraar Filosofie van
wetenschap in praktijk aan de
Universiteit Twente, legt drie suggesties
voor aan de deelnemers.
Spelen met modellen
‘Burgers krijgen uitkomsten van bijvoor
beeld klimaatmodellen vaak over zich
uitgestort. Ze moeten het maar slikken,
zonder het echt te begrijpen’, zegt Boon.
‘Laat mensen spelen met modellen,
dat kan het begrip van bijvoorbeeld de
koolstofkringloop vergroten.’ Spelen met
het model geeft inzicht in de afwegingen
en keuzes die gemaakt worden. En nog
een stap verder: het model wordt een
middel om het gesprek te voeren.
De kracht van scenario’s en narratieven
Boon: ‘Scenario’s kunnen burgers
inspireren om meer over de lange
termijn te denken. Onze geschiedenis en
cultuur worden bewogen door grote
verhalen. Laten we die instrumenten
vaker inzetten in het gesprek over

Kennis en kunde

Inleider:
Mieke Boon,
hoogleraar Filosofie van wetenschap in praktijk, Universiteit
Twente

duurzaamheid.’ Veel deelnemers
herkennen de kracht van verhalen,
vooral als die uit de praktijk komen en
van dichtbij. Laat de buurman zijn
ervaringen met zonnepanelen delen!
Het gaat om ‘spreading, not scaling’,
concludeert een van de deelnemers.
Kennis en kunde verbinden
Als derde wil Boon burgers meer
betrekken bij de besluitvorming over
duurzaamheid, zodat zij die als rechtvaardiger ervaren. Haar idee roept de
discussie op of de politiek kennis en

kunde kan verbinden. Op lokaal niveau
lijkt dat wel te lukken. De verbinding
zit al in de persoon, bijvoorbeeld in het
raadslid die ook inwoner is. Landelijk
ligt het anders, daar moeten politici
beslissen over veel grotere vraagstukken. Vraag is of de politicus eerst naar
de feiten kijkt en dan zijn mening vormt,
of andersom. Hoe open sta jij voor
kennis die niet in jouw straatje past?
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“De interne logica van de
beleidswereld is niet altijd
logisch in de buitenwereld.”

“De reflex is nog te vaak:
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uitleggen.”

“Vertrek vanuit de praktijk,
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“Wetenschappelijke modellen
kunnen een middel zijn om met
elkaar het gesprek te voeren.”
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die zeker weten dat ze het niet
willen. Prima!”
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“Het verhaal van de buurman
heeft meer impact dan dat van
de prof. dr. ir.”

“Deskundigen zitten vaak erg
gevangen in het perspectief
van hun eigen discipline.”
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Emoties zijn ook een waarheid
Professionals vinden het maar lastig,
al die emoties die het debat over
verduurzaming lijken te domineren.
Dikwijls ook nog eens uitvergroot en
opgestookt door de media.
Maar volgens Rens Vliegenthart,
hoogleraar Media en samenleving aan
de Universiteit van Amsterdam, zijn
emoties ook een vorm van waarheid.
Sterker nog: ‘We hebben ze nodig in het
debat. Op het moment dat iedereen in
het milde midden zit, zijn mensen moei
lijk te mobiliseren’, stelt Vliegenthart.
De stelling prikkelt de deelnemers tot
introspectie. Hoe vaak hebben we als
rationele professionals niet bij voorbaat
het idee dat mensen niet willen verduurzamen? Hoe vaak schieten we niet in de
modus om mensen te gaan overtuigen
van ons gelijk? Vliegenthart bepleit om
de emoties van bewoners serieuzer te
nemen. ‘Ik zal het nog eens vragen’ is
een veel mooiere insteek dan ‘Ik zal
het nog eens uitleggen’. Met welke
gedachten, beelden en emoties zit een
bewoner in de discussie over bijvoorbeeld een windpark? Dat brengt het
gesprek bij onderliggende waarden en
zorgen. En dáár kun je op verbinden.

Beelden en
oordelen

Inleider:
Rens Vliegenthart,
hoogleraar Media en samenleving,
Universiteit van Amsterdam

Het milde midden
Het gros van de mensen zit overigens
helemaal niet zo emotioneel of extreem
in de discussie, merkt Vliegenthart op.
De polarisatie is veel minder groot dan
de media ons doen geloven.
Deze constatering brengt het gesprek,
net als eerder in de Week van
Verbindend Verduurzamen, op het
‘milde midden’. Opnieuw onderstrepen
de deelnemers het belang om deze
grote groep te gaan bereiken en
verbinden.
Vertragen om te versnellen
Het goede gesprek dat daarvoor nodig
is, kost tijd. Neem je die tijd niet, dan
verlies je de mensen en uiteindelijk
de politieke legitimiteit voor verduur
zaming, wordt gewaarschuwd. ‘Als je
verbindend wilt verduurzamen, moet
de snelheid waarmee je je met anderen
weet te verbinden het tempo bepalen.’
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bepaalt vaak het beeld, waardoor je andere meningen niet
hoort.”

“Ga eens naar buiten met
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“Voer eerst het gesprek wat
mensen bezighoudt of
tegenhoudt om daar überhaupt
over na te kunnen denken.”
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“Zie een tegengestelde mening
die jou raakt juist als een cadeau
om de verbinding met een ander
te maken.”
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“Het pad naar verbinding loopt
via de dialoog.”

						Terugblik van Ruben Maes en
						Annemieke Nijhof

“Besteed bewuster aandacht
aan afscheid nemen, met
gebruik van rituelen. Zo schep je
meer ruimte voor vernieuwing.”
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Bekijk het eens
van de andere
kant

Keynote:
Noelle Aarts, hoogleraar
Socio-ecologische interacties,
Radboud Universiteit

Na vier dagen met intensieve kennissessies besluit de Week van Verbindend
Verduurzamen met een webinar. Noem
één ding dat je meeneemt uit deze
week, daagt weekvoorzitter Ruben
Maes Rli-raadslid Annemieke Nijhof
uit. ‘In het gesprek met bewoners proberen professionals vaak om mensen
te winnen voor hun ideeën’, antwoordt
ze. ‘Laten we minder bezig zijn met het
plan in ons eigen hoofd en ons meer
openstellen voor de ander.’

Nijhof vat in vogelvlucht de week samen.
‘Een van de mooie inzichten uit de
eerste sessie was dat je kunt praten
vanuit een standpunt, in plaats van een
opinie. Een standpunt staat voor een
bepaald perspectief en impliceert dat
je ook van perspectief kunt wisselen.
Sessie twee was de dag dat we het
‘milde midden’ muntten als nieuwe
term. Een term die nog vaak zou terug
keren deze week. We doelen ermee
op de grote groep mensen die best wil
verduurzamen, maar daarvoor niet de
barricaden opgaat. Deze groep kan de
extremen in het debat verbinden.’

‘De derde dag leerde dat begrip en
inzicht in duurzaamheidsvraagstukken
minstens zo belangrijk zijn als kennis
en kunde. En dat mensen hun buurman vaak meer vertrouwen dan een
professional. Tijdens de laatste themasessie stonden we onder meer stil bij
het belang van afscheid nemen, bijvoorbeeld van kolencentrales’, besluit Nijhof.
‘Als je goed afscheid neemt, ontstaat
ook ruimte voor het nieuwe. Rituelen
kunnen daarbij helpen.’
Geen gesprek maar een dialoog
Noelle Aarts, hoogleraar Socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit, gaat in haar keynote in op het
belang van de dialoog om verbindend
te verduurzamen. ‘Onze pogingen om
anderen te overtuigen maken meestal
alleen maar indruk op mensen uit onze
eigen groep. Andersdenkenden worden
al snel gestigmatiseerd: boeren zijn
natuurhaters, industriëlen rücksichtslose
zakkenvullers en burgers zijn emotio
neel. Zo dragen onze dagelijkse gesprekken bij aan een toenemende polarisatie.
Denk aan kwesties als de Oostvaarders
plassen, de stikstofproblematiek en de
energietransitie.’
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Basisvoorwaarde voor een beter
gesprek, ofwel een dialoog, is het
erkennen van onze wederzijdse
afhankelijkheid, zegt Aarts. ‘Anders dan
in een discussie of een debat gaat het
in een dialoog niet om winnen.
Alle deelnemers worden gerespecteerd,
ook als ze er anders over denken.’

						Webinar Verbindend Verduurzamen

Bekijk de keynote speech
van Noelle Aarts

Aarts besluit: ‘Laten we iedereen trainen
in het voeren van een dialoog, ook met
andersdenkenden. Hier liggen mogelijk
heden om de verduurzaming van
de samenleving met zijn allen te
versnellen.’
Samenspel tussen overheden
Dat goede gesprek met inwoners is niet
alleen een taak voor lokale overheden,
vindt Sandor Gaastra, directeurgeneraal
Energie en Klimaat bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. ‘Zij staan
dichter bij de burger, dat klopt. Tegelijk
vragen ze het Rijk om goede instrumenten en is ook landelijk debat nodig. Het
gaat dus om een goed samenspel tussen
centraal en decentraal.’
Lot van Hooijdonk, wethouder energie
in Utrecht, herkent zich in de noodzaak
van een intensieve samenwerking

Lees de keynote speech
van Noelle Aarts

tussen Rijk en gemeenten. Het Rijk heeft
een belangrijke rol om te zorgen dat het
haalbaar en betaalbaar is voor iedereen,
stelt ze. ‘De energietransitie kan alleen
slagen als het een rechtvaardige, eerlijke
verandering is.’
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De Week van Verbindend Verduurzamen
Deventer, een workshop met studenten
vormde de afsluiting van een jaar waarin
van de Fawaka Ondernemersschool in
de Rli zich een beter beeld heeft
Amsterdam, focusgroepgesprekken
gevormd over de ideeën, zorgen en
met verschillende groepen uit de samenkansen die er in de samenleving leven
leving, gesprekken met kerkgangers
rond het
thema verduurzaming. De raad De raadinwas
Barneveld,
statushouders in HaasHoe betrek je de zorgen, ideeën en kansen
op het ROC-Aventus in Apeldoorn,
inwoners bij de verduurzaming van
bij Fawaka Ondernemersschool in Amsterdam,
ging opvan
verschillende
momenten
trecht en basketballers
in Amsterdam,
Nederland.
Deze vraag
heeft de Raad en
voor
bij een focusgroepgesprek
met klimaatsceptici
de leefomgeving en infrastructuur gesteld
en bij het Evenement HIER opgewekt in Bussum.
manieren
met burgers
iningesprek.
eenzijn
online
community
op verschillende
plekken
Nederland.
De reacties
veelzijdig
en veelkleurig.met burgers die
Deur-tot-deur gesprekken met inwoners
gedurende een week hun ervaringen,
van Almere, gesprekken met MBOgedachten en ideeën deelden rond
studenten ICT en Tandartsassistent van
verduurzaming in hun dagelijkse leven,
ROC Aventus tijdens de lessen burgereen gesprek met initiatiefnemers van
schap in samenwerking met HBOburgerinitiatieven van Arnhem tot
studenten van de Saxion Hogeschool
Zutphen in samenwerking met LSA

bewoners. Op de volgende pagina
vindt u een bloemlezing van verslagen
en impressies van deze gesprekken.
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ringen in de regio. Te denken valt aan:
houdt
dat de
samen burmet de sector en de samenleving moet anticiperen op
De raad constateert dat twee randvoorwaarden essentieel
zijninom
deoverheid
individuele
grootschalige opwekking van duurzame
Home
Inhoud
Colofon
ontwikkelingen. Dat is nodig om een goede balans te vinden tussen enerOverheidssturing op transities
gers eneconomie,
de samenleving
als geheel in beweging te krijgen:toekomstige
duidelijkheid
en verbinding.
e woningvoorraad en de recreatiesector, Naar een duurzame
zijds het economisch voordeel en anderzijds de draagkracht van de leefomgeving en
Er is behoefte
aan
meer
duidelijkheid
verdeling van verantwoordelijkheden,
ater en droogte, en omschakeling naar kringhet draagvlak onder bewoners.over
Het Rli-advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving
De Nederlandse samenleving
gaat de
komende
decennia
ingrijpend over
veranderen.
verdient
het’ biedt hiervoor
een analysekader.
Regie van de rijksoverheid is noodzakelijk
Dat hangt samende
metomvang
de verduurzaming
die nodig is
op tal
van terreinen,
zoals
onze
en verdeling
van
kosten
en over
de
fasering van
de transitie.
Daarnaast
zal
dragen al diverse initiatieven bij aan het verom de bepleite beleidsverandering te bevorderen. De raad adviseert onder meer om
energievoorziening, ons grondstoffenverbruik en ons voedselsysteem. De veranderingen
de
transitie
alleen
slagen
als
er
op
effectieve
wijze
verbinding
gelegd
wordt
met
de
ringen. De meeste initiatieven zijn echter nog
een rijksvisie te formuleren, de beleidscapaciteit voor toerisme structureel te vergroten
zullen niet alleen de fysieke leefomgeving beïnvloeden, maar ook de manier waarop
samenleving.
Erons
ontstaat
pas
zicht openzovoort.
een haalbare
energietransitie
als andere
thema’s een ministeriële commissie Toerisme in te
erkt in verhouding tot de doelen die in 2050
en voor de benodigde
perspectiefwisseling
we werken, produceren,
consumeren,
voeden, ons
verplaatsen
De
vorige
stellen of het
onderwerp
op te nemen
duurzame samenleving
vraagt om
productieprocessen,
vaardigheden,
verdien- gekoppeld
die spelen
in andere
de wijk
en bij de betrokken
huishoudens,
kunnen
worden
aan in het Interbestuurlijk Programma (IBP).
de duurzaamheidsopgaven verkeert dus nog
modellen en regels. Een economie, kortom, met een andere economische structuur.
de uitvoering.
De raad beveelt aan om binnen twee jaar voor alle regio’s in Nederland een toeristische

strategie op te stellen. In zo’n strategie staat waar en wanneer uitbreiding van het toeDe centrale vraag in dit advies is hoe de rijksoverheid kan sturen op de transitie naar een
risme wordt nagestreefd en welke voorzieningen daarvoor moeten worden gerealiseerd.
duurzame economie, welke strategieën en instrumenten de rijksoverheid daartoe tot haar
De raad heeft geconstateerd dat er drie uitgangspunten zijn
die vragen om een
en opgaven zichtbaar
Maar er staat ook in waar de te verwachten toename van toeristen onwenselijk is en
beschikking heeft en hoe de rijksoverheid de samenleving bij de transitie
politiek-bestuurlijk debat. Expliciete keuzes over deze uitgangspunten
kunnen
nog overwegend uit beleidsvoornemens. betrekt.
met welke instrumenten
het de
aantal toeristen kan worden beïnvloed, hoe zij beter kunnen
worden
gespreid,en
danprivate
wel hoe overlast kan worden voorkomen.
transitie versnellen. Het gaat om keuzevrijheid, verdeling van
publieke
ven, en met regionale opgaven, blijft daardoor
Toelichting
verantwoordelijkheden en de versnelling in de eerste fase van de transitie.
erschillende opgaven op stoom komt, zal hier
Nieuwe instrumenten om de ontwikkeling van het toerisme te kunnen sturen zijn niet
De Nederlandse overheid is onmisbaar om dit transitieproces naar een duurzame ecodat in de nabije toekomst steeds meer
nodig. De raad presenteert in het advies een menukaart van het bestaande instrumennomie te begeleiden. De sturingsmogelijkheden die de (rijks)overheid daarvoor heeft
tarium, waaruit gekozen kan worden om negatieve gevolgen te beperken en nieuwe
staan centraal in Aanbevelingen
dit advies. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur past in dit
nde aanpak, zowel inhoudelijk als procesmatig.
kansen te verzilveren. Om effectief van deze instrumenten gebruik te kunnen maken
advies wetenschappelijke inzichten over sturing op transities toe op de Nederlandse
Met duidelijkheid en verbinding als randvoorwaarden en de
drie uitgangspunten als
erbinden zullen namelijk unieke kansen
en daarin kennis en ervaring op te bouwen, is extra beleidscapaciteit en investeringsbeleidspraktijk rond drie actuele dossiers: de energietransitie, de grondstoffentransitie
onderliggende
principes
komt
deaandachtspunten
raad tot aanbevelingen
over
de fasering,
de kosten
nleg van een getijdecentrale in een waterkebereidheid
hard nodig. Ook
moet er onder regie van de rijksoverheid meer onderzoek
en de voedseltransitie.
Op basis daarvan
formuleert
de raad
en aanworden gedaan, bijvoorbeeld in experimenteergebieden, naar de effectiviteit van
door de rijksoverheid,
hieronder samengevat.
en betaalbaarheid,
en het draagvlak
in de wijk.
klimaatadaptatie. Omgekeerd kunnen er bevelingen voor transitiesturing
verschillende beleidsingrepen. Zo wordt voorkomen dat groei van toerisme Nederland
op van verschillende transities, bijvoorbeeldDuurzame economie vraagt om visie gebaseerd op brede welvaart
‘overkomt’ en schaadt en zo kan toerisme bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving
voor duidelijkheid
bewoners, bezoekers
en ondernemers.
heeft ambitieuze
duurzaamheidsdoelen
geformuleerd
voor gewenste
Om tegemoet
te komen
aan de in de
samenleving
over
het verd of politieke aandacht. Door opgaven slimDe Nederlandse overheid
de korte en lange termijn, zoals 49% CO2-reductie in 2030 en een volledig circulaire
loop van de energietransitie, is een gedeeld beeld van de fasering in de tijd essentieel.
ingespeeld.
Ter voorbereiding van het advies heeft SWECO een onderzoek gedaan naar het
economie in 2050. Maar een samenhangende visie op de vraag hoe een duurzame
raad
aanbevelingen
waarmee
detefasering
kan wordenbijverfijnd.
Zoenisprovincies.
er
gemeenten
samenleving eruitDe
zal zien
en doet
welke route
moet worden afgelegd
om daar
komen ont-verder Toerismebeleid
breekt. Zo’n visie zou
eeneerste
verbinding
moeten
tussen economische,
in de
fase
vanleggen
de transitie,
naast extra overheidsmiddelen, een visie nodig op de
p orde
Luchtvaartbeleid, Een nieuwe aanvliegroute
sociaal-maatschappelijke en ecologische doelstellingen. Daarbij moet, vanwege de begemeentelijke governance van nieuwe infrastructuur. In de eerste fase van de transitie
odig is om de slagkracht in de regio te vergrenzing die de aarde stelt aan de groei van ons huidige economische systeem, worden
moet
vol ingezet
worden
op energiebesparing,
moeten
overheidsaanpak van de opgaven is nodig. Bovendien
De raad
richt zich alle
in dit advies
op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het
uitgegaan van een
breed ook
welvaartsconcept
waarin
naast materiële
welvaart ook bijvoor-en in 2040
luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en
en kwaliteit vanCO2-neutraal
leven volle aandacht
krijgen. De totstandkoming van
zijn.
moet inspelen op de groeiende samenhangbeeld gezondheidgebouwen
beleidsopties voor het rijksbeleid.
de door de Rli bepleite visie is overigens niet een eenmalige exercitie, maar een geleidear te krijgen is een sterk regionaal systeem
lijk proces.
De aanleg van warmte-infrastructuur in de openbare ruimte
ziet de
raad
als een
artijen, kennisinstellingen en maatschappelijke
Wereldwijd
is de
luchtvaart
fors toegenomen, ook in Nederland. Het vliegverkeer draagt
bij aan
de goede
internationale bereikbaarheid van Nederland. Door geluidsoverlast en
De overheid moetpublieke
zoeken naaraangelegenheid.
een goede balans tussen
en nieuw
Deoud
raad
beveelt aan dat iedereen
in een
leveringsgebied
arde.
de uitstoot van fijnstof en CO2 botst de groei van het vliegverkeer echter steeds sterker
De overheid wil de transitie naar een duurzame economie met zo min mogelijk maatmeebetaalt
aan
de aanleg
van
deze
voorziening,
individueel
gekozen
wordt
met
het belang van
een gezonde
en prettige leefomgeving en met de opgaven rond het
schappelijke schade
laten verlopen
en zoekt
terecht een
balans
tussen
het behoud ook als er
klimaatbeleid.
Deze
conflicterende
belangen, gecombineerd met een afnemend
van bestaande economische
en het
bevorderen
van structuurverandering.
voor een structuren
alternatief.
Daarbij
kunnen
de kosten voor warmte
verschillen
per
wijk,
n
vertrouwen van burgers in de overheid en de luchtvaartsector, vragen om een nieuw perdat de vernieuwing van de economie in de praktijk te veel wordt gegemeente
en regio. De raad pleit voor een wettelijke maximumprijs
voor verwarming.
gende aanpak in de regio vereist is. De raadDe raad signaleert
spectief in het luchtvaartbeleid.
zocht binnen het bestaande economische systeem. Hierdoor kunnen het behalen van
Daar is een én
kostenreguleringssysteem
voor
nodigopwaar het hele spectrum van warmteende – lijnen waarlangs gewerkt kan worden
de duurzaamheidsdoelstellingen
de economische perspectieven van
Nederland
De raad richt
in dit advies
op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het
druk komen
te staan. De overheid
zou daarom al vroegtijdig
levering
(verschillende
temperatuurniveaus,
allmeer
electric, waterstof
enzich
biogas)
wordt
de aanpak van duurzaamheidsopgaven oplange termijn onder
luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en
oog moeten hebben voor afbouw van economische activiteiten waar dat nodig is. Dat
ondergebracht.
beleidsopties voor het rijksbeleid. Onderzocht is wat de nationale sturingsmogelijkheden
vraagt niet alleen om verduurzaming van de economie per sector, maar ook om een
zijn en hoe deze aangevuld kunnen worden.
macro-economisch perspectief op een duurzame economie. Bovendien bevoordelen
bestaande regelgeving
en institutionele structuren,
waar bij
de overheid
overigens
zelf zeker niet als andere prangende
De energietransitie
heeft niet
iedereen
prioriteit,
rbinden: de regio kan de duurzaamheidsopToelichting
ook deel van uitmaakt, gevestigde partijen en belangen ten opzichte van innovatieve
zaken spelen zoals problemen met wateroverlast of rond veiligheid
en leefbaarheid. De
gekeerd heeft het Rijk de regio daarvoor nodig.
In het advies betoogt de raad dat de luchtvaart veel meer als gewone bedrijfstak
nieuwkomers die willen toetreden tot de markt.
raad beveelt daarom aan om nauw aan te sluiten bij de dynamiek
inbehandeld
de wijk en
ditanders
een dan andere bedrijfstakken. Veiligheid, milieuokkenheid van het Rijk in de regio. De Rli roept
moet worden
– niet
en omgevingskwaliteit, hinder en CO2 stellen grenzen aan de mogelijkheden voor
De regering zou eerder
en vaker
moeten kiezen
beprijzing
en regulering
verplicht
onderdeel
te voor
laten
zijn van
de gemeentelijke transitievisies
warmte en warmrtners aan de opgaven te werken.
luchtverkeer. De luchtvaart zal zich net als andere economische sectoren moeten
De overheid is bij transities terughoudend met de inzet van de effectieve instrumenten
teplannen.
gaven en oplossingen: de Rli is voorstanderbeprijzing en regulering
ontwikkelen binnen die grenzen.
om verduurzaming door producenten en consumenten tot stand
te brengen. Dit is vooral het geval bij internationaal opererende economische sectoren.
arbij de overheid actief met burgers in dialoog
De raad werkt dit in het advies uit in een aantal aanbevelingen:
De raad concludeert dat deze instrumenten juist in de transitie naar een duurzame ecozijn leefomgeving.
- Stuur op duidelijke grenswaarden voor de luchtvaart.
nomie vanwege hun effectiviteit eerder en vaker zouden moeten worden ingezet. Het arkans voor de aanpak van regionale opgaven:
- Pas het ALARA-beginsel toe (as low as reasonably achievable).
gument van de internationale concurrentiepositie wordt naar het oordeel van de raad
- Ontwikkel een Nederlands klimaatbeleid voor de luchtvaart met reductiedoelen
selectief gebruikt om verduurzaming tegen te houden, waardoor deze soms onnodig
n bedreiging voor de regio. De Rli constateert
voor CO2-uitstoot.
wordt vertraagd.
Hoe kan het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo-worden
ingericht dat
kans bieden om de eigen opgaven van de
Zorg voor vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering.
gezondheidswinst
wordt geboekt?
Wat vraagt het van de rijksoverheid
en decentrale
- Zorg dat de vervuiler
betaalt.
Waardevol toerisme,
Onze leefomgeving
verdient het
- Besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag.
overheden om dit mogelijk te maken?
sopbouw voor verduurzaming: het is belangrijk
- Stuur op internationale bereikbaarheid van Nederland en heroverweeg daarbinnen
Hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnengsaanbod nauw aansluit op het regionale landse toerisme in Nederland, waarbij economie, samenleving en leefomgeving met
de netwerkkwaliteit.
elkaar in samenhang
bekeken?
Eenworden
gezonde
leefomgeving bereiken en in stand houden. Dat is een van de doelen van
nnen aanpakken.
De raad formuleert enkele concrete uitwerkingen van deze aanbevelingen, over onder
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transitie naar een CO2-arme warmtevoor-

overheden om dit mogelijk te maken

Toelichting
De raad vindt dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid om te voorkomen dat de groei van het toerisme leidt tot overlast en schade. De huidige politieke en
afspraken gemaakt om te voorkomen dat beleidsmatige aandacht voor toerisme is nog vooral gericht op het vergroten van inkomsten. Maar toerisme is niet alleen een economisch belang, het heeft ook invloed op bevolgende
veel stijgt ten gevolge van het broeikaseffect.
reikbaarheid en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu. Pas
te III is dit vertaald in de doelstelling om deals een toename van toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving of tot overlast voor
bewoners, wordt nagedacht over het tegengaan hiervan. De perspectiefwisseling

e tot 2050 met 95% te verminderen ten

De som der delen, Verkenning samenvallende opgaven in de regio

Duurzaamheidsopgaven manifesteren zich tegelijkertijd op regionaal niveau. Hoe komen
opgaven daar samen? Wat betekent dit voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland?
Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze
economie zullen de komende decennia fors veranderen. Ook zullen wij ons aan de
klimaatverandering moeten aanpassen. Aan deze vier opgaven wordt door verschillen-

de overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering komt samen in de regio. Hier ontstaan
de raakvlakken, de overlap en de spanningsvelden, tussen de vier opgaven onderling
maar ook met de ‘eigen’ regionale opgaven. De Rli heeft in de Zuidwestelijke Delta verkend wat dit betekent voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland.
Realisatie duurzaamheidsopgaven nog in beginfase
De Rli heeft in de Zuidwestelijke Delta gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die
een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energietransitie, de voedseltransitie,
de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering.
Deze opgaven zorgen voor grote veranderingen in de regio. Te denken valt aan:
ombouw van de industrie, overgang naar grootschalige opwekking van duurzame
energie, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de recreatiesector,
voorzieningen die beschermen bij hoogwater en droogte, en omschakeling naar kringlooplandbouw. In de Zuidwestelijke Delta dragen al diverse initiatieven bij aan het verwezenlijken van deze structurele veranderingen. De meeste initiatieven zijn echter nog
kleinschalig. De resultaten ervan zijn beperkt in verhouding tot de doelen die in 2050
moeten worden behaald. De aanpak van de duurzaamheidsopgaven verkeert dus nog
in de beginfase.
Nog weinig inhoudelijke samenhang tussen opgaven zichtbaar
De verduurzaming in de regio bestaat nu nog overwegend uit beleidsvoornemens.
Inhoudelijke samenhang tussen de opgaven, en met regionale opgaven, blijft daardoor
onzichtbaar. Zodra de realisatie van de verschillende opgaven op stoom komt, zal hier
verandering in komen. De raad verwacht dat in de nabije toekomst steeds meer
behoefte ontstaat aan een samenhangende aanpak, zowel inhoudelijk als procesmatig.
Door vraagstukken goed met elkaar te verbinden zullen namelijk unieke kansen
ontstaan. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een getijdecentrale in een waterkering die moet worden aangepast voor de klimaatadaptatie. Omgekeerd kunnen er
belemmeringen ontstaan bij de samenloop van verschillende transities, bijvoorbeeld
als ze concurreren om ruimte, geld, arbeid of politieke aandacht. Door opgaven slim
te combineren kan hier bijtijds op worden ingespeeld.
Voorwaarde: samenwerking in de regio op orde
De raad constateert dat er een impuls nodig is om de slagkracht in de regio te versterken. Versnelling en opschaling in de aanpak van de opgaven is nodig. Bovendien
constateert de raad dat de regio beter moet inspelen op de groeiende samenhang
tussen de opgaven. Om beide voor elkaar te krijgen is een sterk regionaal systeem
van samenwerkende overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties een belangrijke randvoorwaarde.
Conclusie: versterk regio’s langs vijf lijnen
De raad concludeert dat een samenhangende aanpak in de regio vereist is. De raad
onderscheidt vijf – onderling samenhangende – lijnen waarlangs gewerkt kan worden
aan de versterking van die samenhangende aanpak van duurzaamheidsopgaven op
regionaal niveau:
1. Het Rijk en de regio beter met elkaar verbinden: de regio kan de duurzaamheidsopgaven niet zonder het Rijk realiseren, omgekeerd heeft het Rijk de regio daarvoor nodig.
De raad pleit voor een meer actieve betrokkenheid van het Rijk in de regio. De Rli roept
Rijk en regio ook op als gelijkwaardige partners aan de opgaven te werken.
2. De samenleving meer betrekken bij opgaven en oplossingen: de Rli is voorstander
van een gebiedsgerichte benadering waarbij de overheid actief met burgers in dialoog
gaat over de aanpak van de opgaven in zijn leefomgeving.
3. Duurzaamheidsopgaven benutten als kans voor de aanpak van regionale opgaven:
verduurzaming wordt vaak gezien als een bedreiging voor de regio. De Rli constateert
dat de duurzaamheidsopgaven juist een kans bieden om de eigen opgaven van de
regio aan te pakken.
4. Gericht werken aan innovatie en kennisopbouw voor verduurzaming: het is belangrijk
dat de kennisontwikkeling en het opleidingsaanbod nauw aansluit op het regionale
arbeidsmarktbeleid om de opgaven te kunnen aanpakken.
5. Ontwerpkracht gebruiken om de samenhang tussen opgaven invulling te geven:
het inzetten van ontwerpkracht in het proces van visievorming, beleidsontwikkeling
en uitvoering kan helpen om de samenhang tussen opgaven in beeld te brengen.
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Warm aanbevolen,
Naar een CO2-arme verwarming van de gebouwde omgeving
Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen
en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving?
In Parijs zijn in 2015 tijdens de klimaattop afspraken gemaakt om te voorkomen dat
de gemiddelde temperatuur op aarde te veel stijgt ten gevolge van het broeikaseffect.
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is dit vertaald in de doelstelling om de
uitstoot van broeikasgassen in de periode tot 2050 met 95% te verminderen ten
opzichte van 1990. Als tussendoel geldt een reductie van 49% in 2030.
Om deze doelen te halen is een transitie nodig in onze energievoorziening, in alle
sectoren. Een onderdeel hierin is de transitie in de gebouwde omgeving die moet
overschakelen naar CO2-arme warmte en koude in woningen en andere gebouwen.
In de gebouwde omgeving wordt hierin nog altijd beperkt voortgang geboekt,
zeker in het licht van de opgave die voorligt. De raad richt zich in dit advies op
de volgende vragen:
Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich
kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme
warmtevoorziening in de gebouwde omgeving? Welke financiële maatregelen en
welke
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Van keukentafel tot regeringstafel

Het traject Verbindend Verduurzamen heeft laten zien dat veel partijen die werken
aan verduurzaming, actief zoeken naar manieren om de ideeën en energie, maar ook
de zorgen en twijfels, van mensen een plek te geven in hun werkzaamheden. Of het
nu gaat om overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties of burgerinitiatieven, het besef is breed aanwezig dat de verduurzamingsopgaven waar onze
maatschappij voor staat, niet met enkel technische ingrepen ‘achter de schermen’
kunnen worden opgelost. Verduurzaming gaat onvermijdelijk gepaard met grotere en
kleinere keuzes die direct of indirect ingrijpen op het dagelijks leven van een ieder.
Het gesprek over die keuzes is veelvormig en wordt op vele plekken gevoerd, van
keukentafel tot regeringstafel. De Week van Verbindend Verduurzamen heeft ons
geleerd dat die gesprekken vooral waarde hebben in de vorm van een dialoog met
mensen buiten onze dagelijkse persoonlijke en professionele omgeving. Juist door je
– soms letterlijk – in het standpunt van een ander te verplaatsen, kom je tot gedeeld
begrip en inzicht en van daaruit tot gezamenlijke en werkbare oplossingen. Ook voor
de invulling van onze adviesrol is het belangrijk dat we vanuit verschillende
perspectieven naar de vaak grote en urgente opgaven in de leefomgeving kijken.
Zo komen we tot bruikbare adviezen die, naar wij hopen, niet alleen de verduur
zaming dienen, maar er ook voor helpen zorgen dat iedereen zijn plek in de
duurzame samenleving kan vinden.
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Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege
voor regering en parlement op het brede domein van duurzame ontwikkeling van de
leefomgeving en infrastructuur. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Met een integrale benadering en advisering
op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het
politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Bezuidenhoutseweg 30 (B30)
2594 AV Den Haag
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
T 06 2180 0302
info@rli.nl
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Drs. E. (Ellen) Peper
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Prof. dr. J.C. (Co) Verdaas
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