GO!RES – VAN LOW NAAR HIGH RES

PLEIDOOI

In 30 regio’s werken overheden,
waterschappen en marktpartijen uit
verschillende sectoren aan maatregelen
en prestatieafspraken die gezamenlijk een
Regionale Energiestrategie (RES) moeten
vormen, waarvan de concepten binnenkort
klaar moeten zijn.
Afgelopen jaar maakten we een rondgang
door het land om het te hebben over de
RES, governance en ontwerp: GO!RES.
We maken ons zorgen: een transitie als
deze, die onze leefomgeving verandert,
kunnen we maar één keer doen – en dat
kan goed of slecht. We zijn ervan overtuigd
dat deze transitie slechts slaagt als de
ruimtelijke toekomst van ons land integraal
wordt doordacht in nauwe samenwerking
met de ontwerpende vakwereld, vanuit
nationale visie en regie.
Daarom dit pleidooi: we constateren dat
het niet goed gaat; we stellen wat er niet
goed gaat; en we bepleiten dat het anders
moet – een meer integrale en gebiedsgerichte ontwerpbenadering. We luiden de
noodklok over onze bevindingen en geven
noodzakelijke oplossingsrichtingen om
tot RES’sen te komen waar governance en
ontwerp elkaar vinden. GO! RES – is nog
geen gelopen race!
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ENERGIE

STRATEGIE

WE CONSTATEREN

WE STELLEN

WE BEPLEITEN

Dat de vertaling van de Parijse
klimaatafspraken naar een nationaal
Klimaatakkoord onze leefomgeving
totaal zal veranderen;

Dat de RES een neutrale samenwerkingsvorm
is, die zal moeten worden verankerd in lokale
politieke besluiten;

Dat er een nationale programma-aanpak komt
met procesgeld om governance en ruimtelijk
ontwerp bij elkaar te brengen voor een
succesvolle energietransitie;

Dat de uitvoering van deze veranderingen
middels de RES een bureaucratische uitruilen rekenexercitie dreigt te worden tussen
overheden en andere betrokken partijen;
Dat de ruimtelijke impact van het
Klimaatakkoord en het bewaken van
ruimtelijke kwaliteit vooralsnog wordt
neergelegd bij de lokale overheden;
Dat de hiertoe benodigd bestuurlijke visie
en ambitie op Rijksniveau node mist en
de energietransitie richtingloos dreigt te
worden aangegaan;
Dat het benodigde maatschappelijk
draagvlak voor de energietransitie nog
onvoldoende is;
Dat slechts een deel van de opgaven uit het
Klimaatakkoord in de RES ondergebracht is.

Dat de capaciteiten en de mankracht om de
energietransitie aan te kunnen binnen het
ambtelijk apparaat van lokale overheden
veelal ontbreekt;
Dat bestaande beperkingen in de ruimtelijke
ordening, innovatieve en kwalitatief goede
oplossingen in de weg staan;
Dat de gigantische tijdsdruk een risico
vormt voor het zorgvuldig doorlopen van
de energietransitie, waardoor het wegen
van de ruimtelijke impact een sluitstuk
dreigt te worden;
Dat de energietransitie zonder maatschappelijk draagvlak mislukt;
Dat de RES zonder klimaatadaptatie en
zonder het adresseren van alle opgaven uit
het Klimaatakkoord onvolledig is.

Dat het Rijk het voortouw neemt in het maken
van regio overschrijdende keuzes, zoals een
energetische hoofdstructuur en de daarvoor
benodigde financiering verzorgt.
Dat ruimtelijke kwaliteit een integraal
onderdeel en een van de organiserende
principes in de energietransitie wordt;
Dat de ontwerpende vakwereld een
belangrijke rol moet vervullen in het bewaken
van ruimtelijke kwaliteit en het toetsen van de
geformuleerde ambities;
Dat de overheid zich op alle lagen actief inzet
om burgers te inspireren en te betrekken bij
het proces van de energietransitie;
Dat het Rijk de RES verbindt aan
ruimtelijke overstijgende opgaven van
industrie, landbouw, en mobiliteit, én de
K van klimaatadaptatie.

