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Voorwoord

Voorliggend rapport is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat als slotonderdeel van de opleiding ‘Master of Public Administration’ aan de 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Met veel plezier hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de governance van het Natio

nale Programma Regionale Energiestrategieën. Dit onderzoek heeft ons meer inzicht 

gegeven in de wijze waarop (bestuurlijk) complexe en ongestructureerde vraagstukken 

in gezamenlijkheid opgepakt kunnen worden en wat dit betekent voor bestuurlijke 

verhoudingen en de beleidsontwikkeling. De oplossingen van de vraagstukken van nu 

liggen immers niet altijd in het bereik van één overheidslaag maar hebben de gebun

delde krachten nodig van alle lagen uit het huis van Thorbecke. Verbindingen onder

ling en met burgers, maatschappelijke organisaties, industrie en kennisinstellingen 

zijn nodig, en dit vraagt energie, moed en vertrouwen. 

Voor het onderzoek is gesproken met verschillende mensen die zijn betrokken bij het 

Nationaal Programma en vraagstukken als ‘horizontaal bestuur’, transitieleer en duur

zame energie. De informatie uit deze waardevolle gesprekken is soms expliciet, soms 

impliciet verwerkt in het rapport. De bondige weergave van dit rapport doet mogelijk 

geen recht aan de hoeveelheid van kennis en inzichten die dit ons heeft opgeleverd. 

Wij hebben gepoogd om het gedegen onderzoek te combineren met het stellig weergeven 

van de resultaten. Het is mogelijk dat u daardoor onze stijl enigszins beknopt vindt.

‘Energie in samenwerken’ is de titel van ons rapport en heeft een meervoudige be

tekenis. Het refereert aan de vastgestelde energie die al bestaat om deze nieuwe  

overheidssamenwerking vorm te geven. Daarnaast refereert de titel aan de energie  

die nodig zal zijn om deze samenwerking te laten slagen. En tot slot een verzoek  

om energie te blijven geven aan de nodige energietransitie. Om aan te sluiten bij  

de woorden van René ten Bos, we bevinden ons in een dramatische nieuwe toestand.  

Doe vooral wat nodig is! 

Als onderzoekers danken wij de opdrachtgever en de geïnterviewde personen voor 

hun tijd en de gegeven inzichten. Zij hebben een onmiskenbare bijdrage geleverd aan 

dit onderzoek. Daarnaast zijn wij een woord van dank verschuldigd aan onze werk

gevers, die ons de mogelijkheid hebben geboden deze opleiding te volgen en hiervoor 

tijd beschikbaar te stellen. Ook beseffen wij dat de afgelopen twee jaren mede door 

onze partners en gezinnen mogelijk zijn gemaakt. Onze dank is groot. 

Dan tot slot een speciaal woord van dank voor onze begeleider, Arthur Ringeling.  

Zijn aanhoudende reflecties op onze inspanningen hebben ertoe bijgedragen dat  

al het onderzochte de scherpte kreeg die het verdiende.

17 mei 2019

Sabine Veenstra  •  Sjoerd Lubbers  •  Sjoerd Obbink
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Samenvatting

Om klimaatverandering tegen te gaan, wil de Nederlandse overheid 49% minder  

uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, 

moet onder andere uit zonne-energie en windenergie op land 35 twh (Terra Wattuur) 

hernieuwbare energie gewonnen worden. 

In het ontwerp-klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten en provincies samen-

werken in regio’s en Regionale Energiestrategieën maken. Daarin nemen ze op wat  

ze bijdragen aan de doelstelling van 35 twh. De bijdragen van de 30 regio’s moeten 

optellen tot 35 twh. 

Het opgezette besturingsarragement kent behalve regio’s een Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategieën, dat werkt in opdracht van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  

de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van 

Waterschappen. Dat Nationaal Programma dient als scharnier tussen de regio’s en 

het Rijk. 

De opdracht aan het Nationaal Programma is om de samenwerking te bevorderen  

en heeft als doel om te ‘verbinden’, te ‘ondersteunen’ en aan ‘doelbereik’ te doen.  

Om het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te kunnen adviseren over de 

governance van het Nationaal Programma is in dit onderzoek deze hoofdvraag gesteld: 

Wat zijn de opvattingen over de governance van het Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën, is er aanleiding om verbeteringen aan te brengen en hoe zou dat 

kunnen?

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een beschrijvend kwali-

tatief onderzoek uitgevoerd op basis van literatuur en interviews. De opvattingen van 

zowel direct betrokkenen bij het Nationaal Programma als van betrokkenen uit de 

regio’s zijn geanalyseerd, evenals de opvattingen van deskundigen. De theorie is  

gebruikt als een zoeklicht om onderzoeksbevindingen te kunnen duiden. 
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Uit de interviews bleek dat de opvattingen over het Nationaal Programma gedeeld 

zijn waar het de besturingsfilosofie betreft en verdeeld zijn waar het gaat over de uit-

voering. Het verschil in opvattingen is in dit onderzoek beschreven aan de hand van 

krachtenvelden: ‘Resultaat en de opgave, ‘Integrale uitkomsten en sectorale doelen’, 

‘Het huis van Thorbecke, de regio en het Nationaal Programma’, ‘Politiek en de burger’ 

en de krachtenvelden van ‘taal’, ‘tijd’ en ‘adaptieve governance’. Specifiek over het 

doel, de rol en de positie van het Nationaal Programma is de centrale conclusie dat  

de drie koepelorganisaties en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties het Nationaal Programma zien als een manier om efficiënte samenwerking  

te organiseren. Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn het  

Nationaal Programma en de efficiënte samenwerking vooral een middel om 35 twh 

te realiseren. 

Gelet op de consensus van de gekozen aanpak en het feit dat de uitvoering zich nog 

in de startfase bevindt, volgt de aanbeveling om het Nationaal Programma een meer-

jarig perspectief te bieden. In dit meerjarige perspectief zal aandacht moeten zijn 

voor de krachtenvelden en de impact hiervan op ‘het scharnier’ – het Nationaal Pro-

gramma. Om in het ‘nieuwe gedachtengoed’ van de gezamenlijke aanpak, waar het 

vraagstuk centraal staat, de aanpak te laten slagen, helpt het wanneer alle betrokken 

organisaties zich bewust zijn van wat samenwerking en gedeelde verantwoordelijk-

heid echt inhouden. Dit vereist tijd en geduld om te wennen aan deze samenwerking 

en het bewustzijn van taal en houding. Interessant is het om te onderzoeken welke 

beloningsmethodieken bijdragen aan het stimuleren van deze samenwerking én  

het vergroten van de regionale bijdragen aan het klimaatvraagstuk. Tot slot zal het  

Nationaal Programma adaptief moeten zijn en voortdurend oog moeten hebben voor 

de ontwikkelingen in de buitenwereld en binnen het vraagstuk en in staat moeten 

zijn om het besturingsarrangement bij te stellen wanneer het vraagstuk dit vereist. 
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“Maar als de herbergzame aarde,

Die nu ons toewuift in bloemen, helmgras, riet

Door vervuiling stiller dan de stilste stilte is geworden 

En enkel nog bestaat uit vreugdeloosheid en graniet,

Dan is het wel te hopen dat leven levend blijft, dat

Ergens tussen losse stenen een vogelei

Nog ligt te wachten op warmte van een zon

Of dat wat kiemend zaad door vele lagen klei

De weg naar boven vindt”

P. Samuels
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1 Inleiding

1.1 klimaatdoelstellingen 

Het Parijse (klimaat)akkoord, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde 

in te perken, is op 12 december 2015 op de klimaatconferentie van Parijs gepresenteerd 

en door Nederland ondertekend. Hierdoor heeft Nederland zich gecommitteerd aan 

afspraken die zorg moeten dragen voor een vermindering van de CO2uitstoot met 

49% ten opzichte van 1990, te behalen voor 2030. Dit akkoord is daarna onder leiding 

van Ed Nijpels voor Nederland vertaald naar een nationaal klimaatakkoord dat tijdens 

het schrijven van dit rapport nog niet is vastgesteld. Het akkoord betreft een plan voor 

hoe Nederland klimaatdoelen kan halen. In het klimaatakkoord staat onder andere 

een gekwantificeerde doelstelling voor de opwekking van alternatieve (duurzame) 

energie uit zonneenergie en windenergie. Uit zonneenergie en windenergie op land 

moet in 2030 35 twh (Terra Wattuur) gewonnen worden. Hiernaast bestaat een ambitie 

van windenergie op zee. Deze laatste wordt in de rest van dit rapport niet bedoeld.

1.2 ‘als één overheid samenwerken’

Het overleg over de organisatie en realisatie van de opwekking van 35 twh op land 

vindt plaats tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen  

een ‘landsdekkend’ programma van 30 energieregio’s (mpatoepassingsopdracht, 2019). 

De programmamanager ‘Energie’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Lian Merkx, 

stelde een paar jaar geleden dat vrijwel alle gemeenten (90%) hyperambitieus zijn  

als het gaat om lokale energiedoelstellingen en pleitte tijdens de kabinetsonderhande

lingen voor gebiedsgericht denken met een decentrale regie voor de energietransitie 

(Energeia, 2017). In ‘Programmastart Interbestuurlijk Programma’ (2018) wordt de  

ambitie om op meerdere schaalniveaus tegelijk samen te werken, nogmaals bevestigd. 

De opgaven zijn grenzeloos en beslaan het lokaal, regionaal, nationaal, Europees en 

mondiaal niveau. De oplossing ligt niet in het bereik van één overheidslaag maar  

“is alleen op te lossen wanneer gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk als één overheid 

samenwerken richting partners” (Programmastart ibp, 2018, p. 4)

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ (2017) staat beschreven dat de  

medeoverheden, corporaties, netwerkbedrijven en andere stakeholders een beleids

programma gaan uitwerken voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een 

eerste stap is het opstellen van regionale plannen met gemeenten, provincies, water

schappen en netbeheerders om per regio te komen tot een doelmatige aanpak met 

een optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. 
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Het klimaatakkoord heeft vorm gekregen met behulp van vijf sectortafels: ‘Elektriciteit’, 

‘Gebouwde Omgeving’, ‘Mobiliteit’, ‘Industrie’ en ‘Landbouw en Landgebruik’. Aan deze 

tafels hebben overheden en maatschappelijke organisaties samen de doelstellingen 

geformuleerd voor Nederland. In Programmastart ibp (2018) wordt de samenwerking 

voor de uitvoering van initiatieven en projecten van het (toekomstig) Klimaatakkoord 

benoemd. Nationale en regionale programmatische samenwerking tussen verschillende 

overheden, bedrijven, maatschappelijke partners (op nationaal en regionaal niveau) en 

burgers wordt van groot belang geacht. 

Concreet staat in het ontwerpKlimaatakkoord dat het realiseren van de doelstelling 

omtrent vermeerderen van duurzame energie via een Regionale Energiestrategie wordt 

opgepakt. Deze strategie is de basis voor regionale samenwerking en levert input voor 

het komende omgevingsbeleid van de gemeenten en provincies. De som van de strate

gieën (de optelling van de ambities van alle regio’s) wordt geacht het passende antwoord 

te zijn op de doelstelling op nationaal niveau, de eerdergenoemde 35 terra Wattuur 

(twh).

Door eerder opgedane ervaringen in programma’s als ‘Wind op land’ en ‘Ruimte voor 

de rivier’, is geleerd in welke mate dit soort vraagstukken complex zijn en een goede 

interbestuurlijke werkstructuur nodig heeft. Daarbij wordt zoveel als mogelijk gebruik

gemaakt van bestaande structuren (ibp, 2018). 

Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Nederlandse gemeenten, het Interprovin

ciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben het Nationaal Programma  

Regionale Energiestrategieën opgericht en de opdracht gegeven om de samenwerking 

te bevorderen. 

Het ‘Nationaal Programma’ heeft de ambitie om het scharnier te zijn tussen het  

nationaal en regionaal niveau. Het is een vraagstuk met bestuurlijke complexiteit.  

Het scharnier als metafoor komt in het rapport meermalen terug. Het scharnier zal  

te maken krijgen met krachten die op het scharnier werken en om te kunnen blijven 

scharnieren, zal het scharnier in enige balans en goed gesmeerd moeten zijn. 

1.3 een ‘in-balans-en-goed-gesmeerd scharnier’

Door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gevraagd om onderzoek te 

doen naar de governance van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. 

In dit onderzoek wordt met governance de besturingsfilosofie van de betrokken partijen 

(ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koningrijkrelaties, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal  

Overleg en Unie van Waterschappen) bedoeld. Het gaat hierbij om het arrangement 

van verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, coördinatie

mechanismen en onderlinge relaties; de governance oftewel het besturingsmodel. 
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Het Nationaal Programma is pas formeel gestart en sluit aan bij de ervaring van vijf 

regio’s die al hebben geëxperimenteerd met het in kaart brengen van alle duurzame 

initiatieven in een gebied en met het vaststellen van een ambitie (gericht op vermeer

deren van duurzame energie). De ervaringen van de vijf regio’s zijn geëvalueerd en 

daaruit zijn lessen getrokken. Deze lessen worden in paragraaf 3.1 besproken. Een  

uitkomst van deze lessen heeft geleid tot de oprichting van het Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategieën. 

Het Programma raakt een complex vraagstuk met verschillende belangen, ideeën en 

opgaven. De gekozen aanpak kenmerkt zich als een netwerkgerichte overheidsaanpak. 

In gezamenlijkheid, met regio’s, het Rijk en een Nationaal Programma werken aan de 

energietransitie is nieuw en uitdagend. Door de betrokkenheid van al die actoren zijn 

verschillende opvattingen te verwachten over wat in balans is en wat goed gesmeerd is. 

Centrale onderzoeksvraag

De ontwikkelingen in het klimaatvraagstuk, de voorgenomen nieuwe wijze van samen

werken (meerlaags en netwerkgericht) en de verwachte opvattingen hierover leiden 

tot dit onderzoek.

Hiervoor geldt de centrale vraagstelling: 

‘Wat zijn de opvattingen over de governance van het Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën, is er aanleiding om verbeteringen aan te brengen en hoe zou dat 

kunnen?’

De centrale onderzoeksvraag bestaat uit vier deelvragen.

•  Wat is de governance van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën 

en door welke filosofie wordt de governance gekenmerkt? 

•  Welke krachtenvelden worden inzichtelijk na de analyse van opvattingen over de 

governance van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën?

•  Is er aanleiding tot verbetering van de governance? 

•  Hoe kan de governance worden verbeterd? 

Indeling van het rapport

In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek kort beschreven. Hoofdstuk twee 

geeft het theoretisch kader. In hoofdstuk drie staan het antwoord op de eerste deel

vraag en de beschrijving van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. 

Vervolgens zal in hoofdstuk vier de analyse plaatsvinden en aan de hand van de  

opgehaalde opvattingen de krachtenvelden worden weergegeven. In de conclusie, 

hoofdstuk vijf, wordt antwoord gegeven op deelvragen drie en vier en wordt duidelijk 

of er aanleiding is tot verbetering en op welke wijze deze kan plaatsvinden. Deze aan

bevelingen worden weergegeven in hoofdstuk zes. Tot slot is er plaats voor een brede 

beschouwing in hoofdstuk zeven. 
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1.4 methode van onderzoek 

Omwille van de complexe meervoudigheid van het vraagstuk: klimaat, energietransitie 

en ‘samenwerken,’ is het onderzoek zodanig ingestoken dat voldoende rekening wordt 

gehouden met die meervoudigheid. Hieronder wordt beschreven welke methoden in 

het onderzoek zijn gehanteerd en waarom voor deze methoden is gekozen. Eerst zal 

worden ingegaan op het soort onderzoek. Vervolgens zal de dataanalyse behandeld 

worden. Ten slotte wordt ingegaan op de borging van de validiteit in dit onderzoek. 

Kwalitatief onderzoek – beschrijvend van aard

In dit onderzoek wordt vanuit verschillende vensters gekeken naar de opvattingen 

(perspectieven van betrokkenen) over de governance van het Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategieën. De centrale onderzoeksvraag en deelvragen zijn het  

beste te beantwoorden door gebruik te maken van kwalitatief onderzoek dat beschrij

vend van aard is. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat door praktijkwaar

nemingen wordt vastgesteld wat zich in de werkelijkheid afspeelt (Baarda, De Goede  

& Teunissen, 2015). Dit kenmerk is terug te vinden in dit onderzoek. Het onderzoek 

richt zich op de beschrijving en inventarisatie van gevoelens, belevingen en ervaringen 

van de betrokkenen bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën door te 

observeren en te spreken in en over de praktijk. Dit vindt plaats in een periode waarin 

de aanpak pas is geformaliseerd en de meeste betrokkenen nog zoekende zijn naar de 

manier waarop ze zich moeten of kunnen verbinden met de aanpak. 

Data-analyse en data-integratie

Voor het vaststellen van wat zich in werkelijkheid afspeelt, zijn verschillende methoden 

voor het verzamelen van data gebruikt: literatuuronderzoek, interviews en participe

rende observatie.

Literatuur en relevante beleidsdocumenten zijn gebruikt als een ‘zoeklicht’ en toege

past om licht te werpen op de onderzoeksbevindingen. Dit heeft bijgedragen aan de 

waardering van bevindingen die in de praktijk zijn opgedaan en bij het opstellen van 

een advies voor de doorontwikkeling van het Nationaal Programma. 

Daarnaast zijn ‘semigestructureerde interviews’ gehouden. Er was sprake van een  

algemeen interviewschema met algemeen geformuleerde vragen. De interviews zijn 

gehouden met respondenten die direct zijn betrokken bij het Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategieën en nietdirectbetrokkenen bij het Nationaal Programma1. 

Deze laatste groep respondenten heeft vanuit deskundigheid bijgedragen aan aan

grenzende of samenhangende vraagstukken als transities, energietransitie in het  

bijzonder, beleidsstrategie, duurzaam ondernemerschap en ‘horizontaal bestuur’. 

1 Een lijst met alle respondenten wordt weergegeven in de bijlage
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Als laatste dataverzamelmethode is gekozen voor participerende observaties. Voor  

het onderzoek was het van belang om de opvattingen ook waar te nemen binnen  

de ‘natuurlijke setting’ – in de praktijk en niet alleen via georganiseerde gesprekken 

(interviews). Er is geparticipeerd in:

•  ‘Landelijke regionale energiestrategiedag’

Hier waren alle regio’s vertegenwoordigd, het nationaal programma en diens op

drachtgevers

•  ‘Regionaal afstemmingsoverleg tussen de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe’

Hier waren van de drie regio’s de regiotrekkers aanwezig, naast vertegenwoordigers 

vanuit de gemeente Groningen en de provincies Drenthe en Friesland en de vertegen

woordiger van het Nationaal Programma

•  ‘Afstemmingsoverleg Regionale Energiestrategieën en de betrokkenheid van de 

waterschappen’. Dijkgraaf Klavers (als bestuurslid Uni van Waterschappen) en  

dg Rijkswaterstaat, Michèle Blom

Tot slot zijn de geïnventariseerde opvattingen aan de hand van gemeenschappelijke 

kenmerken gecategoriseerd in dilemma’s en spanningen en weergegeven in krachten

velden die impact hebben of kunnen hebben op het Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën.

Validiteit 

Tijdens dit onderzoek is gebruikgemaakt van een onderzoeksbegeleider. Deze begelei

der was tevens externe auditor en heeft zorg gedragen voor de borging van de interne 

validiteit. De onderzoeksbegeleider heeft het hele project overzien, de verschillende 

stappen in het onderzoek gevolgd en daarin meegedacht. 

De analyse en bijbehorende krachtenvelden zijn meerdere malen ‘gepeild en getoetst’. 

Er is gepeild bij directbetrokkenen of de opvattingen op de juiste manier zijn waarge

nomen en geïnterpreteerd. De krachtenvelden, de categorisering van de opvattingen 

op basis van spanningen en dilemma’s zijn bij verschillende deskundigen (en niet  

direct betrokken bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën) getoetst. 

Deze peil en toetsmomenten zijn meegenomen bij de uitvoering van de semi

gestructureerde interviews. 
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2 In theorie

Dit hoofdstuk geeft met betrekking tot de onderzoeksvraag de belangrijkste inzichten 

uit de literatuur weer. Deze theoretische inzichten worden gebruikt als ‘zoeklicht’ en 

zijn toegepast om licht te werpen op de onderzoeksbevindingen. Dit heeft bijgedragen 

aan de waardering van de bevindingen die in de praktijk zijn opgedaan en bij het op

stellen van de aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het Nationaal Programma.

2.1 een ‘wicked’ vraagstuk

Klimaatverandering is een wereldomvattend probleem, een veelkoppig monster en 

een ‘wicked problem’ (Rittel & Webber, 1973). Het klimaat verpesten, is niet zomaar 

gebeurd en het klimaat redden ook niet. De impact van het klimaatprobleem lijkt  

onbegrensd. Zo worden in het Global Risks Report (2019) het klimaatprobleem én de 

zorgen over inefficiënt klimaatbeleid nu al drie jaar achtereen gezien als het grootste 

risico voor een ernstige ontwrichting van de economie en veiligheid. 

De opgave om het klimaat te redden, is uiterst complex, ongestructureerd en vereist 

een langetermijnvisie. Onduidelijk is hoe groot het klimaatprobleem echt is, welke 

factoren precies het klimaat bedreigen, welke oplossingen er zijn en wanneer de  

redding gerealiseerd is. De opgave kent een korte termijn, een middellange en een 

lange termijnplanning. Elke sector, elk land en elke burger is een dreiging voor het  

klimaat en/of heeft de oplossing. En bij zoveel betrokken actoren horen zoveel ver

schillende opvattingen over het klimaat. Door Uittenbroek (2015) wordt gevraagd: is 

het niet ‘wicked next level’? Oftewel: een ‘super wicked’ vraagstuk? 

Rittel en Weber schreven in 1973 een artikel over beleidsontwikkeling en dilemma’s in 

relatie tot ‘tamme en wicked’ problemen. Waar tamme problemen gemakkelijk op te 

lossen lijken, hebben wicked problemen geen ‘oplossingen’ in de zin van definitieve en 

objectieve antwoorden. Barrières als onvoldoende kennis, pluraliteit van doelstellingen 

en belangen maken het onmogelijk om te streven naar unitaire doelen en om de opgave 

te structureren. De aanpak van een wicked vraagstuk vraagt een lange adem waarbij 

meestal jaren gewerkt moet worden zonder een definitieve oplossing in zicht, aldus 

Schön & Rein (1994) in Korsten (2019). Of het probleem opgelost kan worden, is maar 

de vraag. Opvangen van de gevolgen of reductie van het probleem is vaak al heel wat. 

Volgens Korsten (2019) is deze lange adem een risico. Het is voorstelbaar dat in de  

samenleving kritiek ontstaat wanneer resultaten niet direct zichtbaar zijn. Dit kan  

dan weer effect hebben op bijvoorbeeld kiezersgedrag. 

Afgelopen jaren is geïnvesteerd in nieuwe manieren van werken om een wicked, on

gestructureerd vraagstuk te temmen maar is ook het ‘Wicked Problem’concept van 

Rittel en Weber (1973) onder druk komen te staan. Turnbull en Hoppe (2018) verwerpen 

het idee van een ‘wicked problem’ als speciale classificering van beleidsproblemen.  

Dit etiket leidt tot afstand tussen actoren in de probleemoplossing. Het gaat hierbij om 
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de afstand tot actoren in termen van ideeën of waarden, organisaties en belangen. 

Turnbull en Hoppe (2018) stellen een benadering voor van een hogere of lagere mate 

van gestructureerde problemen die langs een continuüm loopt van ongestructureerd 

naar gestructureerd. De aanpak van een nog minder gestructureerd probleem vraagt 

volgens Turnbull en Hoppe (2018) ook een lange adem maar heeft oog voor het bereiken 

van productieve afspraken over haalbare beleidsvoorstellen. De probleemoriëntatie 

wordt verder ontwikkeld, over afspraken wordt onderhandeld met herkenning van en 

een rol voor de politiek en kennis. De rol voor beleidsmakers is die van het opzetten 

en draaiende houden van weloverwogen ondernemingen tussen drie partijen: burgers 

voor wie het beleid bedoeld is, uitvoerders en (politieke) toetsers (Van de Graaf & Hoppe, 

1998).

2.2 multi-level governance

Een nieuwe manier van werken aan een urgent, ongestructureerd en langetermijn

vraagstuk is Multilevel governance: een voorbeeld van op een andere manier samen

werken en het vraagstuk positioneren. Multilevel governance gaat over het omgaan 

met meerschaligheid. In ‘Effectief sturen met Multilevel Governance’ (Teisman, Van 

der Steen, Frankowski & Van Vulpen, 2018) staat beschreven hoe meerlaags werken 

zich vormt over de grenzen van bestuurslagen en sectoren heen en rondom een vraag

stuk. Elke bestuurslaag brengt iets in wat bijdraagt aan de aanpak van een opgave, 

zonder dat daarbij de afgebakende taken en grenzen leidend zijn. Het ontwerp van  

de aanpak is maatwerk. Verschillende combinaties zijn mogelijk, maar de meeste  

van de arrangementen hebben een topdownkarakter; het is de Rijksoverheid die  

het arrangement bouwt. 

Naast het activeren van verschillende bestuurslagen (lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal) zonder de dominante aanwezigheid van één specifieke bestuurslaag, 

wordt inzet ontplooid naar de aard van het betreffende vraagstuk. Anders dan bij de 

klassieke wijze, waarbij per opgave wordt bekeken welke bestuurlijke verhoudingen 

nodig zijn, ontstaat nu een organisch pallet van samenwerking. 

Meerlaags werken betreft een ontwerpvraagstuk en daagt de overheden uit tot een 

andere invulling van rol, positie of taak aan de hand van vier sturingsperspectieven. 

De vragen: “Wat is de opgave en Wie is betrokken”, staan centraal. Een overheid die  

wil sturen, zal in staat moeten zijn om te variëren. Ze moet kunnen omgaan met de 

realiteit waarin niet alleen sturing vanuit de overheid naar de samenleving plaats

vindt, maar ook vanuit de samenleving naar de overheid. Ze moet bewuste keuzes 

maken of ze stuurt op randvoorwaarden of resultaten. In het essay ‘Sedimentatie  

in sturing’ (Van der Steen et al, 2015) worden deze op een assenstelsel uitgewerkt, 

waardoor vier kwadranten ontstaan, zoals op de volgende pagina weergegeven  

(figuur 1).
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Figuur 1.  De vier sturingsperspectieven van Van der Steen et al (2015) in Sedimentatie in sturing

Vier sturingsperspectieven

Het kwadrant linksonder, Public Administration, biedt een sturingsperspectief waarin 

legitimiteit en rechtmatigheid centraal staan. Het overheidshandelen is hierbij gericht 

op het borgen van de rechten en plichten die de maatschappij mede ordenen. Wetten, 

regels en het handhaven van normen behoren tot het bijbehorende instrumentarium. 

In het perspectief van de presterende overheid (New Public Management, linksboven) 

ligt de verantwoordelijkheid voor het behalen van vooraf afgesproken doelen bij de 

overheid zelf. Het effectief en efficiënt leveren van de prestaties legitimeert hier het 

handelen van de overheid. Als het halen van beleidsdoelen in samenwerking met  

anderen centraal staat, spreken Van der Steen et al. (2015) van ‘Network Governance’: 

de netwerkende overheid, rechtsboven. Omdat anderen gelijksoortige of deels overlap

pende doelen hebben, gaat de overheid op zoek naar bondgenoten om een resultaat

gerichte coalitie te vormen. Overheden hebben geen monopolie op het creëren van 

publieke waarde. Op andere plaatsen in de maatschappij ontstaat publieke waarde.  

De responsieve overheid (Societal Resilience, rechtsonder) gaat niet zoals bij netwerken 

naar buiten om bondgenoten te vinden, maar sluit aan bij de reeds bestaande dynamiek. 

Overigens is in de meeste situaties geen sprake van een ‘of/of’ in de sturingsperspec

tieven. Rechtmatigheid en focus op presteren vormen voor de overheid een blijvend 

fundament, waarbij ook de wijze van sturen in netwerken en responsiviteit op initia

tieven vanuit de samenleving steeds vaker actueel is. 

Het Nationaal Programma – zoals in dit rapport beschreven – is een samenwerking 

tussen sectoren en overheidslagen, een meerlaagse aanpak. Het staat in de praktijk, 

waargenomen in de praktijk en via een theoretisch zoeklicht, voor een complexe  

opgave. Het is een onderdeel van de inspanning die de overheid onderneemt om het 

wicked vraagstuk te temmen.
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In ‘Effectief sturen met Multilevel governance’ (2018) wordt met behulp van de kwa

dranten ingegaan op de betekenis van het meerlaags werken voor de verhoudingen 

tussen de actoren. “Het ordenen en sorteren van de bestuurlijke verhoudingen en  

het interbestuurlijk verkeer” met als kernvraag “wie gaat over wat?” wordt geduid als 

meerlaags bestuur. Onder meerlaags management wordt “het uitzetten van taken en 

opdrachten aan andere overheden” verstaan. Beide horen bij de linkerzijde van het 

beschreven kwadrantenmodel. Cruciaal is het verschil met de rechterzijde van het 

model, waarbij andere betrokkenen geen ‘ontvanger’ zijn van meerlaagse sturing,  

zoals het geval is bij meerlaags management en meerlaags bestuur. Bij het kwadrant 

rechtsonder hoort maatschappelijke samenwerking. Tot slot worden twee vormen van 

meerlaagse samenwerking gedefinieerd die passen bij de netwerkende overheid: de 

topdownmeerlaagse samenwerking en de bottomupmeerlaagse samenwerking. 

2.3 transitiemanagement

Een ander voorbeeld van een nieuwe governanceaanpak en specifiek voor duurzame 

ontwikkeling is ‘transitiemanagement’ (Loorbach, Frantzeskaki, & Lijnis Huffenreuter, 

2016). Het gaat hierbij om de aanpak van hardnekkige opgaven die alleen op de zeer 

lange termijn kunnen worden aangepakt via specifieke soorten netwerk en besluit

vormingsprocessen. Het opmerken van een transitievraagstuk is vanwege allerlei aspec

ten lastig voor de overheid. Verschillende ontwikkelingen en veranderingen vinden 

plaats in verschillende domeinen en in een verschillend tempo. Langzaamaan komen 

deze ontwikkelingen samen en is sprake van systeemverandering. Loorbach geeft in 

persoonlijke communicatie aan dat een dergelijke constatering nog te vaak ‘de over

heid’ verrast. Hij geeft aan dat in de maatschappij ten aanzien van de energietransitie 

al veel langer en meer beweging waar te nemen is dan bij de overheid. Nu de overheid 

resultaten heeft gedefinieerd, zal ze zich dus moeten verhouden tot bestaande initia

tieven. 

Het principe van transitiemanagement gaat over de normatieve oriëntatie op het  

specifieke patroon van overgangswijziging en de brede focus op industrie en overheid 

(Loorbach, Frantzeskaki, & Lijnis Huffenreuter, 2016). Een van de uitgangspunten van 

succesvol transitiemanagement is de noodzaak tot afstand nemen van de dominante 

ordening, routine en gedrag, oftewel het regime. In elk geval wordt de centrale over

heid hiermee uitgedaagd om zich anders op te stellen en te verhouden tot (eigen)  

bestuurslagen, de maatschappij en het vraagstuk. 

2.4 de energie is er 

Volgens de leer van transitiemanagement is het mogelijk dat de overheid te laat heeft 

opgemerkt welke systeemverandering gaande is. De overheden die zich nu met dit 

vraagstuk bezighouden, starten daarom niet, maar stappen in een beweging die al in 

gang is gezet in de maatschappij. De energie is er al. De ambitie voor de lange termijn 

is vastgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs en is bepalend voor het langetermijn

perspectief. In de Nederlandse praktijk zijn sectortafels opgericht waar de overheid 
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met veel maatschappelijke organisaties samen het ontwerpKlimaatakkoord zijn over

eengekomen. Dat is een samenwerking tussen overheden en nietoverheden. Daarin is 

een regionale aanpak overeengekomen waar gemeenten en provincies in een ander 

verband samenwerken, ook met maatschappelijke organisaties. Ook vond de oprich

ting plaats van het Nationaal Programma Energiestrategieën die als een scharnier  

positie inneemt tussen het Rijk en de regio en bijdraagt aan het halen van de klimaat

doelen én de nieuwe manier van samenwerken.

Hierboven is het energievraagstuk gedefinieerd als ‘wicked’ of in ieder geval als in hoge 

mate ongestructureerd, en is vastgesteld dat ‘buiten’ de overheid al initiatieven plaats

vinden die zich bezighouden met het wicked vraagstuk. De energie is er al. De centrale 

overheid heeft in het Klimaatakkoord nu concrete doelen gesteld, die ze ‘resultaat

gericht’ wil organiseren en waarvoor taken zijn belegd bij 30 regio’s die bovendien te 

maken hebben met een Nationaal Programma dat scharnier is tussen het Rijk en de 

regio’s. 

Tijdens dit onderzoek zal blijken welke opvattingen betrokkenen en deskundigen heb

ben over de rol en positie van het Nationaal Programma. Bovendien wordt duidelijk 

welke krachtenvelden bestaan en bij het nader duiden daarvan wordt ingegaan op de 

opvattingen ten aanzien van de manier van meerlaags werken. 
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3 Op papier

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

In dit hoofdstuk staat de eerste deelvraag centraal; de vorming van het Nationaal  

Programma Regionale Energiestrategieën wordt beschreven. In dit hoofdstuk wordt 

een verband gelegd tussen de theorie en de ambitie van het Nationaal Programma.  

De relatie met de praktijk komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

3.1 de energie is er ~ vervolg

Sommige gemeenten en provincies waren al op regionale schaal met het vraagstuk 

van de energietransitie bezig. De energie om een bijdrage te leveren aan het klimaat

vraagstuk was er al. Zo’n 80% van de Nederlandse gemeenten heeft een langetermijn

ambitie met betrekking tot energieneutraliteit of klimaatneutraliteit geformuleerd.  

In het grootste deel van de gemeentelijke coalitieakkoorden zijn doelen opgenomen 

met betrekking tot klimaat en energie (Popma, 2018). Bovendien zijn regionale pilots 

gehouden, de zogeheten ‘Greendeals’. Deze deals zijn een regionale samenwerking om 

te komen tot een Regionale Energiestrategie. Deze pilots zijn geëvalueerd en de vijf 

belangrijkste aanbevelingen uit deze pilots zijn volgens Schuurs en Schwencke in  

‘Lessen voor een Regionale Energiestrategie. Slim schakelen’ (2017): Organiseer samen

werking op gebiedsgerichte en sectorale aanpak. Zorg voor planning en wetgeving 

voor de uitfasering van fossiel. Werk aan gezamenlijke communicatiemijlpalen. Creëer 

eenduidige definities, kengetallen, data en monitoring tools en organiseer toeleiding 

naar kapitaal nationaal. Naast deze vijf aanbevelingen wordt de behoefte aan een  

Nationaal Programma kenbaar gemaakt. 

3.2 nationaal programma en een regionale aanpak

Naast de behoefte aan een Nationaal Programma die duidelijk werd uit de lessen van 

‘de Greendeals’, zijn uit het energieakkoord 2013 relevante lessen getrokken die de 

keuze voor een regionale aanpak ondersteunen. Ervaringen uit het energieakkoord 

maakten duidelijk dat het onwenselijk is dat bijvoorbeeld het Rijk bepaalt in welk wei

land een windmolen komt. Gemeenten konden wijzen naar provincies, en provincies 

konden wijzen naar het Rijk. Dit heeft bevorderd dat gezocht is naar een schaalniveau 

dat past bij de opgave: de regio. Ook werd een kwantitatief doel nodig geacht om een 

verplichtend karakter te creëren dat tot actie leidt. Tevens is de keuze om het vraag

stuk vooral aan te pakken vanuit de ‘netwerkende overheid’ (Teisman, Van der Steen, 

Frankowski & Van Vulpen, 2018) onderdeel van de besturingsfilosofie. Tot slot is een 

plek nodig waar belemmeringen bespreekbaar zijn en in gezamenlijkheid gezocht kan 

worden naar een oplossing.
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(Energie)regio 

In het ontwerpKlimaatakkoord is afgesproken dat door regio’s landsdekkend energie

strategieën moeten komen die in 2030 moeten resulteren in de opwekking van in totaal 

35 twh hernieuwbare elektriciteit. Alle gemeenten nemen deel in een regio. De regio 

wordt gezien als het schaalniveau om invulling te geven aan de opgaven (Regeerakkoord, 

2017). De regio’s zijn verschillend in omvang en hebben naast de gemeenten tenminste 

betrokkenheid van een provincie en een waterschap. De regio’s zijn lokaal, maar qua 

schaalgrootte groot genoeg voor investeringen. In 30 regio’s werken de overheden samen 

in een netwerk met netbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de 

vertaalslag van de gemaakte afspraken. Zie figuur 2. Hier wordt de verdeling van re

gio’s weergegeven, waarbij opvallend is hoe verschillend de regio’s van omvang zijn. 

De opgave waar de regio voor staat, is complex, en de ruimtelijke impact van de klimaat 

en energietransitie zal groot zijn. In de vertaling van de klimaatambities naar locaties en 

projecten worden ook de maatschappelijke en ruimtelijke consequenties en dilemma’s 

concreet (Handreiking Regionale Energie Strategieën, 2018). Het opstellen van een  

Regionale Energiestrategie is bedoeld als startpunt van een uitvoeringsproces waarin 

samenwerkende partijen tot 2030 tot verdere concretisering en realisatie van projecten 

komen. 

Regionale Energiestrategieën

De Regionale Energiestrategie heeft een meervoudige functie. Allereerst is de strategie 

een product waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen moeten worden 

gehaald op welke termijn. Ten tweede is de strategie een belangrijk instrument om 

ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Tot slot  

is de strategie een manier om een meerjarige samenwerking tussen alle regionale  

partijen te organiseren. 

Figuur 2. Indeling in 30 energieregio’s. Uit ‘Handreiking Regionale Energie Strategieën’’, 2018. 
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3.3 nationaal programma regionale energiestrategieën

Het Nationaal Programma bestaat uit drie programmalijnen.

i Kennis en ondersteuning: hier wordt continu gekeken naar welke ondersteuning  

in de vorm van kennis, producten, diensten en bijeenkomsten bestaat om het  

Regionaal Energiestrategieproces in de regio te versterken of te versnellen.

ii Doelbereik: binnen deze lijn wordt het doelbereik bevorderd door middel van  

positieve prikkels, synergievoordelen en “lusten” die het aantrekkelijk maken voor 

overheden, bedrijven en inwoners om op het gebied van warmte en elektriciteit 

meer te doen dan te voorzien in de eigen regionale energievoorziening.

iii Afstemmen en verbinden: de resopgave wordt met bijbehorende kansen en be

lemmeringen verbonden met de bredere kennis en beleidsomgeving. De ervarin

gen uit de regio´s worden ingebracht in deze omgeving en de resultaten van deze 

verbindingen worden vertaald naar de regio’s.

De betrokkenheid van vele organisaties met evenzovele belangen en beleid botst soms 

met de doelen en nieuwe wetgeving in relatie tot de opdracht om te komen tot de ver

meerdering van duurzame energie. Dit maakt de opgave extra complex. Het Nationaal 

Programma dient dan ook om deze botsingen en belemmeringen weg te nemen even

als kansen te benutten (Programmaplan Nationaal Programma Regionale Energie

strategieën, 2019). 

Bestuurlijk juridisch kader – het Huis van Thorbecke 

Het Huis van Thorbecke is de weergave van het Nederlandse staatsbestel middels een 

drietal territoriale bestuurslagen: het Rijk, de provincies en de gemeenten. Het Natio

naal Programma Regionale Energiestrategieën heeft geen bestuurlijke juridische 

grondslag in ‘het Huis van Thorbecke’. Hetzelfde geldt voor de regio’s. Voor de regio’s 

moeten de decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) zorgen 

voor mandaat zodat op de juiste (rechtmatige en democratische) wijze gewerkt kan 

worden aan een Regionale Energiestrategie. Het Nationale Programma helpt of kan de 

regio’s helpen om te gaan met bestuurlijke en/of juridische vraagstukken/uitdagingen. 

De beleidsontwikkeling vanuit een regio heeft de ambitie om opgenomen te worden in 

het beleid van de fysieke leefomgeving. Dat wil zeggen dat de keuzes vanuit een regio 

en specifiek vanuit een Regionale Energiestrategie moeten worden geborgd in ruimte

lijke plannen op provinciaal en gemeentelijk niveau en in het waterbeleid van water

schappen. 

Organisatie 

De organisatorische kern van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën 

is het programmateam. Het wordt aangestuurd door een programmadirecteur. Het 

team kenmerkt zich door een kleine staf, programmamanagers en projectleiders die 

de regio’s direct en indirect ondersteunen door het uitvoeren van programmalijnen en 

het vervaardigen van producten, diensten en ondersteuning. Deze functies en rollen 

worden vervuld door medewerkers van de opdrachtgevers of de leden en/of externe 

(onafhankelijke) organisaties. De programmadirecteur is verantwoordelijk voor het 

opzetten van het Nationaal Programma en heeft de dagelijkse leiding. Hij is tevens 

primair verantwoordelijk voor het halen van de programmadoelstellingen. 
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Het speelveld van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

Ook zorgt de directeur voor de rapportage aan het Opdrachtgevend Beraad (gevuld met 

directeuren van de vijf opdrachtgevers van het Nationaal Programma. Zie paragraaf; 1.2) 

en is hij verantwoordelijk voor de communicatie vanuit het programma. Het opdracht

gevend Beraad is een besluitvormend gremium en neemt beslissingen over de agenda 

van het Nationaal Programma. Het Beraad benut in zijn besluitvorming het advies 

vanuit de Programmaraad2 en het Interbestuurlijk Managementteam. 

Het Interbestuurlijk Managementteam heeft de opdracht om de eenheid van de drie 

koepelorganisaties (ipo, vng en uvw) te bewaken en kan als voorportaal dienen voor 

consultatie en besluitvorming bij kwesties die om verdieping en reflectie vragen.

Naast de vijf opdrachtgevers van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën 

is een tal van actoren betrokken, zoals de dertig regio’s met bijbehorende gemeenten en 

provincies, experts van de Rijksuitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Zie hieronder figuur 3. Hier wordt schematisch weergegeven welke organisaties be

trokken zijn en hoe de onderlinge relaties zijn. 

Figuur 3.  Een schematisch overzicht van de governance van het Programma uit Programmaplan 

Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (2019)

2 Betreft de brede adviserende en faciliterende groep van het Nationaal Programma Regionale Energiestrate

gieën. De samenstelling bestaat uit relevante organisaties voor de regionale en nationale energietransitie. 

Zijn zowel nationaal en regionaal verbonden.
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In het programmaplan staat de noodzaak beschreven om voortdurend aandacht te 

hebben voor de dynamiek in de regio’s, de aansluiting hierop en de mogelijke risico’s 

in de uitvoering. In het Programmaplan is daarom een hoofdstuk programmabeheer

sing opgenomen. Uitgangspunten voor de programmabeheersing zijn:

• Autonomie van de regio: de inhoud en het opstellen van een Regionale energie

strategie is van en aan de regio’s zelf. De beheersing richt zich dan ook primair op het 

Nationale Programma Regionale Energiestrategieën en het beoogde eindresultaat 

(goed optelbare strategieën die in totaal voldoen aan de nationale opgave voor  

sectortafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving).

• Flexibel: de beheersing wordt adaptief georganiseerd om snel in te kunnen spelen 

op ontwikkelingen op het nationale en regionale niveau.

• Risicogestuurd: de inspanningen worden effectief en gericht ingezet. Hiervoor 

worden risico’s naar impact en waarschijnlijkheid geprioriteerd. Deze prioritering 

is leidend voor de inzet en intensiteit van de beheersmaatregelen.

De aanpak van de programmabeheersing bestaat uit de volgende elementen.

• Programmasturing: sturing en verantwoording over het Nationaal Programma  

(is de basis van programmabeheersing)

• Financieel management: beheersing van de financiële middelen in het programma

• Risicomanagement: creëren van een risicobewuste organisatie

• Escalatie: als regio’s er niet uitkomen, wordt het ‘Bestuurlijke gesprek’ opgezet 

• Monitoring en evaluatie: borging van het flexibele/adaptieve karakter van het  

Nationaal Programma en de voortgang van het doelbereik monitoren. 

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën als scharnier

In de aanloop naar het Nationaal Programma is gezocht naar de positie van het program

ma in relatie tot het Rijk en de regio’s, tussen sturing en uitvoering. Uit de vergader

stukken voor het Opdrachtgevend Beraad en de wijziging in versies van het Programma

plan, is dit terug te zien. Met name de omwisseling van de verbeelding van de gover

nance van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën in voorgaande versies 

liet veranderingen zien. Eerder was nog geen onderscheid gemaakt tussen sturing en 

uitvoering en was in het ‘harkenschema’ het Rijk bovenaan gezet. Daaronder volgden 

vele vertakkingen met tot slot de regio’s. In een volgende versie lijkt het schema letter

lijk omgedraaid. De regio’s staan bovenaan, het programma zit er stevig tussen en er is 

zichtbaar gemaakt welke vertakkingen zich bezighouden met de uitvoering en welke 

met sturing. Het Nationaal Programma bleef tijdens alle veranderingen als scharnier 

tussen Rijk en Regio gepositioneerd. Het schematische overzicht van de governance 

van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën dat is vastgesteld, is op 

pagina 24 opgenomen (figuur 3).



26 Energie in samenwerken

3.4 scharnieren en multi-level governance 

Het weergegeven bouwwerk is het Nederlandse antwoord op een deel van een wicked 

ongestructureerd vraagstuk. Er is gekozen voor een meerlaagse samenwerking waarin 

het vraagstuk centraal staat in een passend schaalniveau; de regio. Door de geleerde 

lessen is ervaren dat de verantwoordelijkheid voor het vraagstuk en de aanpak niet 

neergelegd kan worden bij een enkele verdieping in het Huis van Thorbecke. Met de 

oprichting van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën is een schar

nier tussen regio’s en het Rijk gekomen en ligt nu de vraag hoe dit gaat in de praktijk 

(tot nu toe). Uit de beschrijving van het Nationaal Programma Regionale Energie

strategieën blijkt naast de keuze voor meerlaags werken de keuze voor het werken op 

schaalniveaus die hiervoor speciaal zijn aangewezen. De taken worden gedeeld en  

niet verdeeld. Volgens de theorie in ‘effectief sturen met Multilevel governance’ (2018) 

zoekt Multilevel governance juist naar vervlechting en verbinding tussen schalen. 

Zowel de regio’s als het Nationaal Programma zijn verschijningsvormen van die ver

vlechting en verbinding. In ‘effectief sturen met Multilevel Governance’ (2018) wordt 

ook gewezen op het volgende risico: ‘Je gaat niet meer alleen over het eigen succes’.  

Of het Rijksbeleid succesvol is of niet wordt mede door anderen bepaald, en in dit  

specifieke geval niet alleen door gemeenten en provincies, maar ook door regio’s en het 

Nationaal Programma. Acties op het ene niveau kunnen positief of negatief strategisch 

gedrag uitlokken bij het ander. Dit werken over schalen heen is de kern van ‘Multilevel 

Governance’. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de nog korte praktijk van Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategieën en heeft krachtenvelden in beeld gebracht die spelen in 

dit speelveld met meerder schalen. Het volgende hoofdstuk gaat hier verder op in. 
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4 De praktijk

In de praktijk zien hoe het scharnier, het Nationale Programma Regionale Energie

strategieën, zich houdt, wordt beschreven in dit hoofdstuk. Veel respondenten benoemen 

onderstaande dilemma’s en spanningen die zij ervaren en verwachten in het proces dat 

moet leiden tot Regionale Energiestrategieën. In dit hoofdstuk worden deze dilemma’s 

en spanningen gecategoriseerd als krachtenvelden die impact hebben of kunnen hebben 

op het Nationaal Programma. 

Elke paragraaf start met een weergave van de opbouw van het krachtenveld, waarna 

de analyse volgt, en eindigt vervolgens met een deelconclusie. 

4.1 het krachtenveld van het resultaat en de opgave

Het resultaat

Nederland heeft zich via het akkoord in Parijs gecommitteerd aan internationale af

spraken. Deze zijn vertaald naar Nederland en voor de vermeerdering van duurzame 

energie betekent dit tenminste 35 twh. De regio’s maken een Regionale Energiestrategie 

en komen daarin de productie van hernieuwbare energie op land overeen. De optelling 

van 30 Regionale Energiestrategieën, zo staat in het ontwerpKlimaatakkoord, bedraagt 

ten minste 35 twh. 

De opgave

De 35 twh is een kwantificering van een onderdeel van een grotere opgave. Naast of 

tegenover het kwantitatieve doel staan de mondiale klimaatverandering, de energie

transitie, maar ook de regionale realisatiekracht en beleidsvrijheid die ook horen bij  

de veranderde manier van samenwerken tussen de overheden. Actoren duiden deze 

grotere opgave verschillend, zoals hieronder zal blijken.

Uit de gesprekken die gevoerd zijn met experts en directbetrokkenen blijkt in woord 

overeenstemming over de wijze van werken; het complexe vraagstuk centraal, wat 

een meerlaagse aanpak rechtvaardigt. In dit geval lijken meerdere vraagstukken te 

bestaan. Zo bestaan het vraagstuk van kwantiteit (het resultaat) en het vraagstuk van 

kwaliteit (de opgave). 

Regiovertegenwoordigers geven aan dat zij het harde resultaat ervaren als een dwingend 

kwantitatief doel. Zij vrezen dat het Rijk het kwantitatieve doel zelf gaat realiseren en 

dat daarmee de regio de verantwoordelijkheid niet kan nemen. Daarnaast geven regio

vertegenwoordigers aan dat hiermee de opgave, namelijk op een andere manier met 

elkaar samenwerken, onder druk komt te staan. 
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Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat men in op het risico dat de 

minister loopt wanneer 35 twh niet gehaald wordt en lijkt men zich daar verantwoor

delijk voor te voelen. De internationale verantwoording vindt plaats via dit ministerie. 

Uit de gesprekken blijkt dat het spannend en onnatuurlijk is voor het ministerie om 

verantwoordelijkheid over te dragen aan regio’s. De stelling in de regio is echter dat 

door sterke ministeriële sturing op het getal de verantwoordelijkheid bij het ministerie 

blijft, wat mogelijk lokale verantwoordelijkheid en realisatiekracht in de weg staat. 

Regio’s en koepelorganisaties achten de regionale aanpak een hoger doel dan 35 twh. 

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie 

van Waterschappen uiten hun zorgen over sturing op een getal. Het vergroten van de 

regionale realisatiekracht is volgens hen het grote doel en de opgave die ertoe doet, 

ook wanneer 35 twh niet gehaald kan worden. 

Het eventueel rekkelijk omgaan met het doel kan volgens het ministerie van Economi

sche Zaken en Klimaat de weg openen naar vrijblijvendheid waarmee de kans bestaat 

dat het doel niet wordt gehaald. Er wordt verschillend gedacht over ‘de rekkelijkheid’ 

van het getal. Andere respondenten geven aan dat het vooral in deze startfase nodig  

is om vast te houden aan het getal maar dat dit in de loop van de tijd niet per se het 

einddoel hoeft te zijn. 

De spanning tussen het resultaat van 35 twh en de andere manier van samenwerken 

komt tot uiting in de relatie die de regio’s ervaren met het Nationaal Programma en de 

ministeries. In regionale overleggen waarin op dit moment gewerkt wordt aan de opzet 

van Regionale Energiestrategieën wordt de bovenstaande spanning vaak benoemd.  

In de overleggen spreken de actoren over ‘gezamenlijkheid’, maar toch zoeken zij 

scherpte door vragen als: ‘Bij wie ligt uiteindelijk de verantwoordelijkheid? ‘Wanneer 

moet het af zijn?’ ‘Hebben wij een opdracht gekregen van de minister of geven wij 

onszelf de opdracht?’ Dergelijke vragen passen volgens Multilevel governance (Teisman, 

Van der Steen, Frankowski, Van Vulpen, 2018) bij een presterende overheid en minder 

goed bij de netwerkende overheid. 

In meer beschouwende zin geven Teisman, Loorbach, Van der Steen en ook de Sociaal 

Economische Raad aan dat spanning tussen organisaties inherent is aan een verschui

ving, in dit geval het overdragen aan de regio’s van de verantwoordelijkheid of macht. 

Hiermee omgaan vergt reflectie, vertrouwen en tijd. 

Conclusie

Het beschreven krachtenveld heeft impact op het Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën. Het Nationaal Programma wordt continu uitgedaagd om te schakelen 

tussen de bedoeling, de opgave en het harde resultaat. De verschillende betrokkenen 

hebben hierover verschillende belangen en opvattingen. Waar de een de nadruk legt 

op het samenwerken, vindt de ander het samenwerken een middel om bij te dragen 

aan de energietransitie. Het Nationaal Programma probeert aan beide opvattingen 

recht te doen en kiest niet. De balans van het scharnier, het Nationaal Programma,  

zou in het geding kunnen komen wanneer te veel aandacht uitgaat naar het getal  
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of de opgave. Er is in dat geval geen sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

wat hoort bij het sturingsperspectief van de ‘netwerkende overheid’. 

Wanneer de tijd begint te dringen en het getal niet gerealiseerd lijkt te worden, 

achten de geïnterviewden het aannemelijk dat het scharnier overhelt naar resultaat

sturing op het getal. Dat impliceert een overgang naar het sturingsperspectief van een 

‘presenterende overheid’. 

Het bouwwerk is opgezet vanuit de filosofie om het vraagstuk samen aan te pakken. 

Dus een scherp antwoord op de vraag wie opdracht geeft, stuurt of verantwoordelijk is, 

kan niet voor het geheel worden gegeven wanneer het vraagstuk centraal staat. In de 

praktijk zal moeten blijken wie voor welk deel van het vraagstuk nodig is om te sturen. 

Dit kan in de loop van de tijd veranderen.

4.2  het krachtenveld van integrale uitkomsten en  
sectorale doelen

Integrale uitkomst

Een integrale uitkomst wordt gerealiseerd wanneer sprake is van een samenhangende 

aanpak waarbij relevante aspecten worden betrokken. Binnen dit vraagstuk is de inte

grale uitkomst landelijk en lokaal (gemeenten en provincies) die bijvoorbeeld in hun 

ruimtelijk beleid iedere ‘ruimteclaim’ moeten afwegen. 

Sectorale doelen

Beleid dat voor één onderwerp of sector van de samenleving geldt, staat bekend als 

sectoraal. 

In dit onderzoek zijn veel onderwerpen sectoraal genoemd. Het centrale doel van 

het Klimaatakkoord is om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te 

dringen ten opzichte van 1990. Dit doel is opgesplitst naar een doelstelling per sector 

uitgedrukt in megatonnen CO2reductie. De vijf sectortafels met eigen doelen en op

gaven en aangestuurd door steeds één ministerie getuigen van een sectorale benadering 

met eigen sectorale doelen.

Daarnaast moeten de Regionale Energiestrategieën input zijn voor het ruimtelijk 

beleid en concurreert dit met onderwerpen zoals wonen en werken. In dit perspectief 

is de 35 twh een sectoraal doel. 

De landelijke sectortafels die de plek zijn waar het Klimaatakkoord is opgesteld, zijn 

platformen waar afspraken gemaakt worden om de CO2uitstoot in Nederland te  

beperken. Aan de tafels nemen overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke  

partijen plaats. De regio’s vinden het complex om de verschillende landelijke sectorale 

doelen te vertalen naar integraal ruimtelijk beleid. In bijvoorbeeld de metropoolregio 

Rotterdam/Den Haag (mrdh) is veel industrie in de Rotterdamse haven gevestigd, en  

de restwarmte daarvan is belangrijk om de gebouwde omgeving mee te verwarmen.  

In de uitvoering komen daar de doelen van de tafels ‘industrie’ en ‘gebouwde omgeving’ 

bij elkaar. Het ligt dan ook voor de hand dat doelen met betrekking tot elektriciteit, 
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warmte en isolatie samenkomen in de ‘gebouwde omgeving’. De zoektocht naar de 

plek voor het plaatsen van windmolens en zonneparken leidt veelal naar open en vaak 

agrarisch gebied terwijl een aparte sectortafel bestaat voor ‘landbouw en landgebruik’. 

De indeling van de landelijke sectortafels wordt door de regiovertegenwoordigers niet 

altijd als bruikbaar ervaren. 

In de regio’s zelf vindt men het werk aan integrale uitkomsten enerzijds logisch of zelfs 

onvermijdelijk, maar gezien het tijdsbestek dat is voorzien voor het maken van een 

Regionale Energiestrategie ook een onmogelijke opgave. De Regionale Energiestrategieën 

moeten minstens gaan over de opwekking van duurzame energie, en dat is maar een 

onderdeel van het brede klimaatvraagstuk. Dit is dan ook voor een regio of een gemeen

te of provincie slechts een van de onderdelen die een plek moeten vinden in de ruimte 

en het ruimtelijk beleid. In de regio wordt tussen sectoraal en integraal enige spanning 

ervaren, zeker als sectorale doelen ten aanzien van warmte, energie en isolatie in de 

uitvoering bij elkaar komen en moeten worden opgeteld. 

De spanning tussen sectorale doelen en de gewenste integrale uitkomsten wordt ook 

herkend door de Sociaal Economische Raad die verschillende initiatieven opzet om 

integratie te bevorderen. Het Planbureau voor de Leefomgeving duidt de gewenste  

integratie als een van de grote opgaven voor de komende periode. 

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën zet in eerste instantie in op de 

opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving 

en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Sommige regio’s waren  

al bezig met het energievraagstuk en hadden op eigen wijze al doelen geformuleerd. 

Daarnaast waren maatschappelijke organisaties en industrie ook al bezig met het 

energievraagstuk. Volgens de transitieleer die is beschreven door Loorbach is dit ken

merkend voor de energietransitie en is het de uitdaging voor de overheden om zich 

daaraan te verbinden. Verschillende regio’s hebben hun doelen al opgesteld voor de 

Regionale Energiestrategieën. Op de website van Holland Rijnland wordt een overzicht 

getoond dat het verschil in ambitie en doelstelling illustreert. Zie hieronder in figuur 4.

Regio Ambitie

Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden

Geen gemeenschappelijke ambitie geformuleerd.

Drechtsteden Energieneutraal in 2050. Energieneutraliteit van de gebouwde 
omgeving in 2035

GoereeOverflakkee Energieneutraal in 2020. Energieleverend in 2030.

Hoeksche Waard Energieneutraal in 2040.

Holland Rijnland Energieneutraal in 2050; 80% uit duurzame bronnen in de 
eigen regio.

MiddenHolland Klimaat en energieneutrale en‘bijna’ fossielvrije regio in 2050.

Rotterdam Den Haag Een vrijwel co2neutrale energievoorziening in 2050.

Figuur 4.  Een overzicht dat het verschil in ambitie per regio weergeeft uit ‘Regionale  

Energiestrategieën in Zuid – Holland’ (2018)
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In het huidige proces zijn regio’s druk met het opstellen van doelen en het formuleren 

van hun ambitie met betrekking tot de realisatie van 35 twh duurzame energie. Er leven 

tal van vragen die dan ook werden gesteld tijdens een regiocoördinatorenbijeenkomst, 

georganiseerd door het Nationaal Programma. Vanaf welke datum moet worden geteld 

en hoe te rekenen met projecten die al op stapel staan? Hoe zullen warmte, isolatie en 

elektriciteit worden opgeteld? Vragen waar het Nationaal Programma een antwoord op 

zal moeten geven. De sectorale vertaling van de doelen is kortom moeilijk te verenigen 

met de integrale uitkomst en genereert een krachtenveld waar het Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategieën in beweegt. 

Conclusie

Er zijn landelijke sectorale doelen die vertaald moeten worden naar integraal regionaal 

beleid. Ook hebben regio’s al op hun eigen manier doelen geformuleerd. Het Nationaal 

Programma Regionale Energiestrategieën heeft de opgave om hiertussen te scharnieren 

op een manier die tenminste recht doet aan de reeds bestaande plannen. Het Nationaal 

Programma werkt intensief samen met het Planbureau voor Leefomgeving en Netbe

heerders om de verschillende onderdelen van het energievraagstuk samen te brengen 

en richt zich met nadruk op de realisatie van 35 twh. In de ogen van de regio’s lijkt  

dit een te sectorale benadering en geven de regiovertegenwoordigers aan integraal te 

moeten en willen werken. Dat creëert in de regio’s behoefte aan duidelijkheid en aan 

kennis en informatie over de techniek en de getallen, zeker als warmte, energie en 

isolatie moeten worden opgeteld. 

4.3  het krachtenveld van het huis van thorbecke, de regio en 
het nationaal programma regionale energiestrategieën

Het Huis van Thorbecke

Op het speelveld dat zich bezighoudt met de Regionale Energiestrategieën vertegen

woordigen twee ministeries het Rijk. Dat zijn het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De pro

vincies en de gemeenten en waterschappen zijn deelnemers in de regio’s, waarbij de 

eerste twee verantwoordelijk zijn voor het verankeren van de energiedoelen in het 

ruimtelijk beleid. 

De regio en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

Conform het ontwerpKlimaatakkoord hebben twee andere actoren dan de traditionele 

bestuurslagen de opdracht gekregen om te komen tot de Regionale Energiestrategieën, 

namelijk ‘de regio’s’ en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. Het 

Nationaal Programma kent naast de twee ministeries nog drie opdrachtgevers. Dat 

zijn de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en De Unie 

van Waterschappen. Regio’s verschillen van status, maar vaststaat, zeker in relatie tot 

het ruimtelijk beleid, dat de regio geen entiteit is die besluiten neemt. 
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Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën en de regio’s hebben niet de 

democratische legitimatie om te besluiten over de realisatie van energiedoelstellingen. 

Zij hebben geen plaats in het Huis van Thorbecke. Zij zijn geen gekozen entiteiten,  

en zoals critici zeggen: zij hebben geen status. Toch is gekozen voor deze manier van 

werken. Volgens de theorie in ‘effectief sturen met Multilevel Governance’ (2018) 

zoekt meerlaagse samenwerking immers naar vervlechting en verbinding tussen 

schalen. Zowel de regio’s en het Nationaal Programma zijn verschijningsvormen van 

die vervlechting en verbinding. Het Nationaal Programma kan volgens de literatuur 

geduid worden als een hulpconstructie ter ondersteuning van de onderlinge afstem

ming tussen de verschillende verdiepingen binnen het Huis van Thorbecke (Teisman, 

Van der Steen, Frankowski & Van Vulpen, 2018). 

Het vraagstuk reikt ook verder dan de verdiepingen van het huis, waardoor het construct 

is bedacht om over de gemeentegrenzen heen samen te kunnen werken. Regio’s zijn 

qua schaalgrootte groot genoeg voor investering en lokaal genoeg om maatwerk te 

kunnen leveren. De status van deze nieuwe entiteiten is soms onduidelijk en roept 

vragen op. Zo vraagt een gemeente in een regio 

zich af wat de status is van de Regionale Ener

giestrategie waaraan zij in de regio werkt. En 

tegelijkertijd kan deze gemeente bezorgd zijn 

dat onvoldoende bijdrage aan energiedoelstel

lingen ervoor zorgt dat de bovenste verdieping 

van het Huis van Thorbecke ingrijpt en voor 

haar gaat bepalen. Zie ter illustratie hiervan het 

kader met de opvattingen over de ‘potentie

kaart’ dat het Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën heeft uitgebracht. 

Vertegenwoordiging 

Zoals eerder beschreven, zijn de Vereniging Ne

derlandse Gemeenten, het Interprovinciaal 

Overleg en de Unie van Waterschappen mede 

opdrachtgever van het Nationaal Programma. 

Deze organisaties zijn belangenorganisaties en 

hebben geen positie in ‘het Huis van Thorbec

ke’. Het huis bestaat uit de fundamenten voor 

de bestuurlijke inrichting van Nederland vol

gens drie verdiepingen: het Rijk, de provincies 

en de gemeenten. Daar horen de koepelorgani

saties niet bij. 

Uit de reacties op het Programmaplan blijkt dat regiovertegenwoordigers aangeven dat 

de koepelorganisatie onvoldoende het lokale standpunt vertegenwoordigt. De verschil

lende regiovertegenwoordigers geven aan op zoek te zijn naar manieren om invloed te 

hebben op de agenda van het Nationaal Programma. Directe toegang is op dit moment 

niet georganiseerd en regio’s zijn zoekende naar formele invloed op de agenda. 

De potentiekaart

De potentiekaart is gemaakt om regio’s 

te helpen bij hun zoektocht naar 

ruimte voor windmolens en zonne

parken. Er zijn verschillende ruimte

lijke belemmeringen voor het bouwen 

van windmolens en zonneparken die 

op zo’n potentiekaart zijn weergege

ven, bijvoorbeeld de belemmeringen 

vanuit centrale afspraken omtrent het 

vliegverkeer of oefenterrein van Defen

sie. In de regio wordt dit product zeer 

gewaardeerd, maar ook met gemengde 

gevoelens ontvangen. De gemengde 

gevoelens komen deels voort uit het 

sectorale karakter van de potentie

kaarten. Als men in de regio om wat 

voor reden dan ook niet de volledige 

potentie uit de kaarten aanwendt,  

zijn gemeenten of provincies bezorgd 

te worden overruled door het Rijk.
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Pluriforme regio’s en besluitvorming

Een andere kracht die speelt, is de pluriformiteit in de regio’s. Die laat zien dat overheden 

alle op een eigen manier omgaan met het vraagstuk. Een voorbeeld hiervan is weerge

geven in figuur 3. En ook figuur 5, onderaan deze tekst, illustreert dit. Figuur 5 geeft de 

betrokkenheid van de organisaties weer. Deze is divers. In alle regio’s zijn de gemeen

te, provincie en de waterschappen deelnemer, maar niet in alle fasen. Datzelfde geldt 

voor netbeheerders. Door menig regio is ook het Rijk uitgenodigd om deel te nemen. 

Omgevingsdiensten, woningcorporaties, het bedrijfsleven, energiecoöperaties, project

ontwikkelaars, grondeigenaren, natuur en milieuorganisaties, bewoners en huurders

verenigingen en financiële instellingen spelen zoals eerder geschetst ook een rol. 

Iedere regio geeft zelf het proces vorm om te komen tot een Regionale Energiestrategie, 

waarbij de grip die gemeenteraden op de regionale processen hebben, verschilt. De 

overwegingen om netbeheerders, grondeigenaren of bijvoorbeeld woningcorporaties 

deel te laten nemen, laten zich raden. Deze zijn in relatie tot het vraagstuk van de 

energietransitie noodzakelijk. In de praktijk is hun betrokkenheid cruciaal; ze beschik

ken op onderdelen over de noodzakelijke kennis en in de uitvoering zijn ze hoe dan ook 

betrokkenen. Ook op regionale schaal realiseert de overheid zich de maatschappelijke 

partners nodig te hebben om het vraagstuk meerlaags aan te pakken.

Het Nationaal Programma en de ministeries erkennen de pluriformiteit en lijken dit 

ook onhandig te vinden in hun streven naar uniformiteit in het proces. Het Nationaal 

Programma vraagt aan de regio’s om op gezette tijden met Regionale Strategieën te 

komen die optelbaar en vergelijkbaar van status zijn. 

Type organisatie Betrokkenheid /rol 

Gemeenten Alle regio's (alle fasen)

Bestuurlijk samen
werkingsverband (gr)

Alle regio's

Provincie Alle regio's (alleen verkenning, strategievorming)

Rijk GoereeOverflakkee (verkenning), ambtelijk bij  
Drechtsteden, Holland Rijnland, MiddenHolland

Waterschappen Alle regio's (alle fasen)

Netbeheerders Alle regio's (verschilt per regio, meestal alle fasen)  
in Holland Rijnland geen partij Energieakkoord

Omgevingsdienst Verschilt per regio. Coördinatie en trekker van  
regionale strategie (MiddenHolland)

Woningcorporaties Vertegenwoordigd in stuurgroep/programmaraad  
(Drechtsteden, MiddenHolland)

Bedrijfsleven Vertegenwoordigd in stuurgroep/programmaraad  
(Drechtsteden, MiddenHolland)
Rest: verkenning (ateliers) of niet betrokken
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Type organisatie Betrokkenheid /rol 

Energiecoöperaties Vertegenwoordigd in stuurgroep/programmaraad  
(Drechtsteden, MiddenHolland)
Rest: alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Projectontwikkelaars/ 
energiebedrijven

Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Grondeigenaren Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Natuur en milieu organisaties Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Bewoners en  
huurdersverenigingen

Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Financiële sector  
(banken, investeerders)

Alleen verkenning (ateliers) of niet betrokken

Figuur 5.  De betrokkenheid van verschillende organisaties uit ‘Regionale Energiestrategieën in 

Zuid-Holland’ (2018) 

Veel actoren duiden de aanpak met regio’s en een Nationaal Programma als een vorm 

van meerlaagse samenwerking waarbij de opgave centraal staat. Vanuit de Unie van 

Waterschappen (van der Sande) en het Planbureau voor de Leefomgeving (Mommaas) 

wordt daaraan toegevoegd dat door een speciale entiteit te creëren, politieke koehandel 

met andere dossiers moeilijker wordt gemaakt. Maar zo zeggen zij en onderstreept 

Loorbach: er is geen indeling van regio’s gemaakt die gebaseerd is op het energievraag

stuk dat zich misschien ook niet houdt aan de gestelde regiogrenzen. Denk als voor

beeld aan de oprichting van een waterschap rond een rivier waarbij dat water centraal 

stond en de bestuurlijke grenzen bepaalde. 

Conclusie

De druk op het scharnier tussen het Huis van Thorbecke en de aanpak via een Natio

naal Programma en regio’s, waaraan ook tal van maatschappelijke organisaties deel

nemen, is een spanning van pluriformiteit. De toekomst zal er in iedere regio anders 

uitzien. Wat een regio maakt, zal ook per regio verschillen. En dat terwijl het Nationaal 

Programma ten behoeve van processturing en de optelbaarheid van het resultaat ook 

streeft naar een zekere mate van uniformiteit. 

Deelnemers in de regio zijn onder andere gemeenten en provincies. De vertaling 

naar het ruimtelijk beleid betekent een stap naar een wereld waarin de verhoudingen 

gelden van het Huis van Thorbecke, inclusief de daarbij horende hiërarchie. Dit zorgt 

ervoor dat de voorgestelde aanpak van de energietransitie zowel binnen als buiten het 

Huis van Thorbecke plaatsvindt. 

Binnen het Huis van Thorbecke zijn de verhoudingen duidelijk. De aanpak via regio’s 

en het Nationaal Programma is nieuw, dus daar zijn de verhoudingen (nog) niet duide

lijk. Van het Nationaal Programma wordt verwacht dat het helderheid verschaft. 
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4.4  het krachtenveld van politiek en ‘de burger’

De politiek

Het Klimaatakkoord krijgt veel aandacht in de politiek. De huidige coalitie op Rijks

niveau heeft moeite om te komen tot een definitief Klimaatakkoord. De regering is 

gebonden aan de aangegane verplichtingen van het klimaatverdrag van Parijs en heeft 

daardoor weinig bewegingsruimte, maar er is ook ‘angst voor de kiezer’, en politici 

zoeken naar draagvlak.

De burger 

Met de stelling dat de voorgestelde klimaatmaatregelen niet helpen en te duur zijn, 

was Forum voor Democratie bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 

2019 de grootste winnaar. Een belangrijk deel van het electoraat steunt een partij die 

nu wil dat het Klimaatakkoord er niet komt. Dat ‘de burger’ niet bestaat, is een cliché, 

maar met betrekking tot de bouw van windmolens is de burger een belangrijke actor; 

sommigen strijden met hand en tand tegen de komst van windmolens en anderen 

nemen juist allerlei initiatieven voor het realiseren van hernieuwbare energie. 

De spanning tussen de politiek en de burger bestaat op verschillende niveaus. Het lande

lijke politieke debat gaat zoals de media met name weergeeft vooral over de kosten van 

het klimaatbeleid. Wie tegen klimaatbeleid op zich is, vindt de kosten al snel te hoog, 

maar het geluid dat het klimaatbeleid (te) kostbaar is, kan op bredere steun rekenen. 

Nog voor regio’s formeel werken aan hun regionale energiestrategieën en nog voor het 

Klimaatakkoord formeel is gesloten, is de politieke meerderheid voor het Klimaatakkoord 

en zeker ook in enkele provincies verdwenen. De coalitievorming in de provincies is – 

terwijl aan dit onderzoek gewerkt wordt – nog in volle gang. Eventuele provinciale be

leidswijzigingen zijn nog niet bekend, maar of provincies bereid zijn om hun ruimte

lijk beleid dwingend in te zetten om samen de 35 twh te halen, is nog maar de vraag. 

De (angst voor de) kiezer speelt daarin een rol.

Lock-in

Het kabinet zit inhoudelijk in een ‘Lockin’ tussen de internationale verplichtingen  

die zijn vertaald naar het ontwerpKlimaatakkoord enerzijds en de lokale uitvoering 

anderzijds. De ervaring uit het energieakkoord was onder andere dat in Den Haag geen 

lokaal maatwerk kan worden gemaakt en dat draagvlak vooral lokaal moet worden 

gevonden. Mede daarom hebben regio’s nu de taak om niet alleen de Regionale Energie

strategieën te maken, maar ook om voor draagvlak te zorgen. Met Lockin wordt be

doeld dat de afspraken zijn gemaakt maar het onzeker is of de uitvoering lukt. 

De politiek op afstand

In meerdere gesprekken kwam naar voren dat het halen van 35 twh een stuk eenvou

diger zou zijn als het niet zo politiek geladen was. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat 

dit niet kan. Er wordt aangegeven dat een besturingsarrangement van regio’s en een 
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Nationaal Programma de dagelijkse politiek een klein beetje op afstand zet. Depolitiseren 

is niet aan de orde en doet tegelijk ook geen recht aan regionale verschillen die nu 

eenmaal ook van politieke aard zijn. 

Politieke werkelijkheden

In de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag blijkt dat de politieke intenties zeer divers 

zijn. De gemeente Den Haag doet op bestuurlijk niveau (nog) niet mee in de regio om een 

Regionale Energiestrategie te maken. De wethouder van GroenLinks vindt de ambitie 

niet hoog genoeg. Een ander berucht voorbeeld zijn de boze burgers in Drenthe die 

tegen de komst van windmolens zijn. Een technische analyse, zoals de genoemde  

potentiekaarten, laat zien dat er ruimte genoeg is voor meer windmolens Een politieke 

analyse laat het tegenovergestelde zien. Het gemeenteraadslid van GroenLinks, Van 

BorgerOdoorn, is ook ambitieus en onderkent de noodzaak tot duurzame energie

ontwikkeling maar kan zich ook niet vinden in de wijze waarop het besluit voor het 

specifieke windmolenpark3 in Drenthe is genomen, waarbij de burger voelt alleen de 

lasten en niet de lusten te hebben. Vertegenwoordigers van de ministeries zien de  

opgave om draagvlak te organiseren als een lokale aangelegenheid. Op de ‘landelijke 

Regionale Energiestrategieëndag’ stelden vertegenwoordigers van de regio’s elkaar en 

het Nationaal Programma hulpvragen over het organiseren van draagvlak.

Van nimby naar pimby

De bouw van een windmolen is lucratief; grondwaarden onder een windmolen zijn 

vele malen hoger dan de agrarische waarde die de gronden veelal hebben. De waarde

stijging wordt echter minder gedeeld dan de overlast. In het land zijn tal van initiatieven 

waar de lasten, maar ook de lusten worden gedeeld. Zulke initiatieven struikelen soms 

omdat er weliswaar draagvlak is, maar de windmolen niet in het ruimtelijk beleid past. 

Vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg en het Nationaal Programma 

adviseren om niet alleen de lasten, maar ook de lusten te delen, of zoals het werd  

samengevat, van notinmybackyard naar profitinmybackyard. Het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat er voldoende ideeën zijn om de burger 

invloed te geven en te laten profiteren van lusten zoals geld. Het gaat er nu om die 

ideeën in de praktijk toe te passen. Ed Nijpels legde uit dat binnen het stelsel van 

maatregelen van het Klimaatakkoord de doelen van de sectortafel ‘gebouwde omge

ving’ relatief weinig bijdragen aan de reductie van de CO2uitstoot. Wel zijn ze relatief 

duur en kunnen maatregelen als het plaatsen van een windmolen rekenen op het 

minste draagvlak bij de burgers, en mogelijk leidt dit tot een negatief sentiment naar 

de andere klimaatmaatregelen.

3 Het Rijk en de provincie hebben het gebied ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ aangewezen als locatie 

voor een groot windpark binnen de Rijkscoördinatieregeling. De bouw van het windmolenpark stuit op  

fel verzet van inwoners. Bestuurders en ondernemers worden bedreigd. Tientallen rechercheurs doen  

onderzoek naar de dreigementen en heeft het verzet de aandacht getrokken van de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (nctv).
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Conclusie 

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie is een instrument om met de 

zogenoemde ‘Lockin’ om te gaan tussen een concreet aangegane verplichting en de 

zeer complexe uitvoering. Als scharnier werkt het Programma tussen het Rijk dat  

internationale afspraken heeft gemaakt en de regio’s waar politiek waarschijnlijk de 

meeste moed vereist is om tot uitvoering te komen. De gekozen aanpak zou ertoe 

moeten leiden dat beide kanten van dit krachtenveld door alle betrokkenen ervaren 

zouden moeten worden. Dat is niet evenredig het geval. De internationale verplichtin

gen staan soms ver af van de regio, en de boze burger die tegen de plaatsing van een 

windmolen is, dringt vooral door op regionaal niveau. Tussen Rijk en regio, dus bij het 

Nationaal Programma, komen deze krachten bij elkaar. 

4.5  krachtenvelden van taal, tijd en adaptieve governance

Taal

Het Nationaal Programma werkt aan het vraagstuk vanuit het sturingsperspectief ‘de 

netwerkende overheid’. Om vanuit dat perspectief te werken, wordt naast invulling 

van rol en positie ook iets van ‘taal’ verwacht. Het gaat hierbij om de geschreven en 

gesproken uitleg van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën en de 

interactie met Rijk en regio’s.

Uit de gesprekken met de opdrachtgevers van het Nationaal Programma en het Pro

gramma zelf blijkt het besef dat ze met deze aanpak op een nieuwe wijze samenwerken. 

In de gesprekken komen veel verschillende ‘taalperspectieven’ aan bod die passen  

op de verschillende sturingsperspectieven zoals eerder beschreven. Zo gingen vele 

gesprekken over escaleren, sturen, opdracht verstrekken en ‘topdown’, meer passend 

bij het sturingsperspectief van een ‘presterende overheid’. Terwijl op papier en in de 

besturingsfilosofie voornamelijk vanuit het sturingsperspectief van de ‘netwerkende 

overheid’ uitgegaan wordt. Waar woorden van gezamenlijkheid en samen sturen logi

scher lijken. Zo kan het Nationaal Programma aan de regio’s vragen ‘wat er in gezamen

lijkheid afgesproken kan worden’. En in datzelfde gesprek wordt door het Programma 

aangegeven wanneer de regio ‘klaar moet zijn’. 

Tijd

Zoals eerder beschreven, is de verhouding van het Nationaal Programma tot het Huis 

van Thorbecke nieuw. Logischerwijs is deze verhouding nog niet vanzelfsprekend. Er is 

nog sprake van investeren in gedeelde betekenisgeving over deze samenwerking en de 

betekenis van verschillende zaken zoals prestaties en opbrengsten. Volgens Teisman, 

Van der Steen, Frankowski & Van Vulpen (2018) is de investering in tijd noodzakelijk 

om later in het proces gedoe te voorkomen. 

Daarnaast is de opgave om het klimaat te redden uiterst complex, ongestructureerd en 

veranderlijk en vereist deze een langetermijnvisie. Tegelijkertijd is sprake van tijds

druk, wat als ambigu wordt beschouwd in relatie tot het vraagstuk. Enerzijds werkt  

de tijdsdruk verlammend, want de druk is te hoog en het gevoel van ‘het kan niet’ 
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(sommige regio’s geven aan met hun Energiestrategieën langs hun Raden en Staten te 

willen en daar lijkt geen tijd voor te zijn) voert de boventoon. Net zo realistisch is het 

feit dat onder tijdsdruk alles vloeibaar wordt. 

Het realiseren van 35 twh is slechts een onderdeel van het Klimaatakkoord. Dit akkoord 

is nog niet vastgesteld. Hoe langer dit een ontwerpakkoord blijft, hoe ingewikkelder 

het wordt om het momentum vast te houden. Ed Nijpels onderstreept de beperkte 

houdbaarheid van het Klimaatakkoord en is daarom voor snelle vaststelling. 

Adaptieve governance in netwerken

Geuijen (2018) beschrijft in ‘Noodzaak en mogelijkheden voor adaptiviteit in netwerken’ 

dat samenwerken in netwerken een passende manier is om snel en flexibel te reageren 

op de veranderende normen, verwachtingen en bestaande structuren. De complexiteit 

van het klimaatvraagstuk maakt dat niet altijd duidelijk is wat het effect is van be

paalde beslissingen of gebeurtenissen op de korte of lange termijn. De realiteit kan 

veranderen. Om een veerkrachtig en weerbare meerlaagse samenwerking te houden, 

moet het Nationaal Programma zichzelf en de betrokken actoren in staat stellen om  

te leren van nieuwe inzichten en ervaringen, zodat het Multilevel Governance arran

gement up to date blijft. 
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5 De conclusie

In voorgaande hoofdstukken wordt de besturingsfilosofie van het Nationaal Programma 

Regionale Energiestrategieën beschreven, evenals de governance van het Programma. 

Op grond van de interviews en de theoretische zoeklichten is naar voren gekomen  

dat het Nationaal Programma acteert in tal van krachtenvelden, zoals beschreven in 

hoofdstuk vier. 

In dit hoofdstuk wordt de conclusie weergegeven – het antwoord op de onderzoeks

vraag: ‘Wat zijn de opvattingen over de governance van het Nationaal Programma  

Regionale Energiestrategie, is er aanleiding om verbeteringen aan te brengen en hoe 

zou dat kunnen?’ 

5.1  de opvattingen 

De gedeelde opvattingen over de besturingsfilosofie 

De besturingsfilosofie van het Nationaal Programma is geënt op het sturingsperspectief 

‘De netwerkende overheid’ (Teisman, Van der Steen, Frankowski & Van Vulpen, 2018). 

Uit de interviews blijkt dat er consensus is over deze besturingsfilosofie in relatie tot 

het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën. De betrokkenen zijn het  

erover eens dat het vraagstuk van de energietransitie in gezamenlijkheid, als een  

netwerkende overheid, moet worden opgepakt. Daarbij dient opgemerkt te worden  

dat enkele deskundigen wel kritisch zijn over de gekozen besturingsfilosofie en de 

slagvaardigheid daarvan. 

Vanuit het gedachtengoed dat het opwekken van duurzame energie over bestuurlijke 

grenzen heen gaat, wordt gepleit voor meerlaagse samenwerking. Ook wordt aangege

ven dat een plek nodig is waar belemmeringen neergelegd kunnen worden en kennis 

gedeeld kan worden. Uit de gesprekken blijkt hierover ook consensus. De uitwerking 

van deze behoefte heeft vorm gekregen in het Nationaal Programma Regionale Energie

strategieën, dat een soort scharnier is tussen het Rijk en de regio’s. Dat scharnier heeft 

te maken met dilemma’s of krachtenvelden waarover verschillende opvattingen bestaan 

en waartoe het Nationaal Programma zich moet verhouden. 

Verschillende opvattingen over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

De meerlaagse aanpak met als hulpconstruct een Nationaal Programma als scharnier 

tussen het Rijk en de regio’s is niet precies te duiden als topdown meerlaags of als 

bottomup meerlaags. De perceptie is echter hoofdzakelijk en vooral bij de regio’s dat 

hier sprake is van een topdownmeerlaagse samenwerking. Er is verschil in opvatting 

over het doel, de rol en de positie van het Nationaal Programma Regionale Energie

strategieën.
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Doel

De opvattingen over het doel van het Nationaal Programma Regionale Energiestrate

gieën zijn verschillend. De drie koepelorganisaties en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties zien het Nationaal Programma als een manier om efficiënte 

samenwerking te organiseren. Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

is het Nationaal Programma vooral een middel om 35 twh te realiseren. 

Rol

De opvattingen van de betrokkenen over de rol die het Nationaal Programma pakt en 

zou kunnen pakken, verschilt. Uiteindelijk is het verschil terug te voeren naar een  

dienende of sturende rol. Over de programmalijnen ‘kennis en ondersteuning’ en  

‘afstemmen en verbinden’ lijken de opvattingen op elkaar. Er zit verschil in opvatting 

binnen de programmalijn ‘doelbereik’. Zo hebben verschillende Rijksvertegenwoordi

gers de wens dat het Nationaal Programma toeziet en stuurt op het behalen van het 

resultaat 35 twh hernieuwbare energie op land. Daartegenover staan regio’s die hulp 

en kennis verlangen van het Nationaal Programma teneinde zelf de decentrale regie  

te voeren op de realisatiekracht, waarbij het halen van het precieze getal 35 twh nog 

moet blijken. Sommige betrokkenen zien regionale realisatiekracht als doel en anderen 

als middel om 35 twh te halen.

Positie

Wat is nu de positie van het Nationaal Programma met vijf opdrachtgevers waaronder 

drie koepelorganisaties? Het Programma manifesteert zich als het scharnier tussen het 

Rijk en de regio’s, waarmee het beeld wordt opgeroepen dat het scharnier een neutrale 

positie heeft tussen beide en in balans moet zijn om te kunnen functioneren als 

scharnier. De agenda van het Nationaal Programma zou daarmee bepaald moeten  

zijn door beide kanten van het scharnier of het moet een zelfstandige plek hebben.  

In de praktijk is het Rijk als opdrachtgever met twee ministeries vertegenwoordigd,  

en zijn de regio’s niet of slechts indirect vertegenwoordigd via de koepelorganisaties. 

De ondervraagde regio’s geven aan zich niet altijd voldoende vertegenwoordigd te  

voelen door de koepelorganisatie en zijn zoekende naar de manier waarop ze zelf  

kunnen agenderen bij het Nationaal Programma. Vanuit regio’s is hierover ongenoegen 

geuit en wordt de vraag gesteld hoe neutraal het scharnier is en blijft. 

5.2  krachtenvelden in beeld

Resultaat en opgave

Er is een krachtenveld met enerzijds het resultaat van 35 twh en anderzijds de opgave 

van de energietransitie en de nieuwe manier van samenwerken. Het kwantitatieve 

resultaat van 35 twh is niet alleen een detaillering van een onderdeel van de grote 

opgave. Het krachtenveld gaat ook over de wijze van samenwerking in een netwerk. 

Het ideaalmodel van ‘Network governance’ gaat aan de slag met gezamenlijk gestelde 

doelen. Nederland is op nationaal niveau gecommitteerd aan internationale afspraken. 

Daardoor is bij de andere overheden maar beperkt ruimte om te komen tot gezamen

lijke doelen. Toch is het resultaat van 35 twh aan de sectortafels ‘gebouwde omgeving’ 
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en ‘elektriciteit’ in gezamenlijkheid bepaald. De regio’s als zodanig waren geen deel

nemer aan die sectortafels. Regio’s voelen zich wel eigenaar van de energieopgave, 

maar niet per se van het overeengekomen getal van 35 twh. 

Sectoraal en integraal

Regio’s hebben een uitdaging met het vertalen van sectorale doelen naar regionale 

uitvoering en doen dit alle op eigen wijze. Om regionaal beleid te ontwikkelen dat  

succesvol kan landen in de ruimtelijke plannen hebben regio’s kennis en informatie 

nodig. Het Nationaal Programma levert gewaardeerde producten die aan de regionale 

wensen tegemoet komen. 

Het Huis van Thorbecke, de regio en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën 

Tussen de traditionele bestuurslagen staat van oudsher de taakgerichte benadering 

centraal; door een taak toe te wijzen aan een van de lagen, kan deze de taak optimaal 

uitoefenen. Nadat ten aanzien van de energietransitie is erkend dat niet één laag deze 

transitie kan realiseren, is gekozen voor het inrichten van entiteiten waarin wordt 

samengewerkt tussen gemeenten en provincies (de regio’s) en een entiteit die een 

scharnier moet zijn tussen de regio’s en het Rijk, het Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën. In beide entiteiten vervlechten de overheden uit het Huis van 

Thorbecke hun inspanningen. Het Nationaal Programma wenst een zekere mate van 

uniformiteit, terwijl de regio’s sterk verschillen. Bovendien zijn de energieafspraken 

bestempeld als regionale verantwoordelijkheid, terwijl de vertaling ervan in ruimtelijk 

beleid primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

In Effectief sturen met Multilevel Governance (2018) worden drie soort lijnen onder

scheiden: over sectorale grenzen, over grenzen van schaalniveaus en over de grens 

van publieke en nietpublieke actoren. Het Nationaal Programma Regionale Energie

strategieën werkt wel over de grenzen van sectoren en bestuurslagen heen en kent 

enkel publieke opdrachtgevers. De samenwerking in triple helix (Multiactorsamen

werking), dus met nietoverheden, behoort niet tot het hart van het Nationaal  

Programma. 

Politiek en burger

Het klimaat en de energietransitie zijn stevige politieke onderwerpen, zowel op natio

naal als op regionaal niveau. In de regio wordt hierbij de weerstand van de burger  

direct gevoeld. Het Nationaal Programma kent in de directe aansturing uitsluitend 

publieke partijen, terwijl de regio’s – zij het op verschillende manieren – gelijkwaardig 

samenwerken met maatschappelijke organisaties. 

Taal, tijd en adaptieve governance

De aanpak is nieuw en staat onder tijdsdruk. Tevens is sprake van een langetermijn

vraagstuk. De nieuwe manier van samenwerken kost tijd om te groeien – groei in ver

trouwen en in taal. Werken vanuit een gedeelde besturingsfilosofie vraagt bewustzijn 

van de bijbehorende taal. De veranderende realiteit kan in de loop van de tijd aan

passingen vragen van het Multilevel Governance arrangement.
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5.3  aanleiding tot verbetering

Wat verstaan wordt onder verbeteren, verschilt per betrokkene. De betrokkenen hebben 

verschillende ideeën bij het succes van het Nationaal Programma. Zo heeft het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wens om de meerlaagse samenwer

king positief verder vorm te geven binnen dit vraagstuk. Het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat heeft meer aandacht voor het kwantitatieve doel. En over het alge

meen vinden de geïnterviewde regio’s regionale realisatiekracht het hoofddoel. 

Vanuit het oogpunt van een ongestructureerd vraagstuk (energietransitie) is terecht 

gekozen voor een meerlaagse aanpak om met een urgent langetermijnvraagstuk om te 

gaan. Het oprichten van een Nationaal Programma om te zorgen dat deze meerlaagse 

samenwerking wordt gefaciliteerd, lijkt daarbij een goede zet. Het is echter complex 

om in de krachtenvelden de juiste balans te vinden (en te houden) als ‘scharnier’.  

Dit vereist reflectie en adaptief vermogen. 
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6 Aanbevelingen

Het slot van dit onderzoek behandelt de laatste deelvragen: Is er aanleiding tot verbe

tering van de governance? Hoe kan de governance worden verbeterd? In dit hoofdstuk 

worden de aanbevelingen voor het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën 

beschreven. 

Omdat er vijf opdrachtgevers zijn van het Nationaal Programma, het onderzoek zich 

heeft gericht op het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (waarbij de 

omgeving niet genegeerd kan worden) en de opdrachtgever van dit onderzoek het  

ministerie van Economische Zaken en Klimaat is, worden de onderstaande aanbeve

lingen niet direct toegeschreven aan één actor of organisatie. 

Onderstaande aanbevelingen kan de opdrachtgever van dit onderzoek of als opdracht

gever van het Nationaal Programma betrekken in de verdere ontwikkeling van het 

Nationaal Programma.

6.1  een meerjarig perspectief

Dit onderzoek concludeert dat er gedeelde opvattingen zijn over de basisbesturings

filosofie. Verschillende betrokkenen en deskundigen delen de opvatting dat het vraag

stuk een meerlaagse samenwerking nodig heeft. De oprichting van het Nationaal  

Programma is hiervan een verschijningsvorm die hoort bij het ‘Multilevel Governance 

arrangement’ dat is gebouwd. Eerder is geconcludeerd dat het vraagstuk urgent is en 

een lange termijn kent. De uitvoering bevindt zich nog in de startfase en heeft nog een 

lange weg te gaan. Dit leidt tot de aanbeveling om het Nationaal Programma een 

meerjarig perspectief te bieden. 

• In dit rapport is te lezen dat er krachtenvelden zijn die impact hebben op deze 

nieuwe manier van samenwerken. Voor een goed functionerend arrangement is 

het van belang dat de betrokkenen zich rekenschap geven van het bestaan van 

deze krachtenvelden. 

• In de regio’s bestaat de perceptie dat ze te maken hebben met een vooral top

down aangevlogen opgave. Dit komt vooral tot uiting als het gaat om de nadruk 

op het getal van 35 twh dat de regio’s in totaal aan hernieuwbare energie moeten 

opwekken. Het is begrijpelijk dat daaraan in deze fase wordt vastgehouden, maar 

het lijkt voor de vruchtbaarheid van de samenwerking constructief om op de 

opgave en de samenwerking zelf gericht te zijn en niet alleen op het getal. Denk 

bijvoorbeeld aan mogelijkheden op het gebied van belonen en stimuleren van 

prestaties.
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• De directe aansturing van het Nationaal Programma is in handen van het ministe

rie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen 

en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het is het overwegen waard om voor de 

regio’s een directere toegang tot de agenda en de activiteiten van het Nationaal 

Programma te organiseren. Dat lijkt meer recht te doen aan de neutrale positie 

van het scharnier tussen het Rijk en de Regio. 

• Het Nationaal Programma heeft terecht voortdurend oog voor de regionale ver

schillen. De wens voor uniformiteit in proces en planning kan de regionale pluri

formiteit beïnvloeden. Hierom is het wenselijk om deze gewenste uniformiteit te 

beperken tot planning en de optelbaarheid van de Regionale Energiestrategieën.

6.2  een adaptieve governance

De besturingsfilosofie is betrekkelijk abstract. Binnen de eerste aanbeveling bestaat 

ruimte om de invulling op verschillende manieren vorm te geven. Het Nationaal  

Programma functioneert in een veranderende wereld. Het vraagstuk zal zich verder 

ontwikkelen, evenals de gevraagde samenwerking met betrekking tot het vraagstuk. 

Daarbij bevinden de regio’s zich nog in de startfase om te komen tot Regionale Energie

strategieën. Welke actoren over een tijdje relevant zijn in de samenwerking en hoe de 

verhoudingen met hen moeten worden georganiseerd, verdient permanent aandacht. 

Zo kan de samenwerking levend blijven door flexibel om te gaan met de veranderende 

realiteit en door daarop in te spelen. Zorg dat de governance adaptief is.

• Adaptiviteit vergt een sterk omgevingsbewustzijn. Het Nationaal Programma 

wordt aanbevolen dat omgevingsbewustzijn te borgen. Dat vergt wetenschap 

van het effect van het beleid op het vraagstuk en duurzame relaties met  

betrokken organisaties en de regio’s in het bijzonder. 

• Voorwaardelijk voor het maken van de juiste keuzes, zeker in een adaptieve 

governance, zijn een hoog kennisniveau en kleine verschillen in het kennis

niveau van de betrokkenen. Het Nationaal Programma wordt aanbevolen een 

omvangrijk kennisprogramma op te zetten dat zich richt op het verwerven,  

verspreiden en toepassen van deze kennis.

• Ten gevolge van verandering van de omgeving van het Nationaal Programma 

kunnen in de toekomst aanpassingen in de directe organisatie van het  

Nationaal Programma nodig zijn. 

• Van het besturingsarrangement kunnen in de loop van de tijd verschillende 

sturingsperspectieven verlangd worden. Afhankelijk van de inhoud en de  

behoeften van het vraagstuk en de omgeving zal bekeken moeten worden in 

welke mate de samenwerkende overheden naast netwerkend regulerend, reali

serend en responsief moeten zijn. Van de governance vraagt dit flexibiliteit en 

adaptiviteit en van het Nationaal Programma vergt het zicht op het effect van 
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het beleid op het vraagstuk en de veranderende realiteit. Met de opgave centraal 

zijn alle denkbare aanpassingen mogelijk. Het besturingsarrangement is immers 

ontworpen om het vraagstuk heen. Het Nationaal Programma Regionale Energie

strategieën, dat een adaptieve governance kent, stelt de directe relaties met de 

omgeving en de eigen organisatie permanent ter discussie, maar houdt het doel 

voor ogen. 

6.3  een consequent geloof en standvastigheid in taal

De samenwerking zal zich blijven vernieuwen. Bij het meerjarig perspectief en de 

adaptieve governance hoort ook een consequent geloof in het principe van samen-

werking en standvastigheid in de gehanteerde taal. Dit vraagt met name voor de vijf 

opdrachtgevende partijen vertrouwen en geduld. 

Enerzijds moet de besturingsfilosofie consequent levend gehouden worden, anderzijds 

wordt van de concrete invulling van de samenwerking flexibiliteit verwacht. De rol en 

positie van het Nationaal Programma kunnen veranderen en moeten ook kunnen ver

anderen. De rol en positie moeten niet stollen. Dat kan ongemakkelijk voelen, maar 

het dient een doel in de veranderende buitenwereld en juist deze flexibiliteit moet 

gekoesterd worden. 
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7 ‘Duurzaam Nederland’

In dit hoofdstuk staat een bredere beschouwing van het onderwerp waarbinnen het 

onderzoek naar de governance van het Nationaal Programma plaatsvond. 

Nederland is een van de beste landen ter wereld om in te wonen; democratisch, wel

varend en goed georganiseerd. Tientallen jaren kwam de welvaart ‘gratis uit de grond’. 

Er is sprake van politieke en economische stabiliteit, en internationaal heeft de ‘ever 

closer European Union’ vrede, stabiliteit en welvaart naar grote hoogten gestuwd. 

Dramatische nieuwe toestand

Tegelijkertijd is de opwarming van de aarde een bedreiging voor vrede en welvaart;  

de zeespiegel stijgt en de lucht die we inademen, is niet meer zo schoon. Volgens  

filosoof René Ten Bos is voor de mens een gevaarlijke, aardklootomvattende situatie  

ingetreden – een dramatische nieuwe toestand. En de vraag is hoe wij ons daarin  

moeten bewegen (Ten Bos, 2017). Het is tijd om te ‘ecologiseren’, en radicaal anders  

te gaan denken, want in de almaar verder verdrogende delen van de wereld zoeken 

steeds meer mensen steeds schaarsere vruchtbare gronden met oorlogen tot gevolg en 

grote stromen vluchtelingen die ieder gastland in meer of mindere mate destabiliseren. 

Boze burgers

Hierboven staat stevige taal met grote woorden, heel grote woorden – zeker om in een 

enkele zin de brug te slaan tussen de klimaatverandering en de toenemende politieke 

instabiliteit in Nederland. Toch lijkt deze relatie niet vreemd. Van energieheffingen, wind

molens en gasloze huizen worden boze burgers alleen maar bozer. “Voor je het weet, 

trekken ze een fluorescerend jasje aan en bezetten ze de kruispunten” aldus Bouman 

in het artikel ‘Populistisch klimaatbeleid’ in het Financieel Dagblad op 11 december 

2018. Hierbij lijkt de tendens te zijn: ‘De elite maakt zich zorgen om het eind van de 

wereld, maar wij komen de maand niet door.’ Maar ondanks die teneur zal Nederland 

een bijdrage leveren aan de strijd tegen de mondiale opwarming. Wereldwijde afspraken 

en afspraken in Europees verband komen terecht in een landelijk Klimaatakkoord met 

aandacht voor Nederlandse maatregelen. En die maatregelen lijken niet populair. 

Klimaatmaatregelen

Zie hier de complexiteit van een groot, ingewikkeld probleem dat geen eenvoudige 

oplossingen kent, maar wel eenvoudige tegenwerpingen. De politiek in Nederland is, 

getuige het Klimaatakkoord, nu ook ingestapt in het klimaatvraagstuk. Het is goed om 

te benadrukken dat het Klimaatakkoord beslist geen startpunt is binnen het vraagstuk. 

De politiek moet ook de verantwoordelijkheid deels dragen, al is het maar vanwege de 

gekwantificeerde internationale afspraken en een verdeling van de baten en lasten die 

ermee samenhangen. 
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Aan de realisatie van de maatregelen is nog veel te doen. Multinationals moeten hun 

bedrijfsvoering aanpassen, iedereen moet zich schoner gaan verplaatsen, huizen moe

ten anders worden verwarmd en in plaats van fossiele brandstoffen moeten we zo 

veel mogelijk schoon opgewekte energie gaan gebruiken. Er is ook veel kritiek op de 

maatregelen die Nederland voorstaat en er is veel tegenstrijdige informatie te vinden. 

Zo wordt de keuze voor het plaatsen van windmolens en zonneparken meestal be

twist. Deze stuit op veel weerstand en lijkt letterlijk niet te passen in het kleine volle 

Nederland. Er worden vragen gesteld waarom niet meer gekeken wordt naar import 

en exportmogelijkheden vanuit het idee dat ‘energie’ vooral een handelsbelang kent 

en samenhangt met economische ontwikkelingen. 

Of is het toch logisch dat ook geïnvesteerd wordt in windmolens en zonneparken? Het 

is goed dat het plaatsen van zo’n molen lokaal maatwerk is. Vanuit Den Haag kan men 

geen recht doen aan de lokale fysieke werkelijkheid, de lokale politieke werkelijkheid 

en het lokaal draagvlak. 

Nederland lijk het vraagstuk van de energietransitie geheel op eigen wijze vorm te 

geven. Niet iedereen is hier positief over en pleit voor centrale regie en uitvoering.  

Zo wordt in de media en door experts gewezen naar het Duitse beleid en voorzichtig 

voorgesteld om enkel een vertaler in te huren bij de beleidsontwikkeling in Nederland. 

Nederland lijkt de opdracht in relatie tot het klimaat aan te grijpen om te decentra

liseren.

Van sturen naar samenwerken

 “Het openbaar bestuur is momenteel enorm in beweging”, vertelt Essers in ‘Binnen

lands Bestuur (2017). Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en de poli

tiek is een fors transformatieproces op gang gebracht. Daarbij wordt de Rijksoverheid 

steeds afhankelijker van de medewerking van de gemeenten bij het uitvoeren van 

beleid. Het Rijk is veel van zijn taken aan het decentraliseren. Er is een overheids

transitie gaande van sturen naar samenwerken. Maar het is niet meer van deze tijd 

om alles als individuele gemeente zelf te doen. Dat past niet bij een vraagstuk dat  

over territoriale grenzen heen gaat. 

Waar deze geschetste ontwikkelingen samenkomen, is binnen een regio – een samen

werkingsalternatief, een schaalniveau dat aansluit bij het vraagstuk en waar gemeen

ten en provincies samenwerken met maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld de 

netbeheerders. Wie in welke regio deelneemt, is niet opgelegd, maar het product van 

eigen regionale afwegingen. De verhoudingen met het Huis van Thorbecke worden 

opgerekt en de vraag ligt op tafel hoe deze manier van werken zich verhoudt tot de 

gewenste democratische legitimiteit van beleid. Hoe het ook zij, de aanpak is ver

nieuwend en probeert in elk geval recht te doen aan de complexiteit van het vraag

stuk; een aanpak die vele jaren zal duren en de korte politieke cyclus (om de vier jaar 

verkiezingen) niet kan gebruiken.
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Samenwerken met kaders

Critici stellen dat de energietransitie zich niet leent voor een ‘decentralisatieexperi

ment’. Samenwerkingsovereenkomsten, overleggen, lobbyen en polderen passen niet 

bij een vraagstuk dat in deze fase een technisch vraagstuk is. De aanleg van duurzame 

energieinfrastructuur vereist kennis, centrale aansturing en rigide kaders. Er wordt 

een vergelijk gemaakt met de transities van olie naar kolen en van kolen naar gas. 

Misschien ligt de waarheid met zoveel tegenstrijdige informatie wel ergens in het  

midden en vereist dit vraagstuk naast samenwerking ook slimme en duidelijke kaders.

Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

Dit onderzoek concludeert dat het opgetuigde bouwwerk met het Nationaal Programma 

een kansrijke invulling is van de nieuwe manier van werken. De schaduw van hiërarchie 

is echter nog waar te nemen. Deze schaduw komt mogelijk voort uit te veel aandacht 

voor het getal 35 twh terwijl deze nieuwe manier van werken aan een vraagstuk met 

zo veel complexiteit zich niet laat vatten in een enkel getal. 

In deze fase van de samenwerking moet veel aandacht uitgaan naar gezamenlijk taal, 

de bedoeling en de relatie. Het klimaatvraagstuk is een blijvertje en de oude manier 

van samenwerking lijkt niet te passen. Partijen die samenwerken met een gezamen

lijke bedoeling twijfelen niet aan elkaars inzet, maar vertrouwen elkaar en geven 

ruimte. Dat is de beste manier om te komen tot misschien wel veel meer dan 35 twh. 

Tot slot nog enkele kritische vragen

Hoe complex het vraagstuk is bleek wel uit alle gesprekken die gevoerd zijn voor dit 

onderzoek. Tal van perspectieven, kritische noten en belangrijke aandachtspunten  

zijn opgeworpen. Dat leert dat reflectie op het besturingsarrangement nodig blijft.  

In dat licht willen wij aandacht vragen voor bijvoorbeeld de volgende vragen: 

Is er zicht op welk effect beleid, beslissingen en maatregelen hebben op elkaar?  

Op de korte termijn en op de lange termijn? Hoe maak je het meetbaar wat je doet? 

Hoe zorg je dat je openstaat voor snelle technologische ontwikkelingen?  

Hoe logisch blijft het dat het Nationaal Programma deze vijf opdrachtgevers houdt? 

Hoe organiseer je nu echt dat je leert van deze adaptieve aanpak?

Sabine, Sjoerd & Sjoerd.
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Bijlage i   Respondenten

1. De Heer Beerepoot, regiocoördinator Regionale Energiestrategie Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag en lid van de klankbordgroep voor de oprichting van het  

Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën

2. Mevrouw M. Betten, Projectleider Decentralisaties, Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties

3. Mevrouw M. Bosman, Projectleider Team Energieakkoord, Vereniging van Neder

landse Gemeenten 

4. De heer G. Brakel, Raadslid GroenLinks, Gemeente BorgerOdoorn

5. De heer W.F. Dil, Team Energieakkoord, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6. De heer A. de Groot, Secretaris Klimaatberaad, Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat

7. Mevrouw M. Hetem, Programmamanager Energietransitie, Interprovinciaal Overleg

8. De heer H. Haagsma, Dossierhouder bedreigingen windboeren, ondernemers en 

bestuurders van windpark Drentse Monden, Politie NoordNederland

9. Mevrouw A. Huygen, Senior Research Scientist, Energie Onderzoekscentrum Neder

land, tno

10. De heer R. Peuchen, Energy Transition Studies, tno

11. De heer P.J. van der Hulst, Ad interimdirecteur, Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategieën

12. Mevrouw H. Klavers, Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, Bestuurslid Unie van 

Waterschappen

13. De heer C. Kuijpers, Directeur Generaal Bestuur en Wonen, Ministerie van Binnen

landse Zaken en Koninkrijksrelaties

14. De heer D. Loorbach, Professor socioeconomische transities en directeur van het 

Dutch Research Institute For Transitions (drift), Erasmus Universiteit Rotterdam

15. De heer H. Meijdam, Algemeen Directeur, Interprovinciaal Overleg 

16. De heer H. Mommaas, Directeur Planbureau voor de leefomgeving

17. De heer W. Meijer, Wethouder, Gemeente Heerde; Lid dagelijks bestuur, Cleantech 

Regio 

18. De heer E. Nijpels, voorzitter Klimaatberaad

19. Mevrouw E. van Ooijen, Wethouder, Gemeente Brummen; Lid dagelijks bestuur, 

Cleantech Regio

20. De heer R. Prins, coördinator regionale energiestrategieën, Holland Rijnland, Midden 

Holland vanuit provincie ZuidHolland en deelnemer sectortafel landbouw en land

gebruik

21. Mevrouw K. Raap, programmamanager regionale energiestrategieën, provincie 

ZuidHolland en provinciaal vertegenwoordiger in de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag

22. De heer R. van de Sande, Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland; Voorzitter 

Unie van Waterschappen

23. De heer P. Schmeitz, Programmaleider Energieke Samenleving, Ministerie van  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

24. De heer M. van der Steen, Bijzonder hoogleraar ‘Strategie en Toekomst’, Erasmus 

Universiteit 
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25. De heer C. Straver, SociaalWetenschapper, tno

26. De heer G. Teisman, Hoogleraar Complexe besluitvorming, Erasmus Universiteit

27. De heer W. Tichelaar, Business developer, Gasunie.

28. De heer S. Ulri, Waarnemend voorzitter, Regionale Energiestrategie regio Drenthe

29. Mevrouw C. Verhegge, Secretaris, Cleantech Regio

30. Mevrouw A. de Vries, Senior beleidsadviseur Directie Klimaat en Energie, Ministerie 

van Economische zaken en Klimaat

31. De heer R. Weterings, Secretaris Borgingscommisie Energieakkoord, Sociaal

economische Raad

32. De heer A. van Wijk, Professor Sustainable Energy, tu Delft

33. De heer G. Zeestraten, Seniorbeleidsmedewerker, Ministerie van Economische zaken 

Wetenschappers vanuit de nsob

1. De heer H. Berg, adviseur voor de publieke sector en onder andere actief in strate

gische adviestrajecten voor een aantal ministeries

2. Mevrouw B. Goezinne, directeur Financieel Economische Zaken, Ministerie van  

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3. De heer E. Ten Heuvelhof, hoogleraar bestuurskunde, Technische Universiteit Delft

4. De Heer T. Schillemans, hoogleraar verantwoording, gedrag en instituties, Universi

teit Utrecht

5. De heer H. Vermaak, adviseur, docent en onderzoeker

5. De heer H. Wesseling, Associate bij Berenschot

Bijgewoonde bijeenkomsten

• ‘Landelijke regionale energiestrategiedag’

 Hier waren alle regio’s vertegenwoordigd, het nationaal programma en diens op

drachtgevers.

• ‘Regionale afstemmingsoverleg tussen de regio’s; Groningen, Friesland en Drenthe’

 Hier waren van de drie regio’s de regiotrekkers aanwezig en vertegenwoordigers 

vanuit de gemeente Groningen en de provincies Drenthe en Friesland en de ver

tegenwoordiger van het nationaal programma

• ‘Afstemmingsoverleg Regionale Energiestrategie en de betrokkenheid van de water

schappen’. Dijkgraaf Klavers (als bestuurslid Uni van Waterschappen) en dg Rijks

waterstaat Michèle Blom
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