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THEMATISCHE 
VERTALING

Dit tweede deel beschrijft wat de ruimtelijke 
principes en strategieën betekenen voor het 
beleid. We vertalen ze naar uitgangspunten en 
beleidslijnen. Die geven op hoofdlijnen aan hoe 
we rond verschillende thema’s omgaan met 
onze ruimte. Uiteraard moeten deze nog verder 
op maat uitgewerkt worden, afhankelijk van de 
specifieke locatie en context. 
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ENERGIE

Energie is een relatief nieuw thema. De opgave om 
klimaatneutraal te worden, vraagt dat we vandaag nadenken 
over hoe we in de toekomst onze energiebehoefte gaan 
invullen. Voor dit beleidsplan ruimte betekent dit dat we 
hiervoor de nodige ruimte voorzien. Door in te spelen op 
bestaande kansen. Maar ook – omdat de technologische 
ontwikkeling hierrond nog steeds in ontwikkeling is - door 
rekening te houden met de mogelijkheden in de toekomst. 
En ten slotte ook door vraag en aanbod van energie beter op 
elkaar af te stemmen.

Volgende provinciale ruimtelijke opgaves (Actieprogramma 
Ruimte) vallen binnen het beleidskader energie: 

• Systematisch aandacht voor hernieuwbare energie in 
provinciale projecten;

• Uitwerken en uitvoeren van een provinciaal warmtebeleid;

• Warmtenetten leren kennen, promoten en ondersteunen;

• Uitvoering of ondersteuning pilootprojecten rond gebruik 
van biomassa voor energietoepassingen;

• Kennisopbouw en -uitwisseling over hernieuwbare energie;

• Stimuleren coöperatieve hernieuwbare energietransities;

• Opstarten of ondersteunen van pilootprojecten in het 
kader van een optimale hernieuwbare energiemix;

• Verhogen van kennis rond klimaatadaptatie en 
mogelijkheden voor integratie binnen processen 
betreffende Vlaams-Brabants klimaatbeleid;

• Stimuleren van energie-efficiëntie en optimalisatie van 
energie bij bedrijven;

• Stimuleren van energiebesparing en hernieuwbare 
energieproductie in de landbouw.
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UITGANGSPUNTEN

THEMATISCHE VERTALING | 

Om de gevolgen van de klimaatopwarming te 
beperken, mag de concentratie van broeikasgassen 
in de atmosfeer niet meer stijgen. We moeten onze 
energiebehoefte dus zo veel mogelijk terugdringen 
en overschakelen van fossiele brandstoffen naar 
energie uit hernieuwbare energiebronnen.54 Het 
ruimtelijk beleid kan helpen bij deze uitdagingen.

De provincie baseert haar ruimtelijk beleid rond 
energie op volgende uitgangspunten:

1. Door de ruimte beter te organiseren, verkleinen 
we de energiebehoefte.

2. Door structurele reststromen van energie en 
energiehoudend materiaal te hergebruiken, is 
de resterende energievraag kleiner.

3. Energie wordt maximaal uit hernieuwbare 
bronnen gewonnen, in eerste instantie uit de 
bronnen waarover we nu al beschikken.

4. Door fysiek en mentaal ruimte te maken voor 
hernieuwbare energievormen zetten we de 
transitie naar een duurzaam energielandschap 
in.

In de eerste en tweede generatie energie-
landschappen wordt energie voornamelijk 
geproduceerd in grote centrales. Maar 
energieopwekking evolueert naar een decentraal 
gebeuren, iets dat overal in het landschap 
een plaats zal moeten vinden. De winning van 
hernieuwbare energie wordt heel zichtbaar, 
met veel kleinschalige producenten die energie 
aanbieden via zonnepanelen windturbines, WKK‘s, 
biomassacentrales en zo meer. Dit evolueert zo snel 
dat het een uitdaging is om daarop te anticiperen...
 

ENERGIE

54 Zie eerder uitdaging klimaatverandering en energiebehoefte.
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ENERGIE: Minder energiebehoefte door nabijheid en bereikbaarheid

Het verminderen van de energiebehoefte is de 
belangrijkste structurele bijdrage die het ruimtelijk 
beleid aan de energie-uitdaging kan leveren. De 
manier waarop we de ruimte organiseren, bepaalt 
immers een groot deel van onze energiebehoefte. 

De nabijheid en bereikbaarheid55 van wonen, 
werken, ontspannen en andere activiteiten zorgen 
voor een bepaalde verplaatsingsbehoefte. En 
verplaatsing kost energie. Het ruimtelijke beleid kan 
de ruimte zo organiseren dat functies en activiteiten 
in elkaars nabijheid liggen en verplaatsingen dus zo 
kort mogelijk zijn en gecombineerd kunnen worden. 
Verplaatsingsmodi met de kleinste energiebehoefte 
- fietsen en stappen - worden zo aantrekkelijk en 
haalbaar. 

Deze beleidslijn sluit naadloos aan bij andere 
beleidslijnen van het thema wonen, mobiliteit 
en voorzieningen: locatiebeleid, kernversterkend 
beleid, ruimtelijke verweving van verschillende 
functies en activiteiten op dezelfde plaats, 
hoogwaardig openbaar vervoer en multimodale 
overstapplekken … Het thema energie zet dus een 
groot aantal beleidslijnen uit andere thema’s nog 
sterker onderbouwd op de beleidsagenda. 

THEMATISCHE VERTALING | 

BELEIDSLIJNEN

1

Minder energiebehoefte door 
nabijheid en bereikbaarheid

ENERGIE

55 Zie eerder basisprincipes.
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ENERGIE: Ruimte voor hernieuwbare energieproductie

We gaan op zoek naar de best mogelijke mix 
van hernieuwbare energieproductie en houden 
niet alleen rekening met de bestaande energie-
installaties maar ook met de mogelijkheden in 
de toekomst. Met oog voor de landschappelijke 
inbedding, het maatschappelijk draagvlak en 
collectieve energieprojecten.

Zonne-energie en geothermie

De ruimtelijke impact van hernieuwbare 
energieproductie is erg verschillend. Op het niveau 
van gebouwen gaat het vooral om zonnepanelen 
en energieproductie uit ondiepe geothermie.56 Het 
ruimtelijke beleid kan zonne-energie meer kansen 
geven door bij de opmaak van bouwplannen te 
zorgen voor een optimale oriëntatie.

Windenergie

In de open ruimte, op bedrijventerreinen en langs 
lijninfrastructuur zoals wegen kunnen zowel 
kleinschalige, middelgrote als grote windturbines 

elektriciteit produceren. In Vlaams-Brabant gelden 
in verschillende gebieden weliswaar beperkingen 
door technische redenen (bebouwing en 
vliegroutes, veiligheid en leefbaarheid), ecologische 
(aanvliegroutes vogels) en maatschappelijke 
argumenten (waardering).

Biomassa

Kleinschalige verbrandings- en vergistingsinstallaties 
maken het mogelijk om biomassa om te zetten naar 
warmte of elektriciteit. Ze creëren mogelijkheden 
in het landbouwgebied of op bedrijventerreinen. 
Voor een (bijna) klimaatneutrale eindbalans, 
moet het transport beperkt worden. Daarom 
focussen we vooral op lokaal hergebruik van 
biomassarestproducten of lokaal verbruik van 
geproduceerde biomassaproducten. In beide 
gevallen gaat het over kleine installaties. 

THEMATISCHE VERTALING | 

2

Ruimte voor hernieuwbare 
energieproductie

ENERGIE

56 Wat ondiepe geothermie betreft, worden we vandaag nog geconfronteerd met veel uitdagingen rond de cumulatieve impact van deze 
installaties. Verder onderzoek is noodzakelijk.
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ENERGIE: Uitwisseling van energie

Vraag en aanbod lopen in het tijdperk van 
hernieuwbare energie nooit gelijk. Buffering van 
energie is dus noodzakelijk. Letterlijk energie 
opslaan, zoals in batterijen, is slechts een deel van 
de oplossing. Er zijn andere manieren om energie 
te bufferen: het flexibel uitstellen van de vraag 
naar energie, en de mogelijkheid om energie vlot 
te kunnen uitwisselen van energie van plekken 
met een (tijdelijk) overschot naar plekken met 
een (tijdelijk) tekort. Een voorwaarde hiervoor 
is dat energienetwerken op lokaal, regionaal en 
internationaal niveau kunnen geschakeld worden. 
Geschakelde netwerken komen niet alleen de 
energiezekerheid (bevoorrading) ten goede, ze 
verminderen ook de totale vraag naar vermogen 
omdat piekbelasting wordt opgevangen.57 

Reststromen

Het ruimtelijke beleid kan mee de juiste voorwaarden 
scheppen voor de uitwisseling van warmte- en 
energiereststromen. Deze reststromen van energie 
gaan nu nog verloren, terwijl ze in theorie een deel 
van onze energievraag kunnen beantwoorden. De 
mogelijkheid om restwarmte aan te wenden in een 

duurzame energiemix, moet bestudeerd worden 
vanuit een lokale context. Bijvoorbeeld, nieuwe 
ontwikkelingen rond een geïsoleerd bedrijf dat 
restwarmte produceert, is minder wenselijk dan in 
een bedrijvenzone.

Uitwisseling elektriciteit

De uitwisseling van elektriciteit is onontbeerlijk 
in dit tijdperk van hernieuwbare energie. Om 
dit vlot te laten verlopen, heb je een uitgebreid 
en internationaal gekoppeld transmissienetwerk 
nodig. Een goede ruimtelijke verweving van diverse 
functies moet het mogelijk maken om lokaal 
energie uit te wisselen zonder steevast beroep te 
doen op grote netinfrastructuur. Zo verminderen 
we verliezen door energietransport en versterken 
we het bufferend vermogen van het energiesysteem 
ook op lokaal niveau.

THEMATISCHE VERTALING | 

3

Buffering en uitwisseling van 
energie

ENERGIE

57 Posad, 3E, UGent en Resourcedesign (2015). Energielandschap Vlaanderen. Onderzoek in het kader van LABO RUIMTE en in opdracht van het 
Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, VITO, VLM en het Vlaams Energieagentschap. Raadpleegbaar via http://www.vlaamsbouwmeester.
be/nl/nieuws/rapport-energielandschappen.
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THEMATISCHE VERTALING | ENERGIE

Deze kaart vormt slechts een illustratieve weergave van de voorgaande principes en kent slechts een indicatief karakter. 
Potenties volgens onderzoeksrapport ‘Ruimte voor hernieuwbare energie’. De opmaak van energiekansenkaarten- en atlas uitgevoerd door VITO uit 2016. 

ENERGIE
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