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In de afgelopen twee jaar is de 

verkenning Energielandschappen 

Overijssel (ELO) uitgevoerd. Aanleiding 

was het ontbreken van een visie op 

de toekomst van duurzame energie in 

relatie tot de ruimtelijke kwaliteit in de 

provincie. De verkenning is uitgevoerd 

als gezamenlijk proces door diverse 

organisaties uit Overijssel. De conclusie 

is dat door beter gebruik te maken 

van de aanwezige mogelijkheden 

in stad, dorp en landschap én door 

beter gebruik te maken van de inzet 

van bewoners en ondernemers 

meer duurzame energieproductie in 

combinatie met ruimtelijke kwaliteit  

kan worden gerealiseerd.   

Dit logboek is de eindrapportage van de verkenning ELO. 

Gestart wordt met een zakelijke samenvatting. Daarna volgt 

een weergave van de ervaringen van het begeleidingsteam 

van de verkenning. Deze vorm is anders dan gebruikelijk, 

maar past goed bij de werkwijze van ELO. Het samen 

verkennen van kansen gaat immers meer over waarden 

en potenties dan over belangen en posities. Dat leidt 

onvermijdelijk tot grotere persoonlijke betrokkenheid, 

ongeacht ieders rol of functie. De gekozen vorm biedt de 

ruimte om het proces te beschrijven en om uitdrukking te 

geven aan het enthousiasme, de lessen en de inspiratie die 

het team en de deelnemers aan de verkenning tijdens het 

proces én op locatie in de praktijk hebben ervaren. 

De verkenning eindigt met dit logboek. Ik weet dat het 

proces in de provincie verder gaat. Veel mensen in de 

dorpen, steden en het buitengebied van de provincie staan 

Voorwoord
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op de drempel van wat met een mooi woord ‘transitie’ heet. 

Zij willen omschakelen van fossiele energie naar duurzame 

energie, op een wijze die goed past bij het karakter van de 

samenleving, de sociale kwaliteit van hun gemeenschap en 

het landschap van Overijssel. 

In dit reisverslag komt naar voren dat de betrokkenheid 

en inbreng van bewoners en ondernemers van Overijssel 

daarbij van wezenlijke betekenis is. Het antwoord op de 

vraag welke voorzieningen voor duurzame energie passen in 

of bij het landschap en de gemeenschap is het resultaat van 

een gezamenlijke zoektocht door bewoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties, die zich daarbij kunnen 

laten bijstaan door experts op het vlak van energie, 

landschapsarchitectuur en stedenbouw. Op die manier 

benutten we de kracht in de samenleving. De provincie 

stimuleert en faciliteert en let op de samenhang voor de 

provincie als geheel.

Ik hoop dat dit reisverslag een inspiratiebron is voor 

iedereen die aan de vooravond staat van eenzelfde reis 

met onbekende bestemming. Weet dat de toekomst 

zich ontvouwt in de dialoog met betrokkenen en in het 

leiderschap dat zij allen laten zien.  

  

De reis van ELO gaat verder, ook nu de verkenning 

geëindigd is. Ik dank allen die zich voor ELO hebben ingezet 

en wens u en de nieuwe reizigers een inspirerende toekomst 

toe!

Namens alle deelnemers en het kernteam van ELO,

Bert Boerman

Gedeputeerde Ruimte, Water en Jeugdzorg 

Provincie Overijssel
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De beste manier om in te spelen op de toekomst, is het heden te begrijpen 

(John Naisbitt)

Aanleiding

De aanleiding voor de verkenning ELO was het ontbreken van een visie op 

de relatie tussen duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit. Kernvraag voor 

ELO was: ‘hoe past meer duurzame energiewinning in of bij de kwaliteiten 

van de steden, dorpen en landschappen in Overijssel?’ 

De verkenning is uitgevoerd in de periode 2010-2012 in het kader van de 

provinciale Perspectiefnota 2010.

De provincie stimuleert het gebruik en de productie van duurzame energie 

in Overijssel via het programma Nieuwe Energie. Dat is de opvolger van het 

Energiepact Overijssel uit 2009. De provincie wil de CO
2
 uitstoot reduceren 

en het aandeel duurzame energie vergroten. Dat gebeurt onder andere 

door het stimuleren van vergisting van biomassa dichtbij de bron, door 

windparken in kansrijke gebieden, door zonne-energie in combinatie met 

bebouwing en door gebruik van de ondergrond als leverancier van energie. 

Er zijn inmiddels diverse projecten en veelbelovende initiatieven in Overijssel.

De provincie stimuleert ook behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit. 

Als in de toekomst de productie van duurzame energie in Overijssel 

toeneemt, dan is een visie op de impact op ruimtelijke kwaliteit en de 

inpasbaarheid in stad, dorp en landschap onmisbaar. De ambitie van 

ruimtelijke kwaliteit is om het grondgebied van Overijssel nu en op termijn 

geschikt te houden of geschikt te maken voor wat voor mens, dier en 

plant belangrijk is (Omgevingsvisie, 2009). Dat geldt ook voor duurzame 

energieprojecten. Het ontbreken van een visie op de samenhang tussen 

duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit leidt ertoe dat plannen soms niet 

doorgaan vanwege maatschappelijke weerstand, dat de mogelijkheden die 

er zijn worden onderbenut of dat kwaliteiten van stad en landschap op een 

manier worden aangetast, waar we later spijt van krijgen.

Insteek van ELO

Eén van de kernopgaven voor de provincie in de komende jaren is ruimte 

maken en ruimte delen voor een grotere productie van duurzame energie. 

Samenvatting
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Het effect zal zijn dat op langere termijn het Overijsselse landschap gaat ver-

anderen. De transitie van fossiele naar duurzame energie staat niet los van 

de waarden en belangen van de bewoners en onder nemers in Overijssel. 

Het is een opgave waar het provinciebestuur niet alleen voor verantwoorde-

lijk wil of kan zijn. 

De insteek voor de verkenning was daarom: wat kan en wil de provincie 

met anderen doen om voor de langere termijn de realisering van een 

duurzame energiehuishouding in Overijssel te bespoedigen op een wijze die 

consistent is met de gewenste kwaliteit van ruimte, samenleven en werken 

in Overijssel? 

De focus van de verkenning lag zowel bij de fysieke kansen en 

mogelijkheden in Overijsselse steden, dorpen en landschappen (inclusief 

de ondergrond) als bij landschapsverandering en de maatschappelijke en 

economische kansen en mogelijkheden van duurzame energieproductie. 

Een belangrijke kans voor de Overijsselse economie zou kunnen zijn dat 

de potenties in de regio beter worden benut door productie en gebruik 

van duurzame energie rechtstreeks te koppelen aan de belangen van 

burgers, organisaties en ondernemers ter plekke. Een belangrijke kans 

voor het landschap zou kunnen zijn dat duurzame energievoorzieningen 

als landschapsvormende kracht zouden kunnen worden gebruikt (conform 

het Advies Energielandschap van AtelierOverijssel, 2010). De draagkracht 

van een gebied en de fysieke, sociale en economische gebiedskenmerken 

zouden leidend moeten zijn. Het lokaal of regionaal winnen van energie kan 

daarbij sociaal-ruimtelijke doelen versterken en andersom.   

Uitvoering van ELO

Bottom-up gemeenschappelijkheid én toekomstgericht handelen in het nu 

lagen ten grondslag aan de uitvoering van ELO. De verkenning was een 

proces van cocreatie met Overijsselse stakeholders. Cocreatie is samen 

oplossingen creëren, die tegemoet komen aan een algemeen belang. Het is 

een proces van respectvolle interactie tussen mensen die streven naar een 

gedeelde kijk op een gewenste toestand en die gezamenlijk acties in die 

gewenste richting willen ondernemen. De cocreatie in ELO sloot bovendien 

aan op de beweging van onderop rond duurzame energie, die in Overijssel 

in de praktijk al zichtbaar werd. De provincie faciliteert die initiatieven als ze 

een zeker realiteitsgehalte hebben.  

Voor het proces was een routekaart gemaakt. De voorbereiding op 
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de uitvoering bestond onder meer uit het maken van deze routekaart. 

Ook zijn in de voorbereiding focussessies met provinciale ambtenaren 

en dialoogsessies met stakeholders uit de Overijsselse samenleving 

georganiseerd. Tot slot was het samenstellen van een gevarieerde groep 

deelnemers, die zich aan de verkenning zouden committeren, een belangrijk 

onderdeel van de voorbereiding. Deze deelnemers moesten sleutelspelers 

uit Overijssel zijn met mandaat en passie voor het onderwerp (voor een 

overzicht van de deelnemers, zie bijlage 1).  

De uitvoering van ELO kende vier stappen: oriëntatie, observatie, inspiratie 

en prototyping. Van elke stap is een verslag gemaakt in de vorm van een 

Journaal, dat bij de provincie verkrijgbaar is (zie bijlage 2). 
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Stap 1 Oriëntatie

Het doel van de oriëntatie was om met de deelnemers een gedeelde kijk 

te ontwikkelen op het onderwerp van duurzame energie en ruimtelijke 

kwaliteit en op de werkwijze van ELO. De individuele intenties van 

de deelnemers verbonden zich tijdens een Ontmoetingsdag tot een 

gezamenlijke missie voor de verkenning ELO (zie Journaal 1 en par. 2.1 voor 

meer details). 

Stap 2 Observatie

Doel van de observatie was om in de praktijk de kansen en mogelijkheden 

voor duurzame energie in Overijssel te gaan zien. Dat is gedaan in de vorm 

van learning journeys naar potentievolle plekken in Overijssel. Het bleek 

bijzonder nuttig om met de deelnemers daar naartoe toe gaan en om te 

spreken met de initiatiefnemers. De werkbezoeken schiepen een band 

tussen innovatiewens en de context van de huidige situatie. Ook was dit 

‘kijken en leren van de praktijk op locatie’ bijzonder inspirerend. Dat bleek 

onder andere bij het bezoek aan Aardbeienkwekerij Kalter, ‘t Ecoloar, Van 

Lenthe in Hoonhorst, het Aardehuis in Doepark Nooterhof en het initiatief 

van Hibertad in Hardenberg (zie Journaal 2 voor impressies van de learning 

journeys en paragraaf 2.2 voor detailinformatie). 

Stap 3 Inspiratie

Innovatie of transitie vergt een open mind, een open blik en een open hart. 

Eén van de moeilijkste zaken bij elke verandering is het loslaten van het 

oude en het openstaan voor het nieuwe. Doel van de inspiratiestap was 

om de deelnemers ‘te openen’ voor nieuwe aspecten of dimensies van een 

toekomst voor duurzame energie en landschap.    

Centraal in deze stap stond een Inspiratiesessie. Dat was hét moment 

in het proces dat de (meeste) deelnemers op een andere manier naar 

verandering gingen kijken: niet langer als abstractie, maar als iets dat hen 

persoonlijk in de eigen waarden en verantwoordelijkheid raakt. Er ontstond 

toen collectieve energie, die resulteerde in vijf voorstellen voor regionale 

initiatieven. Deze initiatieven zijn:   

1.  Boer’n Power – Naober Power: integratie van regionale vraag en aanbod 

van duurzame energie in een landbouwgebied in Noordoost-Overijssel; 

2.  Onze eigen Deventer stadsmolen: locatiekeuze en vergroting van 

draagvlak voor windenergie nabij Deventer; 

3.  Energierijk Denekamp: ontwikkelen van een regionale structuur rondom 

Denekamp voor optimaal gebruik van biomassa;
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4.  Rietland Energieland: gebruik van riet als duurzame brandstof voor de 

vraag naar energie in het gebied van de Weeribben - Wieden;

5.  Duurzame energie in en om Zwolle: introductie van duurzame 

energiewinning in de ruimtelijke, sociale en economische organisatie van 

de stad en het stedelijk netwerk.

Voor impressies van de Inspiratiesessie zie paragraaf 2.3 en Journaal 3.

Stap 4 Prototyping

Prototypes zijn businesscase-achtige uitwerkingen. In een prototypingsessie 

hebben de deelnemers van ELO de vijf regionale initiatieven uit de 

Inspiratiesessie verder uitgewerkt op kwesties rond stakeholders, 

organisatie, tijdpad, financiering, wet- en regelgeving, participatie en 

kennis. Doel voor de deelnemers was tweeledig: (1) komen tot realiseerbare 

voorstellen en (2) voldoende toegerust worden om aan de slag te gaan met 

de verdere uitwerking van hun initiatief of vervolgactie. In Journaal 4 zijn de 

resultaten van de prototyping vastgelegd.

Resultaten van ELO

De deelnemers aan ELO hebben de verbinding tussen duurzame energie 

en kwaliteit centraal gezet. Voor hen ging dat niet alleen over de fysieke 

mogelijkheden in stad, dorp of landschap, maar óók over de toekomst, de 

sociale kwaliteit, het maatschappelijk draagvlak, de economie en de rol van 

henzelf om de toekomst vorm te geven. Dat ging over vragen zoals: welke 

keuzes maken we ten aanzien van energieopwekking, waar past wat het 

beste en waar wat niet en waar zit maatschappelijke energie en hoe werken 

we daarin samen?

De resultaten van ELO zijn (a) procesmatig en (b) beleidsinhoudelijk.

a. de werkwijze van ELO

Procesmatig is de grootste winst geboekt. Dat betreft de aanpak om 

stakeholders samen te brengen op dit thema. De deelnemers waren vrijwel 

zonder uitzondering enthousiast over de open aanpak en de samenwerking. 

Talrijk waren de stemmen om door te gaan als beweging in Overijssel 

en om de vijf regionale initiatieven als potentiële businesscases verder 

uit te werken. Een aanpak van onderop lijkt een hoopvolle koers om de 

energiehuishouding in Overijssel te verduurzamen. Kleinschaligheid is daarbij 

het sleutelwoord. Dat leidt tot meer burgerbetrokkenheid vanwege grotere 

zeggenschap. Ook leidt het tot lokale en regionale economische spin-off 
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en behoud of versterking van de kwaliteit van de leefomgeving ter plaatse. 

Bovendien ontstaan daardoor lokale en regionale verbindingen in plaats van 

weerstanden. De rol van de provincie zou er op gericht kunnen zijn om meer 

ruimte te geven aan initiatieven van onderop.   

b.  de visie van ELO

Ook beleidsinhoudelijk is winst geboekt. Er zijn nu ingrediënten voor een 

visie op de inpassing van duurzame energie in het sociale, economische 

en fysieke landschap van de provincie. Meer duurzame energiewinning 

kan goed ruimtelijk inpasbaar zijn mits het aansluit op de kenmerken 

van het landschap: authentiek, kleinschalig en gevarieerd. De kern van 

zowel het programma Nieuwe Energie (voorheen Energiepact) als van de 

Omgevingsvisie komen hierin samen, namelijk “duurzame energie: ja, mits!”.

De visie op duurzame energie en landschap in Overijssel kan gedragen 

worden door een drieslag van besparen, benutten en bundelen: 
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1.  besparen is efficiënt omgaan met energie door aanbod en gebruik op 

locatie en in de eigen streek of regio op elkaar af te stemmen;

2.  benutten is slim omgaan met de energie die in stad, dorp en landschap al 

voorhanden is maar die nu vaak verspild wordt of ongebruikt blijft;

3.  bundelen is effectief gebruik maken van de sociale energie van bewoners, 

ondernemers en organisaties om kleinschalige voorzieningen voor 

duurzame energie, die passen in hun sociale, economische en fysieke 

landschap, van de grond te krijgen.

Vervolg

Ter afronding van de verkenning ELO is een inspiratiefestival georganiseerd 

met de deelnemers en anderen uit hun organisaties en netwerken. Doel 

was om de aanpak en uitkomsten van ELO uit te dragen, om de beweging 

van stakeholders in Overijssel door te zetten en om nieuwe energie los 

te maken. Het bestuurlijke signaal is dat de provincie Overijssel de ruimte 

geeft aan initiatieven voor duurzame energie van onderop die passen bij de 

gewenste kwaliteiten van stad, dorp en landschap, die aansluiten op lokale 

ambities en die economisch profijt opleveren.

Het inspiratiefestival zal bijdragen aan de uitwerking van de rol van de 

provincie als regisseur en facilitator van gebiedsontwikkeling. Het vervolg op 

ELO krijgt een plek binnen het provinciale programma ‘Stadsrandzones en 

de groene omgeving met kwaliteit’. 

De provincie kan desgewenst bestaande instrumenten inzetten (voor meer 

informatie zie pag. 86).
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Aanloop
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Aanloop beschrijft de definitiefase en de voorbereiding van 

de verkenning ELO. 

Periode maart 2010 - maart 2011.

1.1 Probleemstelling

De verkenning Energielandschappen Overijssel (ELO) 

wordt in twee fasen uitgevoerd, een definitiefase en de 

eigenlijke verkenning. Centraal in de definitiefase staat het 

aanscherpen van de probleemstelling en het maken van 

een plan van aanpak. Onderdeel van dat plan is ook dat de 

provincie het project wil benutten om te leren hoe zij als 

organisatie zelf verkenningen kan uitvoeren. 

De oorspronkelijke insteek van ELO is om de kansen en 

mogelijkheden van het Overijsselse landschap (inclusief 

de steden en de dorpen) voor de ruimtelijke inpassing 

van meer duurzame energievoorzieningen zichtbaar 

te maken. Dat betekent dat de ruimtelijke invalshoek 

centraal staat, gebaseerd op deskresearch en kennis van 

1
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Dilemma tussen duurzaamheid en kwaliteit?

Wat blijft over van het landschap van Overijssel, zoals we dat nu kennen, 

na het fossiele tijdperk en de energietransitie in de 21e eeuw? Geen Tuin 

van Nederland meer, maar onland – verlaten, kleurloos, waardeloos? We 

kunnen het ons maar moeilijk voorstellen. Dat komt onder andere door 

ons geloof in vooruitgang en dat we tijdig passende oplossingen weten te 

bedenken. Het hoeft niet zo af te lopen.

Die afloop is aan ons en de keuzes die we samen maken. Doen we dat 

nu, straks of later? Wat helpt is één verpletterende zekerheid. Dat is de 

zekerheid dat de voorraden steenkool, olie, aardgas en uranium eindig zijn. 

Onze eigen gasvoorraad in Nederland bijvoorbeeld is waarschijnlijk over 

zo’n twintig jaar op. Moeten we daar op wachten en ondertussen steeds 

afhankelijker worden van producenten van fossiele brandstoffen (waarvan 

de prijs stijgt) in politiek instabiele regio’s van de wereld? Willen we aan 

onze kinderen een provincie als onland nalaten? Het antwoord is natuurlijk 

nee en de sleutel ligt in onze handen. Er zijn immers bronnen, die nooit 

opraken.

Wat de boel wel compliceert is de verandering. De transitie naar duurzame 

energie gaat namelijk onvermijdelijk onze omgeving veranderen. Dat geldt 

in sociaal, economisch en landschappelijk opzicht. Als ‘bakens van een 

(nieuwe) tijd’ voegen duurzame energievoorzieningen niet alleen een ver-

halende laag toe aan het landschap en aan gebiedsidentiteiten, ook zullen 

zij impact hebben op de (regionale) economie en op het sociale domein. 

Betaalbaarheid, zeggenschap, rol en verantwoordelijkheid zijn hiervoor be-

langrijke sleutelwoorden. Fundamentele vraag voor de provincie is wat zij 

kan en wil doen om de realisering van een duurzame energiehuishouding 

in Overijssel te bevorderen op een wijze die consistent is met de wensen 

omtrent kwaliteit van ruimte, leven en werken in Overijssel. Hoe zorgen we 

er voor dat we geen kwaliteiten kwijt raken waar we later spijt van krijgen?
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energiedeskundigen en ruimtelijke ontwerpers. Uitkomst van 

ELO zou een set van provinciale handelingsperspectieven 

moeten zijn en een beeld van het draagvlak. Bestuur en 

politiek hebben dan iets in handen om te besluiten in 

kwesties over duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit. 

Dat is nodig omdat de urgentie politiek gevoeld wordt: 

verduurzaming van de energiehuishouding wordt 

gestimuleerd, maar het moet wel goed ruimtelijk inpasbaar 

zijn en niet botsen met de kwaliteit van de leefomgeving.   

De definitiefase van ELO start in maart 2010. Drie dossiers 

zijn van belang om op verder te bouwen: het programma 

Nieuwe Energie (voorheen Energiepact), de Omgevingsvisie 

en de Energiescenario’s van het Trendbureau Overijssel. 

Op de eerste plaats het programma Nieuwe Energie. Dat 

is een provinciaal programma voor duurzame energie en 

energiebesparing. Het pact maakt energieprojecten (ook 

financieel) mogelijk of zorgt ervoor dat ze sneller van de 

grond komen, bijvoorbeeld door te helpen bij het vinden van 

geschikte locaties. Voor dit programma is belangrijk dat ELO 

ideeën aanreikt over de impact en de verschijningsvorm van 

duurzame energie in het landschap, ideeën over waar welke 

duurzame energievoorzieningen een plek zouden kunnen 

krijgen in Overijssel en of er voldoende ruimte voor is.

Op de tweede plaats is de Omgevingsvisie van de provincie 

van belang. Deze visie schetst de hoofdlijnen van het 

provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Ruimtelijke 

kwaliteit is in die visie één van de speerpunten van beleid. 

Dat betekent onder andere dat nieuwe ontwikkelingen in de 

fysieke leefomgeving (zoals meer duurzame energiewinning) 

moeten bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke 

kwaliteit van die omgeving. Uit oogpunt van ruimtelijke 

kwaliteit is het van belang dat ELO ideeën aanreikt over 

hoe duurzame energie gecombineerd zou kunnen worden 

met andere functies en ontwikkelingen in gebieden. Het 

beter benutten van de gebouwde omgeving en het goed 

aansluiten op de behoeftes en belangen van de mensen 
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in Overijssel zijn daarbij van wezenlijk belang: waar kan 

duurzame energie de ruimtelijke kwaliteit versterken? 

Kunnen voorzieningen voor duurzame energie fungeren als 

drager voor gebiedsontwikkeling?

Op de derde plaats zijn de energiescenario’s van het 

Trendbureau Overijssel van belang voor de uitvoering 

van ELO. Deze scenario’s zeggen veel over mogelijke 

ontwikkelingen van de energievoorziening in Overijssel, 

maar niets over wat wel of niet past in het landschap 

van de provincie. Een discussie over inrichting van de 

ruimte is dus nodig en onvermijdelijk. Die discussie is 

niet alleen vaktechnisch, maar moet ook gaan over 

wat gewone mensen er van vinden. Zo’n 80% van de 

burgers in Overijssel vindt namelijk dat de provincie te 

afhankelijk is van grootschalige fossiele energie, die van 

buiten komt. De behoefte aan meer zelfvoorziening is 

groot. Belanghebbenden moeten kunnen meedenken over 

oplossingen en daarin serieus genomen worden. 

 

Conclusies

Onze conclusie is dat we de kansen voor 

gebiedsontwikkeling meer nadruk zullen geven bij 

de uitvoering van ELO. Dat gaat over ruimte voor 

duurzame energie in combinatie met andere functies 

en de maatschappelijke en economische implicaties 

daarvan. Omdat de inbreng en betrokkenheid van 

bewoners en ondernemers daarbij van belang is, 

besluiten we bovendien ELO uit te voeren als een 

multistakeholderdialoog. De probleemstelling 

voor ELO wordt: “wat kan en wil de provincie met 

andere partijen doen om voor de langere termijn de 

realisering van een duurzame energiehuishouding 

in Overijssel te bewerkstelligen op een wijze die 

consistent is met de  gewenste kwaliteit van ruimte, 

leven en werken in Overijssel?”
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1.2 Wending 

We hebben de kernvraag van ELO veranderd van een vrij 

technisch vraagstuk (ruimte maken voor duurzame energie) 

naar een maatschappelijk vraagstuk (ruimte laten aan keuzes 

van mensen). Daarbij staat het gezamenlijk vormgeven aan 

de toekomst centraal. Een toekomst die niet langer gezien 

moet worden als een stip aan een verre horizon, maar die 

zich NU ontvouwt. Dan kan de verkenning ook een middel 

zijn voor beweging en bewustwording in Overijssel. 

Voor de multistakeholderdialoog gaan we de sociale 

technologie gebruiken die gebaseerd is op de Theorie U 

van Otto Scharmer (Theory U: Leading from the Future as 

It Emerges, Cambridge, MA, SoL 2007). De kern hiervan 

is dat een nieuwe manier van denken verbonden wordt 

met een nieuwe manier van handelen en ervaren. De 

praktijk leert dat grote complexe opgaven van deze tijd 

(zoals duurzaamheid) tot een doorbraak komen wanneer 

mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, uit hun rol durven 

stappen en leiderschap nemen voor het geheel, in plaats 

van op te komen voor een deelbelang, het eigen vakgebied 

of de eigen sector of organisatie. Het vraagt de moed om 

geëngageerd te zijn terwijl je niet weet hoe dat moet. Het 

vraagt ook het vermogen jezelf te zien als deel van het 

systeem en om je persoonlijke vooroordelen en drijfveren 

onder ogen te durven zien. Zo kan de weg vrijgemaakt 

worden om schijnbare tegenstellingen tussen mensen, 

belangen en organisaties te overwinnen. Theorie U biedt 

een kader voor mensen en organisaties om dat leerproces 

samen door te maken en tezamen het contact met hun 

hoogste potentieel te ontwikkelen. Dat betekent dat we in 

een open en lerende setting stap voor stap met stakeholders 

uit het systeem in Overijssel gaan onderzoeken wat de 

werkelijke (en niet de theoretische) transitiemogelijkheden 

zijn in het spanningsveld van duurzame energie en sociale, 

ruimtelijke en economische kwaliteit. Hiervoor gaan we vier 

stappen doorlopen: Ontmoeting, Observatie, Inspiratie en 

Prototyping. 
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De eerste stap van Ontmoeting is een open gesprek met 

stakeholders over essenties, verwachtingen en persoonlijke 

drijfveren voor wat betreft de kwesties waar het nu écht 

om draait als we spreken over de toekomst van duurzame 

energie en landschap in Overijssel. In de Theorie U heet dat: 

“stop and listen to others and to what life calls you to do”

De tweede stap is Observatie. Dat zijn learning journeys om 

de verbinding te leggen tussen kansen en mogelijkheden 

van duurzame energie, landschap, economie en 

samenleving. Learning journeys zijn werkbezoeken aan 

potentievolle plekken: concreet, tastbaar, zichtbaar én in 

gesprek met initiatiefnemers, experts en locatiedeskundigen 

Uitvoeren

Theory U

Inpassen in

bestaande proces

Intenties delen

Downloaden 

 stoppen

Bewustworden en  

opschorten

van je oordeel

Opnieuw kijken

met open blik

Prototypes bouwen

Uitproberen ideeën

Opnieuw richten

Aan de slag

Leren aanvoelen

van het ‘veld’

Uitkristalliseren

van visie en intentie

Laten 

ontstaan

Aanwezig zijn

Verbinding met wat er nu is

Wat is mijn potentieel, wat kan ik?

Wat is mijn werk? Wat wil ik?

denken,

open mind

(aan)voelen,

open hart

wil, 

open voor actie
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onder het motto van “go to the places of most potential 

and listen with your mind and heart wide open”.

De derde stap is Inspiratie: “allow the inner knowing to 

emerge”. Inspiratie gaat over het loslaten van dat wat 

niet essentieel is en vervolgens doordringen tot de kern. 

Die kern krijgt gestalte in perspectieven voor duurzame 

energiewinning in verschillende deelgebieden van Overijssel. 

De vierde stap is prototyping. Dat is de vertaling van de 

perspectieven in uitvoerbare plannen en acties (“prototype 

the new in living examples to explore the future by doing”).

Conclusies

De wending is inhoudelijk en procesmatig. We kiezen 

voor het organiseren van een multistakeholderdialoog, 

waarbij we gebruik gaan maken van de sociale 

technologie van de Theorie U. De route is nog 

ongewis, maar dat past bij het avontuur. Als we 

op routine zouden koersen, dan creëren we geen 

innovatie en zou alles bij het oude blijven. 

Cruciaal bij een multistakeholderdialoog is ‘to get 

the system in the room’. Met wie zullen we de 

expeditie van ELO aangaan? We werken hard aan 

het samenstellen van een groslijst van stakeholders. 

Daarbij gebruiken we ook de netwerken van het 

programma Nieuwe Energie en van het Trendbureau 

Overijssel. Het stimuleert ons om ook buiten de 

bekende kring van vakgenoten in het ruimtelijke 

domein te gaan zoeken. Zo komen op onze 

groslijst onder andere te staan de Overijsselse 

plattelandsvrouwen, het biomassanetwerk Twente, 

de RABO, de Jongerenraad Overijssel, Stimuland, 

Transition Towns Overijssel en onderwijsinstellingen 

zoals Saxion.   
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1.3 Verdieping

De door ons beoogde dialoog is niet alleen extern met 

stakeholders uit Overijssel, maar ook intern met ambtenaren 

van de provincie. Voor de interne dialoog organiseren we 

een focusgroep. Met deze groep willen we inhoudelijk het 

thema duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit verbinden 

met andere beleidsvelden, zoals wonen, economie, 

landbouw en cultuur. De focusgroep is ook van belang 

vanwege het leervermogen van de provincie. 

De eerste bijeenkomst van de focusgroep vindt plaats op 

26 mei 2010 in het Dominicanenklooster in Zwolle (voor 

het overzicht van deelnemers, zie bijlage 1). Het wordt een 

bijzondere bijeenkomst. 

Voor de eerste keer tijdens ELO ervaren wij de bijzondere 

wijze van faciliteren vanuit de Theorie U. Dat heeft te 

maken met de setting (muziek, stoelen in een kring, vaas 

met bloemen in het midden) en de manier van ‘holding 

the space’. De start is een moment van stilte om rustig 

te kunnen landen in deze ruimte. Daarna doen we in 

duo’s een zogenaamde dialoque walk in de tuin van het 

klooster. Dat is een tweegesprek, waarbij het goed en 

aandachtig luisteren naar elkaar van groot belang is. Ook 

reflecteren we op de leefwereld en het energiegebruik 

van onze grootouders, ouders, onszelf, onze kinderen en 

onze kleinkinderen. We merken dat we nu met elkaar op 

een betekenisvolle wijze spreken over de probleemstelling 

van onze verkenning. Niet door als expert een mening 

of oordeel te geven, maar door daarover als mens te 

reflecteren. Aan het slot van de sessie blijkt dat alle 

deelnemers de rust van het gesprek over energie en ruimte 

bijzonder hebben gewaardeerd en enthousiast zijn over het 

onderwerp. Zij raden ons aan om de focus te houden op 

ruimtelijke kwaliteit en op de maatschappelijke betekenis. 

Relevante externe actoren zouden betrokken moeten 

worden in een dialoog over waarden. 
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We maken een plan van aanpak voor de eigenlijke 

verkenning. 

Op 13 augustus 2010 spreken we over dit plan eerst met de 

verantwoordelijk gedeputeerde (Theo Rietkerk) en vervol-

gens met de directeur strategie van de provincie Overijssel. 

De gedeputeerde vindt het een helder plan. Energie is vol-

gens hem een belangrijk thema van de toekomst. Politiek is 

de keuze niet óf we gaan verduurzamen, maar wáár en hoe. 

Dat betekent dat we vanuit ruimtelijk perspectief kijken naar 

de mogelijkheden en de ruimtelijke kwaliteit en vervolgens 

de markt of het particulier initiatief inschakelen. Vanwege 

de betrokkenheid van bewoners is hij een voorstander van 

decentrale energieopwekking in combinatie met passende 

financiële arrangementen. De directeur strategie is vooral 

benieuwd wat ELO oplevert op economisch en sociaal ge-

bied. Hij pleit voor een goede koppeling van ELO met het 

programma Nieuwe Energie en met de Energiescenario’s. 

Dat kan onder meer door gebruik te maken van de netwer-

ken en de initiatieven die al bestaan of in ontwikkeling zijn. 

De timing van ELO zou gericht moeten zijn op het voeden 

van een nieuw coalitieakkoord in 2011. 
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Conclusies

Wij zijn blij met de politiek-bestuurlijke en strategische 

dekking van ELO. Vanwege interne prioriteitstelling 

van de provincie besluiten we de uitvoering van ELO in 

twee stappen te doen. Het najaar van 2010 gebruiken 

we om de voorbereiding van de uitvoering voort 

te zetten. In dat verband gaan we een definitieve 

routekaart voor ELO maken en een compleet overzicht 

opstellen van de potentiële externe deelnemers aan 

ELO (‘getting the system in the room’). Ook gaan 

we een agendanotitie maken voor na de provinciale 

statenverkiezingen in 2011. De beschikbare tijd in 

2010 biedt bovendien de kans om enkele externe 

stakeholders te bevragen over onze verkenning. De 

feitelijke uitvoering van ELO verschuift naar 2011.   
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1.4 Dialoog

In september 2010 besluiten we een aantal kleine 

dialoogsessies met maatschappelijke organisaties te 

organiseren om het maatschappelijk belang scherper voor 

het voetlicht te kunnen brengen. We komen op een formule 

van drie gesprekken met elk een eigen thema: ‘people’, 

‘planet’ en ‘profit’. We willen vooral met partijen spreken 

over duurzame energie in relatie tot landschap, platteland, 

wonen, werken en recreëren in Overijssel.

De drie dialoogsessies vinden plaats in oktober 2010. De 

signalen van de deelnemers aan deze sessies (zie voor 

overzicht bijlage 1) vatten we naderhand samen tot vijf 

onderwerpen: potenties van het landschap, waardering 

van het landschap, posities in de samenleving, waarden en 

gedrag.
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a. potenties van het landschap

De energievoorziening zou een vanzelfsprekend onderdeel 

moeten zijn van het landschap. Dat biedt aan mensen de 

toerusting om een leven in kwaliteit te leiden. De diversiteit 

van het landschap vraagt wel om een passende schaal en 

maat van voorzieningen voor duurzame energie. Bovendien 

is het slim om goed te kijken naar de energetische winst 

die behaald kan worden in de bestaande bebouwing en 

buitengebieden. Er kan nuttiger en creatiever gebruik 

gemaakt worden van de duurzame energie die al in de 

bestaande bossen, natuurgebieden en agrarische gebieden 

aanwezig is en die nu niet gebruikt wordt. Tot slot is het 

slim om aanbod en vraag te koppelen. Dat kan bijvoorbeeld 

in de vorm van clusters van energie bij de steden en 

verspreid over het platteland. 

b.  waardering van het landschap

Veel mensen in Overijssel zijn trots op het landschap. 

Overijssel heet immers de ‘Tuin van Nederland’ te 

zijn. Ook veel toeristen waarderen dit vanwege de 

schoonheid, kleinschaligheid en menselijke maat. Gezond, 

gemeenschappelijk en groen, daar draait het om. Daarbij 

moeten we wel openstaan voor verandering en leren van 
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het verleden. Hoe aangenaam zal het straks zijn om van de 

stilte te kunnen genieten dankzij elektrisch transport!  

c. posities in de samenleving

Veel burgers vinden dat de overheid slecht naar hen 

luistert. De overheid zou veel meer eigen initiatief, 

ondernemerschap, draagvlak en burgerinitiatieven moeten 

stimuleren. Ook kan de overheid op een slimmere manier 

verschillende typen bewoners in hun eigen sociale landschap 

aanspreken. Dat is een vorm van duurzame energie à la 

carte. 

Wat nodig is, is een benadering op basis van ‘United we 

stand!’. Dat betekent onder meer blikverbreding en een 

breed repertoire aan oplossingen. Niet elkaar veroordelen, 

maar van elkaar leren. Dat kan ook leiden tot een nieuwe 

rol voor organisaties zoals een woningcorporatie. Zo’n 

organisatie zou de energietransitie kunnen gebruiken als 

voertuig voor het bevorderen van samenwerking, identiteit 

en gemeenschapsgevoel in buurten, wijken en dorpen.  

 

d. waarden   

Duurzaamheid raakt aan belangrijke waarden zoals men-

selijke maat, zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid. 
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Burgers en organisaties lijken op dit punt in sterke mate 

het roer in handen te willen nemen. Zij rekenen op een 

overheid die – met oog voor sociale verscheidenheid - hen 

daarin respecteert, motiveert, bijstaat, vrij laat en beloont. 

Men wil meer doen met minder energie, lokale kringlopen 

sluiten, hernieuwbare bronnen gebruiken en een actieve rol 

kiezen als prosument (i.c. de consument die voor eigen en 

andermans gebruik duurzame energie produceert). Daarbij 

gaat het naast geld vooral om gemak, gebruiksvriendelijk-

heid, gezondheid, authenticiteit, gemeenschapszin, passie 

en trots.   

e. gedrag

Op het lokale en regionale niveau zijn veel initiatieven. 

Vaak lopen de initiatiefnemers echter aan tegen wetten 

en regels, die hen ontmoedigen, afremmen of blokkeren. 

Voorbeeldprojecten zijn belangrijk vanwege het 

vliegwieleffect. Combineren van interventies en maatregelen 

blijkt vaak een succesvolle strategie (zoals koppeling van 

geluidsisolatie en verduurzaming van energiegebruik).    
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We zijn blij met de resultaten van de dialoogsessies en 

verwerken de informatie in een concept agendanotitie, 

waarin de routekaart is opgenomen. Op 12 januari 2011 

leggen we deze notitie voor aan de interne focusgroep. 

Ook willen wij hen consulteren over mogelijke aanvullende 

deelnemers aan ELO uit hun eigen netwerk. Het blijkt dat de 

focusgroep veel vragen heeft over de eigen rol, de betekenis 

van ELO voor de provincie en het eindresultaat. Hoe zullen 

een nieuw college en Provinciale Staten hierover straks 

denken? Inhoudelijk ziet de focusgroep ruimtelijke kwaliteit 

als legitimering voor ELO. 

Duidelijk is dat we intern goed moeten communiceren. 

We stemmen opnieuw af met het programma Nieuwe 

Energie, de Omgevingsvisie, het Trendbureau Overijssel 

en de directeur strategie van de provincie. Dat overleg 

onderstreept het belang van de verschijningsvormen van 

de energietransitie, het nut van rekenen en tekenen en 

de noodzaak om het urgentiegevoel bij de politiek te 

vergroten. Bestuurders willen immers ook in de komende 

coalitieperiode problemen oplossen, anders verbindt 

niemand zich aan dit thema. 

Conclusies

Vanwege de bestuurlijke betrokkenheid wordt een 

daadwerkelijke start van ELO over de provinciale 

statenverkiezingen van 2011 heen getild. De 

agendanotitie (inclusief routekaart) is input voor het 

nieuwe collegeakkoord. Na consultatie zijn de interne 

reacties op de agendanotitie uiteindelijk positief. 

Op 24 april 2011 wordt het nieuwe college van 

Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. De verkenning 

ELO valt vanaf nu in de portefeuille van Bert Boerman, 

gedeputeerde voor Ruimte, Water en Jeugdzorg. Wij 

gaan nu echt met de uitvoering van de verkenning 

beginnen. 
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2
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Sprong
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Sprong beschrijft de uitvoeringsfase van de verkenning ELO. 

Periode: mei 2011-november 2011.

2.1 Ontmoeting

Op 17 mei 2011 gaat gedeputeerde Bert Boerman akkoord 

met de opzet van ELO. Hij wil op ons verzoek graag 

het bestuurlijke boegbeeld van de verkenning zijn. Het 

spreekt hem aan dat de toekomst van duurzame energie 

en ruimtelijke kwaliteit besproken wordt met de mensen 

die het aangaat. Hij hoopt op een collectieve beweging 

van burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke 

organisaties in Overijssel, die hun medeverantwoordelijkheid 

nemen voor de toekomst. Kernvragen voor hem zijn: waar 

kan duurzame energie worden ingepast, waar kunnen 

nieuwe energielandschappen worden gemaakt en waar 

zijn nieuwe combinaties van ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaamheid mogelijk?

In het kernteam op 26 mei bespreken we de voorbereiding 

van de Ontmoetingsdag, die gepland staat op 28 juni 

2011. Omdat de gedeputeerde niet bij de Ontmoetingsdag 

kan zijn, besluiten we een videoboodschap van hem op 

te nemen. Voorafgaand aan de Ontmoetingsdag gaan we 

ook zelf op werkbezoek in de provincie. Dat inspireert en 

levert contacten op die we bij de learning journeys in stap 2 

kunnen gebruiken. 

In de weken voorafgaand aan de Ontmoetingsdag is 

het kernteam druk met uitnodigingen, draaiboeken, 

video-opnames, het laten maken van ELO-banieren 

met afbeeldingen van energiedragers, registratie van 

aanmeldingen, uitzoeken op you tube van een interessant 

filmpje over ons thema voor de Ontmoetingsdag (uiteindelijk 

kiezen we een deel van een toespraak van Maarten Hajer 

over de energieke samenleving), uitwerken van een protocol 

voor de dialogue walk etcetera. De sessie zal schriftelijk 

2



logboek van een expeditie 2010 - 2012           37

worden vastgelegd en er zullen foto’s worden gemaakt voor 

het verslag.  

Op een tropisch warme dag komen zo’n 45 inwoners, 

ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties bij elkaar voor de aftrap van de verkenning 

Energielandschappen Overijssel. De opening van de dag is 
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de videoboodschap van gedeputeerde Bert Boerman. Hij 

pleit voor een lokale aanpak van het energievraagstuk en 

maatwerk dat op de locatie is gericht. Daarnaast moet er 

samenhang zijn voor de provincie als geheel. Hij nodigt 

iedereen uit om met een open mind en frisse blik te komen 

tot voorstellen voor duurzame energie en landschap die 

op korte termijn uitvoerbaar zijn. De provincie zal zich daar 

-waar dat kan- met hart en ziel en met duidelijke kaders en 

vereenvoudigde regels vierkant achter stellen. 

Op een andere manier dan voor velen gebruikelijk worden 

de deelnemers aan het werk gezet om met elkaar de 

dialoog aan te gaan en te spreken vanuit waar ieders 

kracht en hart ligt rond dit thema. Zo visualiseren de 

deelnemers het eigen energielandschap zoals ze dat nu 

zien en verwachten voor de toekomst. De beelden tonen 

zorgen, dromen en vraagtekens. Ook is een verlangen 

zichtbaar naar meer zelfvoorziening, een ander leefpatroon 

en een terugkeer naar de menselijke maat. Ideeën over 

een gezonde leefomgeving, hergebruik van hout, water, 

restwarmte, afval als grondstof en schoon transport worden 

gekoppeld aan voorstellen voor lokale energieproductie, 

menging van functies in elkaars nabijheid, ‘less is more’ en 

de eigen rol als energieconsument. 

Aan het slot van de dag delen de deelnemers hun 

verwachtingen met betrekking tot ELO. Men vindt het een 

inspirerende, open en leerzame dag. Er zijn voldoende 

kriebels om aan de slag te gaan met duurzame energie in 

combinatie met de kwaliteiten van het landschap. Het zou 

ook goed zijn om bestaande initiatieven in kaart te brengen. 

Ook zouden meer stakeholders benaderd kunnen worden. 

Verder zouden we scherper kunnen focussen op wat écht 

duurzaam is en maatschappelijk geaccepteerd wordt, 

bijvoorbeeld voor de leefbaarheid en streekidentiteit op 

lange termijn. Ook duurzame energie als economische 

drager voor dorp of streek is van belang. 
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Conclusies

De deelnemers aan de Ontmoetingsdag hebben in 

meerderheid de juistheid van onze koers bevestigd. 

Dat is: nadenken en spreken met elkaar over een 

toekomst, die zich ontvouwt in acties en initiatieven. 

Zichtbaar is dat zij co-creators willen zijn, die in dit 

traject willen komen tot haalbare businesscases en 

slimme systeemoplossingen. We leggen de resultaten 

vast in een Journaal (nr.1), dat aan alle deelnemers 

wordt toegezonden en op Pleio wordt geplaatst. Pleio 

staat voor ‘Plein Overheid’ en is een digitaal platform 

voor het uitwisselen van berichten, foto’s, video’s en 

documenten. We zijn benieuwd of en hoe dit nieuwe 

medium gebruikt zal gaan worden. 
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2.2 Observatie

De observatie is een tweedaagse van learning journeys. Dat 

zijn werkbezoeken aan potentievolle plekken in Overijssel. 

Daarmee willen we de verbinding leggen tussen ambities en 

concrete kansen en mogelijkheden voor duurzame energie, 

landschap, economie en samenleving. We prikken als data  

6 en 7 september. In de korte tijd die nog rest moet door 

ons veel gedaan worden. De uitnodigingen moeten de deur 

uit, we moeten de locaties/initiatiefnemers selecteren, een 

route uitstippelen, busvervoer en lunches regelen en locatie-

deskundigen en experts werven om in de bus of op locatie 

de groep te informeren over ontwikkelingen op ons terrein. 



We spreken ook met het team communicatie van de 

provincie. ELO heeft nog geen communicatieplan of –

strategie. We vinden wel dat zoiets nodig is. Ook willen 

we nog zoeken naar een manier om de participatie van de 

externe deelnemers op de speciale Pleio-site voor ELO te 

stimuleren.   

Op 6 september bezoekt de deelnemersgroep vier locaties. 

We gaan langs bij Van Lenthe groenrecycling in Dalfsen, 

’t Ecoloar in Wythmen, Aardbeienkwekerij Kalter in 

IJsselmuiden en de wijk Stadshagen+ in Zwolle. 

Van Lenthe Groenrecycling in Dalfsen verwerkt onder andere 

groenafval uit openbaar en particulier groenbeheer. Van 

oorsprong is het een agrarisch loonbedrijf. Tegenwoordig 

staat Van Lenthe ook bekend vanwege weg- en waterbouw, 

cultuurtechnische werken en de Grond- en Reststoffenbank 

Salland. Van de groenresten wordt hoogwaardige compost 

gemaakt. Deze resten komen uit een regio met een straal 

van circa 30 kilometer rondom het bedrijf. Met het naburige 

dorp Hoonhorst is op een gegeven moment het gesprek 

aangegaan of het bedrijf ook iets zou kunnen betekenen 

op het vlak van duurzame energie. Per slot van rekening 

is de temperatuur in de composthoop zo’n 65 tot 800 

Celsius en is het zonde om die warmte aan de buitenlucht 

te verspillen. Feitelijk komt de energie van lokale snoei zo 

weer naar het dorp terug. Dus is men gaan experimenteren 

met technieken en systemen met de ambitie om de energie 

te gebruiken voor de verwarming van maatschappelijke 

voorzieningen in Hoonhorst. De kern van het initiatief is het 

gebruiken van de kracht van het eigen gebied.  

   

’t Ecoloar is een kleinschalig melkveebedrijf annex winkel 

van André en Tonny Mulder. De familie Mulder probeert 

zoveel mogelijk zelfvoorzienend en onafhankelijk te zijn. Die 

omschakeling kostte veel tijd, lef, out of the box-denken en 

doorzettingsvermogen. Zij moesten onder andere veel meer 

leren te vertrouwen op de natuur. Dat alles, in weerwil van 

collega’s, die niet snapten welke weg de familie Mulder was 

ingeslagen. Voor behoud van het platteland vinden zij het 
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cruciaal dat je elkaar helpt. “Think global, act local” is hun 

devies. De plaatsing van zonnepanelen op de schuur maakt 

het nu een sport om verder te gaan bezuinigen op energie. 

Vanuit zijn geloofsovertuiging wil Mulder de wereld zo 

goed mogelijk doorgeven aan generaties na hem. Hij vindt 

duurzaamheid onderdeel van een groter geheel.

De aardbeienkwekerij van Richard en Annet Kalter is 

gevestigd in IJsselmuiden. Energie vormt 30% van de 

kostprijs van het product. Prijsfluctuaties zijn groot, 

contracten zijn onzeker en de afhankelijkheid van gas of 

olie van externen onwenselijk. Het bedrijf kiest daarom 
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voor aanvullende duurzame energie uit aardwarmte. 

Simpel en vrijwel onzichtbaar in het landschap. Water van 

circa 700 wordt naar boven gepompt, door een aantal 

bedrijven gebruikt en gaat met zo’n 350 weer de bodem 

in. Dat is voldoende om de kassen te verwarmen. Omdat 

aardwarmte geen CO2 oplevert (die nodig is voor de groei 

van aardbeien), blijft een WKK installatie nodig.

Tijdens het bezoek aan Kalter vertelt Ingrid van Herel 

(het Oversticht) over het project Energiek Landschap van 

het Oversticht. In dit project is de Mastenbroekerpolder 

een casestudy over duurzame energie en landschap 
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(en daarmee ook een soort pilot van ELO). Jan-Olaf 

Tjabringa is gebiedsmakelaar en vertelt over de aanpak 

van energiebewustwording in het gebied met behulp van 

energiescans. De ELO-deelnemers prijzen de economische 

insteek, waarbij keuzes ook intuïtief (op basis van ‘Algemeen 

Boeren Verstand’) gemaakt worden.  

Als laatste bestemming op dag 1 bezoeken we een virtueel 

Stadshagen+. Dat is een voorgenomen uitbreiding van de 

stad Zwolle. Op de locatie, waar de wijk ontwikkeld zal 

worden, is nu nog niets te zien behalve een groot maïsveld. 

Christian Voortman van de gemeente Zwolle geeft een 

toelichting op de plannen voor de wijk Stadshagen+. Het 

plan behelst maximaal 3000 woningen, die stapsgewijs in 

een periode van 15 tot 20 jaar gebouwd zullen worden. 

Duurzaamheid is het leidend principe voor de wijk. Dat is 

vertaald in de wens om een toekomststerk woongebied 

te ontwikkelen, waarin een multisociale samenleving, 

een lokale economie en een waardevolle omgeving de 

ingrediënten vormen om kwaliteit te garanderen. Interessant 

is dat verschillende scenario’s voor Stadshagen+ zijn 

uitgewerkt op basis van zogenaamde ruimtevreter-thema’s, 

zoals water, ecologie, energie, ruige ruimte en mobiliteit.
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Dag 1 van de learning journeys sluiten we in het 

provinciehuis af met uitwisseling van ervaringen en 

impressies van de bezochte locaties. Ook is er gelegenheid 

om nieuwe initiatieven in gang te zetten. Geopperd wordt 

onder andere om actief de verbinding te leggen met de 

leden van LTO, om verder te kijken naar de mogelijkheden 

van de bodem als drager of opslagmedium voor duurzame 

energie en om meer te gaan werken aan kennis delen en 

doorgeven.

Gedeputeerde Bert Boerman is bij de afsluiting op de eerste 

dag van de learning journeys aanwezig. Wat hem vooral 

opvalt is het enthousiasme bij de ondernemers in Overijssel. 

Hij ziet een sterk besef om de in Overijssel aanwezige 

duurzame energiebronnen beter te benutten, zoals zon, 
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biomassa en aardwarmte. De persoonlijke ‘drive’ en het 

verlangen naar onafhankelijkheid en zelfvoorziening, die 

hij waarneemt, zou door de provincie versterkt kunnen 

worden door de regeldruk te verminderen en de ruimte 

voor experimenten te vergroten. Dat draait om maatwerk 

voor ondernemers, de keuze van duurzame energiedrager 

en de relatie met het landschap. Zijn motto is: “we leven 

hier met elkaar in de provincie, ook als producent en 

energiegebruiker. Laten we het daarom samen doen”. 

Op de tweede dag van de learning journeys (7 september 

2011) bezoeken de deelnemers het Doepark Nooterhof 

in Zwolle, de Gemeentewerf en Kenniscentrum Hibertat 

in Hardenberg en de windmolens in de omgeving van 

Rouveen. 

In Doepark Nooterhof is een ‘Earthship’ gebouwd. Dat 

is een gebouw dat gemaakt is van leem, autobanden, 

duizenden lege flessen en ander restmateriaal. Bart van de 

Moosdijk van de Vereniging Aardehuis legt uit wat het plan 

is om nabij Olst een woonwijk van aardehuizen te bouwen. 

Tara Notenbomer is aanwezig om de filosofie van Transition 

Towns Overijssel uit te leggen.

Het streven van de Vereniging Aardehuis is gericht op 

bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de 

natuur, in verbinding met elkaar en ter inspiratie van de 

wereld. De aardehuizen zijn zelfvoorzienend. Alle aspecten 

van duurzaamheid zijn in balans: optimaal (her)gebruik van 

lokaal aanwezige restmaterialen, grondstoffen en natuurlijke 

processen en autarkie in energie, watervoorziening en 

–zuivering. Ook is onderlinge solidariteit een leidend 

beginsel. De woningen zijn straks toegankelijk voor elke 

beurs en collectieve voorzieningen worden gedeeld. 

Ook wordt wonen gecombineerd met kleinschalige 

werkgelegenheid.

Tara Notenbomer belicht vooral het belang van veerkracht 

in de samenleving en de kracht van de lokale gemeenschap. 

Monoculturen passen hier niet bij, wel multifunctionaliteit, 
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tijdelijk ruimtegebruik en meer doen met minder. De 

leidraad van Transition Towns Overijssel is meer aandacht 

voor de kwaliteit van leven, uit te drukken in het Bruto 

Nationaal Geluk.  

In Hardenberg bezoeken we de nieuwe Gemeentewerf en 

Kenniscentrum Hibertad. Gertjan Brand van de gemeente 

Hardenberg legt uit dat duurzaamheid hier business is 

geworden. Motief voor de gemeente om hiermee bezig 

te zijn is om het goede voorbeeld te geven en om het 

maatschappelijk speelveld en bedrijfsleven te faciliteren. 

Voorbeelden: een gezondheidspark bij het ziekenhuis, 

een houtgestookte ketel bij een zwembad, benutting van 

de restwarmte van Wavin en de bouw van een nieuw, 

duurzaam gemeentehuis. Hij onderstreept het belang 

om duurzame energie vanaf de start te integreren in een 

ontwikkelproces. Dat bespaart op kosten. 

Hibertad is een initiatief van aannemer Eberhard 

Dijkhuis, die zich wil onderscheiden op kwaliteit, 

sociale duurzaamheid en kennisdeling. Hibertad is een 

kenniscentrum om duurzaamheid te versnellen door  

materialen en bouwwijzen uitgebreid te testen (zoals een 

sedumdak). Dijkhuis vindt het vanzelfsprekend om kennis 

te delen. Dat is delen met collega’s in de bouw, maar 

ook met kinderen. Voor hen worden lesprogramma’s en 

voorleesboeken gemaakt. Hij heeft verder nog plannen 

voor flexibele werkplekken (Hiberoffice), elektrisch 

transport (Mobitad) en een Overijsselse Energie Coöperatie 

(OVENCO). De deelnemers aan de learning journey zijn 

onder de indruk van deze ‘open source’ benadering van 

duurzame technologie in combinatie met ondernemerschap, 

creativiteit en innovatief materiaalgebruik.  

Nabij Rouveen staan in het landschap drie windmolens 

met een ashoogte van 80 meter. Bert Aalders van de 

gemeente Zwolle vertelt over de plannen van de gemeente 

voor een lijnopstelling van windmolens langs de spoorlijn 

Zwolle-Meppel. Door de plaatsing ontstaat feitelijk een 
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nieuw type landschap. Jacob van Olst van de Stichting Klimaatlandschap 

Nederland pleit er voor om duurzame energieproductie te koppelen aan 

gebiedsontwikkeling. De lusten en lasten horen bij elkaar, het rendement 

zou moeten worden teruggeploegd.      
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Conclusies

De learning journeys blijken van grote waarde. De 

resultaten worden in woord en beeld vastgelegd in 

Journaal nr. 2. 

Het gesprek over duurzame energie heeft meer 

dimensies gekregen dan alleen techniek. Zo spreken 

we over ondernemerschap, over de drive van mensen 

en over gemeenschapsvorming. We onderkennen 

de kracht van systemen en de kracht van diversiteit. 

Daarbij denken we aan kringlopen, hergebruik, betere 

benutting van het bestaande, lokale materialen, 

veerkracht, multifunctionaliteit, nieuwe combinaties, 

wederkerigheid, vrijwilligers en regionaal maatwerk. 

Wat echter opvalt tijdens de learning journeys is 

dat het landschap of het thema ruimtelijke kwaliteit 

bij deze kleinschalige initiatieven nauwelijks een 

issue is. Een schuurdak met zonnepanelen, een berg 

groenafval of een installatie voor aardwarmte botsen 

volgens ons niet met kwaliteit en zijn landschappelijk 

goed inpasbaar. Andere initiatieven leveren zelfs 

een positieve bijdrage aan kwaliteit. Waar zit het 

omslagpunt dat energievoorzieningen niet passen bij 

de maat en schaal van het landschap? 

Ook vragen we ons af hoe het kan dat ondanks 

groot enthousiasme en hartverwarmende ambities 

de beweging naar meer duurzame energie, 

zelfvoorziening en kwaliteit in Overijssel nog zo 

in de kinderschoenen staat. Waar zit de knop om 

het systeem te resetten? Misschien komt dat bij de 

volgende stap aan de orde. Die stap is hoe we vanuit 

de verbinding met elkaar in de deelnemersgroep van 

ELO het verschil kunnen gaan maken met duurzame 

energie en landschap in Overijssel. Daartoe wordt in 

oktober een Inspiratiesessie georganiseerd. 
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2.3 Inspiratie

Op 18 oktober 2011 verzamelen de deelnemers aan 

de verkenning zich in de Voorde op het landgoed Den 

Alerdinck. We verblijven hier vier aaneengesloten dagdelen 

(met één overnachting) voor de Inspiratiesessie van ELO. 

Ter voorbereiding is een klein groepje deelnemers samen 

met het kernteam aan de slag geweest om beelden 

te verzamelen over de diversiteit van het Overijsselse 

landschap en over (de impact van) duurzame energie. Deze 

‘Beeldenstorm’ is input voor de Inspiratiesessie. 

In de loop van de middag zijn de zalen van de Voorde door 

ons volgehangen met foto’s en illustraties van energie en 

landschap, flip-overvellen van de Ontmoetingsbijeenkomst 

en thematische kaarten van Overijssel. Op de vloer van één 

van de werkruimtes hebben we een kaart van de provincie 

neergelegd. De afmetingen van deze kaart zijn circa 8 x 8 

meter, hij is gemaakt van een soort vinyl en je kan er op 

zitten en staan en er overheen lopen. Verder hebben we 

een aantal laptops met toegang tot internet en een printer 

geplaatst. 

Het programma van de Inspiratiesessie op 18 en 19 oktober 

kent als rode draad het maken van verbinding in drieërlei 

opzicht: verbinding met de toekomst van het landschap en 

duurzame energie, verbinding met elkaar in de cocreatie 

en verbinding met jezelf en jouw werk vanuit persoonlijk 

commitment. Ook staat de invalshoek van het landschap in 

deze sessie meer op de voorgrond. Het landschap bekijken 

we breder dan alleen in fysieke zin. Landschap is ook 

cultuur, identiteit, een gemeenschap, economie, de lucht 

en de ondergrond. Het is het geheel van people, planet & 

profit waarin maatschappelijke ontwikkelingen (zoals ruimte 

voor duurzame energiewinning) zijn ingebed.

De avond van 18 oktober starten de deelnemers met het 

schrijven van een persoonlijk opstel over een fietstocht of 

wandeling van hen in Overijssel omstreeks 2030. 
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Enkele quotes uit verschillende persoonlijke verhalen:

“Fietsend door Twente zien we boerderijen die stuk 

voor stuk zelfvoorzienend zijn qua energie. Ook hier 

produceren de daken energie, hoewel je dat niet ziet. De 

resterende energiebehoefte wordt gedekt door gebruik 

van dierwarmte en energie uit de mest. Overigens is 

mest ook een waardevolle grondstof voor de chemische 

industrie geworden. Alleen op industrieterreinen zie je 

tegenwoordig nog grootschalige energiecentrales, waar 

allerlei grondstoffen worden gebruikt, die men vroeger 

‘afval’ noemde.”

“Toch merkt hij ook dat er veel veranderd is in zijn 

geboortestreek Noord-Oost Twente. Met zijn GPS-gestuurde 

E-bike heeft hij voor de energieroute gekozen. Die brengt 

hem vanuit Almelo – waar hij zijn kleinkind afhaalde van 

de door zonnepanelen en biogas aangedreven E-bus – naar 

de Weitemanslanden tussen Vriezenveen en Geesteren. 

Hier wordt het open weidse grasland tegenwoordig 

gedomineerd door een combipark van windmolens en 

verticale turbines, waarvan de body’s beplakt lijken met 

zilverpapier, de nieuwste generatie zonnepanelen. In plaats 

van het weidse, groene, open en vlakke landschap kijk je nu 

omhoog naar kolossale, zilvergrijze molens en turbines.”

“Op verschillende plekken zag ik windmolenparken. In de 

strook tussen Zwolle en Meppel zo’n 75 molens en bij elk 

dorp een bio/bodem/wind/WKO centrale. Ik realiseer me 

dar dit de eerste signalen zijn dat de mensen en bedrijven 

de komende 20 jaar van hun kwetsbaarheid voor een 

basisvoorziening af willen. Ze eisen van de overheid dat 

die hen helpt hun eigen energie schoon en decentraal te 

oogsten. Wat lokaal aanwezig is, is van de gemeenschap. 

Zij hebben het recht op bodemschatten en luchtschatten.”

“Waar zijn de windmolens gebleven en hoe zat dat ook al 

weer met biomassa en energie? In de nabijheid van dorpen 

worden relaties duidelijk, op grotere afstand is het gissen. 

Niettemin is juist vanuit cultuurhistorie en de ziel van de 
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plek nog steeds veel aandacht voor dat wat generaties 

bindt. Goed om te zien dat innovaties in de stad nu ook 

dorp en landschap hebben bereikt. Het werkt zo nu en dan 

wel vervreemdend: de idylle en rust van het platteland 

leggen het meerdere malen af tegen bijzondere installaties 

of iconografische werken waarmee water en energie in 

deze uithoeken worden verzorgd.”

“Ineens valt het op. Het landschap is ontdaan van 

lawaai. Naast het ruisen van de banden van mijn 

E-bike, hoor je alleen nog maar de geluiden van de 

natuur. Vogels, de wind en het water. De invloed van 

de mens is minder hoorbaar geworden sinds we steeds 

meer zijn overgeschakeld op gebruik van elektriciteit. 

Voedselproductie, energiewinning en natuur gebroederlijk 

naast elkaar. Wind, zon en biomassa in verschillende 

verschijningsvormen. De stad weer naderend valt het 

op dat steeds meer bedrijventerreinen zijn veranderd in 

energieterreinen.”

“De oude landinrichtingsbosjes zijn verdwenen, opgestookt 

in centrale verwarmingsovens voor huizen, buurthuizen 

en zwembaden. Er groeien nu hoogproductieve nieuwe 

boomsoorten, afkomstig uit de subtropen, gevoed met 

restmeststoffen uit de overblijfselen van biomassavergisters, 

het digistaat. Alles wordt zoveel mogelijk gerecycled. Afval 

bestaat niet meer.”

“Ik fiets in de stad. Alle huizen zijn voorzien van 

zonnepanelen. Inwoners van wijken en buurten nemen 

collectief energie af van energieboeren uit de omgeving. 

Honderd procent groene stroom. In de omgeving is het 

agrarische landschap totaal veranderd. Het landschap 

bestaat uit grote blokken bos, moeras of rietvelden. Dit 

landschap wordt ‘gemolken’: het plantmateriaal omgezet 

in energie in speciale installaties die gesitueerd zijn daar 

waar energie nodig is. De stad is meer uitgelegd, minder 

compact. In de stad is meer plek voor voedselproductie in 

gemeenschappelijke moestuinen en door stadsboeren.”
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De ochtend en middag van 19 oktober staan in het teken 

van gebiedsontwerp. In de zaal waar de grote kaart van 

Overijssel op de grond ligt, groeperen de deelnemers zich 

op gebieden in Overijssel waar hun passie of speciale 

belangstelling naar uit gaat. 

Er ontstaan vijf groepjes die de volgende opdracht 

meekrijgen:

1.  Ontwerp samen voor een deelgebied van de provincie 

Overijssel een duurzaam energielandschap en hou daarbij 

rekening met de variëteit aan duurzame energiedragers, 

de diversiteit, identiteit en kwaliteit van het landschap ter 

plekke en de sociale en economische implicaties voor hen 

die het aangaat.

2.  Maak samen een coherente en overdraagbare rapportage 

van het ontwerp. 

Voor hun ontwerp kunnen de deelnemers gebruik maken 

van al het materiaal dat voorhanden is: de foto’s van de 

fotowand, een selectie van de foto’s die op kleine kaartjes 

is afgedrukt, de aanwezige kaarten met geografische en 

thematische informatie over de provincie en hulpmiddelen 

zoals overtrekpapier, viltstiften, laptops etc.

De vijf groepen werken gedurende de dag aan het 

gebiedsontwerp van hun regionaal initiatief. Waar nodig 

kan elke groep ook experts uit andere initiatiefgroepen 

benaderen als dat nodig is voor de uitwerking van het 

initiatief. We maken van elke deelnemer een postzegelfoto 

om inzichtelijk te maken wie welke expertise in huis heeft, 

De foto’s worden opgeplakt op een flip-overvel met 

vermelding van expertise, ervaring en belangstelling. 
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De kern van elk initiatief is als volgt samen te vatten.

1.  Boer’n Power – Naober Power 

Dit initiatief richt zich op de wederkerigheid tussen stad en 

land in relatie tot energieopwekking, energielevering en 

energiegebruik in Noord-Oost Overijssel. De ruimte van het 

platteland staat voor een equivalent van duurzame energie, 

de stad is door haar intensieve energiegebruik een ‘energy 

sink’. Het produceren en leveren van duurzame energie van 

het platteland aan stedelijke consumenten in de directe 

omgeving brengt de verbinding tot stand. Dat levert kansen 

voor een cyclische economie. Een extra impuls is nuttig 

als stedelijke consumenten mede-eigenaar worden van de 

energievoorziening in hun omgeving. Participatie leidt in 

dat geval ook tot acceptatie van landschapsverandering. 

Vragen, die de initiatiefgroep nog wil beantwoorden, 

zijn: Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? Hoe 

kunnen consument en producent elkaar op slimme wijze 

vinden? Hoe kunnen zij die interactie omzetten naar een 

onweerstaanbaar handelingsperspectief?
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2.  Onze eigen Deventer stadsmolen

De gemeente Deventer heeft het plan om windmolens te 

plaatsen langs de A1. Deventer wil in 2030 klimaatneutraal 

zijn. Het aanvankelijke plan van de gemeente voor 3 molens 

is vanwege bezwaren van bewoners teruggebracht tot 2 

molens. De gemeente wil nu graag 1 windmolen realiseren 

met financiële participatie van Deventer burgers, bedrijven 

en organisaties. Ook wil de gemeente de windmolen 

deel laten uitmaken van een Deventer energiecoöperatie. 

Hiervoor hebben zich meerdere geïnteresseerden 

gemeld. Tot nu toe is nog geen initiatief vanuit de bevolking 

ondernomen. 

Het initiatief voor “onze eigen Deventer stadsmolen” is er op 

gericht om een proces te starten om een bewonersinitiatief 

op gang te brengen. De eerste actie is het oprichten van een 

initiatiefgroep met een brede vertegenwoordiging uit de 

Deventer samenleving. 
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 3.  Energierijk Denekamp

De ambitie van dit initiatief is om 25% van de 

energievoorziening van Denekamp te dekken met bio-

energie uit het omringende landschap. Aangehaakt wordt 

aan voornemens die er al zijn, zoals de plannen voor een 

met lokaal hout gestookte centrale, energieopwekking op 

basis van GFT en gebruikt hout uit het dorp, de koppeling 

van mestvergisters aan elkaar om biogas te zuiveren en te 

leveren aan het aardgasnet, aanplant van energiegewassen 

op leegstaande bedrijventerreinen en aanleg van nieuwe 

landschapselementen die én goed oogstbaar zijn én het 

groenblauwe netwerk in het gebied versterken, waardoor 

de beleving van het landschap en de ecologische kwaliteit 

verbetert. De initiatiefgroep verwacht dat dit ook andere 

partijen zal verleiden om in de plannen te investeren. 

De initiatiefgroep wil nog uitzoeken wat het regionale 

potentieel is voor productie van biomassa en hoe zich dat 

verhoudt tot ruimtelijke kwaliteit, wat de gevolgen zijn 

van intensivering van de houtkap en wat de gevolgen van 

maatregelen zijn om de kosten van houtkap te verlagen.

4.  Duurzame energie in en om Zwolle

Het motto van dit initiatief is: “energie is overal, zoek 

naar de slimme combinaties”. De casus is Zwolle en 

omgeving. Het streefbeeld van de groep is dat de 

duurzame stad maximaal inzet op energiebesparing, 

op duurzame opwekking van energie in de stad zelf 

(20 à 30% van de behoefte) en op de stadsranden als 

energieleverancier, zonder dat de verschijningsvorm 

van de stad hierdoor noemenswaardig verandert. De 

toegepaste duurzame energiebronnen (zonnedaken, 

kleine biovergistingsinstallaties, WKO) zijn namelijk 

nauwelijks zichtbaar. Wel zullen er in/nabij de stad enkele 

windmolens komen te staan. De stad wordt wel rustiger 

omdat veel verplaatsingen met behulp van elektrische 

transportmiddelen over groene logistieke banen worden 

afgewikkeld. Aan de randen van de steden komen logistieke 

overslagpunten. De kwaliteit van de leefomgeving in de 
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stad zal hierdoor aanmerkelijk verbeteren. Duurzame 

energiewinning wordt bovendien gekoppeld aan 

andere vraagstukken binnen de wijken, zoals zorg, 

groenvoorziening, speelplaatsen en versterking van de 

sociale cohesie. Er komen energieconsulenten (de ‘groene 

wijkagent’) en de gemeente heeft een loket voor duurzaam 

(ver)bouwen. Ook kunnen bewoners medeaandeelhouder 

worden van een duurzame energiebron. 

De initiatiefgroep heeft dit streefbeeld uitgewerkt in een 

aantal projecten, zoals de energieconsulent in de wijk, een 

‘Duurzame Rotary’ om particulier initiatief te stimuleren en 

speciale fietsroutes en oplaadpunten voor elektrisch vervoer. 

De groep wil het idee concreet gaan bespreken met de 

gemeente Zwolle en met andere stakeholders. 

5.  Rietland Energieland

Dit initiatief is gesitueerd in de Noordwest Hoek van 

Overijssel. De vraagstelling van de groep is hoe dit 

landschap er in 2030 uit zou kunnen zien als volledig 

is overgeschakeld op duurzame energie door gebruik 

van biomassa. In Nationaal Park Weerribben – Wieden 
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(onderdeel van de Noordwest Hoek) komt veel biomassa vrij 

in de vorm van riet.

De initiatiefgroep heeft aspecten uitgewerkt met betrekking 

tot de verwerking van biomassa in ‘bio-refineries’, de 

spreiding daarvan en de afstand tot energievragers, de 

watergangen die nodig zijn voor het transport en de 

oogstcyclus van het riet (rotatieteelt). Een goede cyclus 

draagt bij aan natuurwaarden en recreatieve doelen. Met 

de biomassa uit het gebied kan voor een deel voorzien 

worden in de energiebehoefte van het gebied, de dorpen 

en de buurtschappen. Uitgezocht moet nog worden wat 

de maatschappelijke kosten-baten verhouding is en wat de 

economische kansen zijn. Er zijn namelijk ook alternatieve 
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aanwendingen voor de biomassa uit het gebied, zoals 

strobalen voor de bouw, rieten matten en dakbedekking. 

Ook zal de groep nog bekijken welke stakeholders benaderd 

kunnen worden.  

De Inspiratiebijeenkomst in de Voorde wordt ‘s-avonds 

afgesloten met een korte dialogue walk. De uitnodiging 

aan de deelnemers is om in dit gesprek te verkennen wat of 

wie er werkelijk nodig is om verandering te bewerkstelligen. 

Tijdens de plenaire feedback wordt onder andere naar voren 

gebracht dat verandering gestimuleerd wordt door inspire-

rend leiderschap, vertrouwen, support vanuit de omgeving 

en het besef dat vraagstukken alleen in alliantie en vanuit 

het hart als richtingaanwijzer kunnen worden opgelost. 
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Conclusies

De Inspiratiesessie illustreert dat de cocreatie van 

de toekomst van duurzame energie en landschap in 

Overijssel niet straks begint, maar nu. De vijf regionale 

perspectieven, die tijdens de Inspiratiesessie zijn 

gemaakt, zijn eerste oefeningen. Het verslag van 

de Inspiratiesessie wordt wederom verwerkt in een 

Journaal (nr. 3).

Met de vijf initiatiefgroepen wordt de afspraak 

gemaakt dat zij tussen nu en de prototypingsessie 

verder werken aan hun initiatief. De input voor 

die sessie zal onder meer door henzelf worden 

verzorgd. Omdat de visualisering en doorrekening 

van de vijf initiatieven nog magertjes is, besluiten 

we als kernteam ELO om voor de prototypingsessie 

ook aanvullende expertise uit te nodigen, die nu 

ontbreekt of onvoldoende aanwezig is, zoals rekenaars 

en tekenaars (als ‘help desk’) en enkele andere 

stakeholders (zoals een bancaire instelling). Deze 

experts kunnen assistentie verlenen bij de uitwerking 

van de initiatieven. 



64           verkenning Energielandschappen Overijssel (ELO)

2.4 Prototyping

De vierde stap in het ELO-traject is de prototyping. Dat 

houdt in dat de vijf regionale perspectieven van de 

Inspiratiesessie worden uitgewerkt op uitvoerbaarheid 

en impact op het landschap. We willen daarmee de brug 

slaan van dromen over duurzame energie naar werkelijke 

kansen en mogelijkheden in Overijssel. Bij dat laatste 

denken we aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde van het landschap en aan de economische, 

sociale, ecologische en culturele betekenis van duurzame 

energie.  

Op 24 november 2011 komen 31 ELO-deelnemers bijeen 

voor de prototypingsessie in De Voorde op landgoed Den 

Alerdinck. Ter ondersteuning van de deelnemers is een 

‘helpdesk’ geformeerd van experts van DLG (‘tekenaars’), 

DHV (‘rekenaars’) en een deskundige van de Triodosbank. 

We starten de dag met de vraag wat voor de deelnemers 

de essentie is van het proces en de uitkomsten van ELO. De 

signalen zijn te groeperen in vier essenties, namelijk energie 

in relatie tot de plek, de ordening, de bewoner en de markt:

a.  het belang van de plek: zet bij de uitwerking van energie-

landschapcombinaties het gebied centraal, kijk welke 

waarden en belangen aan de orde zijn, welke duurzame 

energiedragers daar passen, waar en hoe waarden en 

belangen gekoppeld kunnen worden en bekijk wat nodig 

is voor realisering van het initiatief. Let daarbij ook op de 

mogelijkheden van de bodem voor energiewinning en 

–opslag;

b.  het belang van ordening: beschouw het landschap niet 

alleen als nuttige leverancier van duurzame energie, 

maar gebruik ruimtelijke patronen en structuren in 

het landschap ook voor energiebesparing en hogere 

energie-efficiëntie, bijvoorbeeld door vraag en aanbod te 

clusteren, productie en energietransport te optimaliseren 

en/of door de vraag naar duurzame energie te bundelen;

c.  het belang van de bewoner/gebruiker: kijk op een 
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nieuwe manier naar gebruik en beleving, naar kansen 

voor nieuwe werkgelegenheid en naar maatschappelijke 

acceptatie en draagvlak. Betrek bewoners uit 

welbegrepen eigen belang bij initiatieven en honoreer de 

bottom-up initiatieven omdat het draagvlak sterk is en de 

succeskans daarom groot is;

d.  het belang van de markt: beschouw de productie 

van duurzame energie als business en let op kosten 

en opbrengsten, prijsvorming, subsidie-effecten en 

winstoptimalisatie ten opzichte van alternatieven. Kijk 

naar afzetmogelijkheden en afzetlocaties. Weet dat 

gebruik van het landschap voor duurzame energiewinning 

ingrijpt in bestaande economische ketens en waarden, 

die niet primair hierop georiënteerd zijn, zoals blijkt uit de 

varianten voor het gebruik van biomassa. 

Een groot deel van de dag wordt verder besteed aan de 

uitwerking en voortgang van de vijf initiatieven uit de 

Inspiratiesessie. Gesignaleerd wordt dat concretisering de 

complexiteit versterkt. Met meer stakeholders is het ook 

lastiger om besluiten te nemen. Men spreekt onder andere 

over de vorm van ondernemerschap, risicoverdeling en 

meekoppelende belangen. Ook de rol van de overheid 

en de betrokkenheid van bewoners en gebruikers wordt 

besproken. Het detail van de specifieke oplossing op korte 

termijn wint het soms van de aandacht voor het grotere 

geheel en de lange termijn. 
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Conclusies

In algemene zin vinden de deelnemers dat de lijn 

van ‘creating and learning by doing’ van ELO moet 

worden voortgezet. Klein beginnen is groot winnen. 

Ondervinden wat wel werkt en wat niet. 

Algemene conclusie is ook dat grootschalige 

monofunctionele energielandschappen als nieuw 

landschapstype niet passen bij de schaal van 

het landschap in Overijssel. Wel kleinschaligheid, 

passend bij de gebiedskarakteristieken, de regionale 

economie en de sociale kwaliteit. Verandering kan als 

verrijking worden beschouwd als er lokaal behoefte 

aan is. De provincie zou kunnen helpen met een 

globale visie en met middelen om initiatieven voor 

combinaties van energie en landschap te stimuleren 

en te faciliteren. De vijf regionale perspectieven, die 

tijdens de Inspiratiesessie zijn gemaakt, zijn verrijkt 

in de prototypingsessie en verdienen het om verder 

uitgewerkt te worden. De complexiteit van de 

cocreatie is echter wel toegenomen. Maar er liggen 

ook concrete ingrediënten voor een provinciale visie op 

duurzame energie en landschap.
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Landing
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Landing beschrijft de afronding van de verkenning ELO. 

Periode januari 2012-juni 2012

3.1 Afronden

Het kernteam besluit om een afrondende sessie met de 

deelnemers te organiseren in januari 2012 om met hen de 

overdracht van ELO te bespreken. We gaan in ieder geval 

een logboek van onze ELO-reis maken en een executive 

summary, die door de deelnemers aan ELO gebruikt kan 

worden in het gesprek met en binnen hun organisaties en/

of achterbannen en omgeving. Ook denken wij aan het 

organiseren van een inspiratiefestival.

Verder besluit het kernteam om DLG en DHV een 

aanvullende opdracht te geven om de vijf initiatieven in 

cijfers en beelden verder uit te werken en te onderbouwen. 

Ook vragen wij hen om voorstellen te doen over de vraag of 

deze prototypes ook elders toepasbaar zijn in de provincie 

en wat opschaling van de initiatieven zou betekenen op 

de schaal van de provincie als geheel. Al snel blijkt dat de 

cijferoogst van DHV tegenvalt omdat de vijf initiatieven nog 

te abstract zijn om echt te kunnen doorrekenen. DLG slaagt 

er wel in om aantrekkelijke visualisaties te maken van de vijf 

initiatieven. We besluiten die beelden op te nemen in ons 

reisverslag.

Op woensdagmiddag 11 januari 2012 komt het kernteam 

ELO bij elkaar in het Dominicanenklooster in Zwolle. We 

blikken terug en spreken vandaag ook over de wijze van 

afronden van de verkenning ELO. 

ELO is een bijzonder traject geweest. Wat begon als een 

abstracte denkoefening over de toekomst van duurzame 

energie en landschap in Overijssel, is geëindigd in de 

ontdekking dat het om iets gaat dat alle facetten van de 

Overijsselse samenleving raakt en wat daarom dus niet 

3
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zonder de mensen die hier wonen en werken gedaan kan 

worden. Als belangrijke voorwaarden zien we vertrouwen, 

lef en het nemen en laten van verantwoordelijkheid. 

We ervaren ook dat we het verhaal van ELO willen schrijven 

in de wij-vorm. Dat is omdat ELO een vorm van cocreatie 

is, niet op de laatste plaats van ons vijven in het kernteam. 

Binnen de beleidskaders van de provincie en gesteund door 

gedeputeerden, ambtelijk leidinggevenden en collega’s, 

hebben wij onze verantwoordelijkheid durven nemen voor 

inhoudelijke keuzen en processtappen in de verkenning ELO. 

Ambtenaren en externe adviseurs zijn immers niet alleen 

roldragers, maar ook gewoon mensen die zich met ziel en 

zaligheid kunnen verbinden aan wat ze aan het creëren zijn.

De kernvraag van ELO (‘hoe past meer duurzame 

energiewinning in of bij de kwaliteiten van de steden, 

dorpen en landschappen in Overijssel?’) hebben we niet 

getackeld vanachter het bureau, maar door hierover 
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met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

uit Overijssel in gesprek en aan de slag te gaan. De 

Omgevingsvisie, het programma Nieuwe Energie en de 

Energiescenario’s van het Trendbureau Overijssel gaven 

onvoldoende handreikingen voor de beoordeling van 

duurzame energie in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. 

De deelnemers aan de verkenning ELO hebben de 

verbinding tussen duurzame energie en kwaliteit centraal 

gezet. Voor hen gaat dat niet alleen over kansen en 

mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de 

steden, dorpen en landschappen van Overijssel, maar óók 

over de toekomst (‘welke keuzes maken we ten aanzien 

van onze energieopwekking?’), over de ruimtelijke kwaliteit 

(‘waar past wat het beste en waar wat niet?’) en over 

de sociale kwaliteit, het maatschappelijk draagvlak, de 

economie en de rol van henzelf om de toekomst vorm te 

geven (‘waar zit maatschappelijke energie en hoe werken 

we daarin samen?’). 

Terugblikkend kunnen we constateren dat belangrijke 

ervaringen zijn opgedaan met de bottom-up aanpak van 

ELO als verkenning. Er liggen nu vijf kansrijke regionale 

initiatieven als potentiële businesscases, die het verdienen 

om gecontinueerd te worden. Deze relatief kleinschalige 

initiatieven verbinden duurzame energie met de sociale 

kwaliteit, de economische omstandigheden en de kwaliteit 

van de leefomgeving ter plaatse. We zijn van mening dat het 

antwoord op de vraag welke voorzieningen voor duurzame 

energie passen in of bij het landschap en de gemeenschap 

het resultaat moet zijn van cocreatie door de betrokken 

bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

zelf, die zich daarbij kunnen laten bijstaan door experts op 

het vlak van energie, economie, landschapsarchitectuur 

en stedebouw. De provincie let op de samenhang voor de 

provincie als geheel.

De uitkomsten van ELO vragen er ook om dat de provincie 

dergelijke integrale initiatieven stimuleert en faciliteert. We 
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denken dat de provincie zich daarbij zou kunnen laten leiden 

door een drieslag van besparen, benutten en bundelen: 

•  besparen is efficiënt omgaan met energie door aanbod en 

gebruik op locatie en in de eigen streek of regio beter op 

elkaar af te stemmen;

•  benutten is slim omgaan met de energie die in stad, dorp 

en landschap al voorhanden is maar die nu vaak verspild 

wordt of ongebruikt blijft;

•  bundelen is effectief gebruik maken van de sociale energie 

van mensen en organisaties om zelf relatief kleinschalige 

duurzame voorzieningen die passen in en bij hun eigen 

sociale, economische en fysieke landschap van de grond 

te krijgen.

Het voorjaar van 2012 zal in het teken staan van het maken 

van dit logboek en het organiseren van een inspiratiefestival. 

Hierin zullen we de momenten vastleggen, die er echt toe 

deden tijdens onze ELO-reis. Het festival (dat gepland staat 

in juni) zien we als inspiratiemoment in de overgang van ELO 

als verkenning naar ELO als beweging. 
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Conclusies

Het kan zo geruststellend zijn om binnen de gebaande 

paden te blijven! Geen angst, onzekerheid of twijfel 

of de dingen die je doet wel goed vallen binnen de 

organisatie of überhaupt wel een bruikbaar resultaat 

opleveren. De uitkomst staat eigenlijk van tevoren al 

vast.  

Hoe spannend en vernieuwend is het dan om de 

routine los te laten en een open proces in te duiken 

en te vertrouwen op de spelers. Het boeiende aan 

cocreatie is immers dat de uitkomst van het proces het 

resultaat is van de inspanningen en de inzet van de 

betrokken spelers. Dat is goed als de deelnemers met 

elkaar vinden dat het goed is. 

Misschien wijkt de uitkomst inhoudelijk niet bijzonder 

af van de routineweg (ook dan kunnen we misschien 

vanachter het bureau vijf initiatieven bedenken), maar 

in ieder geval is de weg er naar toe totaal anders. 

Daarmee is een véél belangrijker zaadje gezaaid. Niet 

iets dat in de kast staat, maar een sprankeling (hoe 

groot of klein dan ook) van een beweging die in gang 

is gezet. We vertrouwen er op dat elke beweging 

begint met een eerste stap!   
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3.2 Verbinden

We hebben tijdens ELO op verschillende manieren 

de verbinding gezocht. Intern in het provinciehuis 

functioneerde een focusgroep van geïnteresseerde collega’s, 

die bezig zijn op andere beleidsvelden maar een link zien 

met het thema duurzame energie. Die groep is tijdens 

de rit vijf keer bijeen geweest: twee keer in 2010 en drie 

keer in 2011 (plus 1 Beeldenstorm). Extern hadden we 

de externe dialoog in 2010 (drie sessies) en natuurlijk de 

deelnemersgroep van ELO, die vier keer bij elkaar is geweest 

voor de momenten van Oriëntatie, Observatie, Inspiratie en 

Prototyping. Met beide groepen organiseren we in januari 

2012 een afrondende bijeenkomst.

De focusgroep komt bijeen op 19 januari 2012 in een 

vergaderzaaltje in het provinciehuis. Het gesprek gaat vooral 

over de rol en inzet van de provincie. De vraag is waar en 

hoe de provincie ontwikkelingen zou moeten afremmen of 

zou moeten uitnodigen. Een nieuw top-down beleidskader 

hiervoor lijkt niet nodig. De uitkomsten van ELO stroken 

goed met de benadering van het Programma Nieuwe 

Energie. Ook botsen de uitkomsten niet met bestaand beleid 

van de Omgevingsvisie. Het gaat meer over hoe de provincie 

omgaat met initiatieven van onderop. 

Het antwoord op die vraag zou kunnen zijn dat combinaties 

van duurzame energie en ruimtelijke kwaliteit aangepakt 

worden als specifieke gebiedsgerichte ontwerpopgaven. 

Zo’n opgave biedt ook kansen om lokale maatschappelijke 

en economische waarden en belangen in te brengen. De 

provincie zou met goede voorbeelden kunnen aangeven 

welke duurzame energiedragers het beste passen in welke 

typen van gebieden en hoe ze ruimtelijke kwaliteiten kun-

nen versterken. Bij elk bottom-up initiatief kan de provincie 

zich proactief opstellen en de dialoog aangaan. Verleiden is 

daarbij sterker dan verplichten. Het voornemen van ELO om 

een Inspiratiefestival te gaan organiseren past daar goed bij.  
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Die middag spreken we voor de eerste keer met de 

organisatie Pluk, die we in de arm willen nemen voor 

het festival. Pluk heeft ervaring met innovatiefestivals en 

denkt ook volgens de lijn van de U-theorie. Pluk is een 

innovatieve beweging, op zoek naar sociale duurzaamheid 

en veranderingen die duurzaam bijdragen aan welzijn en 

welvaart in de wereld. Verleiden, inspireren en verbinden 

zijn de sleutelwoorden.

Op 26 januari vindt in de tweede helft van de middag een 

korte bijeenkomst van de deelnemersgroep van ELO plaats 

in het provinciehuis. We bespreken met elkaar de stand 

van zaken rond de vijf initiatieven en de resultaten van 

het werk van DLG. We merken hoe lastig dit creatieproces 

is, want van diverse zijden worden belemmeringen en 

randvoorwaarden genoemd die de voortgang in de weg 

staan. 

Ook leggen we de plannen voor de ELO-rapportage als 

logboek en het plan voor een Inspiratiefestival voor aan de 

deelnemersgroep. Alleen over het festival zijn de meningen 

verdeeld. Er zijn deelnemers tegen zo’n happening omdat 

ze het resultaat van ELO te vaag vinden, de doelgroep 

onduidelijk is en een festival niet de juiste manier zou zijn 

om het doel te bereiken. Anderen zijn voorstander omdat 

het een gelegenheid biedt om niet alleen de incrowd, maar 

ook een breder publiek te informeren en te betrekken bij 

het gesprek over duurzame energie en sociale, fysieke en 

economische kwaliteit.
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Conclusies

We besluiten om dit logboek van de ELO-reis te gaan 

maken. Ook besluiten we aan Pluk te vragen ons 

te ondersteunen in de organisatie van een 1-daags 

Inspiratiefestival op vrijdag 15 juni 2012 (12.00 uur 

tot 18.00 uur). Het is het afsluitende onderdeel van 

de verkenning. Een festival biedt de provincie en 

andere bij ELO betrokken stakeholders de mogelijkheid 

nieuwe mensen te enthousiasmeren op het thema 

duurzame energie en landschap. Ook kan een breder 

publiek het werken met de Theorie U ervaren. We 

zien het Inspiratiefestival als een ontmoetings- en 

verbeeldingsplaats, voor en door professionals, 

bestuurders, politici, particulieren, bedrijfsleven en 

andere geïnteresseerden. Tijdens performances, films, 

presentaties, workshops en praktijkcasussen kunnen 

bezoekers ideeën en werkwijzen uitwisselen met 

elkaar. Ook kan het festival een podium bieden aan 

bestaande ideeën en initiatieven in de regio, zodat zij 

zich kunnen presenteren en aangeven wat zij nodig 

hebben om hun initiatief een stap verder te brengen. 

3.3 Leerpunten

Vanaf de start hebben wij de verkenning ELO ook willen 

benutten om te leren hoe de provincie als organisatie zelf 

verkenningen kan uitvoeren. Aanvankelijk staat ons daarbij 

een ander type verkenning voor ogen. Dat wil zeggen: een 

meer conventionele benadering van energie en landschap 

op basis van desk research en de inbreng van experts. 

Wij kiezen in het plan van aanpak daarentegen voor de 

route om met bewoners, ondernemers en organisaties in 

Overijssel in gesprek te gaan. Voor het proces gebruiken wij 

de sociale technologie van de Theorie U, cocreatie en een 

nieuwe manier van denken, handelen en ervaren. 



78           verkenning Energielandschappen Overijssel (ELO)

Wezenlijk in onze benadering is het besef dat een 

doorbraak in een complexe opgave meer kans op succes 

heeft wanneer mensen zelf verantwoordelijkheid nemen 

voor de beoogde verandering en gezamenlijk acties in de 

gewenste richting ondernemen. Dat hebben we gedaan 

door stakeholders uit de provincie met elkaar in gesprek 

te brengen (‘getting the system in the room’) en door te 

vertrouwen op hun kennis, enthousiasme en bereidheid om 

stappen te willen zetten (zie de vijf regionale initiatieven). 

Daardoor zijn nieuwe mogelijkheden voor transitie 

geagendeerd, die samenhangen met het sociale, fysieke en 

economische landschap. 

Les 1 is dat dit mogelijk is door los te komen van routines 

en vaste denkpatronen, die niet tot een doorbraak leiden, 

en een open gesprek aan te gaan over het systeem en de 

waarden, die er écht toe doen. Wij hebben dat gedaan in 

een multistakeholderdialoog in vier stappen.

Les 2 is dat deze werkwijze voor de provincie als organisatie 

in ons geval voor het onderwerp duurzame energie en 

landschap een vruchtbare weg is gebleken en dat deze weg 

misschien ook voor andere complexe provinciale opgaven 

kan worden gekozen. 

Onze persoonlijke leerverwachting was ‘learning by doing’. 

Op 11 mei 2012 besluiten we onze ervaringen uit de losse 

pols te ordenen. We gebruiken daarvoor het lemniscaat van 

de creatieregie. Dat is een centrale figuur in de benadering 

van Robert Coppenhagen (in zijn boek Creatieregie; visie 

en verbinding bij verandering, Scriptum 2002). Het is een 

model om processen van verandering in te richten van 

visieontwikkeling tot en met implementatie. Het lemniscaat 

(een 8-figuur met de dimensies ik, wij, zij en het) is voor ons 

een kapstok voor deze reflectie. 

De belangrijkste resultaten van deze exercitie zijn:

•  vertrouw op het proces van cocreatie, stel jezelf open en 

dus kwetsbaar op en laat niet-essentiële zaken los; 

•  vertrouw op de diversiteit aan kennis, ervaring en 
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enthousiasme in het team, de focusgroep en het 

deelnemersveld, geef elkaar de ruimte en neem de tijd om 

echt naar elkaar te luisteren;  

•  steun vanuit de organisatie experimenten, zoals 

ELO, investeer in relaties, communiceer en accepteer 

cultuurverschillen; 

•  doe het met de mensen en de beschikbare tijd en geld die 

er zijn en maak daar het beste van, zelfs als dat tot een 

langere doorlooptijd leidt. 

Algemene leerconclusie van ons is dat de beste manier om 

de waarde te ondervinden van cocreatie met de Theorie U 

in een complexe maatschappelijke opgave is om zelf zo’n 

traject door te maken. Het is eigenlijk net als fietsen: je leert 

het pas door er op te vertrouwen dat je het kunt!
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Deelnemers verkenning ELO (focusgroep en externe deelnemers)

André Mulder ‘t Ecoloar

Arnout Potze Provincie Overijssel

Astrid Pap Provincie Overijssel

Bart Jaspers-Faijer Stichting Stimuland Overijssel

Bart  Vries Provincie Overijssel

Bas van der Veen Saxion, Lector Innovatie

Ben Veldboom Provincie Overijssel

Berend Jan Warmelink Vereniging Kleine Kernen Overijssel

Bert Aalders Gemeente Zwolle

Carlo Vromans DLG

Chris Griffioen Waterschap Groot Salland

Christel Biezeman Provincie Overijssel

Delmer Soppe Triodos

Dirk Jan Matthijsse Raedthuys Groep

Eibert Jongsma Landschap Overijssel

Esther Eggink Provincie Overijssel

Francisca Holtman Gemeente Raalte

Frank Eetgerink Oost NV

Frans Feil Biocluster Oost-Nederland

Geert Groenewold Waterschap Groot Salland

Gerrit Valkeman Provincie Overijssel

Giny  Wagemans Stichting Stimuland Overijssel

Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel

Harry Roetert Stichting Stimuland Overijssel

Henk Wanningen Staatsbosbeheer

Henriëtte Verheyen Het Oversticht

Herald Immink Kamer van Koophandel

Huib Haccou Saxion, Lector Duurzame Omgeving

Huibert Boer NV ROVA Holding

Ingrid Nij Bijvank-van Herel Het Oversticht

Iwan Siemensma Enexis

Jaco Harmsma Staatsbosbeheer

Jacob van Olst St. Klimaatlandschap Nederland

Jan IJzerman MWH Global

Bijlage 1 

Overzicht van deelnemers aan ELO
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Jan Emmerzaal UT

Jan      van Oene Provincie Overijssel

Jappie Kuiper Enexis

Jasper Arends Gemeente Raalte

Jenny Botter Gemeente Steenwijkerland

Jeroen Jansen IAA Stedenbouw en landschap

Johan Wesselink DLG

Jorrit Noordhuizen IAA Stedenbouw en landschap

Joukje Bosch Overijssels Particulier Grondbezit

Kees van Zwienen Enexis

Leendert Tamboer Twence

Lidwien Besselink Provincie Overijssel

Marc Meijerink Jongerenraad

Mariëtte Stolk Oorsprong Consult

Mario den Hoedt Buurtschap Ommerkanaal

Mark Obbink DLG

Mark van Woerden LTO-Noord Projecten

Mieke Allersma-Dröge Saxion, Lector Innovatie

Paul Niens Provincie Overijssel

Peter Hermens Landschap Overijssel

Peter Boerman Vereniging Kleine Kernen Overijssel

Peter Heerema Locus

Richard Kalter Aardbeienkwekerij Kalter

Riksta Zwart Essent Eles Development

Rob Oostermeijer VNO-NCW

Rob Gremmen ANWB

Robert Colijn ODE Oost-Nederland

Roelof Steenbeek LTO-Noord

Siebe Vrieswijk TTE

Sjoerd Cusveller Provincie Overijssel

Tamara Ekamper Het Oversticht

Thomas Adelaar Windesheim

Timo Veen Duurzaam Hoonhorst

Vincent Klijnsma Provincie Overijssel

Willem Seine Natuur- en Milieu Overijssel

Willem Meijers Nationaal Groenfonds

Wim Brus LTO-Noord;  Zwolle
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Deelnemers focusgroep verkenning ELO 

Arnout Potze Provincie Overijssel

Astrid Pap Provincie Overijssel

Bart Vries Provincie Overijssel

Ben Veldboom Provincie Overijssel

Christel Biezeman Provincie Overijssel

Esther Eggink Provincie Overijssel

Gerrit Valkeman Provincie Overijssel

Jan      van Oene Provincie Overijssel

Lidwien Besselink Provincie Overijssel

Mariëtte  Stolk Oorsprong Consult

Paul Niens Provincie Overijssel

Peter Heerema Locus

Sjoerd Cusveller Provincie Overijssel

Vincent Klijnsma Provincie Overijssel

Gastheren en gastvrouwen die ons hebben rondgeleid tijdens de learning 

journeys op 6 en 7 september 2011:

André en Tonny  Mulder Melkveebedrijf ‘t Ecoloar

Roeland  Farjon Van Lenthe Groenrecycling

Herman van Lenthe Van Lenthe Groenrecycling

Timo  Veen Duurzaam Hoonhorst

Evert Jan  Hof Duurzaam Hoonhorst

Richard en Annet Kalter Aardbeienkwekerij IJsselmuiden

Jan-Olaf Tjabringa gebiedsmakelaar

Christian Voortman Gemeente Zwolle

Bart  Van de Moosdijk Vereniging Aardehuis

Tara Notenbomer Transition Towns Overijssel

Gertjan Brand Gemeente Hardenberg

Eberhard Dijkhuis Kenniscentrum Hibertad

Jacob van Olst St. Klimaatlandschap Nederland

Bert Aalders Gemeente Zwolle
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Deelnemers aan de People dialoogsessie op 19 oktober 2010: 

Jasper  Nikman  Stichting Stimuland 

Marc  Meijerink  Jongerenraad Overijssel 

Rob  Gremmen  ANWB 

Ben  Veldboom  provincie Overijssel

Peter Heerem Locus

Deelnemers aan de Planet dialoogsessie op 20 oktober 2010: 

Judith  Snepvangers  Landschap Overijssel 

Frank  van Hedel  Staatsbosbeheer 

Heleen  Rinks  Waterschap Groot Salland 

Rik  Herngreen  Het Oversticht 

Gerrit  Vrielink  Waterschap Noord Salland 

Vincent  Klijnsma  provincie Overijssel 

Mariette  Stolk  Oorsprong Consult

Peter  Heerema  Locus

Deelnemers aan de Profit dialoogsessie op 20 oktober 2010: 

Mieke  Allardsma  Stichting Pioneering 

Mathilde  Grootjans  Woningcorporatie SWZ 

Vincent  Klijnsma  provincie Overijssel

Mariëtte Stolk  Oorsprong Consult

Peter  Heerema  Locus

Helpdesk rekenaars en tekenaars voor de prototypingsessie op 24 november 

2011:

Mark Obbink DLG

Anne Zuidhof DLG

Bertram de Rooy DLG

Aldert van der Kooy DHV

Thomas Metz DHV

Katrien Hemmes DHV
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Bijlage 2 

Overzicht van beschikbare  
ELO-documenten 

Plan van Aanpak ELO, 14 juli 2010

Samenvatting Plan van Aanpak ELO, 24 augustus 2010 

Summary Theory U, 27 november 2010 

Aanloopnotitie ELO, 5 januari 2011

Samenhang ELO, Energiepact, Omgevingsvisie en Scenario’s, 18 januari 2011

Kwintessens ELO, 3 maart 2011

Agendanotitie ELO, 14 maart 2011

Journaal 1 ELO Ontmoetingsdag, 

Journaal 2 ELO Observatiedagen,

Journaal 3 ELO Inspiratiesessie,

Journaal 4 ELO Prototypingsessie,

Presentatie ELO in teamoverleg RB-RP, 29 november 2011

Samenvatting ELO, 29 maart 2012

Bovenstaande documenten zijn verkrijgbaar via : ELO@Overijssel.nl
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COLOFON EN CONTACTINFORMATIE

Kernteam ELO

De verkenning Energielandschappen Overijssel (ELO) is 

ontwikkeld en begeleid door het kernteam ELO, bestaande uit:

Vincent Klijnsma, projectleider, Provincie Overijssel, Eenheid RB

Ben Veldboom, Provincie Overijssel, Eenheid RB

Christel Biezeman, Provincie Overijssel, Eenheid RB

Mariëtte Stolk, Oorsprong Consult

Peter Heerema, Locus ruimtelijke verkenningen

Tekst

Peter Heerema

Locus ruimtelijke verkenningen

www.locus-heerema.nl

 

Vormgeving

Frank de Wit

Fotografie en illustraties

Provincie Overijssel, Dienst Landelijk Gebied, 

gemeente Zwolle en Shutterstock

 

Contactinformatie

Voor informatie over de verkenning ELO en over het vervolg 

daarvan in het provinciale programma  ‘Stadsrandzones en de 

groene omgeving met kwaliteit’ kunt u mailen naar  

ELO@Overijssel.nl




