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Ambitiekader

De Regionale Ruimtelijk Energievisie en Strategie (RRES) – Energielandschap 2050 Waasland – heeft als doel 
om gebiedsgericht een ruimtelijke invulling te geven aan de Europese en Vlaamse energiedoelstellingen. 
Maar dan wel door rekening te houden met de specifieke landschappelijke, ruimtelijk en maatschappelijke 
randvoorwaarden die het Waasland definiëren.

Deze opgave is zeker niet simpel. Enkel wanneer we de energietransitie geïntegreerd met andere (ruimtelijke) 
transities opvatten, kunnen we uiteindelijk komen tot een veerkrachtige en duurzame samenleving. Een 
RRES moet daarom ook een narratief opbouwen dat alle actoren aanmoedigt om binnen hun werkingsdomein 
initiatieven op te nemen, om zo bij te dragen tot de effectieve realisatie van de strategie.

Het is dus van belang dat de partners van Energielandschap 2050 Waasland samen ambities formuleren die 
aangeven waar de regio de lat legt voor haar toekomstige, duurzame energiesysteem en de manier waarop 
het werkt. Verschillende stakeholders in het Waasland hebben inspiratie geleverd en gewerkt aan het 
formuleren van deze ambities, gebundeld in dit ambitiekader.

De 12 Wase gemeentebesturen, de Raad van Bestuur van Interwaas en de Provincieraad hebben dit 
ambitiekader nu vastgelegd:  1 hoofdambitie, 3 verduidelijkingen en 10 nevenambities geven aan waar dit 
Energielandschap naar streeft!

De hoofdambitie met de 3 verduidelijkingen geven uiting aan het streven naar een maximale CO2 reductie 
door productie, opslag en omslag van hernieuwbare en duurzame energie in de regio. De nevenambities 
geven weer hoe de ontwikkeling van het Regionale Energiesysteem 2050 Waasland:  

 + … zal bijdragen aan de landschappelijke evolutie 
 + … een hefboom zal zijn voor de verschillende (andere) ruimtelijke transities
 + … zal tot stand komen met oog voor maatschappelijke aspecten 

De ambities zijn niet louter een streefdoel. Er wordt actief mee aan de slag gegaan in het proces. Bij het tot 
stand komen van de ruimtelijke visie zullen de bouwstenen van het energielandschap samen gepuzzeld 
worden tot verschillende scenario’s voor de visie Energielandschap 2050 Waasland. Deze worden elk 
afgewogen aan de hand van verschillende criteria: landschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden, 
systeem efficiëntie, maatschappelijke betaalbaarheid, alsook de mate waaraan ze voldoen aan de hoofd- en 
nevenambities.



Het ambitiekader ‘Energielandschap 2050 Waasland: 
Een Ruimtelijke en Regionale Energievisie & Strategie (RRES)’ 

werd op 30 november 2021 onderschreven door:

In partnerschap met:





Manier waarop we de 
energietransitie 

realiseren 
(maatschappelijk)

Bijdrage 
energietransitie aan 

landschappelijke 
ontwikkeling

Koppelkansen 
energietransitie met
andere ruimtelijke 

opgaven of transities Hoofdambitie

100% 
Hernieuwbare 

Energie

Het Waasland wil maximaal CO2 besparen door tegen 2040 op 100% 
hernieuwbare en duurzame energie te draaien. Het Waasland streeft  er 

naar zelfvoorzienend te zijn.



Verdieping hoofdambitie

Zelfvoorzienend

We streven ernaar het Waasland in zo groot mogelijke mate 
zelfvoorzienend te maken. Hernieuwbare energie wordt zoveel mogelijk 

lokaal geproduceerd, uitgestoten broeikasgassen worden eveneens 
lokaal weer opgevangen/gecompenseerd.

Op jaarbasis streven we naar een netto energieproductiecapaciteit die 
de volledige energiebehoeft e van het Waasland dekt – tekorten worden 

gecompenseerd met import van 100% hernieuwbare energie en overschotten 
worden bij voorkeur lokaal opgeslaan en omgezet (in een andere 

energievorm). Of geëxporteerd indien opslag of omslag niet mogelijk.

Als import noodzakelijk blijkt, dan wordt gekozen voor import van 100% 
hernieuwbare energie. Deze is bij voorkeur afk omstig uit eigen land. 
Lukt dit niet, dan is het bij voorkeur import van energie van Europese 

afk omst - de herkomst en productie wordt grondig gecheckt. We kiezen 
voor de import van 100% hernieuwbare energie tenzij dat niet kan en de 

energiebevoorrading in het gedrang komt.

Verdieping hoofdambitie

Besparing

We realiseren de energietransitie en de doelstelling voor 2040 
door tegelijk en voluit in te zetten op hernieuwbare energie én op 

energiebesparing.

Beiden zijn noodzakelijk om zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. 
Innovatie en  technologie kunnen er enerzijds voor zorgen dat we effi  ciënter 

energie kunnen winnen.  Anderzijds is actief inzetten - via innovatie, 
technologie én gedragsveranderingen - op energiebesparingen een 

expliciete opgave in de energietransitie



Verdieping hoofdambitie

Duurzaam

We bouwen installaties waarvan de 
gehele levensduurcyclus duurzaam is.

Het is niet voldoende dat onze energiebronnen hernieuwbaar zijn: de 
energie installaties en de energieproductie moeten ook over hun volledige 
levensduurcyclus duurzaam zijn. Een totale levenscyclus analyse stelt ons 
in staat de beoordeling van de installaties te doen met betrekking tot de  

opbrengst in hernieuwbare energie, klimaatimpact, ecologische aspecten, 
landgebruik,... 

Duurzaam slaat ook op de plek waar de installatie terecht komt. Deze wordt 
bepaald na geïntegreerde afweging t.o.v. andere functies en ten opzichte 

van ecologische aspecten, landgebruik,... 

Collectief

We geven prioriteit aan collectieve oplossingen en kiezen enkel voor het 
individuele waar het niet anders kan.

De hernieuwbare energie productie, opslag  en eventueel omslag 
optimaliseren op individueel niveau (per woning of per bedrijf) zal 

doorgaans niet zorgen voor de meest kosten- en ruimtelijk effi  ciënte 
oplossing.  Collectieve oplossingen zorgen daar vaker wel voor en laten toe 

dat meerdere gebruikers tegelijk de energietransitie maken. Daarom streven 
we zoveel mogelijk naar collectieve oplossingen en nemen initiatief om het 

regulerend kader hiervoor aan te passen.

Nevenambitie



Rechtvaardig

We kiezen expliciet voor een eerlijke en gelijke toegang, voor alle 
actoren, tot de markt van productie, opslag en omslag van hernieuwbare 

energie alsook tot de investeringen, opbrengsten en (lokale) 
meerwaarden (bv omgevingsfondsen) die er uit voort kunnen vloeien.

De energietransitie gebeurt niet enkel van bovenaf of van onderuit: 
alle actoren nemen er een rol in op. We gaan voor innovatieve 

samenwerkingsvormen tussen burgers, (lokale)bedrijven en ondernemers  
en (lokale) overheden.

Nevenambitie

Betaalbaar

Nevenambitie

We ontwerpen een energietransitie die betaalbaar is voor alle actoren.

We gaan voor innovatieve oplossingen om de maatschappelijke en 
individuele betaalbaarheid voor burgers, (lokale) bedrijven en ondernemers,  
en (lokale) overheden te bewerkstelligen. Hernieuwbare energie is niet enkel 

voor wie over voldoende middelen beschikt. In het Waasland kan ook de 
minst fi nancieel daadkrachtige mee met de energietransitie.



Flexibel

Nevenambitie

We ontwerpen een energietransitie die toelaat om snel in te spelen op 
nieuwe technologieën en inzichten. 

De ontwikkelingen op de markt van hernieuwbare en duurzame energie 
productie, opslag en omslag evolueren zeer snel. De energietransitie naar 

het Energielandschap 2050 Waasland zal daar op inspelen.

Landschaps-
versterkend

Nevenambitie

Het Wase landschap evolueert continu. We denken actief na over de 
evolutie van het landschap en schrijven met Energielandschap 2050 

Waasland samen aan een nieuw narratief voor het Wase landschap, waar 
hernieuwbare energieproductie, opslag en omslag deel van uitmaakt. 

We geven hernieuwbare energie installaties een plaats in het Waasland, of 
net niet. Op sommige plekken zullen ze het bestaande landschap versterken, 

op andere plekken kan hun komst de motor zijn voor de ontwikkeling van 
een nieuw landschap. De onderbouwing van de energievisie schrijft  (mee) 
het narratief van deze landschapsversterking of nieuwe ontwikkeling.  We 

nemen geen genoegen met ‘milderen’ van negatieve eff ecten.



Adaptatie & 
ecosysteemdiensten 

versterken

Nevenambitie

We ontwerpen een Energielandschap 2050 Waasland dat de klimaat-
adaptieve rol van de Wase regio en haar ecosysteemdiensten erkent en 

versterkt. De transitie naar het Energielandschap draagt daar toe bij.

We wenden de energietransitie aan om ook de levering van 
ecosysteemdiensten een duwtje in de rug te geven.

Je kan niet spreken over energie zonder de link met het klimaat te leggen. 
Het Wase landschap faciliteert niet enkel de realisatie van een doorgedreven 

energietransitie. Het wordt ook zodanig ingezet en vormgegeven dat het 
de gevolgen van klimaatverandering kan opvangen door haar rijkdom aan 

natuur. We gebruiken de energietransitie dus als hefb oom om aan het 
landschap te werken.

De installaties, die nodig zijn in de energietransitie, hebben op zijn minst 
geen negatieve impact. Waar relevant en mogelijk, beschermen ze de Wase 

regio zelfs tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Bouwshift  & 
meervoudig 

ruimtegebruik

Nevenambitie

De installaties voor productie, opslag, omslag of transport van 
hernieuwbare energie, hebben een plek nodig in het Waasland. We 
willen dat de energietransitie in het Waasland inzet op meervoudig 

ruimtegebruik en een hefb oom vormt voor de realisatie van de bouwshift  
en een slimme groei.

De energietransitie is niet de enige transitieopgave. De enige manier om 
ze allemaal aan te pakken, rekening houdend met de schaarse ruimte en 

het waardevolle landschap is door enkel geïntegreerde oplossingen te 
aanvaarden. We zoeken naar opportuniteiten om hernieuwbare energie 

hand in hand te laten gaan met de verdichting en ontsnippering. We gaan na 
welke kansen dit biedt voor de energietransitie.



Productieve 
landbouw

Nevenambitie

We ontwerpen een Energielandschap 2050 Waasland waarin Wase 
landbouwers een cruciale rol hebben als uitbaters en beheerders van 

een productief (energie)landschap dat zowel voedsel, energie als andere 
ecosysteemdiensten voortbrengt.

EnergiehuBTs

Nevenambitie

In het Energielandschap 2050 Waasland en in de transitie er naartoe 
spelen bedrijventerreinen een sleutelrol. Bedrijventerreinen fungeren 

als energiehub: ze zijn een verzamelplaats, aansluit- en verdeelpunt van 
hernieuwbare energiestromen.

Binnen het terrein zelf wordt samenwerking tussen bedrijven de norm. We 
benaderen energievragen niet langer individueel maar overschouwen steeds 

het geheel. Overschotten van het ene bedrijf, vullen de tekorten van de 
andere aan. Waar vandaag zaken zoals water- en afvalbehandeling al vaak 

collectief gebeuren, wordt dit ook voor energie het nieuwe normaal.

Daarnaast hebben de EHUBts ook een taakstelling naar energiezekerheid 
voor hun omgeving. We versterken de energielink tussen bedrijven(terreinen) 

en hun omgeving.



Duurzame 
mobiliteit

Nevenambitie

De transitie naar het Energielandschap 2050 Waasland 
draagt bij tot de verduurzaming van onze bovenlokale en zware mobiliteit 

door het aanbieden van duurzame transportenergie 
op strategische plekken.
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