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Sturen op ruimtelijke kwaliteit 
 

Samenvatting 

Met dit advies reageert de PCL op het voorontwerp van de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie.  

Wij vinden het inhoudelijk een goede en heldere nota waarin het begrip ruimtelijke kwaliteit 

terecht veel aandacht krijgt. De benadering is integraal; er worden veel verbindingen gelegd 

tussen beleidsonderwerpen. Wij onderschrijven de nota op hoofdlijnen, maar vinden dat er twee 

inhoudelijke aanvullingen nodig zijn:  

- Provinciegrensoverschrijdende ontwikkelingen: Meer aandacht moet besteed worden 

aan het provinciegrensoverschrijdende karakter van natuur en landschap. Waardevolle 

landschappen en de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) stoppen niet bij de provinciegrens. 

Interprovinciale afstemming is absoluut noodzakelijk voor de kwaliteit van deze gebieden. Ook 

adviseren wij om de relatie tussen het ruimtelijke en economisch beleid meer uit te werken. Om 

bedrijven en instellingen in de topsectoren aan te trekken en te behouden is een ondersteunend 

ruimtelijk beleid nodig dat wordt afgestemd met buurprovincies.  

- Duurzame energie: De klimaatdoelstelling van de provincie is ambitieus, maar de 

uitwerking in de richting van de gemeentelijke bestemmingsplannen is ontoereikend om die 

doelstelling te bereiken. Wij vinden dat in de verordening voorschriften opgenomen moeten 

worden om ervoor te zorgen dat energiebesparing en duurzame energie onderdeel uitmaken van 

alle ruimtelijke plannen. 

 

Over de sturing door de provincie maken wij ons zorgen.  

- De provincie moet vooraf door haar beleid, verordening en door regelmatig overleg 

eraan bijdragen dat op gemeentelijk niveau een goede ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd. 

Er is echter onvoldoende omschreven wat ruimtelijke kwaliteit inhoudt en welk kader hierbij 

gehanteerd wordt. Op de belangrijke terreinen van duurzame energie en kernrandzones moeten 

regels opgenomen worden in de verordening om zeker te stellen dat deze onderwerpen in de 

gemeentelijke plannen aan bod komen.  

- Om ruimtelijke kwaliteit te realiseren is intergemeentelijke afstemming noodzakelijk. 

Ook hierover moeten in de verordening regels worden opgenomen. 

Wij denken dat het opnemen van enkele duidelijke basisregels in de verordening initiatieven van 

gemeenten, bedrijven en particulieren stimuleert en niet afremt. Het geeft de provincie juist een 

stevige basis voor overleg en samenwerking met andere partijen. 

  

1. Inleiding 

De PCL vindt het belangrijk om met adviezen bij te dragen aan de ontwikkeling van de provinciale 

ruimtelijke structuurvisie. De structuurvisie is de belangrijkste strategische provinciale nota op het 
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gebied van de kwaliteit van de leefomgeving. Drie van de door ons in 2010 en 2011 uitgebrachte 

adviezen gaan over de inhoud van de structuurvisie, namelijk het advies over de belangrijkste thema’s 

voor de Structuurvisie, over de Provinciale Kadernota Ruimte en over Stadlandzones. Ook andere 

adviezen van de PCL hebben raakvlakken met de structuurvisie, bijvoorbeeld de adviezen over 

Duurzame landbouw en milieu en over het Energievraagstuk in de provincie. Daarnaast heeft de PCL 

een werkconferentie georganiseerd over de rol van de provincie bij de grote ruimtelijke vraagstukken 

en de rol van andere partijen. 

 

Wij zijn erg tevreden dat in het voorontwerp van de Structuurvisie veel elementen uit onze adviezen 

en uit onze werkconferentie zijn terug te vinden. Stadlandzones en Ruimte voor Duurzame Energie 

zijn in lijn met ons advies tot provinciale belangen benoemd. Ook het voornemen om een 

structuurvisie voor de ondergrond op te stellen en een hoge prioriteit te geven aan recreatie, sluiten aan 

op adviezen van de PCL. 

Omdat wij onze inhoudelijke boodschap al in verschillende adviezen hebben verwoord, zullen wij in 

dit advies naast enkele inhoudelijke punten vooral focussen op het sturingsvraagstuk. 

 

Zowel in het Regeerakkoord, het Bestuursakkoord als in de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte van het Rijk is de decentralisatie van het Rijk naar de lagere overheden zichtbaar. De 

kerntaken van de provincies liggen in de domeinen ruimte, economie en natuur. Volgens het 

Bestuursakkoord fungeert de provincie als gebiedsregisseur door het ontwikkelen van integrale 

ontwikkelingsvisies, het uitruilen van belangen en het bewaken en bevorderen van complementariteit 

tussen steden en regio’s binnen de provincie. 

In lijn met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft de provincie steeds meer een strategische rol. De 

provincie moet de onderwerpen waarbij zij een rol wil spelen benoemen als provinciaal belang en 

vooraf in de verordening aangeven aan welke regels de bestemmingsplannen van gemeenten moeten 

voldoen. Vooral door overleg in de voorbereiding van plannen kan de provincie haar invloed 

aanwenden.  

De nieuwe rol van de provincie en de veranderende opvattingen over de rol van de overheid in het 

algemeen zullen van grote invloed zijn op de manier waarop de doelen uit de structuurvisie behaald 

kunnen worden. De provincie zal steeds meer met andere partijen samenwerken aan duurzame 

gebiedsontwikkeling. Hiervoor zijn ook innovaties nodig in het proces van beleidsontwikkeling en in 

de institutionele verhoudingen. Hierover zullen wij afzonderlijk adviseren.   

Kortom: De rol van de provincie in de ruimtelijke ordening wordt meer strategisch en zwaarder. Tegen 

deze achtergrond hebben wij het voorontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie bekeken. 

 

2. Inhoud 

De PCL vindt dat de opgaven en doelen in de voorontwerp Structuurvisie over het algemeen helder 

zijn weergegeven. Het gaat de Provincie om:  

- Versterken van bestaande landschappelijke kwaliteiten en het bestaande ruimtegebruik  

- Stimuleren van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in ontwikkelingszones/op knooppunten 

- Aandacht geven aan grensoverschrijdende netwerken op het gebied van verstedelijking en 

economie.  

Bij elk van deze doelen legt de Provincie een sterke nadruk op het bevorderen van bestaande 

kwaliteiten van de leefomgeving in de provincie. De PCL waardeert dat. Toch vinden wij dat de 

voorontwerp Structuurvisie op twee inhoudelijke punten onvoldoende is uitgewerkt, namelijk: 

- Provinciegrensoverschrijdende ontwikkelingen (economie en natuur/landschap) 

- Duurzame energie 

 

Provinciegrensoverschrijdende ontwikkelingen 

 

Wij vragen in dit advies veel aandacht voor provinciegrensoverschrijdende ontwikkelingen omdat wij 

van mening zijn dat afstemming en samenwerking met andere provincies noodzakelijk zijn om de 
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belangrijke leefomgevingsvraagstukken op een goede manier aan te pakken. Juist in een periode van 

decentralisatie is het belangrijk om de grotere samenhangen in de gaten te houden. Ook in de 

landelijke politiek krijgen provinciegrensoverschrijdende ontwikkelingen momenteel veel aandacht.  

 

Economie  

In de voorontwerp Structuurvisie wordt ingegaan op de grensoverschrijdende ontwikkelingen op het 

gebied van economie en mobiliteit. De centrale ligging en de dubbele economische functie (draaischijf 

en kenniscentrum) van de provincie Utrecht geven daar ook alle aanleiding toe.  

Enkele belangrijke ontwikkelingen krijgen echter nog te weinig aandacht, zoals het creëren van een 

wervend vestigingsmilieu voor de topsectoren. In de Visie op de Noordvleugel van het ministerie van 

EL&I, is een agenda voor de Noordvleugel geschetst: 

1. Aantrekken van kenniswerkers en topbedrijven/hoofdkantoren 

2. Gezamenlijke promotie van de sterktes van het gebied 

3. Investeren in het vestigings- en ondernemingsklimaat en inzetten op een beter woon- en 

leefklimaat 

4. Beter laten aansluiten van (hoger) onderwijs op de arbeidsmarkt  

5. Valorisatie en betere benutting van ontwikkelde kennis 

6. Meer clustering en synergie tussen sectoren 

7. Investeren in fysieke en digitale infrastructuur, hoogwaardige kantoren en gedeelde 

innovatiefaciliteiten 

De agendapunten 1, 3, 6 en 7 vragen om een voorwaardenscheppend ruimtelijk beleid. Wij vinden dat 

in de voorontwerp Structuurvisie deze samenhang tussen het ruimtelijk en economisch beleid nog 

onvoldoende is uitgewerkt.  

Welk beleid zal er bijvoorbeeld gevoerd worden voor de creatieve industrie langs de A2-as richting 

Amsterdam? En welke samenwerkingsrelaties worden er in zuidelijke richting langs de A2 aangegaan 

(met de provincies Gelderland, Noord-Brabant en de steden Eindhoven en Den Bosch)? 

Ook meer in algemene zin is afstemming van het economisch beleid met andere provincies 

noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld belangrijk om het bedrijfsterreinenbeleid af te stemmen met de 

provincie Gelderland. Doordat in het Rivierengebied momenteel een minder strikt 

bedrijfsterreinenbeleid wordt gevoerd dan in de provincie Utrecht, kunnen er uitschuifeffecten 

ontstaan.  

Ook het beleid voor multimodale knooppunten moet interprovinciaal afgestemd worden. De provincie 

Gelderland heeft plannen voor het multimodale knooppunt Tiel, de provincie Utrecht voor Het 

Klooster en Lage Weide. Het is wenselijk dat deze knooppunten elkaar aanvullen en aansluiten op de 

mainportontwikkelingen in Rotterdam en Amsterdam. 

 

Natuur en landschap 

De kwaliteit van de leefomgeving is een belangrijke locatiefactor van de Utrechtse economie. Binnen 

de rode contouren gaat het daarbij om de kwaliteit van de directe woonomgeving, publieke ruimte en 

voorzieningen. Daarbuiten zijn landschap en natuur de belangrijkste kwaliteitsdragers van de 

leefomgeving. Net als bij mobiliteit en stedelijkheid spelen ook in het landelijke gebied verbindingen 

met buurprovincies een belangrijke rol. Wij missen in de voorontwerp Structuurvisie echter aandacht 

voor de samenhang tussen de landschappen en de natuurgebieden in de provincie Utrecht met die in 

omliggende provincies. De Ecologische Hoofd Structuur (EHS) is een provinciegrensoverschrijdende 

structuur. Hierbij moet de kwaliteit van de natuurgebieden centraal staan, los van provinciegrenzen. 

Voor dieren, planten en waterstromen spelen provinciegrenzen immers geen rol. 

Ook de landschappen zijn provinciegrensoverstijgende fenomenen. Het veenweidegebied, het 

plassengebied, de Gelderse Vallei, het rivierengebied en zelfs de Utrechtse Heuvelrug houden geen 

halt bij de provinciegrens. Afstemming met aanliggende provincies over welke kwaliteiten moeten 

worden versterkt en hoe dit het best geregeld kan worden, is belangrijk. De voorontwerp 

Structuurvisie geeft daarvoor volgens de PCL onvoldoende aanknopingspunten.  
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Overigens moet er in het landelijk gebied ook rekening worden gehouden met een grote dynamiek, 

mede door de komende hervorming van het Europese landbouwbeleid. Dit betekent dat het provinciale 

beleid voor het landelijk gebied een zekere flexibiliteit moet bezitten. 

    

Duurzame energie 

Ruimte voor duurzame energie is naar onze mening terecht benoemd tot provinciaal belang. 

De provincie heeft in het beleid voor Utrecht 2040 de ambitie geformuleerd dat in 2040 de provincie 

klimaatneutraal moet zijn. In de kadernota Ruimte is als tussendoelstelling geformuleerd dat in 2020 

meer dan 20% van de energievoorziening duurzaam zou moeten zijn. 

Volgens de voorontwerp Structuurvisie heeft onderzoek naar de realistische mogelijkheden voor 

duurzame energie intussen uitgewezen dat het in de periode tot 2020 slechts mogelijk is om 10% van 

de energiebehoefte in de provincie duurzaam op te wekken. De ambitie voor klimaatneutraliteit in 

2040 blijft echter staan. Volgens het voorontwerp kunnen zich immers tal van innovatieve 

ontwikkelingen voordoen in de periode tot 2040. 

Als wij de doelstelling en de aanpak, zoals verwoord in de voorontwerp structuurvisie naast elkaar 

zetten, kunnen wij niet anders dan concluderen dat de voorgestelde aanpak niet stevig genoeg is om de 

doelstelling te kunnen halen. 

Op zich vinden wij het positief dat de provincie gemeenten en initiatiefnemers zal vragen om 

ruimtelijke plannen te voorzien van een paragraaf over hoe rekening wordt gehouden met 

energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. Het vragen vinden wij echter niet 

genoeg! Dit onderwerp moet naar onze mening gereguleerd worden in de provinciale ruimtelijke 

verordening. Het moet niet beperkt blijven tot een verzoek, maar een eis zijn bij de ontwikkeling van 

nieuwe ruimtelijke plannen. Dit is nodig om de doelstelling uit Utrecht 2040 te kunnen halen.  

Zoals wij in ons advies over het energievraagstuk al aangaven zal energie in de komende decennia 

sturend worden in de maatschappij. Volgens planoloog Van Kann zullen integrale energie-ruimte 

landschappen ontworpen moeten worden, waarin zowel de aanpassing aan klimaatveranderingen als 

gebruik van hernieuwbare energiebronnen is meegenomen (Van Kann, 2009).  

Uitgesloten moet worden dat er nog nieuwe ruimtelijke plannen worden opgesteld, waarbij niet goed 

is nagedacht over energiebesparing en opwekking en toepassing van duurzame energie. Het is immers 

veel eenvoudiger en goedkoper om ruimte en structuren voor de energievoorziening op te nemen bij  

het begin van de planontwikkeling dan om deze later in te voegen in een gebied dat al ontwikkeld is. 

Het opnemen als eis in de verordening geeft bovendien een goede basis voor gemeenten, bedrijven en 

bewoners om met initiatieven te komen. 

 

Wij vinden het positief dat de provincie ruimtelijke regels opstelt voor de opwekking van windenergie 

en energie uit biomassa. 

Wat betreft windenergie is het beleid vooral regulerend, maar te afhankelijk gesteld van gemeentelijk 

draagvlak. Wij adviseren de provincie verder om met betrekking tot de toegestane locaties voor 

grootschalige windturbines ook een stimulerend beleid te voeren. 

Het voorgenomen provinciale beleid voor energieopwekking uit biomassa beoordelen wij als positief 

en vooruitstrevend.  

 

3. Sturing 

De PCL maakt zich zorgen over de sturing bij de uitvoering van de doelstellingen. 

In het ruimtelijk beleid is al langer sprake van decentralisatie. De huidige regering zet deze lijn 

versterkt door. De Provincie neemt de centrale beleidsstrategie van het Rijk over en hanteert bij 

ruimtelijke ordening de regel: “lokaal wat kan, regionaal wat moet.” Er komt dus een grote 

verantwoordelijkheid bij de gemeenten te liggen. 

De PCL stemt uiteraard in met de doorgevoerde decentralisatie van beleid. Toch roept de ontwikkeling 

twee vragen op: 
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- Hoe zorgt de provincie ervoor dat ruimtelijke kwaliteit tot stand komt?  

Hoe bereikt de provincie dat de provinciale belangen zoals duurzame energie en uitnodigende 

stadlandzones daadwerkelijk tot stand komen? Vooral bij de stadlandzones (zie ons advies 

hierover) speelt de definitie van het begrip kwaliteit een grote rol. In de verordening is bij veel 

onderwerpen opgenomen dat gemeenten voldoende aandacht moeten besteden aan kwaliteit. 

Hoe wordt dit gemeten en wat doet de provincie wanneer de aandacht voor kwaliteit tekort 

schiet? De kernkwaliteiten van de 7 landschappen zijn benoemd, maar voor andere kwaliteiten 

is het kader minder duidelijk. 

- Hoe zorgt de provincie voor bovengemeentelijke afstemming? 

Het gaat bij ruimtelijke ordening om de versterking van de kwaliteit van de leefomgevingen. 

Naast zorg voor de kwaliteit op gemeentelijke schaal heeft de Provincie een primaire taak bij 

versterking van de kwaliteit op bovengemeentelijke schaal, zoals de afstemming binnen 

stedelijke netwerken, de inrichting van stadlandzones en de ontwikkeling van de EHS en 

regionale landschappen. 

Bovengemeentelijke structuren en verbindingen moeten een goede kwaliteit hebben (“een 

mooi boeket is meer dan een willekeurige verzameling mooie bloemen”). Hiervoor is 

afstemming tussen gemeenten noodzakelijk.  

In ieder geval zou naar onze mening bij de regels die voor gemeenten zijn opgenomen in de 

verordening ook het punt “intergemeentelijke afstemming” moeten worden opgenomen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat de provincie duidelijke basisregels/kaders stelt voor de ruimtelijke 

inrichting en deze vastlegt in de verordening. Deze regels moeten zo zijn opgesteld dat er ruimte is 

voor lokaal/regionaal bestuurlijk maatwerk en voor particuliere initiatieven. Een open en uitnodigende 

houding naar gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers is van groot belang. 

De provincie kan haar doelstellingen immers niet alleen realiseren. 

 

Wij vragen ons af hoe bij de provinciale belangen de keuze tussen reguleren, participeren of 

stimuleren tot stand is gekomen. Bij het behartigen van (onderdelen van) de volgende provinciale 

belangen heeft de provincie ervoor gekozen om alleen te stimuleren: 

- Anticiperen op de lange termijn gevolgen van klimaatverandering (provinciaal belang) 

- Ruimte bieden voor duurzame energiebronnen algemeen (provinciaal belang) 

- Detailhandelslocaties als onderdeel van het provinciaal belang “Vitale en innovatieve 

regionale economie”  

- Kernrandzones als onderdeel van het provinciaal belang “Uitnodigende stadlandzones” 

- Openbaar vervoer als onderdeel van het provinciaal belang “Een goede bereikbaarheid voor 

woon-, werk- en vrijetijdslocaties” 

- Goederenvervoer als onderdeel van het provinciaal belang “Een goede bereikbaarheid voor 

woon-, werk- en vrijetijdslocaties” 

 

Dat geldt ook voor: 

- Gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving als onderdeel van een duurzame 

leefomgeving (provinciaal doel) 

 

Wij vinden voor het anticiperen op de lange termijngevolgen van klimaatverandering, ruimte bieden 

voor duurzame energie en de kernrandzones een stimulerende rol te vrijblijvend. Wij zijn van mening 

dat hiervoor ook regels opgenomen moeten worden in de verordening. 

 

4. Sturing op enkele voor de leefomgeving belangrijke beleidsterreinen 

 

- Duurzame energie 

Zoals ook in paragraaf 2 is aangegeven, vinden wij de voorgenomen provinciale sturing op het 

onderwerp duurzame energie onvoldoende. Terwijl dit als provinciaal belang is benoemd, is het 
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instrumentarium zwak. Er moeten naar onze mening regels opgenomen worden in de verordening over 

het betrekken van energiebesparing en opwekken van duurzame energie bij nieuwe ruimtelijke 

plannen. 

 

- Stadlandzones 

Onder het provinciaal belang “Stadlandzones” vallen in de structuurvisie zowel geledingszones als 

kernrandzones. Geledingszones liggen rond de steden Utrecht en Amersfoort en zijn gericht op behoud 

van ruimte tussen de afzonderlijke kernen binnen de stadsgewesten. Wij herkennen in het beleid voor 

de geledingszones ons advies over Stadlandzones en zijn positief over de keuze om hier als provincie 

zowel te reguleren als te participeren in onderzoek naar de gewenste ruimtelijke invulling van deze 

zones en in een verkenning naar realisatiemogelijkheden voor recreatief groen om de stad.  

Minder positief zijn wij echter over het beschreven beleid voor de kernrandzones. De provinciale rol 

beperkt zich hier tot stimuleren en bij gemeenten aandacht vragen voor een integrale visie op de 

kernrandzones. Wij adviseren om als vereiste op te nemen dat gemeenten in hun bestemmingsplannen 

aandacht besteden aan de kwaliteit van de kernranden en zonodig hierover met aangrenzende 

gemeenten afstemmen. Bij het bewerkstelligen van ruimtelijke kwaliteit in gebieden mogen 

gemeentegrenzen geen beperking vormen. 

Zoals wij ook aangaven in ons advies over stadlandzones spelen juist in deze gebieden vaak 

belangentegenstellingen tussen gemeenten en tussen rode en groene functies. Hierbij is het belangrijk 

dat de provincie in overlegsituaties een constructieve maar ook stevige positie kan innemen. Hierbij is 

steun van regelgeving in de verordening belangrijk.  

 

- EHS/Groene contour 

Volgens het voorontwerp moeten gemeenten in bestemmingsplannen regels opnemen ter bescherming 

van de ecologische hoofdstructuur (regulerende rol provincie) en de provincie vraagt ze daarnaast om 

regels op te nemen die onomkeerbare ingrepen en processen in de “groene contour” voorkómen 

(stimulerende rol provincie). Ook hier geldt echter dat wij vinden dat er intergemeentelijk afgestemd 

moet worden.  

Voor de groene contour, en ook voor ontwikkelingen in de stadlandzones, wordt veel verwacht van 

rood-voor-groen-constructies. De PCL ziet hier zeker mogelijkheden, maar denkt ook dat de 

verwachtingen soms te hoog gespannen zijn. Ook is het noodzakelijk om op dit onderwerp goede 

provinciale kaders te stellen die enerzijds ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen en anderzijds 

waarborgen dat daadwerkelijk kwaliteitsversterking tot stand komt. Het provinciaal beleid op dit punt 

verdient verdere uitwerking. In ons advies over ondernemerschap zullen we hierop verder ingaan. 

 

- Rode contouren 

Het beleid voor de rode contouren is enerzijds stevig (voor alle kernen gesloten rode contour) en 

anderzijds toch ook flexibel als dit voor de ruimtelijke kwaliteit van gebieden nodig is (kleinschalige 

rode ontwikkelingen buiten de rode contour mogelijk als dit bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit). Wij 

vinden dat onvoldoende is uitgewerkt hoe het begrip ruimtelijke kwaliteit getoetst gaat worden. Wij 

willen daarnaast benadrukken dat het voor de ruimtelijke kwaliteit ook belangijk is om groengebieden 

te ontwikkelen binnen de rode contouren.  

 

- Bedrijventerreinen 

Het beleid voor de bedrijventerreinen onderschrijven wij (eerst ruimtelijke mogelijkheden op 

bestaande kavels en bedrijventerreinen benutten alvorens nieuw te ontwikkelen en regionale 

samenwerking). Wel adviseren wij de provincie om steeds in gesprek te blijven met de gemeenten 

over de te realiseren ruimtelijke kwaliteit. Ook is het belangrijk om veel nadrukkelijker private partijen 

te betrekken en de ruimte te geven.  

 

Kortom, de PCL vraagt de provincie om in de ontwerp Structuurvisie de na te streven kwaliteiten van 

de provinciale belangen meer expliciet te maken, vooral bij ruimte voor duurzame energie en bij 
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provinciegrensoverschrijdende ontwikkelingen op de terreinen economie en natuur en landschap. Dit 

is nodig om op basis daarvan beter te kunnen bepalen wanneer de Provincie moet bijsturen in de 

ruimtelijke plannen van gemeenten en in het uiterste geval het wettelijk instrumentarium zou moeten 

inzetten. Bovendien moet volgens de PCL in de ontwerp Structuurvisie nadrukkelijker worden 

aangegeven hoe de provincie ruimtelijke kwaliteit op bovengemeentelijke schaal bereikt.          

 

 

Hoogachtend, 

 

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL), 

 

                         
 

Drs. A.F. van de Klundert,   Mevr. Drs. J.E.H.. van der Heijde, 

Voorzitter     Secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  

F.M.G. van Kann, MSc: Ander klimaat? Tijd voor geïntegreerde energie-ruimte landschappen! 

Rijksuniversiteit Groningen, 2009. 

 


