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Een gedurfde en slimme inzending, die 

tot uitvoerige bespreking in de jury heeft 

geleid. De panelen verraden weinig, zijn 

visueel krachtig en maken de weg vrij 

voor een bondig doch krachtig geschreven 

toelichting. Er wordt een tamelijk 

compleet beeld geschetst van combinaties 

van creatieve technieken voor energie-

opwekking en -opslag. De panelen 

laten de ruimtelijke consequenties 

zien van een toekomst waarin energie 

een vanzelfsprekend onderdeel van 

het landschap is geworden, zoals ook 

spoor- en snelwegen dat zijn geworden. 

Er wordt vertrouwd op deze geleidelijke 

acceptatie. De vraag is of dit beeld de 

ruimtelijke kwaliteit weergeeft die men 

wenselijk acht of dat de inzending ons 

een spiegel met een schrikbeeld van ‘ieder 

voor zich’ voorhoudt. De inzending 

bevat interessante en mogelijk haalbare 

ideeën, zoals zonnebossen, benutting van 

overtollig geworden bedrijventerrein, 

linten met windmolens langs snelwegen 

en energieopslag in waterstof. Daarmee 

bevat de inzending veel inhoudelijke 

kracht - die tevens goed wordt 

gekwanti�ceerd -, maar die desondanks 

in beeldkracht en bestuurskracht niet 

verleidt. 

Aansprekend idee: De originele 

denkwijze en interessante ideeën. 

Kracht.... Toer verbeeldt en beschrijft op hoofdlijnen de transitie van 

de Stedendriehoek naar een energie-neutrale regio. Van 97% fossiele 

energiebronnen in 2015 naar 100% hernieuwbare energie in 2030 is 

revolutionair en haalbaar. I nvesteringsbedragen en opbrengsten van 

hernieuwbare energiebronnen zijn voor de segmenten wind en zon berekend, 

ingepast in het gebied en op werkelijke schaal gevisualiseerd. Dit betreft een 

investeringsbedrag van € 3,18 miljard met de bijbehorende hernieuwbare 

energiebronnen van 14.573 TJ per jaar.

Kracht....Toer kiest als dominant uitgangspunt voor bestaande publieke 

infrastructuren en een begrijpelijke ruimtelijke functionele ordening, leidend naar 

onderbouwde maatschappelijke acceptatieprocessen en business cases die sneller 

rendabel zijn.

Kracht....Toer staat als metafoor ook voor durf, kracht en �exibiliteit van modern 

bestuur. Alle belanghebbenden in de regio worden betrokken via communicatie en 

mogelijkheden tot participatie in de transitie. Met betrekking tot de governance van 

deze enorme uitdaging, die miljarden aan investeringen omvat en qua complexiteit 

gigantisch is, wordt een concreet voorstel gedaan.

De kern van adequate governance voor deze gedurfde energietransitie bestaat uit 

bestuurlijke distantie, onafhankelijke uitvoering, publiek-private samenwerking en 

een nieuwe gebiedscoöperatie, die vele belanghebbende inwoners en ondernemers 

verenigt. Breed draagvlak voor de investeringen wordt daarmee gefaciliteerd.

De maatschappelijke baten zijn navenant indrukwekkend: veel extra werkgelegenheid, 

aanstekelijke sociale vernieuwingen, nieuwe vormen van �nanciering, snelle 

opwaardering van het (inter)nationale vestigingsklimaat van de Stedendriehoek voor 

maatschappelijk verantwoord, circulair en duurzaam ondernemen en “last but not 

least” een gezond en aangenaam leefklimaat voor de inwoners.

KRACHT.... TOER
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