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Het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO) is een platform geïnitieerd door de 

energiesector in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. LEO heeft tot doel de 

energietransitie te bevorderen door goed omgevingsmanagement en verbetering van de onderlinge 

samenwerking tussen betrokken partijen. 

 

Deze samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is 

noodzakelijk om tot een goede afweging van belangen te komen gericht op maatschappelijk 

geaccepteerde ruimtelijke inpassing van nieuwe en bestaande energie infrastructuur. 

 

LEO stimuleert de ontwikkeling en de toepassing van het vakgebied omgevingsmanagement voor de 

energiesector. LEO verbindt een breed netwerk van omgevingsmanagers en specialisten en ontsluit 

vaktechnische inzichten die direct inzetbaar zijn in projecten voor organisaties. Dit verbetert de 

kwaliteit van de planvorming, de acceptatiegraad van projecten en daarmee de doorlooptijd van 

projecten. Elke deelnemende organisatie is en blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het 

omgevingsmanagement van de eigen projecten en de organisatie van het eigen 

omgevingsmanagement.  

 

De initiatiefnemers besluiten het volgende      

1. De oprichting van het Lerend platform Energie & Omgeving ‘LEO’; 

2. Het leveren van een actieve bijdrage aan kennisuitwisseling in het platform door: 

a. Het delen van eigen kennis en (regionale) ervaring over omgevingsmanagement in de 

energietransitie(projecten);  

b. Het uitwisselen van kennis gericht op de borging van omgevingsmanagement binnen 

organisaties; 

3. Samen met de initiatiefgroep en bestuurders terugkijken op wat er geleerd is en herijken van de 

ambities van omgevingsmanagement en de concrete uitwerking voor het volgend jaar; 

4. Leden denken mee over de invulling van een jaarlijks congres met voordrachten en workshops; 

5. Het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage van 5.000,- euro, gedurende 2 jaar, om de 

activiteiten te organiseren / faciliteren. Partijen die anderen vertegenwoordigen, zijnde 

brancheverenigingen en coöperaties, betalen geen financiële bijdrage; 

6. Het uitvoeren van een gezamenlijke evaluatie van LEO na 2 jaar gericht op een mogelijk vervolg 

na 2018. 

 

LEO wordt ondersteund en onderschreven door de volgende bedrijven en 

organisaties 

 

Alliander 
 

Delta NV 

EBN 
 

Eneco Solar Bio en Hydro 

Energie Nederland 
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Engie NL 
 

Ennatuurlijk 

Essent/RWE 
 

Gasunie 
 

Holland Solar  
 

Ministerie van Economische Zaken 
 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
 

NAM 

Netbeheer Nederland  
 

Nogepa 

NVDE 
 

NUON Energy 

NWEA 
 

ODE Decentraal / REScoopNL 

Raedthuys  
 

Shell Nederland 
 

Stedin 
 

TAQA Energy B.V. 

TenneT TSO B.V. 
 

Tulip Oil 

Uniper  
 

Vermilion 
 

Visser & Smit Hanab  
 

Warmtebedrijf Infra NV 
 

Windunie  
 

Yard Energy 
 

 


