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Landelijke communicatie rondom Regionale Energiestrategie 

 

 

Excellentie,  

 

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord zijn de verschillende decentrale overheden aan de slag gegaan 

met het opstellen van de Regionale Energiestrategieën (RES). Binnen de 30 energieregio’s wordt gewerkt aan 

de RES. We werken hierbij zoveel mogelijk samen met alle partners zoals de verschillende ministeries, de 

participatiecoalitie en belangenorganisaties binnen de regio. Wij hebben de afgelopen twee jaar met elkaar 

enorm veel bereikt met de RES’en. Het bottom-up proces en de nieuwe manier van interbestuurlijke 

samenwerking beginnen vruchten af te werpen. Maar het proces is nog volop gaande en voortzetting van deze 

manier van interbestuurlijk samenwerken is ons inziens noodzakelijk om het doel te realiseren. 

 

Binnen de energieregio’s besteden we veel aandacht aan communicatie en burgerbetrokkenheid. Zowel over 

het proces, de dilemma’s, (on)mogelijkheden als wel de technische aspecten van het opwekken van duurzame 

energie. Naast de reguliere communicatiekanalen van het Nationaal Programma RES, gebruiken wij hierbij ook 

verschillende regionale en lokale communicatiekanalen, zoals regionale en lokale kranten, televisiekanalen en 

sociale media. Daarnaast hebben wij eigen communicatiemiddelen ontwikkeld en een participatieproces gericht 

op kennis- en inspiratie uitwisseling. 

 

Maar de discussie over energietransitie en de RES overstijgt de regio. De bestuurders van gemeenten hebben 

lokaal een moeilijke boodschap te vertellen. Ze staan in de wind en hebben ruggensteun nodig vanuit het Rijk. 

In de verschillende overleggen met het Nationaal Programma RES, de betrokken koepels en de Ministeries EZK 

en BZK is door de RES-regio’s herhaaldelijk aangegeven dat de RES’en gebaat zijn bij een landelijke campagne 

over het ‘waarom’ van de Energietransitie, en over de Klimaatmaatregelen duurzame opwek op land die binnen 

de RES worden uitgewerkt. Waarbij helder wordt  hoe de RES zich verhoudt tot de andere onderdelen van het 

Klimaatakkoord, zoals wind op zee. 
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Bij het opstarten van het RES-proces is door uw Ministerie aangegeven dat de uitwerking van het 

Klimaatakkoord zal worden ondersteund met een landelijke campagne. Deze Klimaatcampagne is in september 

2019 opgestart onder de naam “Iedereen doet wat”. Maar tot nu toe is hier niet of nauwelijks vervolg aan 

gegeven en ligt de focus vooral op wat mensen zelf kunnen doen om bij te dragen aan de energietransitie. Het 

verhaal over het belang van de grootschalige opwek van hernieuwbare energie is niet verteld. Een enkele keer 

is de RES genoemd in nieuwsuitzendingen bij de landelijke nieuwszenders, maar daarbij is het gebleven. 

 

Het ontbreken van deze landelijke communicatie ervaren wij als een groot gemis. Voor het behalen van de 

ambities van het Klimaatakkoord is het van groot belang dat zoveel mogelijk partijen, waaronder de inwoners, 

worden geïnformeerd. Alleen lokale of regionale communicatiekanalen zijn niet genoeg om iedereen mee te 

nemen in de feiten en de cijfers, waarheden en onwaarheden over gezondheidsrisico’s, het toekomstperspectief 

en de ‘opbrengsten’ op de (middel)lange termijn.  

 

Op initiatief van de Provincie Noord Holland, en van harte gesteund door het RES beraad, de 12 provincies 

(IPO), VNG en UvW willen wij er op aandringen om, ter ondersteuning van de energieregio’s, rondom de 

besluitvorming van de RES in de maanden april, mei en juni vanuit de Klimaatcampagne aandacht te hebben 

voor de opgaven die worden uitgewerkt binnen de RES. Daarbij vragen wij om extra stil te staan bij de 

noodzaak van de te nemen maatregelen zoals deze in het Klimaatakkoord zijn ondergebracht in de RES’en en 

de gevolgen hiervan die dit heeft voor de maatschappij. Tenslotte zal de energietransitie invloed hebben op ons 

allemaal en impact hebben op onze leefomgeving. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens: 

 

De energieregio’s verenigd in het RES beraad, 

Interprovinciaal Overleg   Theo Bovens 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Jan van Zanen 

Unie van Waterschappen   Rogier van der Sande 

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord  Ed Nijpels 

 


