
Regionale aanpak energietransitie 
Nederland heeft de ambitie om in 2050 een CO2-arme energie- 
voorziening te hebben. Via een regionale aanpak wil het Rijk 
de energietransitie versnellen. Dit kan alleen door een goede 
samenwerking tussen alle betrokken stakeholders. Deze Green Deal 
dient als proefproject hoe die samenwerking het beste tot stand 
komt, om uiteindelijk samen tot een gedragen energiestrategie te 
komen. 

Successen
In twee maanden tijd groeit het lerend netwerk uit van 12 naar 
20 regio’s. De zeven pilotregio’s bestaan uit 91 gemeentes, zes 
water schappen en vier provincies. In iedere pilotregio vindt een 
kick-off plaats en wordt samenwerking tussen de dealpartijen 
opgezet. Regionaal staan lokale belangengroepen in contact met 
stuurgroepen en koepelorganisaties. Hierdoor vindt op structurele 
wijze uitwisseling plaats tussen wijk, regio en Rijk. In 2017 gaan alle 
regio’s aan de slag met werksessies om de energietransitie ruimtelijk 
in beeld te brengen. 

Green Deal 
Pilots Regionale  
Energiestrategieën

 bouw voedsel energie mobiliteit biodiversiteit biobased grondstoffen klimaat water
 economy

Wie? Zeven pilotregio’s  

(West Brabant, Hart van Brabant,  

Midden-Holland, Fryslân,  

Drechtsteden, Noord Veluwe en  

Metropool Regio Eindhoven),  

Vereniging van Nederlandse  

Gemeenten (VNG), Het Inter-

provinciaal Overleg (IPO), De Unie 

van Waterschappen (UvW) en de 

ministeries van Economische Zaken, 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties en Infrastructuur en Milieu. 

Wat? Doel van deze Green Deal is 

aan de hand van zeven pilotregio’s  

de effecten van regionale energie-

transitie inzichtelijk te maken en 

bewustwording te creëren. In één jaar 

komen de deelnemers uit de pilot-

regio’s via een integraal proces tot 

een regionale energiestrategie. 

Wanneer? 2016 - 2017



Lessen 
•  Neem een open houding aan. Wees niet bang om je kaarten op tafel te leggen  

en samen met bewoners de mogelijkheden rondom energietransitie te verkennen.  
In de praktijk blijkt dat mensen graag meedenken. Er worden dan ook meer  
oplossingen aangedragen.

•  Het formuleren van een nieuwe strategie vergt veel uitzoekwerk. Bied elkaar de tijd, 
ruimte en het vertrouwen om dingen uit te proberen. Stel jezelf op als onafhankelijke 
beschouwer en durf zaken uit handen te geven. Zo voorkom je als Green Deal partners 
in de kramp te schieten. 

•  Zorg dat kennis op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau op een goede manier wordt 
ontsloten. Houd alle betrokken stakeholders op de hoogte van wat er speelt, bijvoorbeeld 
via een website en nieuwsbrief. Dit komt ten goede aan een efficiëntere samenwerking.

Met de Green Dealaanpak geeft de Rijksoverheid ruimte aan vernieuwende initiatieven 
uit de samenleving voor duurzame economische groei. www.greendeals.nl

   “Zowel landelijk als regionaal is er  
veel enthousiasme en ondersteuning voor deze Green 
Deal. Dat sterkt ons in het idee dat we samen een kansrijke werkwijze 
hebben geformuleerd. De maatschappelijke aanpak sluit goed aan bij 
degenen die hier ook echt mee aan de slag moeten.” 
– Marjon Bosman, projectleider Team Energieakkoord bij Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten

   Meer lezen?
  www.greendeals.nl/gd206-deal-pilots-regionale-energiestrategieen

http://www.greendeals.nl/gd206-deal-pilots-regionale-energiestrategieen/

