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C-206
Deal Pilots Regionale Energiestrategieën

Betrokken partijen
 -  VNG
 - IPO
 -  UvW
 -  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Partijen in de Deal Pilots Regionale Energiestrategieën zetten in op een regionale samenwerking op 
het gebied van energietransitie. Dit zal uitmonden in regionale energiestrategieën met zowel  concrete 
projecten voor de korte termijn als een langere termijn visie. Naast het ontwikkelen en begeleiden 
van regionale energiestrategieën in vijf pilotregio’s, wordt een lerend netwerk opgezet. Alle andere 
energieregio’s krijgen toegang dit netwerk en de ervaringen die zijn opgedaan bij het ontwikkelen van een 
regionale energiestrategie. Uiteindelijk moet dit traject leiden tot een landsdekkend geheel van regionale 
energiestrategieën.

Er zijn vijf pilotregio’s geselecteerd en twee regio’s die extra ondersteuning krijgen om in een jaar tijd via 
een integraal proces tot een regionale energiestrategie te komen. Een regionale energiestrategie omvat 
de energieopgave van een regio, het potentieel voor duurzame opwekking en besparing én de concrete 
plannen om de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen. In de energiestrategie zijn concrete resultaten en 
uitvoeringsplannen voor de korte termijn opgenomen én de richting en plannen voor de middellange en 
lange termijn. Zowel bij het opstellen van de energiestrategieën als voor de realisatie van concrete projecten 
worden coalities gesmeed van publieke en private partijen. 

Doel van het lerend netwerk is dat regio’s met elkaar meekijken, ervaringen uitwisselen en zelf 
energiestrategieën kunnen ontwikkelen. In dit netwerk is een bijzondere rol weggelegd voor een aantal 
koploperregio’s die al verder gevorderd zijn met hun energiestrategie en binnen hun regio bestuurlijk op 
één lijn zitten. Zij draaien mee in het lerend netwerk en brengen kennis en ervaring in.

Resultaten
De Deal Pilots Regionale Energiestrategieën wil ervaring opdoen met een aanpak waarbij vanuit de regio 
wordt gewerkt aan de realisatie van CO2 reductie. Om die CO2-reductie te realiseren zullen zij:
 -  pilots initiëren die bewustwording creëren en de effecten van energietransitie op het landschap, de 

leefomgeving en de economische ontwikkelingen inzichtelijk maken;
 -  pilots creëren die aansluiten bij andere initiatieven, bijvoorbeeld de Energiegesprekken die vanaf 

september 2016 starten in de provincies, de Energiedialoog van het ministerie van Economische Zaken 
en het vervolg daarop, en de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie;

 -  de initiatieven dragen bij aan de ontwikkeling van een energiearme en duurzame samenleving in 2050.
Einddatum: 1 oktober 2017



Inzet en acties partijen
 -  VNG treedt op als uitvoerende partij, zet het lerende netwerk op, creëert bestuurlijk draagvlak en zorgt 

voor de communicatie.
 -  IPO vertegenwoordigt de twaalf provincies, faciliteert het lerend netwerk en creëert bestuurlijk 

draagvlak.
 -  UvW vertegenwoordigt de waterschappen en creëert bestuurlijk draagvlak.
 -  VNG, IPO en UvW vullen voor het lerend netwerk de liaisonfunctie in die de verschillende regio’s 

koppelt aan de contact personen bij de Dealpartijen en andere regiopartijen. 
 -  VNG, IPO en UvW voeren gesprekken met lokale bestuurders om  regionale energiestrategie te 

versnellen. 

Inzet en acties Rijksoverheid
 -  Het ministerie van Economische Zaken coördineert de inzet van de Rijksoverheid, is het eerste 

aanspreekpunt en stelt een secretaris voor de Deal Regionale Energiestrategieën beschikbaar.
 -  Het ministerie van Economische Zaken stelt maximaal € 1.515.750 inclusief BTW beschikbaar voor de 

centrale coördinatie van de Deal Pilots Regionale Energiestrategieën door VNG en het faciliteren op 
regionaal niveau van het versnellen van uitvoering van projecten en strategievorming in regionale 
energiestrategieën. 

 -  Het ministerie van Economische Zaken koppelt de nationale trajecten binnen het energiedomein aan 
de regionale energiestrategieën.

 -  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verbindt regionale energievraagstuk aan andere ruimtelijke 
opgaven.

 -  Het ministerie van Wonen en Rijksdienst koppelt kansen en obstakels op het gebied van 
energiebesparing in de gebouwde omgeving aan de regionale energiestrategieën.

 -  De Rijksoverheid stelt expertise en kennis beschikbaar.
 -  De Rijksoverheid zetten zich in voor het uitwisselen van kennis en kansen tussen rijk en regio én zorgt 

voor ambtelijk en bestuurlijk draagvlak.
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