
Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) speelt draagvlak en acceptie van burgers, bedrijven 
een sleutelrol. PDR komt met EnergyPublic. Speciaal voor decentrale overheden bieden we 
een succesvol team van specialisten. Zij faciliteren binnen uw regio draagvlakprocessen en 
krachtige communicatie rondom de energietransitie. De transitieadviseurs met hun eigen 
communicatiespecialisatie integreren in uw transitieteam. Binnen vier weken is er een analyse voor 
een maatwerk-aanpak in de aanloop naar een concept-RES. Weet u al welke stappen u neemt 
en wie uw stakeholders zijn? Kenmerkend voor het model is de integrale aanpak in samenwerking 
met de verantwoordelijke ambtenaren. In nauwe coöperatie met hen zorgen we voor optimale 
afstemming tussen college, gemeenteraad, inwoners en bedrijfsleven. We leggen u hieronder 
graag meer uit.

De RES voor uw gemeente
Binnen de energietransitie wordt krachtenbundeling gevraagd van u als gemeente, in samenwerking met omliggende 

gemeentes. Besluitvorming in nauwe samenwerking met de maatschappij dient als belangrijke voorwaarde voor een 

meerjarige programmatische nationale aanpak. De Regionale Energie Strategie (RES) biedt decentrale overheden de 

mogelijkheid om vanuit de eigen beleidsruimte invulling te geven aan een bottom-up uitvoeringsstrategie. Daarin 

speelt draagvlak en acceptatie onder uw inwoners, bedrijven, groene partijen en netbeheerders een belangrijke 

sleutelrol. PDR komt daarom met EnergyPublic: een team van specialisten die de communicatie en het draagvlak rond 

de energietransitie binnen uw gemeente versnellen.

Bewustwording en kennisoverdracht
Het klimaatakkoord vraagt om een regionale vertaling van nationale afspraken voor de sectoren (klimaattafels) 

Elektriciteit en Gebouwde Omgeving. U kunt deze twee sectoren uitbreiden met de sectoren duurzame mobiliteit, 

industrie of landbouw en landgebruik. Via regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen en de opgave 

voor hernieuwbare energieopwekking ligt een grote beleidsopgave voor de 30 RES-gebieden in ons land. Commitment 

en communicatie is de vierde uitdaging van de RES. Een belangrijke opgave binnen de RES is het bevorderen van 

de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie via bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij 

inwoners van uw gemeente en regio.
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Energietransitie



Planning
Wat nu? Medio maart 2019 ontvangt iedere regio het eigen overzicht van te verwachten verbruik en de theoretische 

potentie voor wind, zon, geothermie, biomassa en aquathermie. Dit biedt gelegenheid om met de regionale 

stakeholders in gesprek te gaan. Eind mei 2019 wordt de ondertekening van het klimaatakkoord verwacht. Vanaf dat 

moment heeft iedere regio 6 maanden de tijd voor een concept-RES. Deze wordt doorgerekend door het Planbureau 

voor de Leefomgeving en nog eens 6 maanden later is de regio verplicht een definitieve RES 1.0 aan te leveren.

Maak een vrijblijvende afspraak
met een van onze PDR-adviseurs. 
Den Haag: 070-2083012
Ede: 0318-438487 pdr.nl
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Ondertekenen 

Mission Statement

 

(concept-RES)

Belangen samenbrengen 
in kopgroep

Prioriteiten: elektriciteit en gebouwde 
omgeving 

Oproep urgentiebesef
Gemeenteraden - Achterbannen 

Campagne kennisoverdracht - Media

MILESTONE
Regionale Energie Strategie 1.0

Verbetering

Dialoogsessies
Regionaal bedrijfsleven - Inwoners 
Groene energieleveranciers
Netbeheerders 
Gemeenteraad - College

EnergyPublic
Kortom: een forse opgave die niet altijd past binnen uw bestaande communicatie en public affairs-capaciteit. Daarom 

faciliteren wij binnen uw regio draagvlakprocessen en krachtige communicatie rondom de energietransitie. De 

transitieadviseurs met ieder een eigen communicatiespecialisatie integreren in uw transitieteam. Binnen vier weken 

is er een analyse voor een maatwerk-aanpak in de aanloop naar een concept-RES. Weet u al welke stappen u neemt 

en wie uw stakeholders zijn? Kenmerkend voor het model is de integrale aanpak van afstemming tussen college, 

gemeenteraad, inwoners en bedrijfsleven. 


