RES Talk: Naar partnerschap
van gemeenten en coöperaties
Praat mee over de Regionale Energiestrategie (RES)
De 7 energieregio’s in Zuid-Holland zijn met verschillende
snelheden en aanpakken aan de slag gegaan. Meestal hebben de
energieregio’s een ondersteunende rol bij participatie, de
gemeenten gaan in gesprek met inwoners. In de conceptfase van
de energiestrategieën is het gesprek met name met
volksvertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties
gevoerd.
De volgende stap, naar de RES 1.0, zien gemeenten als de
‘echte’ participatiefase; dan gaat het over plannen en
locaties om duurzame energie te realiseren. Gemeenten gaan
ervan uit dat bewoners het gesprek pas interessant vinden als
het over hun omgeving en over concrete maatregelen gaat. De
Regionale Energiestrategie (RES) vinden ze nu nog te abstract
om te bespreken. Vaak zijn ze wel in gesprek met inwoners,
maar dan gaat het meer in het algemeen over duurzaamheid en
schone energie.
Bij de totstandkoming van de concept-RES zijn onder andere
energiecoöperaties, natuur- en milieu vertegenwoordigers en
woningbouwverenigingen betrokken. In alle regio’s zijn deze
groepen vertegenwoordigd geweest, naast de gemeenten,
provincie en waterschappen en netbeheerders. In enkele regio’s
is een discussie gaande over welke partij de participatie in
de gemeenten zou moeten vormgeven. Zijn dat de gemeenten zelf
of zijn dat bijvoorbeeld de via een energiecoöperatie
verenigde inwoners?
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Warmte: de energietransitie krijgt vorm,
structuur en bovendien een dieper gevoelde urgentie. We komen
daarmee ook in een nieuwe fase
van samenwerking. Energiecoöperaties willen tenminste 50%
lokaal eigendom van grootschalige
opwek en streven naar een serieuze bijdrage aan de
warmtetransitie.
Voor dat doel werken ze actief aan professionalisering en
versterking van hun positie. Een belangrijke partner is de
gemeente. Een substantieel deel van de opgaven rond wind- en
zonne-energie én de warmtetransitie ligt immers op hun bord.
De eigen netwerken van coöperaties en gemeenten zijn de
afgelopen tijd versterkt. Men vindt elkaar
op de gemeenschappelijke opgave en ambities. Dat werkt best
goed, maar leidt ook tot ‘bubbels’,
eigen werkelijkheden waarin deelnemers vooral op hun eigen
doelen en werkwijze zijn gericht. Een
partnerschap van coöperaties en gemeenten ligt voor de hand,
maar is niet zo makkelijk, blijkt steeds
weer. In beide netwerken leeft de vraag ‘hoe dan?’
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