Zeeuwse Energiedialoog
De Zeeuwse Energiedialoog was een verkenning en ontmoeting tussen partijen die betrokken zijn bij
de opgave energie. Wat heeft deze dialoog opgeleverd? Een sterk netwerk binnen Zeeland dat voor
samenwerking zorgt om energievraagstukken sneller en efficiënter op te pakken. In deze e-mail praten
wij u graag bij over de laatste ontwikkelingen.
Hoe nu verder?
Begin december is de Zeeuwse Energiedialoog met een mooie slotbijeenkomst afgesloten. Het
verbinden, enthousiasmeren en betrekken van verschillende partijen rondom het thema energie was
het doel van de dialoog. Met meer dan 300 deelnemers kunnen we met elkaar vaststellen dat deze
doelstelling is behaald. Dit vormt tegelijkertijd een mooie proloog naar een Regionale Energie &
Klimaat Strategie (REKS). Een stap die we in 2018 met elkaar willen zetten.
Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS)
De in Parijs gemaakte klimaatafspraken krijgen een regionale uitwerking. De decentrale overheden
(waterschappen, gemeenten en provincies) hebben hun commitment uitgesproken over het realiseren
van de klimaat- en energietransitie. Dit is een belangrijke vorm van regionale samenwerking in de
zogenaamde REKS. De aanpak van de regio komt hierin samen. De REKS komt tot stand door
intensieve betrokkenheid van lokale en regionale stakeholders; een van de uitkomsten van de
Zeeuwse Energiedialoog. Voordat de regionale overheden echt aan de slag kunnen gaan, moet er
eerst een landelijk bestuursakkoord liggen. Hierin is vastgelegd hoe we met elkaar de energietransitie
in Nederland gaan vormgeven en organiseren (de governance). Naar verwachting is dit rond de zomer
van 2018 gereed.
Hoe verder in Zeeland?
Vooruitlopend op dit bestuursakkoord willen we als regionale overheden de nodige voorbereidingen
treffen. In navolging op de Energiedialoog willen we het contact met de ruim 300 deelnemers graag
onderhouden. Dat doen we onder andere via mailwisseling, zoals deze. Het op de hoogte houden van
de verantwoordelijke bestuurders is een ander voorbeeld. Zo is er op 7 februari een gezamenlijk
bestuurlijk overleg om te kijken wat we nog meer kunnen doen aan voorbereiding op het
bestuursakkoord.
Wat betekent dit voor jou?
We krijgen regelmatig de vraag: hoe gaan we nu verder? Het enthousiasmeren en verbinden houden
we graag vast. Daarin kun jij ook een rol spelen door ook zelf aan de slag te gaan met de
energietransitie. Wij helpen graag door waar mogelijk te faciliteren.

Afsluiting Zeeuwse Energiedialoog
Het project (de proloog) ronden we hierbij af. De Zeeuwse energiedialoog gaat verder: verschillende
initiatieven in het proces van energietransitie worden opgepakt. Uiteindelijk moet dit alles
samenkomen in de Regionale Energie en Klimaat Strategie.

Dit proces is opgestart. Om het resultaat en de werking van de Zeeuwse Energiedialoog vast te
houden, werken we aan een animatie-video. Zodra deze gereed is, zenden we deze aan u door zodat
u deze video kan verspreiden via uw communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld social media of een
scherm in de ontvangsthal. Omdat we verder gaan met de REKS, zal met ingang van 1 april a.s. de
website www.zeeuwseenergiedialoog.nl off-line gaan.

Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem dan contact met ons op. Dat kan via emailadres energie@zeeland.nl Ook voor andere vragen of suggesties kunt u ons mailen.
Met vriendelijke groeten,
Namens Initiatiefnemers Zeeuwse Energiedialoog

Sluit je aan bij ‘Kies voor Klimaat’
De postercampagne ‘Kies voor Klimaat’ van Urgenda laat zien dat veel verschillende mensen zich
zorgen maken over het klimaat en zich inzetten voor concrete oplossingen. Op de posters zijn onder
andere CEO’s, bekende Nederlanders, lokale politici, jongeren, en MKB-ers te vinden. Een eigen
poster maken is vrij eenvoudig. De jongeren van Finding ROOTS hebben hierin het voortouw
genomen. Wie volgt? De jongeren dagen nu ook andere Zeeuwse politici, bestuurders, ondernemers
en groene innovators uit een eigen poster te ontwerpen. Hiermee laten we zien dat er veel lokale
duurzame initiatieven in Zeeland zijn en dat wij in gezamenlijkheid werken aan concrete oplossingen
om klimaatverandering tegen te gaan. Wie sluit aan? Ga voor meer informatie naar:
http://www.maakdeswitch.nl/nieuws/jongeren-werken-mee-aan-klimaatcampagne-van-urgenda0#.Wnm6R0xFxPY

