
Vooraankondiging RES Talk #lokaaleigendom 
 
Beste genodigden, statenleden, raadsleden, stuurgroepleden van de RES’en in Zuid-Holland, en alle 
andere betrokkenen,  
 
Op woensdag 10 maart organiseert de provincie Zuid-Holland een unieke RES Talk. We gaan het 
hebben over lokaal eigendom en hoe we dit kunnen bevorderen bij duurzame projecten zoals 
windparken en zonnedaken. De RES Talk is volledig online en vindt plaats op: 
 

10 maart van 16:00 tot 17:00 uur.  
 
Het streven naar 50% lokaal eigendom is een belangrijk resultaat van het Klimaatakkoord. De 
omgeving laten meebeslissen en meeprofiteren van grootschalige opwekprojecten vergroot het 
draagvlak en maakt lokale gemeenschappen sterker. Nu moet het op lokaal niveau nog worden 
uitgewerkt. Gemeenten, energiecoöperaties, de provincie, projectontwikkelaars en de netbeheerder 
moeten hiervoor nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen. Wat verstaan we onder lokaal 
eigendom, welke rol neemt iedere partij en welke dilemma’s komen zij tegen in de samenwerking?  
 
Een sneakpreview van het programma van de RES Talk #lokaaleigendom:  

 Feiten en cijfers van energiecoöperaties in Zuid-Holland  
 Rollen van verschillende partijen bij lokaal eigendom  
 In gesprek over dillema’s bij het organiseren van lokaal eigendom  
 Mogelijkheden om te starten met lokaal eigendom  

 
Aanmelden kan via deze link.  
 
Na inschrijving ontvangt u uiterlijk maandag 8 maart de link naar de online RES Talk 
#lokaaleigendom. 
 
Kent u mensen in uw netwerk die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze RES Talk? Stuur deze 
uitnodiging dan vooral door!  
 
Namens team RES en team lokale initiatieven provincie Zuid-Holland 
Karen Raap en Antje Jordan 
 
Voor meer informatie over de RES talks kunt u contact opnemen met Marleen Verton 
jm.verton@pzh.nl 
06 15 54 91 81 
 
Provincie Zuid-Holland is partner in alle zeven Zuid-Hollandse RES’en. Ook faciliteert de provincie 
kennisontwikkeling en -uitwisseling ín en tússen de regio’s. Dit doen we in RES Werkplaatsen en RES 
Talks.  
In een RES Werkplaats werken we met een groep betrokkenen aan opgaves in de energietransitie, 
een RES Talk is een webinar waarin we resultaten van onderzoeken en werkplaatsen delen.  
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KLyZbSiPc0qlAWOo4eswQLEsUb6CdvtBmef5cMutfFZUMEpZQU9aTVpVU1RGMlpHMk1HOE1OMVg4Vy4u
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