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Groningse Lokale Energietransitie



Welke rol hebben Lokale Energie Initiatieven uit 
de provincie Groningen in de energietransitie? 



Onderzoeksvragen

Succes- en faalfactoren 
• Welke doelen hebben de lokale energie initiatieven? 
• Hoe ver zijn de initiatieven in het behalen van de doelstellingen? 
• Wat waren succesvolle momenten voor het initiatief? 
• Welke factoren dragen bij aan het succes van het initiatief?
• Wat waren moeilijke momenten voor het initiatief?
• Wat hebben lokale initiatieven nodig om zich verder te ontwikkelen?
• Welke uitdagingen zien de lokale initiatieven voor de toekomst?
• Hoe ziet het verloop van het initiatief eruit?
• Op welke manier betrekken lokale initiatieven bewoners uit de omgeving bij het 

initiatief?



Onderzoeksvragen

Sociaal netwerk lokale energie initiatieven
• Hoe ziet het sociale netwerk eruit van de lokale energie initiatieven?
• Wie zijn de spelers in de lokale energietransitie in de provincie Groningen? 
• Welke organisaties zijn er bij de initiatieven betrokken? 

• Hoe verloopt het contact met deze organisaties?
• Wat verwachten lokale energie initiatieven van deze organisaties?

Regionale Energiestrategie (RES)
• Wat verwachten lokale energie initiatieven van de Regionale Energiestrategie 

(RES)?
• Welke rol zouden ze willen hebben binnen de RES?



Inhoud

Belangrijkste succes- en faalfactoren uit het onderzoek 
• Sociaal netwerk van lokale energie initiatieven
• Samenwerking met de gemeente
• Betrokkenheid van bewoners

RES
• Verwachtingen RES
• Rol van lokale energie initiatieven



Groningse Lokale Energie Initiatieven (LEI)

• Er zijn op dit moment ongeveer 71 lokale energie initiatieven in de provincie 
Groningen. 

• 40 initiatiefnemers hebben meegedaan aan dit onderzoek, 2 interviews gehouden 
met de Groninger Energiekoepel en 1 interview met Buurkracht.

• Gemiddelde duur van het interview was: 87 minuten.
• Werkvormen:

• 26 energiecoöperaties
• 8 werkgroepen
• 4 verenigingen
• 2 stichtingen



Impact van Groningse lokale energie initiatieven

• Er zijn de afgelopen jaren veel lokale energie initiatieven gestart.
• Ze worden geleid door enthousiaste en gedreven bewoners.

• Ten opzichte van de landelijke klimaatdoelstellingen is de impact van LEI nog 
beperkt.

• Meeste initiatieven ervaren succesvolle momenten, zoals het realiseren van een 
opwekproject, maar...

• … de meeste initiatieven ervaren ook veel moeilijke momenten die het realiseren 
van een project in de weg zitten. 



Hoe ziet het sociale netwerk eruit van de lokale 
energie initiatieven in Groningen? 



Sociaal Netwerk Analyse – Het hele netwerk



Sociaal Netwerk Analyse

• Er wordt veel ondersteuning gezocht en geboden via het sociale netwerk, vooral door 
de GrEK.

• Er wordt veel kennis gedeeld en gezocht binnen het sociale netwerk.

• Er zijn veel spelers in het energieveld.
• Onduidelijkheid informatievoorziening
• Onduidelijk profiel van de organisaties
• Overbelasting



Sociaal Netwerk Analyse – Initiatieven per gemeente



Hoe verloopt het contact met de gemeente? 



Gemeente

Contact en samenwerking met de gemeente
• Het contact is verschillend per initiatief en per gemeente.
• Het contact is afhankelijk van de betrokken ambtenaar bij het lokale initiatief. De 

initiatieven geven aan dat er veel verschillen zijn tussen de ambtenaren binnen een 
gemeente. 

“Succesvolle plannen hangen uiteindelijk aan 
mensen, als je iemand hebt die het omarmt, dan gaat 
het lukken. Heb je die niet, dan lukt het niet.”



Contact met de gemeente

Positief
• Het contact is constructief, communicatie is open, communicatie is snel (ze zijn 

bereikbaar). 
• Wanneer de lijntjes naar de gemeente kort zijn, maakt dat de samenwerking 

gemakkelijker. De gemeente is hierdoor sneller te bereiken. 

Negatief
• Het duurt lang voordat er een reactie komt van de gemeente. 
• Het is zoeken naar de juiste persoon binnen de gemeente die verantwoordelijk is 

voor het onderwerp. Geen vast contactpersoon. Veel wisselingen van personen.  



Ondersteuning van de gemeente

Positief
• Goede ondersteuning van een (vaste) ambtenaar. De ambtenaar is op de hoogte en 

er worden wederzijds ideeën uitgewisseld (de ambtenaar denkt mee). 
• Als het idee door iemand van de gemeente wordt ondersteund, is de kans groter dat 

het project door gaat. 
• Verstrekte subsidie door de gemeente.
• Het initiatief wordt gezien als een serieuze gesprekspartner. 



Ondersteuning van de gemeente

Behoefte
• De gemeente zou kunnen meedenken en meekijken naar oplossingen voor 

problemen waar LEI tegenaan lopen. 
• De gemeente zou een financiële bijdrage kunnen leveren en het proces kunnen 

faciliteren met bijvoorbeeld mankracht. 
• Een mogelijkheid om goedkoop geld te lenen, financiering voor: onderzoek, 

energieadvies, technische expertise, inhuren van professionals en voor publiciteit.



Beleid van de gemeente

Negatief
• Het beleid van de gemeente is belemmerend voor het initiatief: het blijft lang 

onduidelijk of een project door kan gaan of niet. 
• Er is te weinig contact tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente. 
• Sommige gemeenten hebben weinig belangstelling voor of kennis van lokale 

initiatieven. De gemeente geeft prioriteiten aan andere initiatieven of schiet ideeën 
af.



Beleid van de gemeente

Behoefte
• De lokale initiatieven willen graag samen met de gemeente de doelen van de 

gemeente behalen. 
• Een visie zou voor meer duidelijkheid zorgen en dan vooral de rol van LEI binnen 

deze visie. 
• De initiatieven zouden graag ruimte willen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen 

(beleid staat toe dat initiatieven zich ontwikkelen). 
• Daarnaast willen de initiatieven graag informatie over het beleid. 

• De gemeenten moeten zich meer verdiepen in de lokale energie beweging.



Herindeling van de gemeenten

Positief
• Vanwege de herindeling zijn er meer mensen werkzaam op het onderwerp 

duurzaamheid. 

Negatief
• De herindeling van de gemeenten heeft er voor gezorgd dat de afstand naar de 

gemeente groter is geworden. 
• Over de aankomende herindeling maken de LEI zich zorgen: op dit moment staan de 

projecten stil, omdat het afwachten is op het nieuwe beleid en de herindeling. 

Uitdaging
• Hoe gaat het nieuwe beleid van de nieuwe gemeente uitpakken? 



Op welke manier betrekken lokale initiatieven 
bewoners uit de omgeving bij het initiatief?



Betrokkenheid van bewoners

Succesfactor
• Deelname van bewoners uit de omgeving is een voorwaarde om een project te laten 

slagen.

Moeilijk moment
• Het aantal deelnemers valt erg tegen. Het is lastig om mensen uit de omgeving te 

betrekken bij het initiatief, zowel in het bestuur als bij georganiseerde acties van 
het initiatief. 

Uitdaging
• Hoe krijg je meer mensen uit de omgeving betrokken bij het lokale initiatief?
• Bestuur van het initiatief bestendig maken.



Betrokkenheid bewoners

Doelgroep
• De meeste initiatieven hebben als doelgroep: alle bewoners van een bepaalde 

dorp/wijk en eventueel aansluitende dorpen. 
• Andere doelgroepen waren:

• Bewoners met een lage SES.
• Bewoners die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen.
• Voorlopers op het gebied van de energietransitie.

• Het aantal betrokken bewoners verschilt per initiatief.
• Er wordt wisselend naar dit aantal gekeken.

• Tevreden met iedere bewoner die betrokken is bij het initiatief.
• Wanneer het aantal wordt vergeleken met het aantal huishoudens in de omgeving, dan valt het 

aantal tegen.

• Een groot deel van de doelgroep ‘alle bewoners’ wordt niet bereikt.



Betrokkenheid bewoners

Welke groepen worden niet bereikt?
• Een aantal initiatieven heeft geen duidelijk beeld van welke groepen niet bereikt 

worden door het initiatief. 
• Andere initiatiefnemers geven aan dat de volgende doelgroepen lastig te bereiken 

zijn:
• Huurders: de woningbouwcorporatie heeft een eigen duurzaamheidsprogramma.
• Jongere mensen: ze hebben andere prioriteiten.
• Oudere mensen: ‘het zal mijn tijd wel duren’.
• Mensen met een lager inkomen.



Wat verwachten lokale energie initiatieven van de 
Regionale Energiestrategie (RES)?

Welke rol zouden ze willen hebben binnen de RES?



Verwachtingen van de RES

Rol van de lokale overheid
• De initiatieven vinden het een taak van de lokale overheid om plannen en beleid te 

maken over de energietransitie. 
• Ze vinden het belangrijk dat de gemeente het uitvoert, omdat zij verantwoordelijk 

zijn voor de energietransitie. 
• Het is belangrijk dat er plannen worden gemaakt voor de energietransitie. 



Verwachtingen van de RES

Uitdagingen
• Een aantal initiatieven is wat terughoudend ten opzichte van de RES. Initiatieven 

zijn sceptisch of het wel gaat lukken om de plannen te realiseren. 
• Er kunnen wel plannen gemaakt worden, maar het is een uitdaging om bewoners 

mee te krijgen in de energietransitie. 
• De initiatieven vinden het belangrijk dat de provincie gaat profiteren van het 

opwekken van hernieuwbare energie. Ze vinden het goed dat de provincie ambitieus 
is, maar ze vinden het belangrijk dat de provincie er zelf van profiteert. 



RES: Rol van de lokale initiatieven

Beperkte rol 
Het merendeel van de initiatiefnemers vindt dat ze een beperkte rol hebben binnen het 
opstellen van de RES:
• De RES wordt gezien als een taak van de lokale overheid. 
• “We hebben te weinig invloed: de verhouding tussen wat wij als lokaal initiatief 

opwekken en wat er opgewekt moet worden ligt ver uit elkaar.” 
• Initiatiefnemers hebben te weinig tijd om mee te denken en willen graag dingen 

uitvoeren in plaats van meepraten.
• Initiatiefnemers vinden zich te oud om mee te praten; de plannen van de RES 

overstijgen hun levensverwachting. 



RES: Rol van de lokale initiatieven

Meedenken over de RES
• Een aantal initiatieven zou graag mee willen denken over het opstellen van de RES. 

Initiatieven vinden het belangrijk dat hun mening wordt meegenomen in de RES. 
• De GrEK wordt genoemd als aangewezen partij om zich te bemoeien met het opstellen 

van de RES.



RES: Rol van de lokale initiatieven

Rol van lokale initiatieven
Hoewel de lokale initiatieven hun rol in het opstellen van de RES beperkt vinden, 
hopen ze wel dat ze een rol krijgen in de uitvoering van de plannen:
• Lokale initiatieven hopen dat ze worden ondersteund en dat het mogelijk wordt 

gemaakt dat ze projecten kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld dat er een aantal plekken 
wordt toegewezen waar lokale initiatieven projecten mogen uitvoeren).

• Lokale initiatieven hopen dat ze een rol kunnen spelen in het 50% lokaal eigendom.
• Er is veel kennis en ervaring beschikbaar over de energietransitie en het opzetten 

van hernieuwbare opwekprojecten binnen de lokale initiatieven, hier kan de 
gemeente gebruik van maken. 



Conclusie

• Impact van lokale energie initiatieven is nog beperkt.
• Veel factoren zijn van invloed op de ontwikkeling van LEI. De belangrijkste 

succesfactoren zijn: 
• Het hebben en gebruiken van het sociale netwerk.
• Goede samenwerking met de gemeente.
• Betrokkenheid van bewoners bij het initiatief.

• Contextfactoren die ook belang zijn voor het succes van LEI:
• Netwerkcapaciteit 
• Versterkingsopgave

• De meeste LEI zouden graag een rol spelen bij het uitvoeren van de plannen van de 
RES.



Discussiepunten

- Versterken lokale initiatieven, o.a. aandacht voor:
- Ondersteunende partijen, evt. herstructureren /versterken netwerk
- Informatie 
- Overbelasting
- Opschaling (bv. versus behoud van lokale identiteit)
- Participatie

- Rol van LEI in de lokale energietransitie /implementatie RES



Discussiepunten

IEBB (Integrale Energietransitie Bestaande Bouw): wijkaanpakken

Van aardgas naar duurzame warmte: geïntegreerde energiescenario’s 
voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving

EnergySense e.a. (R-LINK, IANOS, Everyday Democracy i.o., …)

=> Hoe kom je tot een goed, geïntegreerd plan?

=> Hoe ontwikkel je een goed implementatieplan?

=> Hoe kun je participatie bevorderen?
=> Hoe ga je om met weerstand?
=> Hoe gaan we met elkaar om?



Discussiepunten

Hoe kom je tot een goed, 
geïntegreerd plan?

Promotie onderzoek K. Bouw

Figure 1. Radar charts indicating how well each reviewed model satisfies the evaluation criteria for local models in the 
built environment as defined in section 2.3 on a six-point scale.  



Discussiepunten

Hoe kom je tot een 
implementatieplan?

IEBB, e.a.



Discussiepunten

Hoe kom je tot een 
implementatieplan?

IEBB, e.a.

=> Wanneer communiceer je met bewoners?

=> Met welke bewoners communiceer je?

=> Wat is de rol van een LEI?

- Winst- versus verliesperspectief (mindsets)

- Voorlopers, early adopters, early majority, etc.

- Sociaal kapitaal

- Omgaan met weerstand

- Vertrouwen in verschillende organisaties

- Vertrouwen in elkaar

- (………..)



Discussiepunten

Hoe kom je tot een 
implementatieplan?

IEBB, e.a.

Participatie bevorderen
Omgaan met weerstand

Etc.

=> Wanneer communiceer je met bewoners?

=> Met welke bewoners communiceer je?

=> Wat is de rol van een LEI?

1) Stakeholder- & belangenanalyse
2) 1e run model op theoretische data
3) Wijk-/dorpsonderzoek & 2e run (evt. ICQ of iets 

vergelijkbaars)
4) Overleg stakeholders en bewoners



Discussiepunten

Participatie bevorderen
Omgaan met weerstand

Etc.

=> Wanneer communiceer je met bewoners?

=> Met welke bewoners communiceer je?

=> Wat is de rol van een LEI?



Discussiepunten

Representativiteit en betrokkenheid bewoners
• Sociaal netwerkanalyse voor initiatieven: Welke doelgroep wordt wel bereikt? 

Wordt iedereen uit die doelgroep bereikt? Welke doelgroepen zijn er in het dorp/de 
wijk te onderscheiden? Wie vertegenwoordigt deze groepen? 

• Sociaal netwerkanalyse voor gemeente: Wie vertegenwoordigen de LEI? 
Vertegenwoordigen ze iedereen? Wie vertegenwoordigen de bewoners die niet 
bereikt worden? 



Meer informatie

Eindrapport: https://research.hanze.nl/en/publications/groningse-lokale-
energietransitie-de-rol-van-lokale-energie-initi

Overzicht van de resultaten: https://research.hanze.nl/en/publications/lokale-
energie-initiatieven-en-ondersteunende-organisaties-in-gro

https://research.hanze.nl/en/publications/groningse-lokale-energietransitie-de-rol-van-lokale-energie-initi
https://research.hanze.nl/en/publications/lokale-energie-initiatieven-en-ondersteunende-organisaties-in-gro
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