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Welkom

Hier is ie dan, de eerste 
nieuwsbrief van het Burgeri-
nitiatief Energie in Oude IJs-
selstreek. Het doel van het 
Burgerinitiatief is om burgers 
te betrekken bij de energie-
transitie. Door het gebruik van 
fossiele brandstof verandert 
het klimaat, we moeten de 
opwarming van de aarde be-
perken en stoppen met olie en 
gas. De transitie betekent dat 
we van gas en olie naar zon, 
water en wind gaan.

Het idee is, dat wij als inwo-
ners van de gemeente alle-
maal kunnen bijdragen aan 
het opwekken van schone 
energie. Laten we beginnen 
met het opruimen van de rom-
mel die we zelf achterlaten. 
Er zijn al zo’n 650 lokale ener-
giecoöperaties en burgerini-
tiatieven in Nederland. Deze 
transitie wacht niet op een 
daadkrachtige, eensgezinde 
overheid, deze transitie slaagt 
omdat overal in Nederland 
initiatieven worden genomen 
door burgers. 

Het Burgerinitiatief is geen voor-
stander van grote zonnevelden 
in weilanden of megawind-
molens in woonwijken. Zon-
nepanelen horen op daken of 
braakliggende grond en wind-
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Wie zijn wij?

Het idee is, dat wij als inwoners van de gemeente 
allemaal kunnen bijdragen aan het opwekken van 
schone energie.

Wij willen naar fossielvrije 
energie, voor onszelf en onze 
kinderen. Laten we met z’n 
allen watt doen en laten we 
anderen inspireren om ook 
watt te doen. Want als we 
allemaal watt doen, wekken 
wij in 2030 net zoveel elektri-
citeit op, als we met z’n allen 
verbruiken.

Watt doe jij? Sluit je vandaag 
nog aan bij het Burgerinitiatief 
Energie in Oude IJsselstreek.
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molens zouden mensen niet uit hun slaap moeten houden. We kunnen dat zoveel mogelijk 
voorkomen door zelf aan de slag te gaan en zelf met ideeën en initiatieven te komen. 

Er is inmiddels al ontzettend veel gebeurd, daarover willen we jullie informeren met deze 
nieuwsbrief. Ik wil alle vrijwilligers enorm bedanken voor de stappen die zijn gezet, voor 
jullie energie en jullie inzet! 

       Rob Schuurman

Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek
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Het Burgerinitiatief heeft een plan geschreven om zoveel mo-
gelijk inwoners te betrekken bij de energietransitie door be-
grijpelijk uit te leggen wat er moet gebeuren, iedereen aan te 
zetten tot actie en door het oprichten van een lokale energie-
coöperatie. In 2030 moeten we 185 GWh schone energie op-
wekken.

In September is er een vervolgafspraak met de gemeente. Een 
belangrijk onderwerp is nu; hoe gaan we verder met de twee-
de tranche zonnevelden. We willen geen mega zonnevelden 
in weilanden maar de uitdaging om in 2030 energie neutraal 
te zijn blijft overeind. Er zijn een aantal mogelijke scenario’s te 
bedenken; 

* Laten we in gesprek gaan met de woonkernen en betrek 
de dorpen (en stad) zelf bij de opgave. Laten we samen 
met de inwoners bepalen waar we, kleinschalige

De afgelopen maanden is er een startnotitie geschreven in sa-
menwerking met gemeenteambtenaren. Het Burgerinitiatief 
wordt nu erkend door de gemeenteraad, we zijn klankbord bij 
nieuwe projecten en kunnen zelf met initiatieven komen. De 
samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek verloopt 
prettig en professioneel. 

Iedereen kan wat doen, ook als je weinig tijd 
hebt. Hier volgt een opsomming;

* Je kunt deze nieuwsbrief door-
sturen naar vrienden, bekenden en 
familieleden die zich aan kunnen 
melden voor deze nieuwsbrief, door 
een email te sturen naar;
info@burgerinitiatief-eoij.nl

* Je kunt je aanmelden als ambas-
sadeur van het Burgerinitiatief in 
jouw buurt. We schakelen je dan in 
om jouw buurt te activeren bij een 
campagne. 

* Je kunt je aanmelden voor 1 van 
de genoemde teams. We stellen dan 
wel eisen aan je kennis, ervaring 
en de hoeveelheid tijd die je kunt 
besteden. 

Waar staat het
Burgerinitiatief nu?

Wij vinden dat zonnepanelen op daken moeten.Welkoop 
Silvolde deelt deze mening en heeft er onlangs 220 op hun 
dak geplaatst.
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* De zonneladder zou toegepast kunnen worden 
door met Silo’s te werken; aantal ha op industriële 
grond, aantal ha langs de weg en maximaal aantal 
hectare in weiland. 

 We horen graag jullie input.

 Mail ons; info@burgerinitiatief-eoij.nl

De teams

Het Burgerinitiatief heeft 4 teams opgericht;
- Communicatieteam
- Innovatieteam
- Energiecoöperatie-team
- Energie-Festivalteam

Het Communicatieteam zal ervoor zorgen dat er iedere 3 
weken een nieuwsbrief uitgaat naar geïnteresseerden, ze
onderhoudt een website en er komt een community-platform. Via 
socialmedia gaan we initiatieven van gewone burgers promoten. 

Het communicatieteam communiceert onder het motto; Doe 
Gewoon Watt!. Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek is 
te ingewikkeld voor mainstream communicatie. Door vanaf 
september actief te communiceren hopen we meer bekend-
heid en betrokkenheid te genereren.

Het Burgerinitiatief heeft 4 teams opgericht

projecten kunnen opleveren. Geef dat project bijvoor-
beeld 2 jaar, als dat niet lukt kan alsnog naar aanbeste-
ding van weilanden gekeken worden.
* In een eventuele nieuwe aanbesteding zou de ge-
meente veel strenger kunnen zijn in de inpassing in het 
landschap en het betrekken van de bewoners,

Slechts 9 % van de daken in onze gemeente heeft zonnepanelen. 
Deze foto van Silvolde toont dat er ruimte genoeg is.

Het Innovatieteam gaat opzoek naar bestaande innova-
ties en naar mensen die nieuwe ideeën hebben. We kun-
nen ze helpen met die ideeën, we kunnen proefopstellin-
gen maken en we kunnen bemiddelen in de financiering. 
Het team wil ook bestaande innovaties kenbaar maken 
aan een groter publiek. 

Het Energiecoöperatieteam richt een coöperatie op. 
Binnen deze coöperatie worden projecten gestart, met 
name zon op grote daken maar in de toekomst wellicht 
ook water en wind projecten. Van de gemeente hebben 
we al enkele daken toebedeeld gekregen. Het rendement 
van deze initiatieven kan weer geïnvesteerd worden in 
andere initiatieven. 

Foto: Visser Media Support

Doe gewoon watt! | Burgerinitiatief Energie in Oude IJsselstreek

Vervolg van pagina 2

mailto:info%40burgerinitiatief-eoij.nl%20?subject=


Onze gemeente ondersteunt het initiatief en plaatste recent ook 
100 hoog rendementspanelen op een deel van het DRU complex.

Foto: EVO Energie Doetinchem

We moeten de komende tijd vooral meer bekendheid 
krijgen, in september gaat onze website live en ons 
community-platform. We zullen de uitdaging helder 
moeten maken; er is zo’n 185 GWh elektriciteit nodig in 
2030 om onze gemeente energie neutraal te Krijgen.

Wat betekent dat? 
Het energiecoöperatieteam zal de coöperatie oprich-
ten, dat is veel werk. Gelukkig hebben we een aantal 
zeer deskundige vrijwilligers aan ons weten te binden. 
Het Energie Festival team bereidt intussen het festival 
in de DRU voor. 

In September hebben we een vervolgvergadering 
met de Gemeente, we zullen jullie zeker op de hoogte 
brengen van hetgeen daar besproken is.  

Welke vervolgstappen?

Door zelf een coöperatie op te richten gaan 
rendementen en subsidies van projecten 
naar onze gemeenschap en niet naar buiten-
landse investeerders. 

Het Energie-Festivalteam organiseert begin 
februari 2023 (waarschijnlijk 2 en 3 februari) een 
festival in de DRU. We leggen uit wat ‘energie 
neutraal’ betekent voor de Gemeente Oude 
IJsselstreek, hoe we dat kunnen bereiken en 
welke nieuwe innovaties er zijn. Het belooft 
een spraakmakend festival te worden met 
bekende sprekers, onderdelen waarin het 
hele gezin spelenderwijs betrokken wordt 
en vraagpodia waar je deskundigen kunt 
uithoren over deze transitie. 

Energie Festival februari 2023
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