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De kernleden van dit initia-
tief hebben alle aangesloten 
comités en belangenvereni-
gingen uitgelegd wat ze tot 
nu toe gedaan hebben en 
willen graag van hen ant-
woorden krijgen op onder-
staande vragen. 

Ons doel is om in 2030 net 
zoveel energie duurzaam op 
te wekken als we verbruiken. 
Het gaat dan over elektrici-
teit. In totaal verbruiken we 
in 2030, in onze gemeente, 
ongeveer 185 GWh/jaar. We 
zijn op de goede weg, want 
een groot deel wordt al duur-
zaam opgewekt. We moeten 
nog 75 GWh/jaar.

Dat kunnen we bereiken 
door zowel te besparen als 
elektriciteit op te wekken. 

1. Energie besparen
Het Burgerinitiatief heeft een 
slogan; DoeGewoonWatt. 
Iedere inwoner kan energie 
besparen en het Burgerini-
tiatief geeft tips om dat te 
doen. 

Een paar dagen gele-
den is er een online bij-
eenkomst geweest van 
het Burgerinitiatief Ener-
gie in Oude IJsselstreek.

Oproep aan 
alle comités 
en belangen-
verenigingen

Ons doel is om in 2030 net zoveel energie duur-
zaam op te wekken als we verbruiken.

Wij willen naar fossielvrije ener-
gie, voor onszelf en onze kinde-
ren. Laten we met z’n allen watt 
doen. Want als we allemaal 
watt doen, wekken wij in 2030 
net zoveel elektriciteit op, als 
we met z’n allen verbruiken.

Sluit je kosteloos aan bij het 
Burgerinitiatief Energie in 
Oude IJsselstreek.
Stuur een mail naar: 
info@burgerinitiatief-eoij.nl, je 
krijgt dan 1 maal per 3 weken 
de nieuwsbrief toegestuurd.
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Het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak, wordt gezien als elektriciteit 
besparen. Als je thuis zonnepanelen plaatst verbruik je immers minder elektriciteit 
van het net. 

Vraag 1. Willen jullie als comité of belangenvereniging ons helpen met de
verspreiding van de filmpjes? En willen jullie ons helpen om mensen uit te
nodigen op het Energie Festival? We verspreiden vanaf begin november
de uitnodiging.
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2. Zonnepanelen en kleine windmolens bij bedrijven en 
overheidsgebouwen

Als we alle woningen in de gemeente zouden voorzien van 8 
tot 10 panelen dan zou dat ongeveer 40 GWh/jaar opleveren. 
Maar de schatting is eerder dat slechts 15% van de huizen nu 
panelen heeft.  

Het Burgerinitiatief is daarom een eigen energiecoöperatie 
aan het opzetten. Dat is een energiebedrijf voor en door onze 
inwoners, gericht op het zelf opwekken van energie. Door par-
ticipatie van inwoners van onze gemeente en wat subsidies 
kunnen we bijvoorbeeld zonnepanelen op grotere daken te 
leggen van de DRU-bedrijven, overheidsgebouwen of scho-
len.  Het geld dat we daarmee verdienen kan de coöperatie 
vervolgens weer gebruiken voor andere energieprojecten. 

Vraag 2. Zou u, samen met ons, actief opzoek willen gaan 
naar gebouweigenaren en bedrijven die hun daken of ter-
rein beschikbaar willen stellen aan de coöperatie? De coö-
peratie zou er dan een energieproject van kunnen maken. 

3. Zonnevelden en windmolens

Zelfs als we elektriciteit besparen, kleine en grote daken vol-
leggen of kleine windmolens plaatsen dan komen we nog niet 
aan de benodigde 75 GWh/jaar. Daar komt nog eens bij dat 
we de komende jaren steeds meer energie nodig hebben voor 
warmtepompen, elektrische auto’s en airco’s. Daarom zullen 
we ook nog een aantal extra dingen moeten doen.

De gemeente wil dit doen door commerciële partijen uit te no-
digen om met voorstellen voor een grootschalig zonnepark te 
komen. Dan komen er in onze gemeente grote zonnevelden 

Yes, we hebben onze eerste vlog! Martijn 
Bruines gaat door de Achterhoek, op zoek 
naar mensen die gewoon watt doen. 

In de eerste aflevering gaat hij op bezoek bij 
Marleen, ze heeft samen met haar man het 
huis duurzamer gemaakt. 

- Instagram/doegewoonwatt
- Facebook/doegewoonwatt
- Youtube DoeGewoonWatt

Oproep aan alle comités 
en belangenverenigingen

Er zijn nog talloze daken geschikt voor het plaatsen van
zonnepanelen.
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Energie Festival
4 februari 2023

op weilanden en mooi natuurgebied. Veelal dichtbij een transformator huisje, want dat levert het meeste geld op. Geld dat 
beperkt terug vloeit naar de direct omwonenden van een dergelijk zonneveld.

Het Burgerinitiatief is hiervan geen voorstander. Wij stellen voor om boeren, burgers, bedrijven in dorpen samen te brengen, 
en vervolgens te kijken of er in het betreffende dorp kleinere projecten opgestart kunnen worden. Projecten met draagvlak 
en met participatie van de direct omwonenden. Je kunt dan denken aan een zonneveld van maximaal 2 ha. of een kleinere 
windmolen bij bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf.  Er moet dan een procedure komen waarin het Burgerinitiatief als klank-
bord wordt ingezet voor de bewoners en de gemeente. De gemeente blijft uiteraard verantwoordelijk voor het beleid en de 
uitvoering daarvan.

Vraag 3. Is jullie comité of belangenvereniging ook van mening dat het beter is om projecten te realiseren met draag-
vlak? Kunnen we er dan op rekenen dat jullie comité, de belangenvereniging samenwerkt met de kernleden van het 
Burgerinitiatief om mensen te stimuleren met voorstellen te komen? We kunnen daarvoor bijvoorbeeld een dorpsbij-
eenkomst organiseren.

Wie zijn er allemaal aangesloten bij het Burgerinitiatief? Comité leefbaarheid Megchelen, actiecomité Kersendijk Westendorp, 
Sinderens Belang, comité zonneveld Broerdijk Gendringen Varsseveldsbelang, Silvolds Belang, comité voor dialoog, tegen opge-
legde zonneparken (Silvolde), Vereniging Leefbaarheid Netterden, comité tegen zonneveld Eikelenboomseweg, Buurtschap Warm, 
comité zonneweilanden (Varsseveld), belangenvereniging Bontebrug, actiecomité Krommestraat Westendorp, comité Bontebrug, 
Behoud buurtschap Heuven, Werkgroep Bescherm de Ettense Buurtschappen, comité dorpsbelangen Etten, comité behoud land-
schappelijk karakter IJsselhunten, comité Bontebrug-Kroezenhoek, Belangenvereniging Breedenbroek-Voorst, Terborgsbelang

Het Burgerinitiatief is geen voorstander van grote zonnevelden in 
weilanden of megawindmolens in woonwijken.
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Zet hem in je agenda, 4 februari 2023. Want DoeGewoonWatt 
gaat een Energie Festival organiseren op het DRU Industrie-
terrein. Tijdens dit festival geven we praktische tips om ener-
gie te besparen, energie op te wekken en er zijn leuke dingen. 
Er komt een escaperoom, een waterstof auto en het festival 
wordt geopend door niemand minder dan Reinier van de 
Berg (weerman RTL 4). Het belooft een leuk festival te worden 
voor het hele gezin.


