
 

 

Afzender: Regionale Energiestrategie Achterhoek   

                  

 

“Denk mee over de productie van duurzame energie in de Achterhoek op dinsdag 10 maart a.s. !”   

   

 

Beste mevrouw, meneer, 

 

 

Samen met u en andere belangrijke partijen willen we de lange termijn strategie voor het produceren van 

duurzame energie in de Achterhoek vormgeven. Daar krijgt ook uw organisatie vroeg of laat mee te 

maken, zowel direct als indirect. Pak daarom nu al de regie en denk mee! 

 

Ik nodig u daarom graag uit om uw ideeën en mening te delen tijdens een interactieve werkbijeenkomst 

op:  

 

Dinsdag 10 maart 2020 
Inloop: 12:30, start programma 13.00  

Afhankelijk van het definitieve programma is de bijeenkomst mogelijk korter. 
Locatie wordt nader bekend gemaakt 

 
Bij binnenkomst staat de koffie, thee en lunch voor u klaar. 

 

 

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de Regionale Energiestrategie (RES) 

Achterhoek waarvan onze regio op 1 juni a.s. een eerste conceptversie bij het Rijk moet indienen.  

 

Wat is de RES?  

De RES is een uitvoeringsinstrument waarmee het landelijke klimaatakkoord (juni 2019) nader wordt 

ingevuld voor de regio. Centraal staan hierbij de thema’s (duurzame) elektriciteit en warmte voor de 

gebouwde omgeving. De regio Achterhoek is een van de 30 regio’s in Nederland die een RES moet 

indienen. Samen zijn de regio's verantwoordelijk om in 2030 35 TerraWattuur aan schone energie op land 

op te wekken. 

 

In de RES wordt voor de langere termijn gaat bepaald hoe de regio Achterhoek in haar duurzame energie 

gaat voorzien. En daarmee ook hoe de Achterhoek er in de toekomst uit gaat zien. De tijdshorizon reikt tot 

ver na 2030. De strategie ‘gaat ergens over’. 

 

De RES is een product van en opgesteld door de acht Achterhoekse gemeenten, waterschap Rijn en IJssel, 

provincie Gelderland en netbeheerder Liander. Deze partijen werken nauw samen met veel stakeholders 

om een gedragen Regionale Energiestrategie tot stand te brengen. Bekijk hier een animatie met uitleg 

over de RES > https://youtu.be/D34pOkkQhis 

 

RES Achterhoek 

De Achterhoek heeft een gunstige uitgangspositie voor de RES. De eigen, al bestaande energie 

uitvoeringsagenda legt een stevige basis voor de ontwikkeling van een lange termijn energiestrategie. 

Het motto voor de opstelling van de RES is dan ook ‘Voortbouwen op’. Samenwerking was, is, en blijft de 

standaard. Daarom is uw inbreng ook zo van belang.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFqr5KnZ7FM&list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk
https://www.youtube.com/watch?v=ZFqr5KnZ7FM&list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk
https://youtu.be/D34pOkkQhis


 

 

 

Meer over de bijeenkomst 

Het wordt een interactieve sessie waar veel ruimte is voor uw inbreng. Voor de begeleiding van deze en 

volgende sessies is de bureaucombinatie HNS – Bugel-Hajema – Overmorgen ingeschakeld. In deze sessies 

worden ruimtelijke analysis verricht om de mogelijkheden van duurzame energie te onderzoeken. De 

aandacht gaat hierbij ook uit naar kansen om de productie van duurzame energie te koppelen aan andere 

gebiedsvraagstukken om zo te zoeken naar integrale aanpakken.  

 

Het definitieve programma van de bijeenkomst volgt na uw aanmelding. Aanmelden kan via 

jeroen.hut@bendergroep.nl. Kent u andere belangrijke partijen voor wie deze bijeenkomst ook interessant 

is? Stuur deze uitnodiging dan gerust door naar het voorgaande e-mailadres. Bent u niet in gelegenheid 

om te komen, maar wilt u wel op de hoogte gehouden worden? Meld u dan ook voor de nieuwsbrief via 

deze link >> https://forms.gle/vZ6BZeYeRq8ds5bf9 

 

U kunt ons ondertussen altijd bereiken voor vragen of opmerkingen via het e-mailadres F.Duenk@8rhk.nl 

of te bellen naar +31 (0)6 39 19 57 08. 

 

 

Ik hoop u op dinsdag 10 maart te ontmoeten. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Frank Duenk 

Programmaleider Regionale energiestrategie Achterhoek 
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Bijlagen: 
● Lijst van betrokken gemeenten RES regio Achterhoek 
● Lijst van genodigden 

 

Lijst van betrokken gemeenten RES regio Achterhoek 

Aalten 

Berkelland 

Bronkhorst 

Doetinchem 

Montferland 

Oost Gelre 

Oude IJsselstreek 

Winterswijk 

 

Lijst van genodigden 

 

AGEM 

Liander 

Energiecoöperatie Zonneklaar Doetinchem 

Energiecoöperatie Duurzaam Doetinchem 

Energiecoöperatie Berkelland Energie 

Windcoöperatie Berkelland 

Energiecoöperatie Groenkracht Groenlo 

Energiecoöperatie Bredevoort 

Energiecoöperatie Zonkracht Hummelo 

Energiecoöperatie Energiek Vorden 

Energiecoöperatie Zonnig Zieuwent 

Energiecoöperatie De Groene Draad 

Energieke buurtschappen 

Energiecoöperatie Duurzaam Beltrum 

Energiecoöperatie Mariënvelde Straalt 

Energiecoöperatie Montferland Energieneutraal 

Energiecoöperatie Vragender Duurzaam 

Energielokketten (uitwerken)  

Energietafel Winterswijk 

CLM Energiek Megchelen  

Stichting Biomassa 

 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 

Gelders genootschap 

Geldersch Landschap en Kastelen 

Historische Vereniging Deutekom 

Heerlijckheid Slangenburgh 

Plattelandsraad Oudeijsselstreek 

Landschapsbeheer Gelderland  

Achterhoek Recreatie  

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 

HOEduurzaam 

 

Natuurmonumenten 

Gelderse Natuur en Milieufederatie 

Buur maakt natuur / IVN 



 

Bomenstichting 

KNNV Doetichem 

KNNV Oost achterhoek 

Staatsbosbeheer 

Waterschap Rijn en IJssel 

IVN afdeling Oost Achterhoek 

Stichting Marke Vragenderveen 

Stichting Mooi Groenlo 

Groen Goed 

IVN Oude IJsselstreek, Regiowerkgroep de Graafschap 

IVN Oude IJsselstreek, Regiowerkgroep Montferland 

IVN Oude IJsselstreek, Regiowerkgroep De Liemers 

IVN Oude IJsselstreek, Regiowerkgroep Strang & Iessel 

Stichting Waterstroom 

 

SIKA 

IG&D 

Industriekring Berkelland 

Stichting Achterhoek Toerisme 

IKGL 

 

regisseur Mobiliteit (Achterhoek Ambassadeurs) 

Fietsersbond 

 

LTO Noord Regio Oost 

LTO West Achterhoek 

Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt 

Plattelands Jongeren Gelderland 

Vereniging Archaïsch landschap achterhoek 

 

Gemeente Aalten 

Gemeente Berkelland 

Gemeente Bronkhorst 

Gemeente Doetinchem 

Gemeente Montferland 

Gemeente Oost Gelre 

Gemeente Oude IJsselstreek 

Gemeente Winterswijk 

 


