
From: Steven Wayenberg <S.Wayenberg@eigenhuis.nl>
Sent: donderdag 18 maart 2021 13:00:07
To: Undisclosed recipients:;
Cc:
Subject: VEH - Betrek bewoners bij de RES

Geachte griffier, ik verzoek u vriendelijk om dit email-bericht onder de aandacht te brengen van de raadsleden in uw gemeente.
----
 
Geachte raadsleden,
Namens Vereniging Eigen Huis vraag ik graag uw aandacht voor het volgende.
 
De komende maanden moet u een beslissing nemen over de Regionale Energiestrategie (RES) versie 1.0. Uit onderzoek van VEH blijkt dat
slechts drie procent van de huiseigenaren inspraak hee� gehad bij het opstellen hiervan. Dit terwijl ruim 92% aangee� dat zij hierbij wel
betrokken hadden willen worden. Logisch, want in de RES 1.0 worden onder andere zoekloca�es aangewezen voor windmolens, zonnepaneel-
parken en boringen naar aardwarmte. Dat hee� grote gevolgen voor de leefomgeving. Volgens Vereniging Eigen Huis is het dan ook niet meer
dan logisch dat bewoners hierbij betrokken worden.
Vereniging Eigen Huis doet een beroep op u als raadslid om de RES-plannen zo concreet mogelijk te maken voor uw achterban en alsnog
goed bij hen te rade te gaan. Benut de interesse en bereidwilligheid van burgers bij de keuze van loca�es voor de opwek van duurzame
energie. Grootschalige verduurzaming kan alleen slagen als daar draagvlak voor is.
 
Actueel: 
Bekijk het nieuwsbericht en het gehele onderzoek op: h�ps://www.eigenhuis.nl
 
Met vriendelijke groet,
Vereniging Eigen Huis 
 
Steven Wayenberg
juridisch beleidsadviseur
 
Tel.: 06 51 41 56 40
Postadres: Postbus 735, 3800 AS Amersfoort
E-mail: s.wayenberg@eigenhuis.nl
Website: www.eigenhuis.nl 
 
 
 
 
 

 

Disclaimer: 
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of
verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Vereniging Eigen Huis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
enige schade, direct of indirect, die door deze e-mail is veroorzaakt. Dit geldt ook voor het gebruik of vertrouwen in websites van
derden, indien daar in deze e-mail naar wordt verwezen.
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