Klimaattoppers 2017 geven duidelijke richtlijnen
Energietransitie in de regio
Op 27 september jl. hebben meer dan 120 vertegenwoordigers van gemeenten, politiek, energiecoöperaties
en andere maatschappelijke organisaties zich in Beesel gebogen over de aanpak van de energietransitie in
Noord en Midden Limburg voor de komende jaren. Dit aan de hand van zo’n 18 workshops op het gebied van
energieopwekking en -besparing. De uitkomsten geven reden tot nadenken. Vooral hoe we een en ander in
deze duurzame regio willen organiseren. Want dat we moeten aanpakken, daar is iedereen het mee eens.
En dat we dat doen ‘van onderop’ vergroot alleen maar het draagvlak voor de toekomst. Resultaten en acties
moeten ‘lokaal verankerd’ worden, is een van de items. Willen we echt vaart zetten achter een duurzame
toekomst dan is de politiek nu aan zet om voor de komende vier jaar de wissels te verzetten. Deelnemers
aan Klimaattoppers 2017 geven de volgende voorzetten:
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Gemeenten moeten de regierol op zich nemen en daarbij nauw samenwerken met de andere gemeenten in
het gebied. Een Regionale Energie Alliantie heeft haar nut meer dan bewezen en moet derhalve worden
voortgezet.
Er moet een consistente lange termijnvisie in de regio komen die voor alle gemeenten uitvoerbaar is naar
gelang hun vermogen.
Energiecoöperaties en lokale initiatieven zijn een belangrijk instrument om inwoners te stimuleren en te
activeren om maatregelen te treffen. Ook als het gaat om aardgasvrij te worden. De samenwerking met
gemeenten is hierbij cruciaal. Facilitering vanuit gemeenten is vereist.
Door samenwerking moet regionaal een versnelling worden teweeggebracht. Niet door praten maar door
gerichte acties.
Werk als gemeente aan bewustwording van inwoners in samenwerking met bedrijven, energiecoöperaties en
lokale initiatieven. Laat de coöperaties informatieavonden verzorgen, maar nodig inwoners zelf expliciet uit.
Creëer samen of per gemeente een revolverend fonds waaruit energiecoöperaties en initiatiefnemers uit
kunnen putten om de energietransitie te versnellen, voor treffen van maatregelen voor mensen met minder
draagkracht, collectieve besparingsacties op te zetten.
Maak werk van energiebesparing bij bedrijven en kijk bij bedrijfsvestiging welke duurzame maatregelen nodig
zijn om toekomstig energieneutraal te opereren.
Durf bij nieuwbouwprojecten een stap verder te gaan dan strikt noodzakelijk.
Leer van elkaar op lokaal en regionaal niveau. Hou kennissessies. Maak dit structureel.

College- en raadsleden (zittend en aankomend), pak de handschoen op en veranker bovenstaande
voorzetten in jullie verkiezingsprogramma’s. Klimaattoppers anderszins actief, ga door en veel duurzame
energie toegewenst.
Ga naar https://www.youtube.com/watch?v=myQvUAdr7oo voor een video impressie van Klimaattoppers
2017.
Namens alle Klimaattoppers,
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