
ONZE UITDAGING

Denken in het groot
Om de landelijke doelstellingen te halen, wordt dus vanuit het rijk 

gekeken naar de regio’s en gemeenten. Dáár moet het immers 

uiteindelijk gebeuren. Maar zelfs al zouden we alle daken in de 

gemeente volleggen met zonnepanelen, dan nog wekken we maar 

11% van onze energie behoefte op. Daarom denken we in het groot, 

bijvoorbeeld in zonneparken. Maar waar passen deze in onze 

gemeente? Hoe doen we dit duurzaam en zonder de leefbaarheid 

teniet te doen? We gaan graag met u in gesprek om deze vragen 

te kunnen beantwoorden. 

Word VIP! 
Wij hebben uw hulp nodig! Daarom richten we 

binnenkort het Voorster Ideeën Panel (VIP) op. Zo 

kunnen we echt samen met de inwoners van de 

gemeente nadenken over wat nu het beste werkt, 

zodat er uiteindelijk een echt Voorster plan komt 

waar we allemaal achter kunnen staan. Wilt u 

meedoen en op de hoogte gehouden worden van de 

meedenksessies? Meld u dan aan via VIP@voorst.nl    

Icesave, Obama en Castro
We schrijven het jaar 2008: de IJslandse 

bank Icesave ging failliet, waardoor 

duizenden Nederlanders ineens naar hun 

spaargeld konden fluiten. Barack Obama 

werd gekozen tot president van Amerika en 

in Cuba droeg Fidel Castro na 49 jaar het 

stokje over aan zijn broer. Het ligt allemaal 

nog vers in het geheugen, maar toch is het 

al 11 jaar geleden gebeurd. Zo snel gaat 

de tijd! Daarom moeten we nu al actie 

ondernemen, zodat we in 2030 klaar  zijn.

U heeft het vast wel gehoord: het landelijke 

klimaatakkoord is een feit. Dat heeft ook gevolgen 

voor onze gemeente. We staan namelijk voor een 

flinke uitdaging: als onderdeel van de Cleantech regio 

moeten we een bepaalde hoeveelheid energie gaan 

opwekken. We hebben onszelf zelfs als doel gesteld om 

in 2030 compleet energieneutraal te zijn. Dit betekent 

dat wij evenveel duurzame energie opwekken als dat 

we verbruiken. Een hele opgave, want het  huidige 

energieverbruik binnen onze gemeente is flink en leunt 

sterk op fossiele brandstoffen. En 2030 lijkt misschien 

ver weg, maar het is al dichterbij dan u denkt!

Benzine, diesel, LPG
Om energieneutraal te zijn 

in 2030, moeten we  af van 

die brandstofslurpende 

auto’s. Niet onze industrie, 

maar het verkeer is de 

grootste boosdoener in 

energieverbruik. Meer dan 

de helft van onze jaarlijkse 

behoefte aan energie is in de 

vorm van diesel, benzine of 

lpg. En dit is nog zonder het 

energiegebruik van vliegveld 

Teuge! Zelfs als u zelf geen 

auto heeft, draagt u toch 

bij aan deze energievraag. 

Want ook het vervoer van 

goederen telt mee, zelfs  de 

pizzabezorger. Hiernaast is 

onze energievraag vooral in 

de vorm van gas.

Voorst gaat voor duurzaam: energieneutraal in 2030
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Word VIP! 
Wij hebben uw hulp nodig! Daarom richten we 

binnenkort het Voorster Ideeën Panel (VIP) op. Zo 

kunnen we echt samen met de inwoners van de 

gemeente nadenken over wat nu het beste werkt, 

zodat er uiteindelijk een echt Voorster plan komt 

waar we allemaal achter staan. Doet u mee? Meld u 

dan aan via VIP@voorst.nl    

De stap van een landelijk akkoord naar een gemeentelijk beleid 

lijkt misschien wat groot. En dat klopt. Er zit nog een regionaal 

plan tussen, de Regionale Energie Strategie (RES). Dat werkt 

als volgt: om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk 

aan alle regio’s gevraagd om aan te geven, hoeveel energie er 

kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. 

Hier kan het rijk dan mee akkoord gaan, of ze verplichten ons 

met een hoger bod te komen (dat we dus meer energie moeten 

opwekken). We bundelen onze krachten met de provincie, 

waterschappen, netbeheerders en gemeenten uit de regio. Samen 

bepalen we een bod dat voor ons haalbaar is.

Waar gaat het over?
Zo’n regionaal plan richt 

zich dus op het halen van 

energiedoelstellingen. 

Praktisch gezien gaat het om 

doelstellingen die te maken 

hebben met het opwekken van 

schone energie. Het besparen 

van energie wordt via andere 

wegen aangevlogen. Om 

energieneutraal te zijn in 2030 

moeten we dus zelf meer schone 

energie gaan opwekken. Hoe 

kunnen we dat het best doen 

binnen onze gemeente? Welke 

beperkingen, maar vooral ook 

kansen liggen er? Om deze 

vragen te kunnen beantwoorden, 

hebben we uw hulp nodig. Denk 

mee en word VIP! 

Voorst gaat voor duurzaam: energieneutraal in 2030

Vorige week las u hier over hoe het landelijke 

klimaatakkoord ook invloed heeft op onze gemeente, 

en zag u onze oproep voor het Voorster Ideeën 

Panel (VIP – zie kader). Want als we in 2030 volledig 

energieneutraal willen zijn, dan hebben we alle 

hulp hard nodig. Daarom richten we binnenkort een 

denktank op met inwoners uit alle dorpskernen. Samen 

redden we het wel!

Deze samenwerking is ontzettend 

belangrijk. Wij kunnen namelijk wel 

ons best doen om onze eigen Voorster 

doelen te halen, maar als wij de enigen 

zijn dan zet het nog geen zoden aan 

de dijk. Bovendien kunnen we niet 

alles alleen bepalen. Daarom komt er 

een regionaal plan. We hebben met 

elkaar afgesproken dat dit plan binnen 

een half jaar na ondertekening van het 

klimaatakkoord af moet zijn. 

Samen staan we sterker



WAT MOETEN 
WE IN VOORST 
DOEN?

Zelf energie besparen
Hoe meer energie we besparen, hoe minder we 

verbruiken. En hoe minder we dus weer hoeven op 

te wekken! Waarschijnlijk valt er ook bij u thuis flink 

energie te besparen. Bijvoorbeeld door uw huis 

beter te isoleren, door energiezuinigere apparaten of 

verlichting te gebruiken of door iets vaker de fiets te 

nemen. Of stap over op een elektrische auto! Er zijn 

verschillende kortingsregelingen en subsidies voor 

huiseigenaren beschikbaar.

Voorst gaat voor duurzaam: energieneutraal in 2030

In de voorgaande weken las u hier over het klimaat akkoord, en 

wat dit voor invloed heeft op onze gemeente. We vertelden u 

over de Regionale Energie Strategie, het bod dat de Cleantech 

regio bij het rijk neerlegt met de hoeveelheid energie die 

wij kunnen opwekken. En u las dat we als gemeente Voorst 

in 2030 energieneutraal willen zijn en dus evenveel energie 

opwekken als we verbruiken. Maar hoe gaan we dit doen? 

Zelf energie opwekken
Naast dit soort grootschalige projecten, kunnen ook 

huiseigenaren hun steentje bijdragen. Zelf energie opwekken 

is op verschillende manieren mogelijk. De techniek van 

zonnepanelen bijvoorbeeld, wordt steeds beter waardoor ze ook 

nuttig zijn als uw dak niet op het zuiden ligt. En warmtepompen 

zijn steeds efficiënter en stiller, en kunnen bovendien ook juist 

voor verkoeling zorgen. Handig én besparend.

Meer tips over 
energiebesparing en 
energie opwekken: 
regionaalenergieloket.nl/
voorst

Muur-
isolatieVoorster Energie 

Strategie
De gemeenteraad heeft besloten 

dat hier een goed, lokaal plan 

voor moet komen: de Voorster 

Energie Strategie. In dit plan 

moet duidelijk worden hoe wij in 

2030 grootschalig energie gaan 

opwekken. Want inwoners alleen 

kunnen niet genoeg energie 

opwekken om in onze gemeente 

aan de vraag te voldoen. 

Al leggen we alle daken vol 

zonnepanelen, dan nog wekken 

we maar 11% van de totale 

energiebehoefte op. Daarom 

moeten we groter denken. 

Waar kunnen bijvoorbeeld 

zonneparken komen? Gaan 

we voor veel kleine parken of 

enkele grote? Is er ruimte voor 

windturbines, en hoeveel dan? 

Wat voor andere opties hebben 

we, en hoeveel levert het op? 

Hier willen we het graag met u 

over hebben. 

Zelf energie besparen
Hoe meer energie we besparen, hoe minder we 

verbruiken. En hoe minder we dus weer hoeven op 

te wekken! Waarschijnlijk valt er ook bij u thuis flink 

energie te besparen. Bijvoorbeeld door uw huis 

beter te isoleren, door energiezuinigere apparaten of 

verlichting te gebruiken of door iets vaker de fiets te 

nemen. Of stap over op een elektrische auto! Er zijn 

verschillende kortingsregelingen en subsidies voor 

huiseigenaren beschikbaar.

De gemeenteraad heeft besloten 

moet duidelijk worden hoe wij in 

2030 grootschalig energie gaan 

opwekken. Want inwoners alleen 

opwekken om in onze gemeente 

Warmtepomp

Word VIP! 
Wij hebben uw hulp nodig! Daarom richten we 

binnenkort het Voorster Ideeën Panel (VIP) op. Zo 

kunnen we echt samen met de inwoners van de 

gemeente nadenken over wat nu het beste werkt, 

zodat er uiteindelijk een echt Voorster plan komt 

waar we allemaal achter staan. Doet u mee? Meld u 

dan aan via VIP@voorst.nl    



Voorster Ideeën 
Panel

De gemeente Voorst 

hoopt dat zoveel 

mogelijk inwoners 

meedenken. Een 

aantal inwoners heeft 

zich aangemeld als 

kerngroep, het Voorster 

Ideeën Panel (VIP). 

Zij helpen bij het 

voorbereiden van het 

proces en helpen mee 

met de vormgeving van 

de strategie. Daarnaast 

vragen we alle inwoners 

om hun input te geven.

Woensdag 16 oktober 
organiseert de gemeente 
Voorst de eerste bijeenkomst 
voor de Voorster Energie 
Strategie. Deze avond ligt de 
focus op de energieopgave, 
de landelijke en regionale 
ontwikkelingen en enkele 
uitgangspunten voor 
grootschalige energie. 
Met deze basiskennis gaan 
we in de daaropvolgende 
bijeenkomsten aan de slag 
om een goede Voorster 
Energie Strategie te maken. 

“ We kunnen het 
gevoel van weer-
stand ombuigen als 
we laten zien wat het 
oplevert.” 
— Peter (VIP) uit Voorst

“ Energie door de 
tijd, van hakhout-
bosje naar hoog-
spanningsmast 
naar zonneveld.” 
— Toon (VIP) uit Twello

“ Gooi alle mogelijkheden open.” 
— Jaap (VIP) uit Twello

Hoe zit het precies?
Deze zomer publiceerden wij drie artikelen in deze krant 

over de Voorster Energie Strategie. Vanuit het landelijke 

klimaatakkoord, is aan alle regio’s gevraagd om een 

Regionale Energie Strategie te maken. Hierin staat hoeveel 

duurzame energie wij kunnen opwekken in de regio. De zeven 

gemeenten in de Cleantech Regio zijn samen met de provincie, 

waterschappen en netbeheerders hard aan het werk om een 

Regionale Energie Strategie op te stellen. Maar daarnaast willen 

we als gemeente Voorst ook een Voorster Energie Strategie.

Bijeenkomsten
De startbijeenkomst is 

woensdag 16 oktober 

vanaf 19.30 uur in het 

gemeentehuis van 

de gemeente Voorst 

(H.W. Iordensweg 17, Twello). 

Tijdens deze avond is er 

volop gelegenheid om met 

elkaar in gesprek te gaan. 

Daarna volgen nog enkele 

bijeenkomsten waarbij we 

specifiek per gebied gaan 

kijken wat de kansen zijn. 

Deze bijeenkomsten zijn 

gepland voor 28 oktober, 

7, 12 en 13 november. 

Graag tot ziens op 

woensdagavond 16 oktober!

DENK MEE 
MET DE
VOORST ER 
ENERGIE 
STRATEGIE

Sluit vooral 

aan bij de 

bijeenkomst en 

denk mee!


