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Geacht college en gemeenteraadsleden van Woudenberg ,
Als Stichting Duurzaam Woudenberg hebben we de sterke behoefte u een hart onder
de riem te steken bij de behandeling van het aanbod voor de RES .
Het gaat hier om een zeer gewichtige zaak welke verder strekt dan de toekomst voor
Woudenberg alleen .
In de eerste presentatie juni vorig jaar in Amersfoort van de RES waarin 35
perspectieven zijn aangeboden aan de gemeenteraden van de regio zijn er al tal van
mogelijkheden gegeven waarin Woudenberg nu al mee aan de slag kan. We dringen
er op aan daar de voor Woudenberg in aanmerking komende perspectieven tot
uitvoering te brengen , u zou kunnen starten met de perspectieven die
praktisch geen kosten met zich mee brengen of zelfs opbrengsten genereren .Zoals u uit uw eigen digitale peiling ongetwijfeld zult hebben gezien vindt een
overgrote meerderheid van de respondenten het belangrijk dat onze regio energieneutraal wordt.
Om het grotere belang niet te laten varen verwachten we dat zowel coalitie en
oppositie constructief samenwerken en over hun eigen schaduw heen stappen .
Stichting Duurzaam Woudenberg is met de energiecoaches in het kader van het
project Energie in Woudenberg (www.energie-in-woudenberg.nl) al geruime tijd aan
de slag om u te helpen zaken vanuit de RES te realiseren .
Het bod dat nu ter goedkeuring aan u wordt voorgelegd is naar onze smaak minimaal ,het zou ons niet verbazen als de provincie hier geen genoegen mee gaat nemen ,
Daarom is ons stellige advies hiermee in te stemmen met de opmerking dat er ,
mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn u hier voor open staat.
Als Stichting Duurzaam Woudenberg bieden we u aan over de RES met ons in
gesprek te gaan, dat kan door langs te komen bij ons energiecafé elke derde vrijdag
van de maand of contact met ons op te nemen voor een afspraak via
info@duurzaamwoudenberg.nl.
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