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Regionale Energie Strategie (RES) en Buurt Energie Strategie (BES)
De Werkgroep heeft op 8 september inspraak gegeven bij het tafelgesprek van de gemeente
Lochem. Onze 2 pagina’s inspraak was gelukkig aan het begin van dit tafelgesprek, waarin toelichting
werd gegeven op totaal 220(!) pagina’s inspraak... We houden u op de hoogte..
De themabijeenkomst ‘Buurt Energie Strategie en dorpsraden’ zou op 17 november plaatsvinden.
Door Corona kon deze helaas niet doorgaan. Jammer, want dit was een mooie gelegenheid geweest
om te leren hoe andere gemeenschappen en kernen hiermee om gaan. Het initiatief Buurt Energie
Strategie (BES) van Larense Broek zou als voorbeeld worden behandeld.
https://www.larengelderland.nl/nieuws/informatieavonden-buurt-energie-strategie-stichtingbuurtbelangen-larensebroek-eo.html
In dit bericht wil de Werkgroep peilen of er ideeën en draagvlak zijn voor een soort van ‘Barchemse
BES’. Doel van deze peiling is een inventarisatie van wat we zélf kunnen doen in deze Energie
Strategie. Zie onderstaande bijdrage/initiatief van één van onze leden. Maar wellicht zijn er ook
andere ideeën. Email naar belangen@contact-barchem.nl

Is er behoefte aan uitbreiding van een energie coöperatie?
Zoals velen van jullie weten zijn op ons dorpshuis 200 zonnepanelen geplaatst. Bewoners konden
een deel van deze panelen kopen en krijgen hiervoor een jaarlijks vergoeding van de opbrengst.

Als Werkgroep kunnen wij ons voorstellen dat er meer inwoners van Barchem gebruik willen maken
van een uitbreiding. Hiervoor hebben wij SVBV benaderd en zij staan open om dit met ons te
bespreken. Wij horen dus graag hoeveel bewoners interesse hebben om hieraan te willen
deelnemen.
Welllicht bestaat door deze mogelijkheid een win-win situatie voor een ieder. Aan de ene kant
bewoners die geen geschikt dak of grond hebben en die toch een bijdrage op dit vlak voor o.a. het
milieu willen leveren. De voetbal vereniging die de groenste club van Nederland kan worden.
Wij denken hierbij o.a. aan het plaatsen van zon en wind energie om een gelijkmatigere opbrengst te
krijgen door het hele jaar.
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Indien u na het lezen wilt participeren dan kunt u zich aanmelden via belangen@contact-barchem.nl
Wij zullen u dan meenemen in de verdere uitwerking en ontwikkeling.
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