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Geachte inwoner van Cleantech Regio, 
 
Met dank voor uw deelname stuur ik u de resultaten van de enquête die we afgelopen maanden 
verspreid en afgenomen hebben onder onze inwoners. Het grote aantal reacties toont mij dat 
duurzaamheid en grootschalige duurzame energieopwek ontzettend leeft onder onze inwoners. En 
terecht: het is prettig wonen in onze Cleantech Regio en dat willen we uiteraard zo houden. De 
enquête is een onderdeel in het proces om tot een Regionale Energie Strategie (RES) te komen. 
Naast de enquête organiseerden we diverse ateliers in 2019 en zullen we ons in 2020 concentreren 
op participatie met inwoners en jongeren. 
 
Een regio waarin iedereen kan meedoen en ieders stem telt.  
 
In de enquête gaat het niet over de vraag of inwoners zonne- en windenergie willen. Vanuit de 
opgaven uit het klimaatakkoord van Parijs en ons landelijke klimaatakkoord is deze vraag al 
beantwoord: grootschalige opwek van duurzame energie door wind en zon is noodzakelijk. Centraal 
staat de vraag: Welke voorkeuren hebben onze inwoners ten opzichte van zonnevelden en 
windturbines? 
 
In de enquête hebben we gekozen om vier denklijnen voor zon- en windenergie te onderzoeken: 
infrastructuur koppeling, vraag en aanbod bij elkaar, clustering en landschap is leidend. Bijzonder om 
te vermelden is dat de uitkomst van de enquête overeenkomt met de uitkomsten uit de ateliers. 
 
Samen werken aan onze regio doen we met inwoners en bedrijven. De informatie die we ophalen in 
de ateliers en de enquête verwerken we in een totaalvisie, waar we de bestaande kansen en 
opgaven, de lopende projecten en initiatieven en huidig beleid aan toevoegen. Zo ontstaat er een 
realistisch en realiseerbaar RES-bod. Dat RES-bod zal in concept voor 1 juni 2020 aangeboden 
worden aan de colleges van de acht Cleantech-gemeenten. De zienswijze van de colleges vormen de 
basis van de RES 1.0 die op 1 maart 2021 gereed moet zijn. Vooralsnog liggen we op koers om alle 
kansen te grijpen die de Cleantech Regio RES ons biedt.  
 
Ik dank u hartelijk voor uw bijdrage. Wilt u in de toekomst blijven meedenken aan de energietransitie 
in onze regio? Graag! Meld u dan aan door een mail te sturen aan info@cleantechregio.nl 
 
Met energieke groet, 
 
Eef van Ooijen 
Voorzitter Cleantech Regio RES  
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