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Geachte heer Vergeer, beste Jan

Allereerst gefeliciteerd met de klinkende verkiezingsoverwinning. De campagne heeft zijn vruchten
afgeworpen!
Met deze brief wil de EC-BR enkele zaken onder de aandacht brengen van de formerende partijen.
•

•

•

Klimaatverandering eist onze onverdeelde aandacht. De consequenties kunnen zeer ver
strekken als we er met elkaar de schouders niet onder zetten. De gemeenteraad heeft vorig
jaar de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vastgesteld. Daarin zijn de strategische kaders
geschetst. Kaders die nu in de RES 2.0 om nadere uitwerking vragen. We vragen de
formerende partijen voldoende bestuurlijke en ambtelijke capaciteit en geld vrij te maken om
deze taak goed op te pakken.
Velen in onze mooie gemeente delen de zorg over klimaatverandering. Veel individuele
huiseigenaren treffen duurzaamheidsmaatregelen. Maar bedrijven laten soms het eigen
belang prevaleren boven het klimaatbelang. Verhuurorganisaties mogen wat ons betreft wel
een tandje bij zetten met het verduurzamen van hun woningbezit. Energiearmoede komt
helaas steeds vaker vaak voor. We roepen het nieuwe college op actief bedrijven te
benaderen en Mozaïek Wonen op te dragen tempo te maken met hun
duurzaamheidsplannen.
Bodegraven-Reeuwijk telt twee actieve energiecoöperaties. Deze coöperaties geven vorm en
inhoud aan Lokaal Eigendom. De EC-BR is zeer content met de huidige samenwerking met
de gemeente. Ze is een voorbeeld voor andere gemeenten zelfs buiten onze regio. Met de
garantstellingregeling loopt de gemeente voorop en ze heeft een aantoonbare versnelling van

•

zon op dak mogelijk gemaakt. We hopen en verwachten deze samenwerking onder het
nieuwe college voort te kunnen zetten.
We leggen alvast bij u neer dat we op korte termijn met het college in gesprek willen over
uitbreiding van de garantstellingregeling zodat we, waar mogelijk, ook op land tot een
versnelling kunnen komen van duurzame opwek.

Tot slot wensen we het nieuwe college veel wijsheid en creativiteit toe maar vooral een goede
samenwerking met elkaar, met de ambtenaren op lokaal en regionaal niveau én met de vele lokale
maatschappelijke organisaties die er in Bodegraven-Reeuwijk zijn. Maak er wijs gebruik van.

Met vriendelijke groet,
Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk U.A.
J.J. Bouwens (voorzitter)
NB, Deze brief is digitaal opgesteld, derhalve niet ondertekend.

