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Geladen door zomer-zonne-energie hebben wij als gemeenteraad ons weer gestort op 
ons werk. Voor mij betekent dat deze week gelijk alweer vier avonden met activiteiten. 
Maandag, in de auditcommissie, ging het o.a. over de begroting 2020. Dinsdag was er 
fractievergadering. Donderdag is er een zogenaamde ‘beeldvorming’ over de Woonvisie 
2019. 

Maar hier wil ik het hebben over woensdag, als met buurgemeenten in de regio Food 
Valley gesproken wordt over onze zogenaamde RES, Regionale Energie Strategie. In 
mijn column van november jongstleden wees ik op mooie eigen initiatieven van bewoners tot verduurzaming van 
hun bestaande woning in onze gemeente. Inmiddels heeft het kabinet, net voor de zomervakantie, het 
zogenaamde Klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin staan 600 afspraken tussen het Rijk, provincies, gemeenten, 
waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De 
uitvoering is nu begonnen. De voorbereiding van het Nijkerkse aandeel daaraan is al aan de gang. Zo hebben wij 
in juni jongsteleden in de gemeenteraad de zogenaamde Routekaart Nijkerk Energieneutraal vastgesteld. Dankzij 
drie aanpassings- en aanvullingsvoorstellen vanuit verschillende raadsfracties konden uiteindelijk alle partijen zich 
achter deze Routekaart scharen. Een goede basis om samen de schouders onder de realisatie te zetten. Zo zullen 
wij als inwoners allemaal ons energieverbruik (in onze woningen en bij ons vervoer) moeten verminderen en zelf 
opwekken wat wij kunnen. Daarom staat ook het aanvullen van ons Nijkerkse fonds voor duurzaamheidsleningen 

weer op onze raadsagenda. 

Een bewijs overigens dat veel inwoners al actief aan het investeren zijn in besparing en opwekking. Maar 
uiteindelijk (in 2050) zullen wij in de regio Foodvalley net zoveel energie duurzaam (met windmolens, 
zonnepanelen e.a.) moeten produceren dan wij op dat moment met elkaar verbruiken. Dat betekent nogal wat. 
Woensdag, in Wageningen, wordt ons uitgelegd hoe wij daarover komend halfjaar met buurgemeenten in de RES 
tot afspraken komen. 

 


