
G1000 Rheden - Werkplaats AAN DE BAK!  
 

Doel  - Topprioriteit maken: 100% productie en 
opslag van energie op lokaal niveau! 

 
Zelfvoorziening is mogelijk  als we ons lokaal goed organiseren! 

 

 

AAN DE BAK!  
 

1. Technieken voor energieproductie en -opslag bestaan en ontwikkelen 
zich snel 

 

Op individueel niveau:  
 

- Isolatie - door advies geven, voorstel doen en financieel hulp bieden. 
Organiseren dat bewoners worden ontzorgd van verduurzaming 
woningen 
- Productie - zonnepanelen… 
 

Op gemeentelijk niveau: 
 

- Productie - alle mogelijke acties onderzoeken en uitvoeren 
- Zonnepanelen, Windmolens, aquathermie (uit de IJssel), ingezamelde 

biomassa (GFT containers) en andere afvalstromen uit de gemeente, 
afvalwaterzuivering, andere innovaties... 

- Opslag - op basis van gemeentelijke energiebehoefte (waterstof...) 
- bijhouden van totaal energiegebruik en -opslag (warmte, gas, stroom..) 
- voortdurend vraagen burgers en bedrijven om ideeën en helpt bij het 

realiseren ervan.  
 

2. Er is genoeg geld om geïnvesteerd te worden 
 
- Onderzoeken wat de gemeente zelf kan doen, financieel en technisch. 
- Dan ruimte beschikbaar maken voor burgers om te investeren 
- Daarna mogelijjkheden bieden aan de energiebedrijven en 
investeerders 
 

 

3. We hebben het nodig - een beslissing en actie: AAN DE BAK! 
- Team vormen en persoonlijke verantwoordelijkheid bepalen voor de 

uitvoering van de plannen 
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Beslispunten:  

 
1. Burgers en de gemeente Rheden gaan een team vormen dat als doel 

heeft: 100% productie en opslag van energie op lokaal niveau! 
 

2. Wij als burgers gaan een team vormen dat ideeën van burgers en 
bedrijven brengen aan richting gemeente Rheden, die beslist welke 
worden overgenomen 

 
3. Burgers en de gemeente Rheden gaan een team vormen dat als doel 

heeft: organiseren dat bewoners worden ontzorgd t.b.v. 
verduurzaming woning 

 
4. Burgers en de gemeente Rheden, in samenwerking met netbeheerders 

gaan een team vormen dat als doel heeft: monitoring energieverbruik 
en -opslag 


