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samen!
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Joost Lindner 
(1971/Druten)

• Zelfstandige

• Slijk-Ewijk 2007

• Dorpsraad 2016

• Energie Neutraal         
S-E /Burgers 
Geven Energie 
2019

• Ec-MB/ e·regie
2021

optimyze



Altijd en overal voor handen, met 
aardolie, aardgas en kolen

Energie is er gewoon…

Nou ja, gewoon…?!
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Energie tot nu…



• Klimaatverandering: wereldwijd 
afspraken om opwarming tegen te 
gaan

• Onafhankelijk van aardolie en -gas 
uit het buitenland

• Stappen over op duurzame energie: 
schoon, lokaal, altijd beschikbaar

• Overheid wijst gebieden aan waar 
windmolens en zonnepanelen 
moeten komen (RES). Zoals A15.

• Projectontwikkelaars zien kansen. 
Ook in de Betuwe…
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Tijden 
veranderen…
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Doelen en 
Plannen
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RES

• Regionale Energie Strategie.

• Zoekgebieden Windmolens 
en zonneparken

• 2030 → 50% duurzaam

• 2050 → 100% duurzaam 

• 50% lokaal eigendom



Scenario 1: 

we laten het over aan 
projectontwikkelaars

Scenario 2: 

we pakken zelf de regie
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Welke afslag 
nemen we..



We nemen de regie over onze eigen 
energie!

• zelf opwekken

• meepraten 

• slimme technieken

• samenwerken en verbinden

• onze eigen energie gebruiken

• opbrengsten voor onze 
gemeenschap
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Een nieuwe lente…



Onze droom

• Energie tegen eerlijke prijs voor 
iedereen in de Betuwe.

• Lokaal en duurzaam opgewekt en 
schoon.

• Zelfvoorzienend: vraag en aanbod 
zijn in balans.

• Opbrengsten blijven lokaal en gaan 
naar onze dorpen en buurten.

• De Betuwe is en blijft een fijne plek 
om te wonen en te werken. Voor alle 
inwoners. Nu en later.
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De toekomst?
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Bij ons om de 
hoek
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Bij ons om de 
hoek

Energiepark Valburg

• Ontwikkelaar Renewable
Energie Factory (REF).

• Starten vooronderzoek

• 2 /4 lokaal eigendom

• Herveld/Andelst

• LOI REF/e·regie

• Fin. REF/Lokaal/Prov.

• 5
e

molen Slijk-Ewijk.
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Een lokale 
energiecommunity

• Voor en door de bewoners 

• Belangrijke voorwaarde ondersteuning 
financiering Oost.nl

• Voorbeelden zijn er! 
• Traaise Energiemaatschappij 
• Energie VanOns



Klinkt goed!? 
Hoe dan?

e·regie:

• de coöperatie  voor burgers en bedrijven in de Betuwe, die samen duurzaam en lokaal 
energie willen opwekken en gebruiken

• voor bestaande en nieuwe lokale energie-initiatieven in de Betuwe, van Ressen tot en 
met Tiel

• Je kunt lid worden als individu, vereniging, coöperatie of bedrijf: iedereen beslist mee.
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Wat e·regie
kan doen?

Uitvoeren & ondersteunen

• opzetten lokale energiecommunities voor jouw dorp, buurt of bedrijventerrein

• ontwikkeling van lokale duurzame energieprojecten

• productie en levering van lokaal en duurzaam opgewekte energie

• promotie van groene energie en draagvlak creëren bij bewoners en bedrijven

• regie op vraag en aanbod, verbinden van energie-opwekkers en –afnemers

• belangen behartiging, contact met belangrijke partners
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Geen tijd te verliezen. 
We hebben de grote 
energiebedrijven niet 

nodig, we doen het 
lekker zelf. 

Gezellig, samen met de 
buurt. Goed voor de 
sociale contacten en 
voor de sfeer in het 

dorp.

Goed voor de 
portemonnee. De 

opbrengsten zijn voor 
ons

Aan de slag. Voor mijn 
kinderen, de mensen 
die na ons komen en 

voor de natuur

Wie doet er 
mee?



Energie oogsten. 
Dat doen we samen. 

e·regie.nl
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• Denkers
• Doeners
• Praters
• Volgers
• Profs


