
Motie ondersteuning Regionale Energie Strategieën (A) 

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2022 

Overwegende dat 

• Ter uitvoering van het klimaatakkoord projecten in gang gezet zijn 

• Waaronder de Regionale Energie Strategieën die, opgeteld over de 30 regio’s samen, in 2030 

minstens 35TWh hernieuwbare elektriciteit uit wind en grootschalige zon moeten halen, en 

minstens ca 1,5 miljoen woningen van het gas af moeten helpen 

• Provincies, regio’s en gemeenten druk bezig zijn met opwekplannen, regionale structuurvisies 

warmte en Transitievisies warmte 

• In de recente publicatie dd 21 maart 2022 “Zo komen we af van olie en gas”, en in de 

bijbehorende uitgebreide onderbouwing, Milieudefensie zich uitspreekt voor de bouw van 

windparken op zee en op land, en voor zonnepanelen op (vooral) daken en in velden 

• Leden van Milieudefensie die deze voornemens willen helpen uitvoeren in praktijk met dit 

regionale en lokale politieke krachtenveld te maken krijgen 

• De door Milieudefensie bepleite aanpak van de industrie tot een nog veel grotere vraag naar 

hernieuwbare elektriciteit zal leiden dan nu in het Klimaatakkoord is vastgelegd 

Van mening zijnde dat 

• Milieudefensie tot nu toe te weinig aandacht geeft aan de feitelijke uitvoering van haar 

ambities in concrete lokale  en regionale omstandigheden 

• Meer specifiek, de Regionale Energie Strategieën verwaarloost 

• Wil Milieudefensie haar ambities realiseren, het zich ook zal moeten bezighouden met de 

praktijk, zoals die in de regio’s en gemeenten gegroeid is 

• Dit om regiogebonden maatwerk vraagt 

Roepen het bestuur van Milieudefensie op om 

• Steun uit te spreken aan doel van de Regionale Energie Strategie 

• Leden van Milieudefensie te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan, en om ze met studie, 

voorlichting en andere relevante ondersteuning in hun specifieke omstandigheden bij te staan 

• Hiertoe, in geordende samenspraak met geïnteresseerde leden, beleid en materiaal te 

ontwikkelen 
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