
Beste griffiers, 
  
Graag maken we u op onderstaande save the date attent. Wilt u deze uitnodiging doorsturen naar uw 
raadsleden en willen opnemen op de termijnkalenders van uw raad? Alvast hartelijk dank. 
  
Namens het programmateam RES Regio Amersfoort 
 
Maxime Pieters 
Communicatieadviseur RES Regio Amersfoort 
Bureau Regio Amersfoort 
 
-- 
 

Save the date: 22 januari 2020 - RES Regio Amersfoort bijeenkomst 

Datum:                                          22 januari 2020 
Tijdstip:                                         16.30 uur inloop 

17:15 uur start programma - 20:00 uur einde programma 
(inclusief broodmaaltijd) 

Locatie:                                         Volgt  
Onderwerp:                                RES Regio Amersfoort bijeenkomst voor stakeholders 
 

We nodigen u van harte uit om mee te praten en denken tijdens de RES Regio Amersfoort 

bijeenkomst die plaatsvindt op 22 januari 2020 van 16:30 – 20:00 uur. De uitgebreide 

uitnodiging inclusief programma volgt begin januari. 

Samen aan de slag met de Regionale Energie Strategie 

Op dit moment werken 30 regio’s in Nederland aan hun Regionale Energie Strategie (RES). 

De RES geeft duidelijkheid over hoeveel duurzame energie iedere regio kan opwekken. Zo 

draagt iedere regio bij aan het bereiken van de doelstellingen in het klimaatakkoord om in 

2030 35 terrawattuur (TWh) duurzame energie op land op te wekken. 

 

In de Regio Amersfoort werken we samen met de gemeenten Soest, Leusden, Amersfoort, 

Baarn, Eemnes, Bunschoten en Woudenberg, het waterschap Vallei en Veluwe, de provincie 

Utrecht en netbeheerder Stedin aan de RES Regio Amersfoort. U maakt met uw organisatie 

een belangrijke onderdeel uit van deze regio. Of het nu gaat om het belang van natuur, de 

rol van agrariërs of de mogelijkheden van ondernemers en grootgrondeigenaren. Wanneer 

we met alle partijen samen komen tot een Regionale Energie Strategie komt het opwekken 

van schone energie dichterbij. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u graag meer over waar 

we staan in het proces, willen we samen met u goed kijken naar hoe het opwekken van 

duurzame energie in te passen is in het diverse en mooie landschap van onze regio en krijgt 

u inzicht in de verschillende aspecten van deze opgave. Daarom is uw bijdrage tijdens deze 

bijeenkomst van groot belang. Komt u 22 januari ook? Noteer de bijeenkomst nu alvast in 

uw agenda. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het programmateam RES Regio Amersfoort 



 

Maxime Pieters 

Communicatieadviseur RES Regio Amersfoort 

Bureau Regio Amersfoort 

 

 


