
VERKLARING 
 

Akkoord’94 was en is voorstander van een regionaal energiebedrijf, 
maar ziet onvoldoende mogelijkheden om binnen afzienbare tijd met 
een realistische, concreet uitgewerkte motie op dit gebied te komen. 
De hoop bij de vorming van de huidige regering op een regeling die 
een dergelijk bedrijf levenskans zou bieden, is niet uitgekomen. 
Bovendien blijkt er vooralsnog onvoldoende draagvlak en ontbreekt 
het nog aan onvoldoende particulier initiatief. 
Akkoord’94 blijft zich sterk maken voor een duurzaam beleid; elk 
voorstel van particulier tot bestuur mag dan op haar steun rekenen.  

 
 
Wat heeft Akkoord’94 tot nu toe ondernomen? 
De werkgroep ‘energie’ vindt het van essentieel belang om op het belangrijke terrein van 
energiebesparing en –transitie een zo groot mogelijk draagvlak binnen de bevolking te 
realiseren. Zij heeft daarom om te beginnen alle politieke partijen in de gemeente 
uitgenodigd (per mail) om van het allereerste begin mee te denken bij het opzetten van een 
informatiebijeenkomst. Helaas is op deze uitnodiging door geen enkele partij gereageerd. 
Vervolgens heeft zij onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een plaatselijk of 
regionaal energiebedrijf. Daarbij hebben de leden van de werkgroep een landelijke 
bijeenkomst bezocht en is ook op andere manieren informatie verzameld. Uiteindelijk is zij tot 
de conclusie gekomen dat politiek een onderbouwd en uitgewerkt voorstel nog niet haalbaar 
is. Bovendien is duidelijk geworden dat de meeste kans van slagen een particulier initiatief 
heeft. 
Inmiddels heeft een deel van de werkgroep besloten met het oog op het belang van een zo 
breed mogelijk draagvlak, om verder te gaan als een politiek-onafhankelijke en regionale 
werkgroep met als naam ‘Initiatiefgroep Opgewekt Maas & Waal’ en een eigen website 
(www.opgewektmaasenwaal.nl) De eigen werkgroep blijft bestaan, maar alleen met het doel 
om de politieke besluitvorming binnen Akkoord’94 te ondersteunen en voorstellen voor te 
bereiden. 
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