Wij willen eigen, duurzame, onafhankelijke en
betaalbare energie in Boxtel, Liempde en
Lennisheuvel!
Komend jaar wordt onze energierekening minimaal € 165,-- per
huishouden duurder:
- De BTW gaat omhoog;
- De Kolentax wordt ingevoerd;
- De Netwerkkosten gaan omhoog;
- De Energiebelasting gaat omhoog;
- Per 1 juli zal de Gasprijs met 11% stijgen.
Wij zijn de afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van buitenlandse fossiele brandstoffen die
vaak uit politiek instabiele regio’s moeten worden ingevoerd. De vraag is: Hoe lang blijft dat nog goed
gaan? Daarnaast is het gebruik van fossiele brandstoffen niet duurzaam. De bijkomende CO2 uitstoot
draagt in belangrijke mate bij aan het broeikaseffect. Het eind vorig jaar uitgebrachte rapport van de
IEA (International Energy Agency) geeft duidelijk aan dat we de komende 5 jaar alles op alles
moeten zetten om de, door het broeikaseffect veroorzaakte, temperatuurstijging onder de 2 graden te
houden.
Gelukkig zijn er inmiddels goede alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen!
Door de snelle verbetering van de techniek wordt het steeds meer mogelijk om energie rendabel uit
duurzame bron te winnen. Met een beetje extra volume wordt, voor een toenemend aantal van deze
technieken, het moment bereikt dat groene stroom net zo veel kost als stroom uit fossiele- of
nucleaire brandstoffen. Voor energie uit zonnepanelen op de eigen daken is dat nu al zover. Indien
zelf (dus onafhankelijk) opgewekt zullen deze technieken binnenkort zelfs goedkopere energie
opleveren dan middels de inkoop van fossiele brandstoffen.
Nederland is nu nog het slechtste jongentje in de Europese klas, als het om het opwekken van
duurzame energie gaat. In Duitsland komt 20% van alle gebruikte energie uit duurzame bron en
honderdduizenden Duitsers verdienen hieraan een goede boterham. Wij vinden dat we niet hoeven te
wachten tot onze nationale overheid ‘het licht’ ziet! Want ook in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
schijnt de zon, is er wind, water, biomassa en ja, zelfs poep die gebruikt kan worden om energie te
winnen. De techniek, om lokaal zelf aan de slag te gaan is beschikbaar dus waarom zouden we
wachten? De noodzaak om onze energierekening betaalbaar te krijgen en te houden wordt immers
steeds groter want huishoudens zullen straks meer dan 10% van hun netto inkomen moeten uitgeven
aan de alsmaar stijgende energierekening.
Op steeds meer plaatsen in Nederland worden ‘Lokale Energie Coöperaties’ opgericht en wij, als
initiatiefnemers, willen ook graag in onze gemeente onderzoeken of hier voldoende draagvlak voor is
en mensen uitnodigen om dit mede mogelijk te maken. We hebben immers binnen onze gemeente
ruim 12.600 huishoudens die nu samen jaarlijks ongeveer 20 miljoen Euro aan de grote
energiebedrijven betalen. Met deze middelen kunnen we Betaalbare, Eigen en Duurzame energie
organiseren, door de mensen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel samen.
Daarom organiseren we maandagavond 4 juni a.s. om 19.30 uur een informatieavond
Baanderherencollege, waar we graag met u willen verkennen of er voldoende animo is om ook
binnen de gemeente Boxtel te komen tot een Lokale Energie Coöperatie die, zowel op particulier als
op collectief niveau, eigen, betaalbare en duurzame energie wil gaan produceren. Onderstaande
organisaties hebben aangeven zich ondersteunend in te willen zetten om deze Energiecoöperatie
Boxtel mede mogelijk te maken.
Maandagavond 4 juni om 19.30 uur is de eerste open avond in het Baanderherencollege. Daarna
kunt u de ontwikkelingen volgen op www.ecboxtel.nl

