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Zwolle aan zee. 
 
Als we de opwarming van de aarde geen halt toeroepen, stijgt de zeespiegel zo erg dat het 
westen van ons land onderloopt. De kustlijn van Nederland in 2100 loopt dan van Breda via 
Den Bosch, Utrecht, Harderwijk, Zwolle naar Groningen. 
 

Nu kunnen we daar nog wat tegen doen. Daarvoor is 
het klimaatakkoord van Parijs in 2015 gesloten en in 
vervolg daarop het Nederlandse klimaatakkoord in 
2019.  
 
Omdat het oplossen van dit klimaatprobleem geen 
zaak is van onze regering alleen, maar een kwestie 
is, die ons allemaal aangaat, is Nederland hiervoor 
in 30 regio’s verdeeld. Elke regio moet zijn eigen 
bijdrage aan de oplossing bedenken, beschrijven en 
uitvoeren. Dat is de Regionale Energie Strategie, de 
RES. Hattem zit in de RES Noord Veluwe met 
Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo 
en Putten (zie www.energiestrategienv.nl). 
 
RES gaat om wat je wel wil en kan, hoe je, 

iedereen op zijn/haar manier, mee gaat werken aan de grootste opgave voor de 
mensheid; we hebben het over ons eigen voortbestaan! 
 
Een groot aantal belanghebbenden, waaronder Powered by Hattem, maar veel te weinig 
burgers, hebben plannen gemaakt voor de Noord Veluwe. Deze plannen zijn gebaseerd op 
solidariteit, wat we samen kunnen bereiken.    
 
Maandag 31 mei wordt een eerste grote stap gezet, de goedkeuring van RES 1.0 door onze 
gemeenteraad. De eerste stap in een traject van 30jaar! Vele stappen gaan volgen tot een 
klimaat neutrale samenleving in 2050. Het is zo jammer, dat er nu al plannen en 
onderzoek locaties worden weggestreept en uitgesloten. Dat kunnen we ons gewoon niet 
permitteren. 
 
We zijn het met elkaar eens, dat eerst alle potentieel van zon op dak moet worden benut. 
Daar is Powered by Hattem nu al druk mee (gemeente gebouwen, industrieterrein 
Netelhorst, Schooldakrevolutie). Maar dat is onvoldoende om ons energieverbruik om te 
zetten naar duurzaam. Er moeten dus andere oplossingen worden gevonden. Daar is 
zorgvuldig onderzoek voor nodig. Dat gaat nog jaren duren, maar moeten we wel doen! En 
niet toekijken hoe anderen binnen de Noord Veluwe dat gaan doen. Dat is niet solidair. 
 
Het is uw verantwoordelijkheid: In het nationaal klimaatakkoord hebben alle overheden 
(Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) zich verbonden aan de realisatie van het 
terugdringen van de CO2 belasting (Gelderland en Europa zelfs 55 % in 2030). Elke regio 
zou daarin naar vermogen moeten bijdragen (afhankelijk van onder meer oppervlakte, 
aanwezige natuurwaarden, bevolkingsdichtheid, geschiktheid voor wind enz.) Kijk dan 
vooral naar wat er wel kan. 
 
Dick Stoppelenburg, voorzitter 


