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Ik verklaar mijn organisatie/mijn bedrijf te verbinden aan
• het meehelpen realiseren van de duurzame missie in de Liemers
• het daaraan leveren van onze bijdragen als individuele organisatie 

Ik word daarmee ook
• een ‘Groene Alliantie’ door onze eigen individuele kracht te koppelen aan 
 de collectieve kracht in de Liemers en onze gezamenlijke, Liemerse missie
• en lever een bijdrage aan het realiseren van onze gezamenlijke missie, 
 in samenwerking met andere ´Groene Allianties´

Ik ga 
• het komend half jaar gebruiken om mijn bijdrage en kracht binnen mijn 
 eigen organisatie concreet verder uit te werken:
 - door in beeld te brengen wat ik aan verduurzaming wil bereiken maar 
  niet alleen kan 
 - en door wat ik niet alleen kan, samen te doen met ´Groene Allianties´
• in dit half jaar samen met Groene Allianties de Liemers na wat ik concreet 
 voor de Liemers ga betekenen
• én ik ga nog meer partners zoeken in de Liemers die met ons mee gaan werken

Ik doe daarbij een beroep op Groene Allianties de Liemers 
• als verbinder en als facilitator van de verbindingen  
• als ‘infrastructuur’ om onze individuele initiatieven meer collectief te 
 laten renderen
• als bron voor nieuwe ‘meervoudige’ verdienmodellen
• als onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, maar wel van, 
 vóór en dóór de Liemers

Datum

Naam bedrijf      Groene Allianties de Liemers

Naam      Naam
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Achtergrond van de verklaring van verbinding 

Missie Groene Allianties de Liemers (GAdL)
- In de Liemers wordt tenminste evenveel duurzame energie opgewekt als dat we zelf aan energie 
 gebruiken (energie-neutraal)
- Deze duurzame energie is van de Liemers (bedrijven, instellingen, inwoners), voor de Liemers én door 
 de Liemers gerealiseerd  
- ´Eindige´ grondstoffen putten we in 2029 niet langer uit en al onze afvalstoffen, reststoffen worden dan 
 weer volledig ingezet (volledig circulair)
- Onze lokale economie in de Liemers stoot in 2029 geen schadelijke gassen (waaronder CO2, NOx) uit. 
 Dit is een grote uitdaging, zeker met alle transport/logistieke bedrijven

Mooie stappen gezet
Wij hebben in de periode 2014 - 2018 in de Liemers enorme stappen gezet en mooie resultaten geboekt ter 
verduurzaming van onze regio. Bijvoorbeeld:
- Door GAdL met vooral ondernemers op bedrijventerreinen: vanuit GAdL zijn producten en aanpakken 
 beschikbaar om energie te besparen, energie te delen en energie duurzaam op te wekken
- Door woningcorporaties in de Liemers die hun eigen woningvoorraad verduurzamen
- Door onderwijsinstellingen die duurzaamheid onder de aandacht brengen bij hun leerlingen
- Door lokale overheden die duurzame projecten realiseren en programma’s ontwikkelen gericht 
 op verduurzaming
- Door tal van maatschappelijke organisaties en nieuwe initiatieven van inwoners

Nog een grote opgave voor de komende jaren
Samen zien we in de Liemers ruim voldoende kansen om duurzame energie op te wekken en te delen:
- We zien energie collectieven ontstaan (bijvoorbeeld op Spijkse Dijk) waarbij duurzame opwek lokaal 
 gedeeld wordt
- Er zijn plannen om lokaal in warmtebronnen te voorzien, zoals Plavei deze mogelijkheden in onder 
 andere Didam ziet
- Mogelijkheid om de door AVR opgewekte energie rechtstreeks te leveren aan lokale afnemers
- Bestaande, maar zeker ook alle toekomstige wind- en zonnestroom worden lokaal collectief benut

Er is veel ‘in beweging’ gekomen
Maar we zijn ons ook bewust geworden van de enorme, complexe én urgente maatschappelijke opgave die ons 
nog te doen staat. We hebben allemaal de komende jaren heel wat opdrachten ‘ter verduurzaming’ op ons 
bordje liggen: 
- Ondernemers die kansen zien en samen benutten, omdat het economisch en ecologisch rendement 
 positief is. Energie besparen en collectief benutten van duurzame bronnen.
- Gemeenten die in het kader van de energietransitie een opgave hebben om het gebruik van aardgas 
 terug te dringen en op termijn naar helemaal aardgasloos.
- Woningcorporaties die nog een enorme slag moeten maken met het verduurzamen van hun 
 bestaande woningvoorraad 
- Bewoners die zelf meer en meer hun bijdragen willen en moeten leveren
 
Daarbij kunnen we concluderen: 
- Deze enorme, complexe én urgente opgave kunnen we niet alleen realiseren. Individueel hebben we 
 daar te weinig capaciteit/menskracht voor en is onze kennis en ervaring nog onvoldoende
- We hebben elkaar - ondernemers, overheden, corporaties, onderwijsinstellingen, organisaties en 
 instellingen hierbij heel hard nodig
- Individuele inspanningen van ieder van ons afzonderlijk moeten we gaan koppelen aan een 
 gezamenlijke, collectieve inspanning van, voor en door de Liemers
- Juist door samen te werken zien we de collectieve kansen en wordt versnelling én realisatie mogelijk
- We moeten meer en sterkere groene allianties sluiten in de Liemers!
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