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De Regionale Energie Strategie voeren we uit mét inwoners en betrokken
partijen. Juist als er moeilijke keuzes nodig zijn, zoeken we het gesprek.
Ondernemers, organisaties en bewoners worden bij elke stap betrokken.
Kiezen voor schone energie heeft ook
gevolgen. Als zonneweides nodig zijn,
dan ligt er op z’n minst óók een plan om
zoveel mogelijk daken in Baarn vol te
leggen met zonnepanelen.
Weidelandschap (zoals de Eempolder)
moet zoveel mogelijk beschermd blijven.
Daken van bedrijfsgebouwen worden óf groen (sedumdaken) of vol gelegd
met zonnepanelen, tenzij dat economisch
echt niet haalbaar is.
Wij laten de mogelijkheid open om in
Baarn 1 of 2 windmolens te bouwen
waar het omwonenden aantoonbaar niet
schaadt.
De gemeente gaat onderzoek doen naar
de lokale of regionale mogelijkheden van schone energie uit
aardwarmte (geothermie) en water.
Bij grootschalige opwek van schone energie komt minimaal 51% er van in
lokaal eigendom. We gaan lokaal energie opslaan, zodat we dat ook lokaal
kunnen terugleveren;
Als er tóch zonneweides nodig zijn, dan worden ze zorgvuldig in het
landschap ingepast. Meervoudig ruimtegebruik heeft prioriteit. We volgen
de Gedragscode Zon op Land.
De gemeente stimuleert energiecollectieven;
Uiteindelijk zullen ook Baarnse woonwijken van het aardgas af moeten.
Maar vóór we die definitieve keuze maken, zetten we vol in op
het isoleren van woningen.
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Tegelijk geeft de gemeente de komende 4 jaar duidelijkheid aan elke wijk:
wat heeft de voorkeur qua nieuwe warmtebron per wijk en wat gaat het
betekenen?
Er komt een Baarns Isolatieprogramma, waarbij de gemeente bewoners
helpt en stimuleert, ook met financiering. Voor ons is belangrijk dat
sociaal zwakkeren moeten kunnen meedoen. De slechtst geïsoleerde
huizen worden eerst aanpepakt. De gemeente maakt ambitieuze afspraken
met Eemland Wonen en andere corporaties..
De gemeente past (waar nodig) regelgeving aan voor verduurzaming van
woningen.
Eén herkenbaar Baarns loket voor alle initiatieven rond klimaat en energie.
Meer snellaadpalen voor auto’s en e-bikes op
grote parkeerplekken (zoals Laanplein, Brink,
Jumbo, AH, Nijhof, Drie Eiken, Groeneveld) en bij
benzinestations. Voor aanvragen van laadpalen
mogen geen wachtlijsten zijn.
Met woningcorporaties spreken we af dat alle
sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal zijn, waarbij de woonlasten
gelijk blijven.
Baarn richt de openbare ruimte zo in dat dat water en groen de ruimte
heeft. Zo vangen we stortbuiten beter op en gaan we hittestress tegen.

