Nieuwsbrief Energiestrategie Drechtsteden
In 2050 zijn we als Drechtsteden energieneutraal. We
gebruiken veel minder energie dan nu en alle energie
die nog nodig is wekken we
duurzaam op. Daardoor is
onze leefomgeving schoner,
zijn we minder afhankelijk
van derden en blijft het geld
dat we uitgeven aan energie
grotendeels in de regio.

In de steigers
De Energiestrategie Drechtsteden en de Samenwerkingsagenda die daar bij hoort moeten in
juni 2017 grotendeels gereed zijn. Er zijn drie hoofdonderdelen:
de visie: Regio Drechtsteden energieneutraal in 2050;
ontwikkelpaden met belangrijke mijlpalen;
een set afspraken (deal) rond projecten, randvoorwaarden en borging.
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Daaraan wordt gewerkt langs meerdere sporen:
een kernteam voor de coördinatie;
vier taakteams (zie hieronder);
ruimtelijke ateliers;
samenvoegen van de bouwstenen &actieve communicatie;
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Aan die ambitie werken de
Drechtsteden gemeenten
met betrokken burgers,
bedrijven, industrie, corporaties, de netbeheerder, de
omgevingsdienst en andere
partijen in de regio.
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Woensdag 7 juni 2017 is er een Regionale Energieconferentie waar de de strategie gepresenteerd wordt.
Het figuur illustreert de sporen en

kernteam

hun relatie met de onderdelen van
de Samenwerkingsagenda.

We bouwen aan een Energiestrategie, in nauwe
samenwerking met de
provincie Zuid-Holland, Waterschappen en het Rijk. De
strategie stippelt de route
uit hoe we voor 2050 energieneutraal kunnen zijn.
En dat vraagt ook vandaag
al om besluiten en actie.
Deze nieuwsbrief geeft een
overzicht van waar we nu
staan en hoe we de komende maanden komen tot de
beoogde strategie. De afgelopen maanden is voorwerk
gedaan in actieteams, onder
meer voor de gebouwde
omgeving, bedrijven en de
transportsector. Daar bouwen we nu op verder, waarbij focus en daadkracht de
komende maanden centraal
staan.
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Taakteams
Er zijn vier taakteams aan de slag op terreinen waarvan we vinden dat nu al actie nodig is,
vooruitlopend op de strategie.
Eén taakteam werkt aan een strategie hoe we als regio los te kunnen komen van aardgas.
Als we op termijn energieneutraal willen zijn moeten we de komende decennia geleidelijk
afstappen van fossiele energie. In de komende periode vervangen van bestaande aardgasnetten heeft als consequentie dat we daar tot 2050 aan vast zitten. Dat willen we niet. Maar
als we ze niet vervangen moeten er goede alternatieven zijn. Het is belangrijk om per situatie
te kijken wat we doen en het beste is. Dit taakteam verkent deze materie en zet stappen naar
een strategie.
Een tweede team werkt aan de strategie om te komen tot vergaande energiebesparing bij (en
door) bedrijven in de regio. De andere teams werken aan de samenhang tussen onze regionale strategie en de landelijke aanpak en aan verandering van de
‘mindset’. Het staat vast dat al deze teams in juni nog lang niet
‘klaar’ zijn. Zij zorgen wel voor concrete input voor de Samenwerkingsagenda, qua eerste resultaten, afspraken, randvoorwaarden en de borging van de agenda op de langere termijn.

Ruimtelijke ateliers
We organiseren ook ‘ruimtelijke ateliers’. Daarin wordt
gerekend en getekend aan de ruimtelijke impact van de
energiestrategie. Zo wordt meteen ook breder bekendheid
gegeven aan de strategie en worden aanvullende gezichtspunten en ideeën opgehaald.
In de ateliers worden drie extreme scenario’s uitgewerkt en besproken. Op basis daarvan
komen we samen tot een vierde ‘synthese scenario’. Van elk scenario worden de effecten in
beeld gebracht en verbindingen gelegd naar andere regionale opgaven; ruimtelijk, sociaal en
economisch.

evenementenkalender
4 APRIL
Carrousel Drechtraad warmte

Het aantal deelnemers per atelier is maximaal 70. Daarbij streven we naar een goede verdeling over de stakeholdergroepen. Dit kan betekenen, dat we selectief moeten zijn in het
toelaten van deelnemers. De ruimtelijke ateliers geven vooral input voor de ontwikkelpaden
die we opnemen in de Samenwerkingsagenda.

6 APRIL
Woonconferentie

Hoe betrekken we iedereen

10 APRIL
1e ruimtelijke atelier

De komende maanden gaan we veel meer bekendheid geven aan de Energiestrategie. Daarnaast betrekken we stakeholders in de communicatie, de ruimtelijke ateliers en bij het werk
van de taakteams.

8 MEI
2e ruimtelijke atelier

Het communicatienetwerk en de communicatiekanalen worden daarvoor uitgebouwd. Er is
al een stakeholderanalyse uitgevoerd. De verspreiding van deze nieuwsbrief is een eerste
resultaat van deze acties. Meer informatie is onder meer beschikbaar op de website https://
www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/energie/energiestrategie-drechtsteden en via Jos Benner
telefoonnummer 06 15 33 35 77.
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In de Samenwerkingsagenda maken
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y hoe worden we energieneutraal?
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y welke projecten doen we op korte
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