
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.
 
Daaraan wordt gewerkt langs meerdere sporen:

 een kernteam voor de coördinatie;
 vier taakteams (zie hieronder);
 ruimtelijke ateliers;
 samenvoegen van de bouwstenen &actieve communicatie;

Woensdag 7 juni 2017 is er een Regionale Energieconferentie waar de de strategie gepresen-
teerd wordt.

In 2050 zijn we als Drecht-
steden energieneutraal. We 
gebruiken veel minder ener-
gie 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. 

Aan die ambitie werken de 
Drechtsteden gemeenten 
met betrokken burgers, 
bedrijven, industrie, corpo-
raties, de netbeheerder, de 
omgevingsdienst en andere 
partijen in de regio. 

We bouwen aan een Ener-
giestrategie, in nauwe 
samenwerking met de 
provincie Zuid-Holland, Wa-
terschappen en het Rijk. De 
strategie stippelt de route 
uit hoe we voor 2050 ener-
gieneutraal 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 komen-
de maanden komen tot de 
beoogde strategie. De afge-
lopen maanden is voorwerk 
gedaan in actieteams, onder 
meer voor de gebouwde 
omgeving, bedrijven en de 
transportsector. Daar bou-
wen we nu op verder, waar-
bij focus en daadkracht de 
komende maanden centraal 
staan. 

Nieuwsbrief Energiestrategie Drechtsteden
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Het figuur illustreert de sporen en 
hun relatie met de onderdelen van 
de Samenwerkingsagenda.

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 aardgas-
netten 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 regiona-

le 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 Samen-
werkingsagenda, qua eerste resultaten, afspraken, randvoor-
waarden 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 gezichtspun-
ten 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. 

Het aantal deelnemers per atelier is maximaal 70. Daarbij streven we naar een goede ver-
deling 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. 
 

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

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.

KENNIS OVERLEG

De Drechtsteden zijn door 
de VNG uitgekozen als één 
van de vijf pilotregio's om 
met ondersteuning een 
regionale energiestrategie 
te ontwikkelen. Deze 
strategie stippelt de route 
uit hoe de energievoorzie-
ning in de Drechtsteden 
duurzamer kan, met als 
stip op de horizon een 
energieneutrale regio

OP WEG NAAR...
Ook andere regio's in Nederland bereiden zich 

voor op een regionale energiestrategie. 
Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen die 
de vijf pilotregio's opdoen. Zij leren van elkaars 

aanpak en ervaringen

Afsprakenkader 
Energiestrategie Drechtsteden

Neuzen van overheden 
dezelfde kant op 

Adviesraad en 6 
actieteams opgericht 
Elk actieteam bestaat uit 
deelnemers vanuit 
betrokken partijen
Adviesraad en 6 actieteams 
opgericht die huidige kansen 
benoemen en een visie 
uitwerken op hoe we 
energieneutraal kunnen 
worden en wat daar voor 
nodig is

ACTIETEAMS

INVENTARISATIE

Startbijeenkomst
26 oktober 2016
Actieteams starten met de opgaven en 
voorlopige samenstelling van de teams

Teams aan de slag

Energieconferentie 
juni 2017
Symposium Energiestrategie Drechtsteden verder in dialoog 
over de energietransitie 

Energiestrategie
juni 2017
Opstellen samenwerkingsagenda met stakeholders  en 
uitwerking van geld, uren en organisatie

Samenwerkingsagenda & 
energieakkoord
najaar 2017

De energiestrategie stippelt de 
route uit hoe de energie-

voorziening in de Drechtsteden 
wordt verduurzaamd, met als stip 
op de horizon een energieneutrale 

regio. Dat betekent dat alle 
energie die we nog verbruiken, 

duurzaam wordt opgewekt. 
Een enorme ambitie, waar inwo-

ners, bedrijven, overheden en 
instellingen met elkaar de 

schouders onder zetten.

Regionale Energiestrategie Drechtsteden

In het gehele proces 
samenwerking met 
stakeholders als: 
waterschappen, 
Provincie Zuid-Holland, 
corporaties, onderne-
mers, netbeheerders, 
het Rijk, inwoners, 
bedrijven en industrie
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woningen & autogebruik
diensten & industrie

transport & maritiem
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PROGRAMMA AGENDA
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SAMENWERKINGSAGENDA

TEAMSSTART

Uitkomsten
najaar 2017
In de Samenwerkingsagenda maken 
we afspraken over:

Deelnemers:
Regio, provincie, rijk, waterschappen, 
marktpartijen, onderwijs, inwoners, 
burgerinitatieven, maatschappelijke 
organisaties, etc
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hoe worden we energieneutraal? 
wat is er voor nodig om daar te 
komen?
wie gaat wat doen? 
welke projecten doen we op korte 
termijn?
wie gaat wat betalen? 
hoe organiseren dat?

nieuwe energieopties
governance
inspiratie / cultuur 

ACTIETEAMS

Ruimtelijk 
atelier
februari - mei 2017
We gaan rekenen en 
tekenen aan de 
ruimtelijke impact
van een duurzame 
energievoorziening

AKKOORD AGENDA

PRESENTATIE TEAMS

PROGRAMMA AGENDA

SYMPOSIUM START
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ACTIE ACTIE ACTIE

ACTIE
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Landelijke Deal
22 juni 2016
De ‘deal pilots regionale energiestrategieën' 
is getekend

Pilot Regio’s
vanuit de landelijke deal zijn 5 pilot 
regio's geselecteerd
Drechtsteden, Midden-Holland, West-Brabant, 
Hart van Brabant en Friesland

SYMPOSIUM

KENNIS

PRESENTATIE

ACTIE

evenementenkalender

4 APRIL
Carrousel Drechtraad warmte

6 APRIL
Woonconferentie

10 APRIL
1e ruimtelijke atelier

8  MEI
2e ruimtelijke atelier

7 JUNI
Regionale energieconferentie 


