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Het behalen van de doelstelling ‘Drechtste-
den Energieneutraal in 2050’ doen we niet zo-

zeer voor onszelf maar vooral 
voor de generaties na ons. Om te ontdekken 
hoe deze kinderen zelf aankijken tegen de energie-
voorziening voor de toekomst, organiseerden we op 
maandag 22 mei een leerlingenatelier. 

Samen met leerlingen van groep 8 van basisschool De Schalm in 
Alblasserdam spraken we over duurzaam energie opwekken, energie 
besparen en klimaatproblemen. Daarna is in groepjes gewerkt aan het 
maken van moodboards.  

Bekijk de korte film om te zien welke leuke ideeën de kinderen hebben bedacht! 

22 mei leerlingenatelier 
in Alblasserdam
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JUNI 2017 “2050? Dan wonen 

we op Mars!” 
(Spontane uitspraak van een van de leerlingen  

bij het horen van dit jaartal)

7 juni 2017 derde ruimtelijke atelier:
“Nu al structurele keuzes maken voor 2050”

In de twee eerdere ateliers is nagedacht over de WAT-vraag (wat zijn de noodzakelijke 
ingrediënten voor het meest kansrijke scenario). Het derde en laatste ruimtelijke atelier op 
woensdag 7 juni stond vooral in het teken van de vraag HOE we met elkaar de energiestra-
tegie in Drechtsteden een succes kunnen laten worden. Ruim 30 aanwezigen voerden in de 
sfeervolle Heilige Nicolaaskerk in Hendrik-Ido-Ambacht een levendige discussie. 

Negen  bouwstenen gepresenteerd door het organiserende bureau BVR waren leidraad 
voor de discussie. Iedere bouwsteen bevatte: 
• een technische component (welke maatregel/ontwikkeling)
• een ruimtelijke component (wat betekent het voor het landschap),
• een sociaaleconomische component (wat betekent het voor de leefbaarheid en de

economie),
• een ontwikkelpad dat vanuit het heden, via de korte termijn (2023) uitkomt op het

langetermijnperspectief van 2050.

Belangrijkste conclusie: maak op korte termijn een aantal structurele keuzes om de 
juiste koers in te zetten (bijvoorbeeld aanleggen warmtenet met geothermie) , en zet 
richting 2050 in op het ontwikkelen van nieuwe routines. De routines kun je met veel 
partners nog nader gaan vormgeven, maar het maken van de keuzes moet 
echt op korte termijn! 

Bouwstenen voor een 
succesvolle  
energiestrategie: 
1. Drechtsteden los van aardgas
2. Stedelijke herstructurering
3. Transport energiezuinig
4. Nieuwbouw energieleverend
5. Industrie energieneutraal en

leverend
6. Landschap als energiebron
7. Versterking elektriciteitsnet,

waterstof en andere buffers
8. Initiatieven voor vernieuwing

actief ondersteunen
9. Investeren in duurzame

opwekking buiten de regio

Energieconferentie woensdag 7 juni:
“Gaan we erover of gaan we ervoor?”

Wethouder Jacqueline van Dongen, portefeuil-
lehouder Duurzaamheid en Milieu binnen de 
Drechtsteden, zette woensdagavond 7 juni in 
haar welkomstwoord direct de toon voor de 
Energieconferentie Drechtsteden: gaan we 
erover of gaan we ervoor? Ofwel: blijven we 
praten of gaan we ook echt iets doen?! Die 
oproep zorgde bij de aanwezigen direct voor 
de juiste mindset: we gaan aan de slag!

Diezelfde houding was ook zichtbaar bij de 
leden van het panel, die onder de energieke 
leiding van dagvoorzitter Magdeleen Sturm discussieerden over de rol van alle betrokken 
partners. Waterschappen, werkgevers, woningcorporaties, netbeheerder, Provincie en Rijk… 
Allen zien dat er voor ieder van hen een belangrijke rol is weggelegd om de energietransitie 
te doen slagen. 

Belofte
Hilde Blank van BVR Adviseurs en programmamanager Jos Benner gaven een overzicht 
van de stand van zaken. Jos Benner benadrukte dat de afspraak om als regio Drechtsteden 
energieneutraal te willen zijn in 2050 geen richting is maar een belofte. “En daarvoor nemen 
we drie essentiële besluiten”, aldus Benner: 

• We stoppen met gebruik van aardgas,
• We stoppen met gebruik van benzine, diesel en andere fossiele energie,
• Al onze elektriciteit moet duurzaam zijn opgewekt.

Na de pauze konden de ruim 120 deelnemers aan de slag in een van de 
vijf workshops.

Netwerken
Het laatste woord was aan Rik van der Linden, projectwethouder voor 
de Energiestrategie Drechtsteden. Hij constateerde met veel genoegen 
dat diverse deelnemers na afloop van hun workshop in de zaal bij elkaar 
waren gaan zitten. “Hier wordt al volop genetwerkt”, lachte hij!

“Mensen kunnen niet langer 
langs de zijlijn blijven staan. 
Zo komen we van een kop-
groep tot een stevig peloton 
en dat is precies wat we 
nodig hebben.”

JACQUELINE VAN DONGEN, WETHOU-
DER GEMEENTE ZWIJNDRECHT

“Alle deelnemende partijen 
hebben behoefte aan actie. 
We moeten nu als bestuur-
ders met concrete voorstel-
len gaan komen.”

HENNIE ROORDA, UNIE VAN  
WATERSCHAPPEN

“We moeten met elkaar bepalen Wat we gaan doen, met Wie, en 
Hoe we het aanpakken. De energiestrategie helpt ons daarbij.”

LENNARD SERIESE VAN STEDIN

https://www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/nieuws/film-leerlingenatelier-in-alblasserdam

