
Nieuwsbrief Energiestrategie Drechtsteden

De Adviesraad heeft afgelopen augustus 
groen licht gegeven voor de inhoud van de 
gezamenlijke Energiestrategie Drechtsteden. Inmiddels blijkt ook dat 
de nieuwe regering ons goedgezind is: ze zet fors in op het behalen van de 
ambitieuze klimaatdoelstellingen van Parijs. Een goed moment dus voor een volgende 
stap! In deze nieuwsbrief praten we u bij.  
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Besluitvormingsproces Drechtsteden
Donderdag 5 oktober is de Energiestrategie Drechtsteden via het Drechtstedenbestuur 
(DSB) doorgeleid naar de gemeenten. Vóór het eind van dit jaar wordt het document in de 
verschillende gemeenteraden behandeld. De leden van DSB hebben voor hun eigen besluit-
vormingsproces de formulering van de vijf ontwikkellijnen als volgt benoemd (cursief):
• Gefaseerd los van aardgas; bij nieuwbouw en waar mogelijk bij verouderde bestaande 

aardgasnetten. 
• Afgaan van benzine, diesel en andere fossiele energie, zodra dat redelijkerwijs kan. 
• Sterk inzetten op energiebesparing. 
• Duurzaam opwekken van elektriciteit; met opbouw in tijdsstaffels. 
• Realisering van de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst. 

Energiestrategie Drechtsteden in de pers
• Persbericht Drechtsteden, 6 oktober 2017 
(n.a.v. bespreking Energiestrategie in het Drechtstedenbestuur op 5 oktober)
• Online achtergrondartikel over de aanpak in de Drechtsteden
http://regionale-energiestrategie.nl/pilotregios-2/drechtsteden/
• Interview met projectwethouder Rik van der Linden, VNG Magazine, oktober 2017
https://vng.nl/drechtsteden-zetten-de-energiestrategie-echt-in-gang
• Wethouders zeven pilotregio’s vloggen over de ontwikkelingen tot nu toe
https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat/nieuws/
energiestrategie-is-een-kwestie-van-lange-adem
• Artikel in BT ‘Zo werkt de energietransitie door op uw economie’

Samenwerkingsovereenkomst en 
gezamenlijke agenda 2018
Wat is de volgende stap? De Adviesraad pleit voor ‘acties waarmee we ons ontwikkelen van 
een kopgroep tot een peloton dat gezamenlijk optrekt’. Oftewel, snel aan de slag, concreet 
maken en zorgen dat nog meer partijen aanhaken! Op dit moment werken we aan een geza-
menlijke agenda voor 2018. Daarin komen de acties te staan die we komend jaar als eerste 
oppakken. Ook stellen we een samenwerkingsovereenkomst op waarin de gezamenlijke 
doelen, ambities en afspraken staan.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst, die gepland staat voor januari, ondertekenen de deel-
nemende partijen de overeenkomst officieel, en wordt de samenwerkingsagenda gepresen-
teerd aan pers en publiek. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. 

Nieuwe 
invulling 
projectmanagement 
energiestrategie
Met ingang van augustus 2017 hebben 
Eelke Kraaijeveld en Roosmarijn Sweers 
het projectmanagement voor de Ener-
giestrategie Drechtsteden overgenomen 
van Jos Benner. Eelke bewaakt in de 
functie van procesmanager de voort-

gang van het 
project, terwijl 
Roosmarijn als 
beleidsadviseur 
verantwoorde-
lijk is voor de 
verbinding op de 
inhoud. U kunt 
hen bereiken 
via: 

ECM.Kraaijeveld2@drechtsteden.nl
R.Sweers@Dordrecht.nl 

De energiestrategie in het kort
De Energiestrategie Drechtsteden heeft als doel het 
realiseren van een energieneutrale regio in 2050. De 
deelnemende partijen hebben hiervoor vijf ontwikkel- 
lijnen geformuleerd:
1. Stoppen met gebruik van aardgas;
2. Stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen (ben-

zine, diesel ed.);
3. Sterk inzetten op energiebesparing;
4. Duurzaam opwekken van elektriciteit;
5. Realisering van de hoogst haalbare maatschappelijke 

opbrengst.
Bekijk hier het volledige document.
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terugblik Werkatelier 2 oktober
Tijdens het werkatelier op maandag 2 oktober, hebben verschillende partijen met 
elkaar nagedacht over wat er in ieder geval op de gezamenlijke agenda moet komen 
staan. De deelnemers hebben ideeën aangedragen voor onder meer de volgende hoofd- 
onderwerpen: 
• Organisatiestructuur 
• Van Aardgas Los: projectorganisatie / opstellen warmtetransitieplan 
• Energiebesparing: huurders en particulieren 
• Energiebesparing: bedrijven 
• Communicatie/ inwonersbetrokkenheid 
• Grootschalig zonne-offensief 
• Individueel bod 
• Versnellen publieke laadinfra (apart atelier). 

bijeenkomst drechtraad 
Dinsdag 7 november (rond 21.30 uur) vindt tijdens een 'Drechtstedendinsdag' in het ge-
meentehuis van Papendrecht (Raadzaal) een bijeenkomst plaats over de Energiestrategie 
Drechtsteden, met leden van de Drechtraad en verschillende externe partners. De bijeen-
komst is openbaar. U bent van harte welkom. Meer informatie over de stukken en de agenda 
vindt u binnenkort op het online raadsinformatiesysteem van de Drechtraad.

7 november (ca. 21.30 uur)

informatieavond
Gemeentehuis

Papendrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
kan via een mail naar Carolijn 
Damen via:
CE.Damen@drechtsteden.nl

Lees het interview met 
Rik van der Linden in VNG Magazine

https://www.drechtsteden.nl/dds/up/ZodsastJaE_20171006__Drechtsteden_Energieneutraal_02.pdf
http://regionale-energiestrategie.nl/pilotregios-2/drechtsteden/ 
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https://www.drechtsteden.nl/dds/up/ZodsastJcE_Energiestrategie_definitief.pdf
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mailto:CE.Damen%40drechtsteden.nl?subject=

