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1. INLEIDING
Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012.
In 2014 zijn vanuit dit initiatief de Coöperatie Drechtse Wind en de Stichting
Drechtse Stromen geformaliseerd. Waarbij de Stichting Drechtse Stromen initieert,
verbindt en faciliteert en de coöperatie Drechtse Wind een van de geïnitieerde
activiteiten is die nu als zelfstandige entiteit verder gaat (zie www.drechtsewind.nl).
In april 2014 zijn de statuten van de stichting gepasseerd.
In de zomer van 2014 is het beleidsplan 2014-2020 van Drechtse Stromen
vastgesteld waarin missie, visie en ambitie zijn beschreven.
Eind 2014 is daar als leidraad voor de (rollen binnen de) organisatie aan toegevoegd
de notitie 'onafhankelijkheid, vrijwilligerswerk en ondernemerschap'.
In 2015 vormen statuten, beleidsplan en genoemde notitie de basis voor de (wijze
waarop) activiteiten van Drechtse Stromen worden uitgevoerd.
Inhoudelijke doelstellingen staan beschreven in het beleidsplan 2014-2020. Alle
activiteiten zijn gericht op het realiseren van die doelstellingen.
2. Plannen 2015
Bestuur
− Het bestuur stelt zich ten doel in 2015 het bestuur te versterken met
strategische ervaring en deskundigheid in communicatie (pr).
− Strategische ambitie: stevige positionering van DS binnen de
Drechtsteden. Binnen de overheid is DS een vanzelfsprekende
gesprekspartner op ambtelijk en bestuurlijk niveau waar het energie
opwekken en energetische kwaliteit van de gebouwde omgeving betreft.
Met een aantal woningcorporaties is de samenwerking structureel.
− Uitwerken en implementeren van een communicatieplan en
professionaliseren van de website.
− Een eigen locatie waar DS fysiek bereikbaar is voor iedereen met vragen over
DS-thema's, waar literatuur en materialen kunnen worden getoond en overleg
georganiseerd.
− Een goed werkende administratie, betalende vrienden/donateurs die de
meerwaarde van het donateurschap ervaren.
− Een financiële basis (zie begroting).
Organisatie
− maandelijks bestuursvergadering
− projecten en activiteiten
− voor projectuitvoering en begroting zie projectplannen
− versterking door een goede projectadministratie
− onderlinge afstemming via minimaal 6 maal een projectenoverleg
− een lerende organisatie neerzetten
− ondersteuning van vrijwilligers door deskundigheidsbevordering te
organiseren
− secretariële en administratieve ondersteuning op orde.
Activiteiten
In 2014 opgestarte activiteiten worden in 2015 ingebed in een stevige DS-structuur,
zodat zij elkaar onderling versterken. Tevens is het doel deze lopende activiteiten in
2015 te verbreden of verder uit te bouwen. Het betreft de volgende activiteiten
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waarvan de projectplannen en begrotingen 2015 als bijlage bij dit jaarplan een
onlosmakelijk onderdeel hiervan vormen:
− Blok voor blok renovatie in verschillende wijken in meerdere gemeenten
− EHBE, eerste hulp bij energielekken in samenwerking met minimaal twee
woningbouwcorporaties
− Installaties de Hoven wordt uitgerold
− Zon op andermans dak
− actieve samenwerking met Drechtse Wind.
Communicatie, extern
− website wordt geprofessionaliseerd, bereik:....
− nieuwsbrief en foldermateriaal (digitaal en/of gedrukt), bereik....
− digitale kennis- en databank wordt opgestart
− persberichten en publicaties in lokale (dag)bladen, bereik....
− informatiebijeenkomsten
− 2x over specifieke thema's gekoppeld aan een project of activiteit,
bereik....
− 1x over Drechtse Stromen, toekomst, ambitie.
3. Ambitie 2015
Uit het beleidsplan 2014-2020:
1. Besparen:
Doelstelling 2020: Conform het Europese doel streeft Drechtse Stromen ernaar in de
Drechtsteden in 2020 20% energie te besparen ten opzichte van 2010 ofwel jaarlijks
een gemiddelde besparing van 2%.
Drechtse Stromen zet in de Drechtsteden met name in op het verlagen van het
energieverbruik in de gebouwde omgeving. Hierbij richt Drechtse Stromen zich op
woningen (koop en huur), maatschappelijk vastgoed (scholen, sportvoorzieningen,
zwembaden), zakelijk vastgoed (kantoren en bedrijfspanden) en agrarische
bedrijven.
2. Afnemen van duurzame energie
Doelstelling 2020: Drechtse Stromen streeft ernaar dat in 2030 alle
energieverbruikers in de Drechtsteden duurzame energie afnemen.
3. Decentraal opwekken van duurzame energie
Doelstelling 2020: Conform het Europese doel streeft Drechtse Stromen ernaar dat
in de Drechtsteden in 2020 20% uit hernieuwbare energiebronnen uit de
Drechtsteden komt.
In het Energieakkoord wordt uitgegaan van een toename van het aandeel van
hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4%) naar 14% in 2020 en 16% in 2023.
Gemeente Dordrecht streeft naar 3% van de verbruikte energie duurzaam in 2015.
De ambitie voor 2015 is dat de basis wordt gelegd van waaruit in de vijf
daarop volgende jaren een stroomversnelling is te realiseren. Het realiseren
van de eerste 5% vergt de meeste inzet, dat is de uitdaging voor 2015.
4. Bijlagen:
−
−
−
−
−

begroting DS, 2015
statuten Stichting Drechtse Stromen
beleidsplan DS
notitie onafhankelijkheid, vrijwilligerswerk en ondernemerschap
projectplannen
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