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1.

INLEIDING

Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012.
In dit beleidsplan lichten we toe het waarom van Drechtse Stromen, waar gaat en staat Drechtse
Stromen voor en de bijbehorende doelen. Op hoofdlijnen geven we de koers van Drechtse Stromen
voor de komende jaren aan. Elk jaar maken we een jaarplan, waarin concrete stappen zijn
aangegeven.

2.

HISTORIE

Sinds 2010 zijn onder het Platform Duurzaamheid Dordrecht met name twee werkgroepen actief:
'natuur, voeding en gezondheid (nvg)' en 'bouwen wonen en energie (bwe)'. Nadat de laatste eind
2012 een zeer succesvolle Energiebesparingsmarkt organiseerde in de Duurzaamheidsfabriek,
ontstegen de activiteiten de werkgroepvorm; in aantal deelnemers en in aard en omvang van
geplande activiteiten.
Jan de Keizer, Paul Janssen, Frans den Houter en Theo de Rooij besloten tot de oprichting van
Drechtse Stromen, een organisatie voor energiebesparing en lokaal opwekken van hernieuwbare
energie. In februari 2013 volgde een zeer succesvolle oprichtingsbijeenkomst waar het aantal
leden de honderd bereikte. In april 2014 is de stichting Drechtse Stromen opgericht.
Drechtse Stromen is gericht op de Drechtsteden en wordt in Dordrecht waar nodig door het
Platform gefaciliteerd.

3.

MISSIE en VISIE

De identiteit, de bestaansreden van de stichting Drechtse Stromen is verwoord in onderstaande
missie:

Drechtse Stromen werkt aan duurzame en leefbare Drechtsteden en bevordert
de lokale (circulaire) economie. Drechtse Stromen werkt vanuit de
basisgedachte: eerst energie besparen, dan de strikt noodzakelijke energie
duurzaam lokaal opwekken.
Onze energierekening wordt steeds hoger, omdat we meer energie verbruiken en de prijzen
omhoog gaan. In de Drechtsteden betalen we jaarlijks zo'n € 200.000.000 aan
energiemaatschappijen. Fossiele brandstoffen worden schaarser en het milieu wordt hierdoor zwaar
belast.
We willen wel steeds bewuster met onze energie omgaan. Toch halen we de meeste energie nog
steeds uit kern- en kolencentrales, met alle risico's en gevolgen voor de CO2-uitstoot van dien.
Dat kan en moet anders! Lokaal energie besparen en opwekken biedt zekerheid voor de toekomst.
We geven lokaal een antwoord op klimaatverandering. Goed voor onze wereld, goed voor de
generaties na ons. Dit resulteert in de volgende visie:
In 2030 zijn de Drechtsteden energieneutraal, waarbij de benodigde energie op een
duurzame wijze binnen de gemeentegrenzen van de Drechtsteden wordt opgewekt.
Kortom, energiebesparing en duurzame lokale opgewekte energie van en voor de
Drechtstedenaren willen we bereiken. Dat kunnen we als inwoners en bedrijven in de Drechtsteden
zelf oppakken. We willen niet afhankelijk zijn van andere organisaties. Wel willen we met andere
organisaties samenwerken.
We stimuleren de lokale economie en lokale werkgelegenheid door waar mogelijk lokale bedrijven
in te schakelen en kennis binnen de Drechtsteden te benutten of op te bouwen. De opbrengsten
vloeien terug in de gemeenschap.
Samen kunnen we invloed hebben op een duurzame energievoorziening.
3.1.
Voor wie?
De zes Drechtstedengemeenten – Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Sliedrecht en Alblasserdam – bedienen samen een gebied met 267.000 inwoners.
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Drechtse Stromen is actief in de Drechtsteden en richt zich op de doelgroepen: woningeigenaren
en huurders, woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders, ondernemers/ bedrijven,
(sport)clubs, (onderwijs- en zorg-)instellingen en -organisaties.
Drechtse Stromen is er binnen de Drechtsteden in beginsel voor iedereen.
3.2.
Hoe?
Drechtse Stromen:
– geeft onafhankelijke voorlichting en adviseert: over energiebesparing en het lokaal opwekken en
afnemen van hernieuwbare energie. Ieder advies van Drechtse Stromen bestaat, gevraagd of
ongevraagd, uit twee delen: eerst een besparingsadvies, dan een advies over hernieuwbaar
afnemen en/of opwekken;
– stimuleert en ontzorgt: om actief, slim, gezamenlijk, energie te besparen en
hernieuwbaar, lokaal, af te nemen;
– bevordert en organiseert; het decentraal opwekken van hernieuwbare energie
voor en door Vrienden van Drechtse Stromen (zie 3.3).
Drechtse Stromen wil samenwerken met andere organisaties, zoals woningcoöperaties en
gemeenten. We kunnen het zelf, maar we werken graag samen.
Van onderop
Ons burgerinitiatief is een beweging van onderop. En volgens coöperatieve principes. Dat betekent
dat wij samen met inwoners en bedrijven bepalen wat we doen en hoe we het doen. Open en
transparant. Zij bepalen welke activiteiten we oppakken en welke niet. En geven ook de volgorde
aan; wat komt eerst en wat komt later. Volgens democratische principes. Iedereen heeft een
gelijke stem. We doen het met de vrijwilligers en met het lokale bedrijfsleven (waar dat kan), voor
iedereen. Onze benadering is bottom-up.
3.3.
Rechtsvorm
Drechtse Stromen is een Stichting zonder winstoogmerk.
Iedereen, persoonlijk of zakelijk, kan de missie, visie en doelstellingen van Drechtse Stromen
onderschrijven door zich via www.drechtsestromen.nl aan te melden als 'Vriend van Drechtse
Stromen', gekoppeld aan een vrijwillige 'vriendenbijdrage' voor het dekken van organisatie- en
voorlichtingskosten. We verwachten dat de stichting eind 2014 zo veel te bieden heeft dat het
verantwoord is een vriendenbijdrage te vragen.
Voor het bevorderen en realiseren van decentrale opwekking kunnen Vrienden van de stichting
Drechtse Stromen een Coöperatie Drechtse Wind en/of een Coöperatie Drechtse Zon oprichten.
Vrienden van Drechtse Stromen kunnen als lid participeren in Drechtse Wind en/of Drechtse Zon.
Er is steeds een formele verbinding tussen Stichting Drechtse Stromen en de Coöperaties Drechtse
Wind en/of Drechtse Zon:
1. statutair:
1.
Statutaire naamgeving: Coöperatie Drechtse Wind en/of Drechtse Zon
2.
Door in statuten van Drechtse Wind/Zon op te nemen: 'Drechtse Wind /Zon is een
initiatief van Stichting Drechtse Stromen'.
3.
'Drechtse Wind/Zon onderschrijft missie en visie van Stichting Drechtse Stromen'.
2. financieel:
1.
Drechtse Wind/Zon lift mee op de algemene bekendheid van de Stichting Drechtse
Stromen en draagt bij in de onkosten van Drechtse Stromen voor algemene
voorlichting, lobby en organisatie.
2.
Dit wordt opgenomen in de statuten en uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.
3. bestuurlijk:
1. Stichting Drechtse Stromen draagt minimaal 1 van de bestuursleden van Drechtse
Wind/Zon voor.
2.
Drechtse Wind/Zon kan een bestuurslid in Drechtse Stromen voordragen.
4. administratief
De mogelijkheid bestaat de administratie van Drechtse Wind en/of Drechtse Zon uit te
besteden aan de Stichting Drechtse Stromen.
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4.

BELEIDSKADER OVERHEDEN

Drechtse Stromen dient in haar visie nadrukkelijk rekening te houden met de kaders zoals die op
gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau zijn vastgesteld.

5.

STRATEGIE

Op welke manier maakt Drechtse Stromen haar visie werkelijkheid?
We focussen op de thema's energie besparen, afnemen van duurzame energie en het decentraal
opwekken van duurzame energie. In een jaarplan nemen we activiteiten/maatregelen op om de
gestelde doelen te kunnen bereiken.
1) Energie besparen
In het Energieakkoord wordt uitgegaan van een energiebesparing van gemiddeld 1,5% per jaar. De
gemeente Dordrecht wil dat in 2015 11% minder energie wordt verbruikt ten opzichte van 2009.
Drechtse Stromen stelt zich ambitieuzer op.
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
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. De gemeente Dordrecht wil
dat in 2015 3% van de verbruikte energie duurzaam is opgewekt.
Doelstelling 2020: Conform het Europese doel streeft Drechtse Stromen ernaar dat in de
Drechtsteden in 2020 20% uit hernieuwbare energiebronnen uit de Drechtsteden komt.
Drechtse Stromen zet met name in op de onderdelen windenergie en zonnestroom. Innovaties
zoals onder meer restwarmte en energie uit biomassa worden ook gestimuleerd, mede met als
achterliggend doel ook na 2020 verder te kunnen gaan richting onafhankelijkheid van fossiele
brandstoffen.

6.

ORGANISATIE

6.1
Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden; een bestuurslid kan meerdere taken combineren
waarbij niet in 1 persoon voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen zijn verenigd. Een of
meerdere bestuursleden kunnen tevens bestuurslid zijn in Drechtse Wind of Drechtse Zon. Het
bestuur vergadert in de oprichtingsfase (2014) eens per maand.
Bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur op voordracht van Vrienden van DS en
treden af na drie jaar waarna zij 1 maal herkiesbaar kunnen zijn. Het eerste bestuur treedt af
volgens een door henzelf opgesteld rooster van aftreden.
Bestuursvergaderingen worden aangekondigd op het voor leden afgeschermde deel van de
website. Vrienden kunnen agendapunten voorstellen, de notulen zijn openbaar.
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6.2
Kernteam
Het kernteam bestaat uit de trekkers van de drie thema’s en vormen dus samen het kernteam.
Deze trekkers hebben ook een coördinerende rol binnen hun thema, voor wat betreft de
activiteiten: Besparen, Afnemen, Opwekken.
Het kernteam wordt gevormd door actieve Vrienden van Drechtse Stromen met specifieke
deskundigheid of belangstelling voor een van deze thema's. Zij ontwikkelen op dit thema voor DS
relevant beleid, zien mogelijkheden voor projecten en activiteiten en adviseren op dit gebied
Vrienden van DS.
Het Kernteam heeft overzicht over en inzicht in de activiteiten / projecten die er vanuit Drechtse
Stromen worden uitgevoerd op alle drie de thema's. Zij schuiven aan bij het projectleidersoverleg.
En bepalen verder onderling hoe zij werken – al dan niet met een vast vergaderschema en
dergelijke.
De combinatie lid van het Kernteam en bestuurslid is mogelijk.
6.3
Projecten / projectleidersoverleg
Iedere activiteit of project, georganiseerd vanuit Drechtse Stromen heeft een trekker – de
projectleider. Alle projectleiders komen minimaal eens per kwartaal bij elkaar voor onderlinge
afstemming, versterking en uitwisselen van deskundigheden. Dit overleg wordt geïnitieerd vanuit
het kernteam.
Het is niet wenselijk dat bestuursleden tevens projectleider zijn. Een projectleider kan wel lid van
het Kernteam zijn.
6.4
Heidagen
Minimaal eens per jaar wordt er een heidag georganiseerd voor bestuur, kernteam en
projectleiders om samen het afgelopen jaar te evalueren en de richting voor de toekomst te
herijken. Initiatief ligt bij de secretaris van het bestuur.
6.5
'Vrienden van' bijeenkomsten
Eens per kwartaal is er een themabijeenkomst waarvoor alle (toekomstige) Vrienden van DS
worden uitgenodigd. Te organiseren vanuit het Kernteam i.s.m. een of meerdere projectleiders.

7.

VAN BELEIDSPLAN NAAR JAARPLAN

In paragraaf 5 van het beleidsplan zijn de doelstellingen benoemd gericht op de inhoudelijke
thema’s energie besparen, afnemen van duurzame energie en het decentraal opwekken van
duurzame energie. Deze thema’s maken onderdeel uit van het primaire proces van Drechtse
Stromen.
Het jaarplan richt zich op de resultaten/producten die een effect hebben op de te realiseren
doelstellingen van Drechtse Stromen.
In onderstaand schema is e.e.a. samengevat:

Eisen en wensen uit de samenleving

Doelen van Drechtse Stromen

Inzet
middelen
Input

Resultaten/
producten

Inspanningen/
activiteiten
Throughput

Output
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Effecten
Outcome

BIJLAGE 1
Organogram Stichting Drechtse Stromen en gelieerde organisaties

Organogram voorbeeld van een project (Passief Huis, concept d.d. 20130212)
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