Stichting Drechtse Stromen

Jaarverslag 2017

April 2018
Plannen en activiteiten 2017
Aan de hand van het werkplan is hier weergegeven welke activiteiten zijn ondernomen. In het
Werkplan 2017 is het voorbehoud gemaakt dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om de
activiteiten uit te voeren. Dat heeft tot gevolg gehad dat we minder activiteiten hebben kunnen
starten, dan in het werkplan was beoogd.
Resultaten tot nu toe
Drechtse stromen heeft de afgelopen jaren het nodige bereikt. In onderstaand schema wordt in
hoofdlijn de resultaten samengevat in projecten en bespaarde en opgewekte energie.
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Organisatorisch en financieel
• Vertalen resultaat Klimaattop 2015 naar DS-doelen.
In 2017 hebben we actief geparticipeerd in de totstandkoming van de Energiestrategie Drechtsteden.
Onze inzet is daarbij gericht geweest op de volgende punten:
o Ambitie tonen en 2035 noemen om energieneutraal te zijn, daarbij ook een fasering
aangeven voor de gebouwde omgeving. Om werkelijk de akkoorden van Parijs te halen zal
Nederland eerder dan 2050 energieneutraal moeten zijn. Binnen de groep ‘van het gas af’ is
er voor gepleit alle woningen rond 2025 van het gas af te hebben. In eerste instantie is bij dit
onderdeel daadwerkelijk 2035 als streefdatum genoemd. In de laatste versie van de
energiestrategie is toch 2050 als jaartal genoemd.
o Snel pilots opstarten om voorbeelden te hebben en ervaring op te doen.
o Ambitie: zorgen dat je ook als regio energieneutraal bent en het produceren van duurzame
energie niet aan andere regio’s overlaat. Tijdens de ateliers van de Energiestrategie is
hiervoor een model uitgewerkt hoe met zonnepanelen, windmolens en andere
energievoorzieningen een heel eind gekomen kan worden.
o De burger betrekken (burger aan zet) waar welke maatregelen genomen gaan worden.
o Een regeling, waarbij voor alle burgers de mogelijkheid wordt geboden om de maatregelen
te financieren en om energiearmoede te voorkomen.
• Verbeteren informatievoorziening (projectadministratie) en projectverslaglegging.
Voor alle projecten is de informatie op een rij gezet. Komend jaar gaan we dit verder standaardiseren
en eenduidig weergeven en opslaan.
• Implementeren verdienmodel.
Er is voor alle projecten een afspraak gemaakt, dat een klein deel van alle projectinkomsten
gereserveerd wordt voor onkosten van de centrale stichting. Ook is voor het maken van
infraroodfoto’s en een bijbehorend advies een tarief vastgesteld.
• Werven van fondsen en subsidies.
Voor de Blok-voor-blok-projecten is ook in 2017 door de ECD een bijdrage toegezegd.
Voor de begeleiding van de zon-op-andermans-dak-projecten is voor de projecten in Dordrecht en
Papendrecht heeft de Provincie Zuid-Holland een subsidie toegezegd.
• Onderzoeken verkrijging ANBI-status.
Eerdere indiening heeft niet tot toekenning geleid. In 2017 is hier geen actie op ondernomen.
• Nieuwe actieve vrijwilligers werven. Aantrekken en opleiden Energieambassadeurs (3e ronde
We hebben hiertoe een advertentie bij het vrijwilligershuis geplaatst. Bij alle activiteiten zijn we
hierop alert geweest, met helaas weinig resultaat.
Marketing en communicatie
• Organiseren afstemming bevriende duurzaamheidsclubs.
Vanuit Drechtse Stromen nemen we deel aan het Platform Duurzaam Dordrecht. Geregeld is er
overleg om de communicatie beter af te stemmen en ervaring uit te wisselen. Met Drechtse Wind is
overleg opgestart om te vooromen dat beide clubs dezelfde activiteiten ontplooien en om te
onderzoeken hoe we meer gezamenlijk op kunnen treden.
• Goed bereikbare en informatieve website.
In de loop van het jaar zijn er enge verbeteringen aangebracht. Het is nu mogelijk aparte
nieuwsberichten te plaatsen, waar ook naar gelinkt kan worden.

• Driemaandelijkse nieuwsbrief.
Er zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd en de uitnodiging voor de lustrumbijeenkomst..
• Actief op Sociale Media.
Begin 2017 is facebook weer in de lucht gebracht, waarop we regelmatig nieuwe berichten plaatsen,
evenals op Twitter. Vaak betreft het externe berichten over energieontwikkelingen, te weinig zijn het
berichten over eigen ontwikkelingen.
Blok voor Blok
• 4 lopende projecten afronden, 16 nieuwe projecten opstarten.
Begin 2017 liepen er nog twee projecten: Maanplein e.o. en Iepenlaan. Beide projecten zijn in 2017
succesvol afgerond. Vooral het project Maanplein e.o. was bijzonder. Dit was het eerste project van
een particuliere verhuurder, Delta-Loyd Vastgoed: 96 woningen werden geïsoleerd.
In 2017 konden uiteindelijk 6 nieuwe projecten worden opgestart, waarvan er 3 met succes werden
afgerond: Bakema-erf, Beekenstein en Van Manderstraat. Het project Van Doesburgerf werd, als
gevolg van de gelijktijdige start van het zonnepanelenproject van het energieloket, niet doorgezet. 2
projecten lopen nog: Lanen van Oranje en Celebesstraat.
•

Actief benaderen van mensen die in een eerdere ronde niet mee konden doen, afhankelijk van de
opgegeven reden.
Door gebrek aan capaciteit is hier geen actie op geweest
EHBE
• Op zoek naar vrijwilligers die de voorzieningen aan kunnen brengen.
Zolang niet kan worden voorzien in mensen die de kleine voorzieningen voor energiebesparing
aanbrengen, wordt het project op een laag pitje gezet.
Pogingen hiertoe zijn mislukt. Met Da Vinci konden we geen overeenstemming krijgen over de inzet
van leerlingen. Voor stageplaatsen van het SPPB is de inzet van een stagebegeleider nodig, die
hebben we niet. Ook de inzet van ouderen of werknemers zonder betaald werk, met behoud van
uitkering is niet gelukt. Vooralsnog wordt deze activiteit niet meer voortgezet.
Passief bouwen/0-energie
• Promotie rond afgeronde projecten.
Geen acties op geweest.
• Streven naar de opstart van voorbeeldprojecten voor 0-energie, vooral in bestaande woningen.
In najaar is de voorbereiding hiervan gestart. Er is een kennisbank opgericht. Het voornemen is een
aantal pilotprojecten op te starten, welke als leerervaring en als voorbeeld voor vervolgprojecten
kunnen dienen. Het betreft zowel individuele projecten als een complex woningen, beiden
bestaande bouw.
In het najaar is een eerste bijeenkomst voorbereid ‘Hoe maak ik mijn woning gasloos’. De
bijeenkomst wordt begin 2018 gehouden. opgestart.
Zon op Andermans Dak
Na de locaties in Zwijndrecht stonden in 2017 op het programma:
• Realisatie van de projecten in Zwijndrecht-Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht
In verband met de afname is de locatie RaJuBiBos in Heerjansdam in twee fasen gesplitst, beiden 126
panelen, in beheer te nemen door de Coöperatie Zon op Zwijndrecht. De eerste fase is in maart in
gebruik genomen. Nadat er in december voldoende interesse was, is in november ook voor de

tweede fase opdracht verleend voor de realisatie. In het begin van 2018 zal dit deel in gebruik
worden genomen.
In juli is de locatie Gemeentehuis in Hendrik Ido-Ambacht officieel in gebruik genomen. Op het dak
liggen 252 panelen. Voor het dak is de coöperatie Zon op Hendrik-Ido-Ambacht opgericht.
• Starten ontwikkeling van eerste project in Papendrecht
Met de gemeente werd overeenstemming bereikt over het nieuwe Sportcentrum aan de
Burgemeester Keijzerweg als nieuwe locatie. Het project is inmiddels volop in voorbereiding. Medio
2018 wordt het dak in gebruik genomen.
• Starten ontwikkeling van eerste project in Dordrecht
Nadat de gemeente een aantal mogelijke locaties had aangewezen is ook in Dordrecht de
voorbereiding gestart. Op twee drukbezochte introductiebijeenkomsten bleek dat er veel
belangstelling was, wel voor ca. 1000 panelen. Momenteel zijn de locaties Depotgebouw Dordtse KilIII en Sportgebouw Leerpark in ontwikkeling. De bedoeling is, dat de locaties in de loop van 2018 in
gebruik worden genomen.
• Starten ontwikkeling van eerste project in Alblasserdam
Met de gemeente is overleg geweest over mogelijke locaties. Er is nog geen project opgestart.
• Starten ontwikkeling van eerste project in Sliedrecht
Er is wel contact met de gemeente geweest. Dit heeft nog niet geleid tot de aanwijzing van een
locatie en een concreet project.
Energiebesparing basisscholen
• Tweede project voor 20 in de Drechtsteden oppakken.
Ook deze tweede fase is afgerond en de onderzoeken zijn aan de Regio en de scholen overhandigd.
Energiebesparing Sportverenigingen
Geen specifieke actie op geweest
Dienstverlening op het gebied van energie-labeling
Hier is geen specifieke actie op geweest
Dienstverlening op het gebied van warmtebeeldcamera-foto’s
De stichting is in het bezit van een warmtecamera. Tegen een vergoeding van €30,- wordt op verzoek
een scan met infraroodfoto’s gemaakt, met daarbij aangegeven de betekenis ervan en een advies
voor verbetering.
Er is een Projectnotitie gemaakt met beschrijving van de interne procedure. Vervolgens is de
mogelijkheid met een persbericht en met social-media gepromoot. Intussen zijn er zo’n 20 aanvragen
geweest.
Energieloket Drechtsteden
Het overleg met de begeleidingsgroep van het Energieloket is over afstemming over de wederzijdse
activiteiten is gestrand, heeft niet tot resultaat geleid tot het wederzijds toeleiden naar elkaars
activiteiten.
Bijeenkomst(en)
• Achterban DS
Eind september hebben we een Lustrumbijeenkomst georganiseerd en hier ook de achterban voor
uitgenodigd. Ad Gravendeel trad op als spreekstalmeester. Roosmarijn Sweers was uitgenodigd om

iets te vertellen vanuit de Energiestrategie Drechtsteden. Jan de Keijzer blikte terug op de afgelopen
vijf jaar. Gerrit Jan van der Kolm vertelde wat we beogen en nam de gelegenheid te baat om
feestelijk afscheid te nemen van Jan de Keizer. Op de bijeenkomst werd Gert Jan Vogelaar als nieuwe
voorzitter geïntroduceerd.
• P Nuts Award mede organiseren
Geen specifieke actie op geweest

Bestuurlijk en organisatorisch
Nadat Henk Mirck in 2016 was teruggetreden als voorzitter hebben we in september 2017 Gert Jan
Vogelaar bereid gevonden om voorzitter te worden.
Sean Huizinga is aangetreden als EPA-adviseur.
Arnoud Offermans is er bij gekomen als projectleider voor de postcoderoosprojecten.
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