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Inleiding
Begin 2018 zal de regio Drechtsteden de Energiestrategie Drechtsteden vaststellen, samen met een
Samenwerkingsovereenkomst met de partijen die daar aan een bijdrage willen leveren. Daarmee
geeft de regio aan hoe zij wil werken aan een energieneutrale Drechtsteden. Belangrijke onderdelen
zijn het gasloos maken van alle woningen en het er voor zorgen dat alle energie die gebruikt wordt
duurzaam is en niet fossiel. Ook Drechtse Stromen heeft deze overeenkomst getekend. Onze
activiteiten zullen daarmee ook in het licht van deze strategie komen staan. Als uitgangspunt willen
we samenwerken met de betrokken partijen en bijdragen aan de strategie. Voor ons vormen met
name de particuliere huiseigenaren een interessante doelgroep.

Activiteiten 2018
Onder voorbehoud van voldoende capaciteit.
Aanbod Energiestrategie Drechtsteden
In het kader van de Energie Strategie Drechtsteden hebben we als Drechtse Stromen een aanbod
gedaan aan de regio Drechtsteden om als burgerinitiatief de burgers actief te benaderen en te
organiseren om de woningen in de Drechtsteden daadwerkelijk gasloos te maken. Daarvoor zullen de
komende tijd veel activiteiten opgestart moeten worden. De activiteiten worden vanuit het
Projectbureau Gasloos te zijner tijd geformuleerd. We benoemen vooralsnog hiervoor:
• Elke gemeente wijst een buurt of wijk aan waar een eerste pilotproject georganiseerd wordt.
• Dit project samen met de betrokkenen uitwerken en opstarten.
• Een pilotproject voor gasloze woningen realiseren
• Algemene communicatie hierover uitwerken.
Informatie organiseren naar partijen en bedrijven waar bewoners als eerste met vragen komen.
Contactpersonen/trekkers binnen Drechtse Stromen: Gert Jan Vogelaar en Rien Val
Per gemeente een project gasloos uitwerken en opstarten. (in twee jaar)
Deze activiteiten zijn afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden in het kader van de
Energiestrategie:
• Inspelen op de per gemeente aangewezen buurt of wijk waar een eerste pilotproject
georganiseerd wordt.
• Projectplan opstellen
• Stakeholders bij elkaar
• Grote bijeenkomst
• Werkgroep lokale bewoners
• Geïnteresseerden bij elkaar
• Project voor 0-energie opstarten
Deze activiteit hangt nauw samen met bovenstaande en onderstaande activiteiten.
• Contactpersonen/trekkers binnen Drechtse Stromen: Gert Jan Vogelaar en Rien Val
Blok voor Blok
Als gevolg van het aanbod zullen de blok-voor-blok-projecten in het teken komen te staan van het
streven om volledig van het gas af te komen. De projecten zullen meer voortkomen uit de

ontwikkelingen die voortvloeien uit het aanbod, uit de wijkbijeenkomsten en de afspraken die daar
voor vervolgprojecten worden gemaakt. Als voorlopige activiteiten nemen we op:
• 2 lopende projecten afronden.
• 8 nieuwe projecten, voortvloeiend uit de ontwikkelingen van de wijkaanpakken
• Actief benaderen van mensen die in een eerdere ronde niet mee konden doen, afhankelijk van
de opgegeven reden.
Trekker: Gerrit Jan van der Kolm
Pilot gasloos
Met deze activiteiten is een eerste start gemaakt in 2017.
• Organiseren energiecafé c.q. informatiebijeenkomst op 31-01-2018
• Organiseren vervolgbijeenkomsten voor mensen die mee willen doen. Dit kan de start zijn voor
een volgend blok-voor-blok-project of themagerichte bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor een type
woning of een bepaalde technische oplossing zoals warmtepompen.
• Uitwerken van voorbeeldprojecten voor 0-energie of gasloos, vooral in bestaande woningen.
Trekkers en contactpersonen: Gerrit Jan van der Kolm en Rien Val
Informatie naar partijen en bedrijven waar bewoners als eerste met vragen komen.
Deze activiteiten vinden we belangrijk op weg naar gasloze wijken. Ze bevinden zich nog voor de
initiatieffase en vergen nog nadere uitwerking.
Mogelijke uitwerking:
• Vormen van een groep bedrijven waar we mee samenwerken in projecten
• Informatiebijeenkomsten installateurs
• Contact opnemen met bouwmarkten
• Informatiefolder in de bouwmarkt
• Informatiefolder voor makelaars (of USB-stick)
Trekkers en contactpersonen: Gerrit Jan van der Kolm en Jan de Keizer
Huurwoningen/corporaties?
• Na het succesvolle project rond het Maanplein staan we open om meer dergelijke projecten te
starten.
• Vanuit de ontwikkelingen rond het aanbod kunnen ook de relaties met de corporaties naar
voren komen. We stellen ons voor, dat we richting hun bewoners een bijdrage kunnen leveren
als onafhankelijke burgerbeweging. We hebben niet de ruimte om voor alle besparingsprojecten
projecten van de corporaties als projectbegeleider en deskundige te worden ingeschakeld. De
ruimte voor ons om hier veel in te doen is beperkt.
Organisatorisch onderdeel van Blok-voor-blok
Zon op Andermans Dak
In 2017 is de voorbereiding van twee locaties gestart: Dordrecht en Papendrecht. Als vervolg staat in
2018 op het programma:
• Realisatie van de twee projecten in Dordrecht
• Realisatie van het eerste project in Papendrecht
• Mogelijk een vervolgproject in Dordrecht opstarten
• Starten ontwikkeling van eerste project in Alblasserdam
• Starten ontwikkeling van eerste project in Sliedrecht
• Starten ontwikkeling van eerste project in Hardinxveld Giessendam
Trekkers: Frits Lakemeier en Arnoud Offermans

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.
• Meer promotie
• Aanvragen hiervoor afhandelen
Contactpersoon: Gerit Jan van der Kolm
Organisatorisch en financieel
• Verbeteren informatievoorziening (projectadministratie) en projectverslaglegging.
• Verbeteren van de archivering.
• Werven van fondsen en subsidies.
• Onderzoeken verkrijging ANBI-status.
• Nieuwe actieve vrijwilligers werven.
• Aantrekken en opleiden Energieambassadeurs (3e ronde).
Trekker en contactpersoon: bestuur en Gerrit Jan van der Kolm
Marketing en communicatie
• Organiseren afstemming en samenwerking bevriende duurzaamheidsclubs.
• Goed bereikbare en informatieve website.
• Driemaandelijkse nieuwsbrief.
• Actief op Sociale Media.
• Promotie rond gerealiseerde projecten in de Drechtsteden.
• Organiseren röring rond de Duurzame Huizenroute
Contactpersonen: vacant, vooralsnog Rien Val en Conny Taheij
Bijeenkomst(en)
• Met alle betrokkenen
• Met achterban DS
• Energiecafé’s/informatiebijeenkomsten
• Bijdrage aan bijeenkomsten wijkaanpak?
Trekker: verschilt per activiteit.

Planning 2018
Deze activiteiten leiden voor Drechtse Stromen tot de volgende planning. Daarbij staan ook zaken
genoemd waar op ingespeeld zal worden.
Nog niet opgenomen: wanneer zaken vanuit energiestrategie spelen.
1e kwartaal
Energiecafé gasloos
Vervolgbijeenkomsten gasloos
Deelnemen aan debat van Platform Duurzaam Dordrecht
Aansluiting bij de landelijke coöperatie HOOM
2e kwartaal
Vanuit gasloos opzetten nieuwe projecten
Ontwikkelen projectmanagement - projectoverleg verder professionaliseren
Overleggen met gemeenten over vertaling van Energiestrategie Drechtsteden in concrete projecten
Bijeenkomst met de actieve vrijwilligers
Bijeenkomst DS-achterban
Werving meer vrijwilligers en energieambassadeurs

3e kwartaal
Een activiteit tijdens de Maand van de duurzaamheid, bijvoorbeeld een energiemarkt?
Werving meer vrijwilligers en energieambassadeurs
Bijeenkomst met de actieve vrijwilligers
4e kwartaal
Maand van de duurzaamheid, organiseren energiemarkt?
Deelnemen aan duurzaamheidsmarkten Zwijndrecht en Papendrecht
Inhaken op Duurzame huizenroute 3 en 10 november 2018
Bijeenkomst met de actieve vrijwilligers
Werving meer vrijwilligers en energieambassadeurs

