Jaarplan 2019
van Stichting Drechtse Stromen en Coöperatie Drechtse Energie
1. Inleiding
Er ligt een enorme opgave willen we tijdig de klimaatopwarming terugdringen en onder de 2 graden
houden en zeker als we 1,5 graad nastreven. Momenteel gaan de afspraken uit van in 2050
klimaatneutraal. De 1,5 graden opwarming zal dan al gepasseerd zijn.
In overheidsland lijkt de urgentie nauwelijks gevoeld te worden, zowel internationaal, nationaal en
lokaal. De geplande maatregelen eind 2018 betreffen nog slechts 1/3e van wat nodig is. Dat levert
straks een temperatuurstijging van 5 graden op. Dat komt weer overeen met 7 meter
zeespiegelstijging, ofwel exit Drechtsteden.
Er wordt gekibbeld over de kosten en wie het moet betalen. Over baten wordt nauwelijks gepraat,
evenmin over de veel hogere kosten als we geen maatregelen nemen. Intussen schrijdt de tijd voort.
Des te belangrijker om, waar we zelf activiteiten kunnen ondernemen, dit zo snel mogelijk ter hand
te nemen en te laten zien dat er al heel veel kan.
In de Drechtsteden is afgesproken, dat de gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal moet zijn.
Tegelijk ligt er een opgaven om in 2030 van het aardgas af te gaan. Als je dit vertaalt naar aantallen
woningen die van het aardgas af moeten, dat gaat het over grote aantallen. In het begin doe je
minder, na een zekere tijd ben je op tempo en op termijn zullen de investeringen weer afnemen. In
onderstaande grafiek zijn de aantallen om te bouwen woningen per jaar weergegeven. In de
Drechtsteden totaal loopt dit op zijn hoogtepunt op tot ruim 13.000 woningen per jaar. Ook per
gemeente gaat het om grote aantallen, bijvoorbeeld in Dordrecht bijna 6.000 woningen per jaar en in
Alblasserdam, de kleinste gemeente, nog altijd 850 woningen per jaar.
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Voor de opwek van energie geldt hetzelfde. Het overall overzicht ontbreekt eind 2018 nog, maar nu
al kan gezegd worden dat het bedachte niet genoeg zal zijn. In de voorlopige opgave stonden 15
windmolens gepland, vooralsnog stelt elke gemeente dat ze vooral elders moeten komen en niet bij
hen. De molens op de Noordzee zijn al in veelvoud geclaimd door de gemeenten.
Aan de klimaattafels is afgesproken dat 50% van de opgewekte energie vanuit de lokale burgers
moeten worden ingevuld. Ook hier ligt nog een flinke opgave. Met de coöperatie Drechtse Energie is
er een partij vanuit de burgers die hierin kan voorzien, voor alle vormen van lokale duurzame
energie. Met Drechtse Stromen is er vanuit de burgers een organisatie die graag wil helpen de
besparingsopgave te helpen realiseren.
In onderstaande activiteiten hebben we dat voor 2019 uitgewerkt. Het betreft hier een intentie.
Welke activiteiten we uiteindelijk ondernemen is afhankelijk van de kansen die zich voordoen. Ook
voor ons geldt dat we er voldoende capaciteit en financiële middelen voor moeten hebben.
Momenteel staan ongeveer 30 vrijwilligers klaar voor verschillende activiteiten, daarnaast hebben
we een goede relatie met een aantal professionals om ons tegen een vergoeding te ondersteunen.
Als er meer geld beschikbaar komt kunnen zij meer klussen op zich nemen, zodat we meer resultaat
kunnen boeken.

2. Activiteiten 2019
Aanbod uitvoering Energiestrategie Drechtsteden
In 2018 hebben we in het kader van de uitvoering van de Energiestrategie Drechtsteden een aanbod
gedaan aan de regio Drechtsteden. We bieden aan als burgerinitiatief in elke gemeente de burgers
actief te benaderen en te organiseren om de woningen in de Drechtsteden daadwerkelijk aardgasvrij
te maken. In Dordrecht hebben we begin 2018 een grote bijeenkomst georganiseerd, waar veel
vervolgactiviteiten uit voort zijn gekomen. Ook in de andere Drechtsteden willen we dit graag op ons
nemen. Daarvoor zullen de komende tijd veel activiteiten opgestart moeten worden. De activiteiten
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worden vanuit het Projectbureau Gasloos te zijner tijd geformuleerd. We benoemen vooralsnog
hiervoor de volgende activiteiten:
 Met de overige gemeenten willen we ons aanbod toelichten bij de portefeuillehouder.
 In een bijeenkomst willen we de geïnteresseerde burger informeren over de mogelijkheden van
een aardgasvrije woning.
 Met geïnteresseerden als vervolg hierop projecten realiseren voor besparingsmaatregelen en
aardgasvrije woningen. Dat kan in de vorm van blok-voor-blok-projecten en middels individuele
adviezen.
Contactpersonen/trekkers binnen Drechtse Stromen: Gert Jan Vogelaar en Rien Val
Aardgasvrij: Blok voor Blok
De blok-voor-blok-projecten zijn meer in het teken komen te staan van het streven om volledig van
het aardgas af te komen. Dat kan ineens, maar kan ook gefaseerd gebeuren. Met goede
isolatiemaatregelen wordt een woning goed voorbereid om uiteindelijk van het aardgas af te gaan.
We hopen dat bijeenkomsten per gemeente of per wijk leiden tot nieuwe projecten. Het initiatief
van nieuwe projecten kan liggen bij bewoners van een buurt. We hopen dat de projecten die
voortkomen uit de bijeenkomsten per gemeente en wijk leiden tot voorbeelden voor nieuwe
projecten. Als voorlopige activiteiten nemen we op:
 projecten Remmerstein en Crabbehof voortzetten
 projecten Legowoningen en Hendrik-Ido-Ambacht opzetten
 4 nieuwe projecten uitwerken
 Borgen, dat projecten aan het eind geëvalueerd worden
 Er voor zorgen dat mensen dat mensen die in een eerdere ronde niet mee konden doen, na het
project actief benaderd worden, afhankelijk van de opgegeven reden.
Trekker: Gerrit Jan van der Kolm
Aardgasvrij: Infraroodscan en individueel advies
Een aantal van de nieuwe energieambassadeurs zet zich actief in voor het geven van individueel
advies en het maken van een warmtescan. Aan de hand van infraroodfoto’s kan een indicatie van de
situatie in de woning worden gemaakt. In een gesprek geven de energieambassadeurs een eerste
vrijblijvend en richtinggevend advies. Voor een compleet advies met berekening kan tegen een
kostenvergoeding de EPA-adviseur worden ingeschakeld. De stichting is in het bezit van een
warmtecamera. Voor een warmtescan wordt een vergoeding van €30,- gevraagd.
 Meer promotie
 Aanvragen hiervoor afhandelen
Contactpersoon: Dirk Loekemeier
Eerste hulp bij energielekken
Enige jaren geleden hebben we dit project gestopt. Intussen hebben we dit initiatief weer op kunnen
starten. We gaan langs bij huurders van Trivire om hen te helpen met kleine maatregelen die direct
hun energiekosten omlaag brengen. We worden daarbij met materiaal ondersteunt door Trivire.
Denk hierbij aan het aanbrengen van tochtstrippen, brievenbusklep enz. Hiermee willen we de
bewoners tegelijk bewust gemaakt over de energieproblematiek en de komende energietransitie.
Contactpersoon: Guido Frantzen
Werkgroep warmtepompen
Binnen Drechtse Stromen is een werkgroep warmtepompen actief. De werkgroep is op zoek naar de
voorwaarden waaronder warmtepompen kunnen worden geïnstalleerd, welke pompen goed zijn en
welke installateurs deskundig zijn. De werkgroep beoogt begin 2019 offertes aan te vragen voor
deelnemers en geïnteresseerden.
Contactpersoon: Willy Heusen
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Werkgroep Oud en gasloos
Binnen Drechtse Stromen is de werkgroep Oud en Gasloos actief. De leden zijn bezitters van een
oude woning van voor 1920, zonder spouw en veelal met interessante architectonische kenmerken.
De werkgroep is op zoek hoe een dergelijke woning verduurzaamd kan worden, goed geïsoleerd en
zo mogelijk van het aardgas af.
Contactpersoon: Rien Val
Opleiding nieuwe energieambassadeurs
Met succes hebben we in samenwerking met coöperatie HOOM een nieuwe cursus voor
energieambassadeurs verzorgd. In het eerste kwartaal van 2019 staat er weer een nieuwe cursus op
stapel. Afhankelijk van de behoefte kan mogelijk in het najaar weer een nieuwe cursus worden
opgezet.
Contactpersoon: Monique Mol
Onderzoek naar mogelijkheden voor financiering voor bewoners
Intussen is gebleken, dat de financiering van de energiemaatregelen voor bewoners veelal een grote
bottelnek is, zeker als het om bewoner-eigenaren met een lager inkomen gaat. Vanuit de landelijke
overheid bestaan er wel ideeën, zoals bijvoorbeeld objectgebonden leningen. De invoering wacht
nog op aanpassing van wetgeving en gaat naar verwachting lang duren. De lokale overheid is vooral
in afwachting van de hogere overheden. We zoeken naar mogelijkheden om met lokale partijen toch
tot oplossingen te komen.
Contactpersoon: p.m.
Informatie naar partijen en bedrijven waar bewoners als eerste met vragen komen.
Deze activiteiten vinden we belangrijk op weg naar aardgasvrije 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)
Trekker: p.m.
Huurwoningen/corporaties?
 Na het succesvolle project rond het Maanplein staan we open om meer projecten van
particuliere verhuurders te starten. Mocht zich de kans voor doen bij een geïnteresseerde
verhuurder dan leveren we graag onze bijdrage.
 We willen graag in gesprek met de corporaties over hun voornemens in de energietransitie, in
hun eigen woningbezit, maar wellicht ook in de ondersteuning van anderen in de omgeving van
hun bezit. Een optie is ook het middels een workshop aanbieden van onze kennis aan
corporatiemedewerkers. Richting de huurders van de corporaties kunnen we wellicht een
bijdrage kunnen leveren als onafhankelijke burgerbeweging, bijvoorbeeld in de ondersteuning
van een huurdersraad. Een andere optie is helpen bij het benaderen van de individuele bewoner.
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.
Projecten organisatorisch onderdeel van Blok-voor-blok
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3. Activiteiten, opwek duurzame energie
Opwek, Zon op Andermans Dak

In de afgelopen jaren zijn 6 Zon-op-andermansdak-projecten gerealiseerd: drie daken in Zwijndrecht
één dak in Hendrik-Ido-Ambach, en in 2018 twee daken in Dordrecht. Het nieuwe project Sportcentrum in Papendrecht is ver in de voorbereiding. Momenteel worden de deelnemers geworven.
De projecten worden door Drechtse Stromen ontwikkeld, maar komen in eigendom en beheer van
een lokale coöperatie. In de Drechtsteden zijn er nu 3 coöperaties: Zon op Zwijndrecht, Zon op
Hendrik-Ido-Ambacht en Drechtse Energie. In 2019 zullen er, naast de oplevering van het Dak van
Sportcentrum Papendrecht diverse andere daken in voorbereiding worden genomen, o.a. in
Zwijndrecht en Dordrecht. Naar nieuwe daken in de andere gemeenten wordt gezocht.
We kijken naar mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen om ook te participeren in
postcoderoosprojecten, bijvoorbeeld met een financieringsconstructie waarbij de inleg per
deelnemer laag is en er direct rendement ontstaat. Belangrijk is om ook deze groep betrokken te
krijgen bij de energietransitie.
Trekkers: Frits Lakemeier en Arnoud Offermans
Opwek, wind
Voor de windmolen Krabbegors geldt dat er enkele beroepen bij de Raad van State lopen. Zowel
Drechtse Energie als ECD (Energie Coöperatie Drechtsteden) zijn samen bezig om deze bezwaren te
bekijken. De verwachting is dat de molen in de loop van 2019 richting voorbereiding van uitvoering
gaat.
Contactpersoon: Willy Verbakel
Opwek, zonneweides
Vanuit diverse partijen is er belangstelling op zonneweides te realiseren. Deze partijen doen dit graag
in samenwerking met de bevolking. Dit mes snijdt aan twee kanten: er is meer draagvlak onder de
bewoners en er is financieel rendement te halen voor deze bewoners.
Contactpersoon Willy Verbakel

4. Activiteiten, algemeen
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.
 Intensiveren van de samenwerking Drechtse Stromen en Drechtse Energie
 Aantrekken en opleiden Energieambassadeurs (3e ronde).
Trekker en contactpersoon: bestuur
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 aandacht rond de Duurzame Huizenroute
Contactpersonen: vacant, vooralsnog Conny Taheij, Hanneke Kijlstra en Rien Val
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Bijeenkomst(en)
 Met alle betrokkenen
 Met achterban DS en DE
 Energiecafé’s/informatiebijeenkomsten
Minstens 1x een energiecafé in samenwerking met Platform Duurzaam Dordrecht
 Optioneel: bijdrage aan bijeenkomsten wijkaanpak
Trekker: verschilt per activiteit.

5. Planning 2019
Deze activiteiten leiden voor Drechtse Stromen tot de volgende planning. Daarbij staan ook zaken
genoemd waarop ingespeeld zal worden.
Ontwikkelen projectmanagement - projectoverleg verder professionaliseren
Werving meer vrijwilligers en energieambassadeurs
1e kwartaal
Start project blok-voor-blok H-I-Ambacht
Start project blok-voor-blok Legowoningen
start aanleg postcoderoos Sportcomplex Papendrecht
start 3e postcoderoosproject Dordrecht
start 4e postcoderoosproject Zwijndrecht
Campagne Ledenwerving Drechtse Energie, kring Windmolen Krabbegors
Start bouw windmolen Krabbegors (afhankelijk van de juridische procedure tegen de
bouwvergunning)
Geven van individueel advies en maken individuele warmtescans
Start 3e Cursus Energieambassadeurs
Bijeenkomst: in discussie met Diederik Samson
Discussie tussen burgers en de bij de energietransitie betrokken partijen
2e kwartaal
Deelname aan energiecafé Verkeer en Vervoer, samen met Pl. Duurzaam Dordrecht en Fietsersbond
Bijeenkomst met de actieve vrijwilligers
Bijeenkomst DS-achterban
Energiecafé aardgasvrij in één van de andere Drechtsteden
Van hieruit vervolgbijeenkomsten aardgasvrij
3e kwartaal
Bijeenkomst met de actieve vrijwilligers
Opstart nieuw blok-voor-blok project
4e kwartaal
Start postcoderoosproject
Start 2 projecten blok-voor-blok
Een activiteit tijdens de Maand van de duurzaamheid, bijvoorbeeld een energiemarkt?
Deelnemen aan duurzaamheidsmarkten Zwijndrecht en Papendrecht
Inhaken op Duurzame huizenroute 3 en 10 november 2018
Bijeenkomst met de actieve vrijwilligers
Energiecafé aardgasvrij in één van de andere Drechtsteden
28-12-2018, red. Rien Val
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