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Betreft: opwekken van duurzame energie 

Dordrecht, 28 maart 2022

Geachte raad,

De komende periode zal nieuwe college worden gevormd en daarvoor zal een 
collegeprogramma worden opgesteld. Wij willen u mede naar aanleiding van recente 
ontwikkelingen kort onze visie geven op het opwekken van duurzame elektriciteit in uw 
gemeente.

 Sinds het opstellen van de diverse verkiezingsprogramma’s is het bijna 
onvoorstelbare gebeurd. Er is een gruwelijke oorlog begonnen in Europa. Rusland 
betaalt haar militaire oorlogsmachine voor een groot deel uit de opbrengsten van 
aardgas en andere fossiele brandstoffen, die geleverd worden aan de Europese 
landen. Onze afhankelijkheid is zo groot, dat het moeilijk is, die import meteen te 
stoppen.  Dit is een zeer sterk nieuw argument om de energietransitie te versnellen. 
De versnelde omschakeling naar duurzame energie is op termijn de beste weg om 
van deze afhankelijkheid af te komen. Daarom adviseren wij om allerlei aarzelingen 
voor bepaalde oplossingen nog eens tegen het licht te houden

 De urgentie van de energietransitie is ook vergroot doordat het laatste rapport van 
het I.P.C.C. aangeeft dat versnelling nodig is om binnen de doelstelling van 1,5 graad 
opwarming te blijven. Nationaal en Europees zijn daarom al de doelstellingen voor 
2030 aangescherpt.

 In de huidige Regionale EnergieStrategie (RES) wordt naast een beperkte invulling 
van zon in restruimtes, vooral ingezet op Zon op daken. Een groot deel daarvan zal 
moeten worden gevonden op de bedrijfsdaken. Wij werken daar graag aan mee. Er 
moet immers zoveel mogelijk duurzame elektriciteit worden opgewekt. Het nadeel is 
dat zonnepanelen maar een beperkt aantal uren per jaar (hoog) productief zijn en 
voor een deel ook nog op momenten dat de behoefte aan elektriciteit beperkt is. Dit 
is maar zeer ten dele op te vangen met batterijen. Andere vormen van duurzame 
opwek zijn dan ook nodig om stabiele energievoorziening te garanderen.



 Voor een efficiënt gebruik van het elektriciteitsnetwerk is het gewenst dat het 
gecombineerd gebruikt wordt door zowel wind als zon, daarmee wordt ook de 
leveringszekerheid bij bedrijven en woningen extra gegarandeerd. Daarom dringen 
wij er op aan om bij de herijking van de RES, die volgend jaar moet zijn afgerond, 
serieus de optie van extra windturbines mee te nemen. De keuze voor windenergie 
zal de energietransitie flink kunnen versnellen. Mogelijk is het nodig hiervoor samen 
te werken met een buurgemeente.

 De coöperatie Drechtse Energie zet zich er voor in dat de baten van deze transitie 
voor een belangrijk deel bij de burgers uit de omgeving terecht komt.

Indien gewenst zijn wij graag bereid om deze brief nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Willy Verbakel
Voorzitter Drechtse Energie


