
 
 
                     

           

 

 

 

 

 

 

10 januari 2022 

 

Geacht (kandidaat) raadslid, 

 

Eén van de grootste onderwerpen, die de komende raadsperiode speelt is de 

energietransitie.  Dit gaat zowel over het klimaatneutraal maken van de gebouwde 

omgeving als het uitwerken en aanwijzen van locaties waar voldoende duurzame energie 

kan worden opgewekt. De eerste stap is vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) 

2021. In 2023 is alweer de eerste herziening aan de orde. Daarnaast hebben de plannen van 

het nieuwe kabinet invloed op de mogelijkheden. 

 

Wij, Drechtse Stromen, Drechtse Energie, Zon op Zwijndrecht en Zon op Hendrik-Ido-

Ambacht vinden het belangrijk, dat bij de plannen en de uitvoering de lokale 

gemeenschappen maximaal betrokken worden en zijn.  Dit is volgens ons een belangrijke 

voorwaarde om de energietransitie op lokaal niveau tot een succes te maken.  

 

Gezamenlijk willen we een bijeenkomst beleggen. Wij hebben  woensdagavond 26 januari 

of woensdag 2 februari gereserveerd  om u bij te praten over de initiatieven die er zijn, de 

kansen die er liggen en wat wij kunnen betekenen. Tijdens die bijeenkomst willen we met u 

als ( toekomstig ) raadslid op interactieve wijze in gesprek gaan over onze visie en 

doelstellingen geënt op de ”regionale energiestrategie” en hoe we daar in de praktijk 

invulling aan willen geven .  

 

Deze brief is bedoeld om uw interesse te wekken en om te peilen of u behoefte heeft aan 

een dergelijke infoavond ten einde uw kennis te verbreden in voorbereiding op de komende 

gemeenteraadverkiezingen. U kunt zich opgeven via email: agnes@drechtseenergie.nl. 

Geeft u gelijk aan welke avond uw voorkeur heeft, de avond met de meeste voorkeur kiezen 

we. Wanneer u verhinderd bent maar wel geïnteresseerd kunt u dit ook laten weten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Floor van der Velde, voorzitter Drechtse Stromen 

Willy Verbakel, voorzitter Drechtse Energie 

Frits Lakemeier, voorzitter Zon op Zwijndrecht 

Hennie de Bruin, voorzitter Zon op Hendrik-Ido-Ambacht 



 
 
 

STICHTING DRECHTSE STROMEN . 

Drechtse Stromen is een organisatie van professionals en vrijwilligers die in de Drechtsteden 

gemeenten burgers adviseert op welke wijze energie bespaart kan worden . We doen dat op 

het gebied van woningisolatie maar we adviseren ook op welke wijze met kleine middelen 

en aanpassing van het gedrag energiearmoede bestreden of voorkomen kan worden . Het 

betreft zowel particulier woningbezit incl. VVE’s als wel huurders bij woningcorporaties. De 

basis van onze onderscheidende manier van werken ligt in het persoonlijk contact . Dit 

bereiken we door letterlijk bij de mensen langs te gaan of door het organiseren van fysieke 

workshops . We noemen dat “individueel advies” of , wanneer het in groepsverband 

gebeurd “met de buren”. Info: www.drechtsestromen.net. 

 

COÖPERATIE DRECHTSE ENERGIE  

Drechtse Energie is een coöperatie van burgers. Zij wekt duurzame energie op in handen van 

de burgers. Op dit moment heeft zij installaties met ca. 2200 zonnepanelen op 5 grote daken 

in eigendom in Dordrecht en Papendrecht. Drechtse Energie heeft de ambitie ook 

grootschaliger projecten te ontwikkelen in handen van de burgers. In een aantal gemeenten 

zijn er contacten om dit te realiseren. Meer info op www.drechtseenergie.nl. 

 

COÖPERATIE ZON OP  ZWIJNDRECHT 

Zon op Zwijndrecht is een coöperatie van burgers in de gemeente Zwijndrecht. Zij wekt 

duurzame energie op in de gemeente Zwijndrecht met gebruikmaking van de 

postcoderoosregeling. De coöperatie heeft nu installaties met in totaal ca. 580 

zonnepanelen op drie verschillende daken in bezit. Installaties voor ca. 700 panelen op nog 2 

daken zijn in voorbereiding, Meer info op www.drechtsestromen.net/zon. 

Op de  

COÖPERATIE ZON OP  HENDRIK-IDO-AMBACHT 

Zon op Hendrik-Ido-Ambacht is een particuliere energiecoöperatie van bewoners in de 

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met 250 zonnepanelen op het gemeentehuis.   

 

Op de voorlichtingsavond zullen onze corporaties uitleggen waarom ze voor een collectieve 

energieopwekking gekozen hebben en hoe het oprichtingsproces van de coöperatie  

verlopen is. 

 

http://www.drechtsestromen.nu/
http://www.drechtseenergie.nl/
http://www.drechtsestromen.net/zon

