Denk mee over de energiestrategie
in de Drechtsteden!
We moeten in Nederland de omslag maken naar duurzame
energie. De aanleiding voor deze grootschalige energietransitie
kent iedereen: het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur
op aarde stijgt en de weerextremen nemen toe. Dat komt doordat steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen.
Klimaatverandering gaat minder hard als we wereldwijd minder
CO2 uitstoten. Het proces van opwarming en verandering willen we
beperken, zodat de generaties na ons op een gezonde aarde
kunnen leven.

Denk mee op het platform!
Duurzame energievoorziening
Onder het motto ‘De Drechtsteden
gaan voor nieuwe energie’ werken
gemeenten en andere partijen in de
Drechtsteden sinds 2017 aan het
beperken van de CO2 uitstoot. We willen betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening en letten daarbij op onze
regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap
en natuur. Het is belangrijk dat lusten
en lasten eerlijk verdeeld worden.
Hoe pakken we het aan?
We willen flink besparen op energie,
want wat je niet gebruikt, hoef je ook
niet op te wekken. Zo willen we sterk
inzetten op isoleren van woningen en
andere gebouwen. We bereiden ons
voor op een toekomst zonder
aardgas. Daarom kijken we naar
andere, duurzame manieren om
woningen en andere gebouwen te
verwarmen. Ook willen we geen
benzine, diesel en andere fossiele
brandstoffen gebruiken voor vervoer.
Daarnaast willen we duurzame elektriciteit opwekken. Daarom stimuleren we het plaatsen van zonnepanelen op (grote) daken. En onderzoeken we de mogelijkheden van zonnepanelen in restruimtes, bijvoorbeeld bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen.
Onderzoek grootschalige
opwek energie
Oók onderzoeken we wat mogelijk is
aan grootschalig opwekken van duurzame energie. We hebben het dan
over zonneparken en windturbines.
Grootschalige opwek van energie kan
een groot verschil maken in een

duurzamere energievoorziening en
ook een grote invloed hebben op ons
landschap. En daarmee voor een
deel bepalen hoe ons landschap er
uit komt te zien. Daarom hebben de
Drechtsteden nog geen concrete
nieuwe plannen voor zonneparken of
windturbines bepaald. Wèl willen we
in drie zoekgebieden onderzoeken
wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
Deze zoekgebieden zijn bij Kijfhoek,
langs de A15 en langs de A16. Bij
Kijfhoek denken we aan zonneparken, langs de A15 en langs de A16
aan zon en wind.
In gesprek met inwoners
en bedrijven
In het laatste kwartaal van 2020
spraken we online met inwoners en
professionals in de Drechtsteden
over 'aardgasvrij', 'zon in restruimtes' en 'grootschalige opwek van
duurzame energie'. Ruim 5.000 inwoners deden mee aan de enquête
over de overstap naar aardgasvrij
wonen. De resultaten hiervan
worden meegenomen als uitgangspunten in de Transitievisie Warmte
2021. Over 'de weg naar aardgasvrij'
gaan we over een aantal weken
opnieuw met inwoners en ondernemers in gesprek.
Meer dan 900 mensen vulden de
enquête over de restruimtes in. Bijna
200 mensen vroegen informatie op
over de zoekgebieden, en hiervan
deden 100 mee aan de online bijeenkomsten. Dit heeft al veel informatie
opgeleverd over wat nu belangrijk is
in deze gebieden. Deze week vindt
de tweede gespreksronde plaats met
inwoners en bedrijven over de
zoekgebieden.

Op denkmee.drechtstedenenergie.nl vindt u meer
informatie over hoe u tot en met maart online over
de verschillende onderwerpen kunt meepraten en
meedenken. En hoe u aan de onlinebijeenkomsten kunt
deelnemen. Ook kunt u verslagen lezen van vorige
bijeenkomsten en resultaten van de enquêtes.

Participatieronde 2: Zon en wind
•

Meedenken via platform

25 januari - 14 februari

•

Themabijeenkomst natuur & milieu

maandag 1 februari

•

Themabijeenkomst grondeigenaren

dinsdag 2 februari

•

Themabijeenkomst initiatiefnemers

donderdag 4 februari

Volgende participatieronden:
•

Participatieronde 2 Aardgasvrij

Eind februari/maart

•

Participatieronde 3 Zon en Wind

8 maart t/m 19 maart

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn. Onze 5 doelen zijn:
1
2
3
4
5

We stoppen met het gebruik van aardgas
We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
We gaan flink besparen op energie
We gaan onze energie duurzaam opwekken
We zorgen dat de energietransitie kansen biedt voor de inwoners

Dit vinden we belangrijk:
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