
De gemeenten Molenlanden en Gorinchem 
maken een regionale energiestrategie (RES) 
voor de Alblasserwaard. Daarmee wordt mede 
invulling gegeven aan het terugdringen van de 
CO2 uitstoot, zoals vastgelegd in het (concept) 
Klimaatakkoord. De RES wordt gemaakt 
voor de periode tot 2030. Dit gebeurt samen 
met inwoners, energie-en kennisinstellingen, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
medeoverheden. Op 21 januari vond de start 
plaats in het gastvrije en duurzame Fortes 
Lyceum met een selectie van alle betrokken 
partijen. 

Wethouder Eelke Kraaijeveld uit Gorinchem 
verzorgt de aftrap. Zijn boodschap: we 
werken op alle fronten al succesvol aan 
duurzaamheid en intensiveren dit vanwege het 
klimaatakkoord. Denk en doe mee in het RES-
proces en help mee om de lijnen uit te zetten 
naar morgen.

Diederik Samson gaf de ruim 100 aanwezigen 
vervolgens inzicht in dat akkoord. Vanuit 
de klimaattafel Gebouwde Omgeving 
onderhandelde hij over de warmtevoorziening 
en verduurzaming van miljoenen woningen. De 
Grote Verbouwing. Maar omdat elke woning 
in Nederland in 30 jaar wel een keer flink 
wordt verbouwd, noemt Samsom het liever de 
Gewone Verbouwing. Met verve rekent hij voor 
hoe de enorme energietransitie bekostigd kan 
worden. Alle huishoudens en bedrijven betalen 
de komende 30 jaar zo’n 600 miljard euro 
aan energiekosten. Een klein deel daarvan 

is slechts nodig om de gebouwde omgeving 
te verduurzamen. Zijn boodschap: het kan 
echt,  we hebben er de tijd voor en het gaat 
ook maar om een deel van de bestaande 
gebouwenvoorraad tot 2030.

De zaal brengt diverse andere gezichtspunten 
en vragen in: betrek scholen, de energielasten 
voor de burger moeten netto gelijk blijven, 
verduurzaam naar label B - daar komt ook 
subsidie voor - houd rekening met kwetsbare 
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groepen zoals migranten, investeer vooral 
ook in de grootste producenten van CO2 
de industrie en mobiliteit, geef VVE’s meer 
aandacht.

Na de lezing ondertekenen de bestuurders 
van woningcorporatie Poort6, Provincie Zuid-
Holland, gemeente Gorinchem en HVC de 
I N T E N T I E O V E R E E N K O M S T  
”GILDENWIJK OP DUURZAME WARMTE”. 
Er wordt dus meteen werk gemaakt van de 
energietransitie. 

Dan krijgt deze avond direct een vervolg met 
een drietal workshops. Onder leiding van BVR 
adviseurs en de gemeentelijke projectgroep 
gaan de aanwezigen actief aan de slag. Ze 
worden meegenomen in het project. Velen 
willen meedenken in doelen, strategie & acties 
en stellen kennis beschikbaar.

Met veel overgave geven de mensen verderop 
hun mening over gebiedskwaliteiten. Met 
stickers kun je stemmen welke energievormen 
je vindt passen bij de Alblasserwaard. 
Opvallend: creëer ook een modern 
Kinderdijk met nieuwe molens langs de 
grote infrastructuren. Een belangrijke notie: 
maak het niet te eng, maar denk integraal. 
Combineer de energietransitie met andere 
ontwikkelingen.

In een andere hoek wordt het energiespel 
gespeeld. De complete energieopgave van 
6.000 terajoule ligt in gekleurde stickers op 
tafel. Probeer die allemaal een plek te geven in 
de Alblasserwaard is de uitdaging. En dat lukt 
wonderwel. Drie groepen komen langs. De 
eerste groep legt de basis. Daaruit blijkt vooral 

de wens voor een warmtenet. De tweede 
groep denkt dat het beter kan en plaatst 
extra locaties voor wind- en zonopwekking. 
De moeilijkste laatste terajoules van de totale 
opgave worden door de derde groep met durf 
gelokaliseerd. Mooi is te zien dat kansrijke 
bronnen en energiegebruikers in elkaars buurt 
worden gezet. 

Na afloop is de wethouder blij met de 
opkomst en hij bedankt ieder voor de inzet. 
Alblasserwaard heeft als een van de laatste 
regio’s in Zuid-Holland een start gemaakt met 
de RES, maar zet meteen ook hoog in. 


