Kort verslag
Stellendam bijeenkomst 11 maart 2021
Op 11 maart 2021 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal inwoners uit
Stellendam die hadden aangegeven betrokken te willen worden bij het maken van plannen
voor een klimaatkrachtig Stellendam. Door de corona maatregelen heeft deze bijeenkomst via
“Teams” plaatsgevonden. Een 16-tal inwoners hebben deelgenomen aan deze digitale
meeting. Bij de bijeenkomst waren ook deelnemers aanwezig van Deltawind en de gemeente.
Door projecteider Jan de Geus werd gevraagd naar de motivatie om aan deze bijeenkomst
deel te nemen. De volgende redenen werden genoemd:













Onlangs bungalow gekocht, volledig verduurzaamd. Helemaal klaar, maar
nieuwsgierig wat er voor het dorp en het eiland wordt bedacht.
Interesse in energiezuinig leven, waar kunnen we aan mee werken en mee denken.
Geïnteresseerd wat er op energiegebied gebeurt in wereld en op het eiland.
Interesse in leefomgeving en klimaat; vooral voor iedereen die na mij komt.
Energiecoach, interesse in plan voor Stellendam
Belangrijk om goed te zijn voor het milieu, zelf al wat gedaan aan de woning en graag
meedenken voor Stellendam
Probeer zo energiezuinig te leven, probeer er alles aan te doen. Lage energiekosten.
Benieuwd naar wat er in Stellendam verder kan gebeuren.
Belangrijk en interessant onderwerp.
Vandaag roepen ze A en morgen B, hoe zit het dan?
Belangrijk klimaatneutraal zijn, maar dak kan geen zonnepalen en warmtepomp is
lastig.
Moet ik op mijn leeftijd nog iets doen?
Stappen nemen voor isolatie van de kerk.

Er staan drie thema’s/vraagstukken centraal:
 Waar halen wij onze energie vandaan?
 Hoe verwarmen wij onze huizen?
 Hoe gaan we om met klimaatverandering?
In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen dat wij de CO2 uitstoot moeten
terugdringen. De uitstoot van broeikasgassen dient in 2030 met 49% te zijn gedaald ten
opzichte van het referentiejaar 1990. In 2050 moet dit met 95 % gereduceerd zijn. Tijd dus om
nu te beginnen.
Een aantal inwoners hebben zelf al stappen gezet. Doel is om toe te werken naar een
klimaatplan voor Stellendam. Er is geen vooropgezet plan of een concept. De insteek is dat

wij samen een plan maken. De gemeente zal wel wat kaders stellen voor dit plan. Het plan
moet wel realistisch zijn en het moet ook een gedragen plan zijn en liefst zo concreet mogelijk.
Door de deelnemers werden een aantal vragen gesteld over de toekomst van de
energievoorziening zoals wellicht de komst van waterstof. De komst van waterstof is op korte
termijn niet aan de orde. Om waterstof te produceren moet je energie opwekken. Er loopt nu
een pilot in Stad a/h Haringvliet. Het plan is daar om van de overproductie van windmolens
waterstof te produceren.
Belangrijk is om productie en gebruik op elkaar af te stemmen, daarom moeten wij minder
energie gaan gebruiken en zelf (collectief) energie gaan opwekken.
Het is daarom belangrijk om te investeren in de isolatie van de woning, het aanbrengen van
zonnepanelen en zo mogelijk de overstap naar een warmtepomp. In de bijeenkomst werden
vragen gesteld naar mogelijkheden op individueel niveau. Bij de deelnemers was al veel
ervaring en kennis aanwezig. De conclusie was dat het belangrijk is om deze kennis te delen.
De woningbouwcorporatie beschikt inmiddels ook over de nodige ervaringen om woningen
energieneutraal te maken. Zorgen waren er over de betaalbaarheid van de te nemen
maatregelen.
Aandacht kreeg ook de vergroening van de tuinen en straten in het dorp. De gemeente heeft
inmiddels een subsidieregeling hiervoor in het leven geroepen. Voorlichting werd gegeven
over te nemen maatregelen.
Bovenstaande thema’s zijn voeding om te komen tot een klimaatplan voor Stellendam.
Aan het eind van de bijeenkomst spraken de deelnemers zich uit om betrokken te willen blijven
bij het maken van plannen voor Stellendam. In het op te stellen plan zullen ook ondernemers
uit Stellendam betrokken worden.

