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t.a.v. College en leden van de Gemeenteraad 
 
Capelle aan den IJssel, 05-02-2018 
 
Betreft: Spreekrecht Raadsvergadering maandag 05-02-2018 
 
Geacht College en leden van de Raad, 
 
In de Raadscommissievergadering SOB van 22 januari jl. was ik als lid van het Energie 
Collectief Capelle aanwezig om in te spreken en kennis te nemen van de 
beraadslagingen m.b.t. het Koersdocument duurzaam Capelle. Met name Leefbaar 
Capelle en de VVD pleitten daar voor de focus op duurzaamheidsmaatregelen bij 
particuliere eigenaren van woningen.  
 
 
Op dit gebied is al veel gebeurd, want vanaf 2015 werken de vrijwilligers van het ECC 
samen met de WoonWijzerWinkel en de gemeente binnen het kader van de 
duurzaamheidsagenda 2015-2018 reeds zeer intensief aan deze doelgroep.  
 
 
Inmiddels zijn er ca. 2800 woningeigenaren in 7 buurten persoonlijk benaderd en 
uitgenodigd om naar buurtbijeenkomsten te komen waar alle facetten van 
duurzaamheid als isolatie, warmtepompen, zonne-energie etc. gepresenteerd worden 
incl. het tonen van praktische oplossingen.  
 
Tijdens zo’n buurtbijeenkomst worden de bewoners geïnterviewd en gevraagd of zij 
maatregelen willen nemen en zo ja welke. Het ECC vraagt vervolgens offertes aan via 
de WoonwijzerWinkel en het ECC neemt weer contact op met de bewoners nadat de 
offertes zijn uitgebracht.  
 
Ook worden de bewoners, voor zover zij dat willen, begeleid bij het maken van keuzes 
en na installatie van de diverse duurzaamheidsmaatregelen wordt ook nog de nodige 
nazorg gedaan.  
 
Kortom, de betrokken buurtbewoners worden zo veel mogelijk ontzorgd. Over deze 
buurtacties en de daaruit voortvloeiende besparingen vindt er al sinds 2015 periodiek 
rapportage plaats aan de leden van de gemeenteraad. Ook in 2018 worden weer een 
aantal buurten benaderd te beginnen met de dichters- en schilders buurt met ca. 460 
woningen.  
 



                               
 

 
 
 
Wij willen alle raadsleden, die hier nog niet bekend mee zijn, uitnodigen om a.s. 
maandag 12 februari om 19.30 uur naar Sporthal De Lijster te komen om zelf te  
 
ervaren wat daar gebeurt en te zien wat er voor nodig is om duurzaamheid aan uw 
bewoners over te brengen. Deze uitnodiging geldt natuurlijk ook voor de leden van het 
college. Als wij goed zijn geïnformeerd zal wethouder Meuldijk daar aanwezig zijn.  
 
Terugkomend op de focus op particuliere eigenaren wil het ECC ervoor pleiten om de 
komende 4 jaar ook echte politieke en duurzame meters te maken op het gebied van 
duurzaamheid door de focus te leggen op ondernemers, woningcorporaties, scholen, 
de eigen gebouwen van de gemeente en VvE’s van appartementencomplexen.  
 
In de Raadscommissievergadering SOB van 22 januari jl. werd door vele raadsleden 
gepleit voor het zo snel mogelijk oprichten van een Energie coöperatie in Capelle.  
 
Het ECC is daar al heel ver mee, maar er is een groot gebrek aan geschikte daken om 
zonnepanelen op te plaatsen. De gemeente heeft zelf 33 daken ter beschikking, maar 
tot op heden biedt de gemeente geen enkele mogelijkheid aan het ECC om dit proces 
te versnellen door op korte termijn een of meerdere daken beschikbaar stellen. Dit lijkt 
ons een uitstekende kans voor de politiek om hier iets aan te doen. 
 
In navolging van de VVD stelt ook het ECC voor om een fundamenteel deel van het 
“Denk en Doe Mee Fonds”    toe te wijzen aan de duurzaamheids-agenda voor de 
komende 4 jaar. In onze optiek zou 20% daarvan een mooie boost geven aan de 
noodzakelijke Capelse duurzaamheidsmaatregelen. 

 
Wij adviseren College en Raad, ook al zijn er nog vele hobbels te nemen en nog veel 
zaken echt concreet te maken, het voorliggende Koersdocument een bestuurlijke kans 
te geven en het traject voor de komende 4 jaar zeer concreet uit te werken in de 
duurzaamheidsagenda 2019-2022. Het ECC biedt U daar – indien gewenst - alle 
mogelijke hulp bij aan. 
 
Tot slot wenst het ECC  het College en de Raad voor de resterende termijn een 
gedragen besluitvorming en de komende raad strategische visie en inspirerend 
leiderschap toe op de lange weg naar een duurzaam Capelle aan den IJssel. 
   
Namens het Energie Collectief Capelle. 
 
Henk Petri 
Voorzitter ECC 


