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Dordrecht, 14 januari 2021

Geachte Collegeleden en leden van de Gemeenteraden in de Drechtsteden,

De energietransitie voor burgers en werknemers

Wij willen graag met u hierover in gesprek gaan en zien uw reacties met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

FNV Werkgroep Lokaal Sociaal Drechtsteden

Ton Wulfert | Bertus Rijswijk

Lokaal FNV Drechtsteden wil concrete suggesties voorleggen om de Regionale Energiestrategie op een sociale en betaalbare 
manier uit te voeren met zoveel mogelijk zeggenschap van iedereen.

De Drechtsteden zetten met de Regionale Energiestrategie (RES) in op een nuchter en realistisch energieplan. In die aanpak 
kunnen wij ons vinden. De FNV zet daarbij in op een eerlijke transitie met de volgende speerpunten:
• Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten en het voorkomen van energiearmoede;
• Echte groene banen, met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden;
• Meer zeggenschap van burgers op lokaal en regionaal niveau.

De FNV is actief op lokaal niveau en wil in samenwerking met andere organisaties ook op dit terrein haar stem laten horen. 
Actieve ondersteuning van burgers en bewonersorganisaties is ook nodig. Zonder faciliteiten kunnen mensen zich niet organi
seren. Er is nog veel onduidelijk hoe veranderende wetgeving zoals de aanstaande nieuwe Omgevingswet en de Energie- 
visies er precies uit gaan zien en wat dit voor de burger gaat betekenen. Een goede inspraakregeling en doorrekening van de 
kosten is dan ook noodzakelijk.

We zitten middenin de energietransitie: van fossiele bronnen naar duurzame energie. De energievoorziening van de toekomst 
zal een decentrale energievoorziening worden waar de burger een steeds grotere rol in krijgt. Gemeenten en regio's krijgen 
een regierol om de komende jaren in 30 energieregio's een visie te ontwikkelen op welke wijze energiebesparing en omschake
ling naar hernieuwbare energie op lokaal niveau vorm krijgt.

Burgers, ook FNV-leden, zijn belanghebbenden bij de energietransitie als gebruikers en ook als werknemers. FNV vindt dat 
burgers recht hebben om te weten wat de gevolgen zijn voor hun woon- en leefomgeving, met het oog op gedeelde gemeen
schappelijke belangen en om erop te letten dat niemand achterblijft. Maar ook als werknemers ondervinden zij de gevolgen. 
Er zullen banen verdwijnen, maar er komt ook veel nieuw werk bij. Dat moet wel leiden tot echte banen.
Gelet op de huidige arbeidsmarkt en de ervaringen met gemeentelijk aanbestedingsbeleid zal de FNV inzetten op gemeentelijk 
sociaal aanbestedingsbeleid en effectieve naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden.
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Onze suggesties voor de uitwerking van een werkagenda/programma voor de komende jaren:
• Een eerlijke verdeling van de kosten en het tegengaan van energiearmoede;
• Investeren in duurzame energie. Iedereen kan meedoen;
• Woonlasten van huurders en woningbezitters mogen niet toenemen;
• Meer aandacht voor opleidingen, duurzame mobiliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame banen;
• Inzet op sociale energieaanbestedingen;
• Meer publieke controle en zeggenschap over de energievoorziening;
• Aansluiting zoeken bij nieuwe lokale netwerken en ondersteunen van deze netwerken, zoals huurdersorganisaties, 

energiecoöperaties en bewonersorganisaties;
• Nader onderzoeken welke gevolgen nieuwe wet- en regelgeving (Omgevingswet, Energievisies) heeft voor de participabe 

van onze (werkende) burgers.

Lokaal


