
Van: willy@drechtseenergie.nl <willy@drechtseenergie.nl>  
Verzonden: maandag 9 mei 2022 19:59 
Aan: Boer, M den (Mark) <M.den.Boer@dordrecht.nl> 
CC: Frans-Bauke van der Meer <f.b.vandermeer@essb.eur.nl>; Floor van de Velde 
<FloorvandeVelde@drechtsestromen.net> 
Onderwerp: Beantwoorden artikel 40 GroenLinks, 
 
Beste Mark, geachte commissie, 
 
Vandaag zag ik dat morgen 10 mei de artikel 40 vragen van GroenLinks: stopzetten ontwikkeling 
windmolen Krabbegors in de commissie zijn geagendeerd. Helaas kan niemand van het bestuur 
aanwezig zijn om onze reactie te geven op deze ontwikkeling en hoe we de energietransitie versneld 
kunnen oppakken. Daarom verzoek ik u deze reactie ter kennis te brengen van de commissie. 
 
Natuurlijk zijn het bestuur en de leden van Drechtse Energie teleurgesteld dat na 8 jaar 
voorbereiding de windmolen op de Krabbegors niet doorgaat. Honderden leden hebben zich de 
afgelopen jaren aangemeld, omdat zij graag wilden meedoen aan de windmolen. 
 
Wij willen echter niet zozeer terugkijken. Het is volgens ons wel verstandig om een analyse te laten 
maken of dit proces anders had kunnen lopen om daar lessen uit te trekken voor de toekomst. Niet 
alleen voor energieprojecten, maar ook voor andere (bouw)projecten. Wij hebben daarover contact 
met de faculteit Bestuurskunde van Erasmus. Het lijkt ons goed als de gemeente hier actief aan 
meewerkt. 
 
Met het wegvallen van deze windmolen  en  de zeer beperkte mogelijkheden in de A16 zone bij Ki 4 
en 4 valt er een gat in de door de gemeenteraad vastgestelde Energiestrategie. 
 
Wij willen graag met u in overleg hoe er meer kansen kunnen worden gecreëerd voor het opwekken 
van duurzame energie en voor een goede mix behoort daar wat ons betreft ook windenergie bij. 
 
De urgentie van de energietransitie is alleen maar groter geworden de IPCC rapporten geven dit aan. 
De oorlog in Oekraïne, de noodzaak versneld van Russische fossiele producten af te komen 
onderstreept dit. 
Graag willen wij dit op een ander tijdstip met u bespreken. Wij doen dit liefst samen met Drechtse 
Stromen, zodat ook de aanpak van de warmtetransitie voor woningen kan worden meegenomen. 
Wanneer fracties dit wensen komen wij ook graag een keer bij hen langs. 
 
Onze overtuiging is dat samenwerking tussen gemeente en burgers de meeste kansen biedt om het 
noodzakelijk tempo te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Willy Verbakel 
Voorzitter Drechtse Energie 
Tel. O6 53768190 
 
 

 
 


