
Stichting Energietransitie 
Roosendaal 

Presentatie StER voor Moerstraten 

13-7-2021 



Aanleiding Oprichting StER 

• Klimaatakkoord 2015 

• De energietransitie gaat iedereen aan, de overheid wil en kan dit niet alleen 

• De energietransitie is complex: Mensen willen zelf aan de slag, maar weten niet 
waar te beginnen 

• Behoefte aan onafhankelijke partij, die meedenkt en adviseert 

• Een groep ondernemende burgers heeft besloten de krachten te bundelen en de 
helpende hand te bieden; door en voor Roosendalers, dus ook Moerstraten! 

• Logische vorm een stichting 

• De gemeente heeft aangegeven burgerinitiatieven op het gebied van 
duurzaamheid te willen faciliteren (Futureproof 2017 en motie D66 2019) 

 

 



Welke rollen heeft de StER 

 

• Klankbord en gesprekspartner namens de bewoners 

• Samenwerkingspartner voor gemeente en andere partijen (o.a. Alwel) 

• Bundeling van krachten (o.a. inzet energiecoaches en andere 
vrijwilligers) 

• Inbreng kennis, ervaringen, ideeën, enthousiasme, tijd en energie 

• Aanjager van activiteiten 

 



Wat is energietransitie? 

• De omslag van een fossiele energiehuishouding naar 
een meer duurzame CO2-neutrale huishouding. 
• de Trias energetica staat centraal (besparen, duurzame 

bronnen, fossiele bronnen) 
• Uitgangspunt: Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet 

(duurzaam) op te wekken 
• Verwarmen van de woning vergt de meeste energie (meestal 

gas) en is de grootste uitgave in euros! 
• Bewustwording en gedragsverandering zijn de feitelijke 

dragers! 

 

• Los van welke energiedrager in de toekomst: 
• Verduurzaming/starten met energiebesparing kan iedereen 

en geldt voor iedereen. 
• Terugdringen primaire warmtevraag prioriteit 



Globaal activiteitenplan voor 2021  
(2020 vooral oprichting en inrichting, op gang komen en groeien; accent ligt op ‘van onderaf’) 

1. Zichtbaar worden (online e fysiek) & communicatie 

2. Energiecoaches & 1e lijns advies woningeigenaren 

3. Buurt- en wijkinitiatieven aanjagen & faciliteren 

4. Twee of drie voorlichtingsbijeenkomsten gemeentebreed 

5. Samen met gemeente 5 pilot woningen oppakken en gezamenlijk leren 

6. Warmtetransitie: voorbereiden, goede gesprekspartner worden, eigen 
visie ontwikkelen 
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StER en Moerstraten? 

 

 

TEBDJZ: Thuis energiebesparen doe je zo:  
• Project 5 huizen in gemeente Roosendaal als voorbeeld.  

• We beginnen bij huizen waar er veel van zijn. Dat heb je op Moerstraten niet. 

• Selectie gebaseerd op veel voorkomende woningtypen 

• Bij voorkeur al plannen tot verduurzamen. 

 



StER en Moerstraten 

 

• Gratis gesprek van een uur met energiecoach voor wie zijn huis wil 
verduurzamen. 

 

• Bij interesse voor een energiecoach aan huis of om mee te denken en te 
helpen: 
• info@steroosendaal.nl  

 

• Energiecoaches: 
• Gezocht 
• Opleiding tot energiecoach 
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Hoe gaan we dit onder de 
aandacht van de bewoners van 
Moerstraten brengen? 




