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MISSIE:
Elkenien Grien gaat voor een volledig duurzaam en energie-neutraal Dongeradeel* in 2030. Dit doen we door
‘iedereen’ op een positieve manier wakker te schudden en aan te zetten tot gedragsverandering met als doel zo
snel en zo veel mogelijk energie te besparen. Daarnaast stimuleren wij het opwekken van schone energie voor
eigen gebruik en/of de lokale gemeenschap.
De klimaatdoelstelling is geformuleerd. In Nederland gaat de gaskraan dicht.
Voor Elkenien Grien twee vliegen in één klap:
1. propageren van duurzaamheid (stop de uitputting van de fossiele brandstoffen en de vervuiling van de
aarde) en
2. actief deelnemen aan de energietransitie: praktische hulpmiddelen bieden om de overschakeling van gas
op stroom te versnellen.
Elkenien Grien vertaalt de energietransitie in Dongeradeel als volgt:
1. Bevorderen van een energie-neutrale bebouwde omgeving en
2. volledig fossielvrij verkeer in het jaar 2030 = geen CO2 uitstoot veroorzaakt door verbranding van ‘niet
hernieuwbare energie’ (fossiele brandstoffen).
Er is haast geboden met dit jaartal in ons achterhoofd: er wordt veel over gepubliceerd, maar concreet gebeurt er
in Dongeradeel te weinig. Elkenien predikt geen woorden meer maar daden.
VISIE:
Realiseren van klimaatdoelstelling en de energietransitie door middel van rechtstreekse en persoonlijke
benadering. Iedereen binnen Dongeradeel individueel en in groepsverband op een positieve en inspirerende
manier motiveren tot concrete acties om energie te besparen en duurzaam energie op te wekken. Elkenien Grien is
onafhankelijk, wil vertrouwen genereren en ontzorgen door transparante informatie te verstrekken en concrete
ondersteuning te bieden aan alle inwoners van Dongeradeel.
VISIE IN HOOFDLIJNEN UITGELEGD:
Doel: behalen van de klimaatdoelstelling in Dongeradeel.
Heel Dongeradeel energie-neutraal in 2030. Doelgroepen zijn: burgers-consumenten, bedrijven/overheden,
instellingen en verkeer en vervoer.
Stap 1: actief aanzetten tot zoveel mogelijk energie besparen d.m.v. concrete acties in de vorm van
gedragsverandering en woningaanpassingen (isoleren)
stap 2: Stimuleren van duurzame energie binnen Dongeradeel
•EG vindt dat iedereen – individueel of in groepsverband - in Dongeradeel in 2030 positief en actief bewust moet
zijn van de duurzame ‘winst’ (win/win) die bereikt wordt door energie te besparen en duurzaam op te wekken.
•EG kiest bewust een afgebakend gebied: Dongeradeel. De intensieve benadering van de doelgroepen vereist een
bergrenzing van het gebied, het vergroot de kans de doelstelling te halen.
Positieve neveneffecten: het benoemen van het gebied activeert en levert een rechtstreekse en positieve bijdrage
aan het Mienskips-gevoel. Tegelijkertijd zal er een olievlek-effect ontstaan wat betreft het energievraagstuk tussen
bewoners onderling.
•Naast het olievlek-effect binnen de gebiedsgrenzen verwacht EG ook een olievlek-effect buiten de regio. De
resultaten van de ‘EG-aanpak’ zal andere regio’s inspireren en motiveren hetzelfde te doen.

•EG is het portaal tot financiële- en technische kennis en ondersteuning, geeft tips en trucs.
EG zet energieambassadeurs in om deur aan deur huiseigenaren te benaderen met concrete en onafhankelijke
informatie. Doel is vertrouwen te winnen wat het aanzetten tot actie in de vorm van energie besparen en energie
op te wekken zal versnellen.
EG benadert doelgroepen als buurtverenigingen, dorpsbelangen, woningcorporaties, overheden, onderwijs midden
en kleinbedrijf en de industrie om tot toezeggingen te komen die voor 2030 tot duurzame beslissingen zullen
leiden.
•EG is onpartijdige en onafhankelijk: informeert, inspireert, biedt een platform aan gelijkgestemden, geeft
duurzame bedrijven een kans zich aan te sluiten, ontzorgt met adviseurs die geïnteresseerden wegwijs maken in de
financiële mogelijkheden zoals subsidies en belastingen (zonder financieel advies te geven), biedt studenten
stageplaatsen, en vrijwilligers een gedegen cursus tot energieambassadeurs, gaat een samenwerkingsverband aan
met Buurkracht.
KERNTAKEN:
Vergroten en aanzetten van actieve bewustwording/gedragsverandering met betrekking tot de energietransitie
(deadline 2030) en de daaraan gekoppelde duurzaamheid. Overtuigen én aantonen van de win/win situatie.
WAT IS ER NODIG OM DIT DOEL TE BEREIKEN:
• Individuele benadering van doelgroepen (vertrouwen winnen)
• Kennis delen: duurzaam, technisch en financieel
• Regelmatige verslaggeving van resultaten
• Tijdspad in de vorm van een concrete planning per doelgroep
• Inspiratie- en informatiebijeenkomsten organiseren
• Samenwerking met andere duurzame, op de Energietransitie georiënteerde organisaties
• Inspelen op het Mienskips gevoel: wij ‘Dongeradeel’ zetten samen onze schouders hieronder
UNIEKE WAARDEN:
Pro-actief - De werkwijze van E.G. is het proactief benaderen en concreet ondersteunen van burgers, bedrijven en
instanties (vgl: Buurkracht ondersteunt buurtwerkgroepen die zich al gemotiveerd getoond hebben)
Onafhankelijk- E.G. vraagt financiële ondersteuning alléén bij overheid en organisaties die in het algemeen belang
duurzaamheid willen bevorderen.
Draagvlak - De organisatie van EG heeft een breed/divers draagvlak, dat bestaat uit een netwerk van mensen uit
het bedrijfsleven, bestuur, pers en politieke partijen.
KERNWAARDEN:
Onafhankelijk (geen belangen verstrengelingen)
Vertrouwen (eerlijke informatie)
Verbinden (mienskip, gemeenschappelijk energie opwekken)
Ontzorgen (ondersteuning bieden bij het maken van technische keuzes en financiën)
Informeren (transparantie en van relevante informatie voorzien)
MISSION STATEMENT:
Dongeradeel: samen in de stroomversnelling
Dongeradeel: vol gas over op stroom

*Onder Dongeradeel verstaan wij het gebied van de voormalige gemeente Dongeradeel.

