Energie Verbonden terugblik 2018, plannen 2019
Aansluitend bij de doelstelling van Energie Verbonden als ontwikkelcentrum en samenwerkingsverband van
energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi, kijken we terug op 2018 en vooruit naar 2019.
Doelstelling
Algemeen doel van de stichting Energie Verbonden is het functioneren als regionaal ontwikkelcentrum en
samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi ter versterking van
de lokale energietransitie vanuit gebruikersperspectief en het daarbij toegankelijk maken van lokale,
regionale en landelijke kennis en kunde.
Energiecoöperaties en energiecollectieven
Energie Verbonden

Contactpersoon regio
(bestuur)

Contactpersoon per coöperatie en collectief

Blaricum

Peter Uitendaal

De Hut van Mie

Peter Uitendaal

Huizen

Karin Rienstra

HuizZon

Gerben Bakker

Laren

Liselotte Smorenburg

De Hut van Mie

Liselotte Smorenburg

Weesp

Via gemeente en enkele actieve
bewoners

In gesprek met Adri Poels en
Maarten Miner

Wijdemeren

Contact via Aernoud
Olde
Contact via Rogier de la
Rive Box
Anne-Marie Poorthuis

ECWijdemeren

Rogier de la Rive Box
Pieter Knijff

Gooise Meren

Jan Portengen

WattNu

Evert Bias

RemCom

Toon de Mol

Energiecoöperatie Muiden i.o

Jan Portengen

Samen sneller Duurzaam

Kees Hogenbirk

HilverZon

John Dietz

Hetcoöperatie

Jeroen Pool

St. Hilversumse Meent

Chiel van Eendenburg

Hilversum

Aernoud Olde
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In 2018 stonden de volgende doelen centraal
- In elke gemeente in het Gooi een initiatief tot oprichten van een energiecoöperatie
- Versterken van de onderlinge samenhang tussen de energiecoöperaties in het Gooi
- In beeld brengen van activiteiten, kennis en ervaring van energiecoöperaties in het Gooi (bijlage 1)
- Opbouwen van een regionaal netwerk van lokale energiecoaches (voor bijscholing) en basistraining
van energiecoaches
- Kennis en deskundigheid uitwisselen tussen de verschillende energiecoöperaties en
energiecollectieven in het Gooi
- Identiteit geven aan het gebruikersperspectief en als zodanig positie innemen in de regio
- Regionaal participeren in de regionale energiestrategie ‘Samen op pad’
Oprichting en positie energiecoöperaties
De initiatieven tot oprichting van een energiecoöperatie zijn inmiddels in zes gemeenten genomen. In
Weesp, de zevende gemeente vinden op dit moment voorbereidende gesprekken plaats (zie overzicht).
Vanuit Energie Verbonden steunen de energiecoöperaties elkaar om lokaal positie in te nemen en
erkenning te krijgen. De rol van de energiecoöperaties om als schakel in de energietransitie bewoners te
mobiliseren krijgt steeds meer gestalte en de mogelijkheden om bewoners te bereiken worden steeds
verder uitgebreid. De ambitie van de energiecoöperaties om lokaal een partner te zijn voor gemeenten in de
energietransitie en gezien te worden als belangrijke schakel in het leggen van relaties naar bewoners begint
op gang te komen, maar vraagt ook nog aandacht. Voor Gooise Meren en Hilversum komt daar nog bij dat
de lokale afstemming tussen de verschillende energiecoöperaties en energiecollectieven binnen de
gemeente zelf aandacht vraagt (zie overzicht energiecoöperaties en energiecollectieven).
RES en landelijk
De rol van energiecoöperaties was afgelopen jaar niet voor iedere gemeente vanzelfsprekend. Maar
regionaal, provinciaal en landelijk hebben de energiecoöperaties dit jaar een steeds duidelijkere positie
gekregen. Regionaal mede door de participatie in het regionaal energietransitieteam. Provinciaal door de
voorbereiding op de RESstructuur (waarbij het Gooi inmiddels als een belangrijk voorbeeld wordt gezien) en
landelijk door de intensieve samenwerking en krachtenbundeling van de verschillende kenniscentra van
energiecoöperaties (Energie Samen) en de vertegenwoordiging van energiecoöperaties in de klimaattafels
voor het klimaatakkoord.
Positie van Energie Verbonden in het BOEG
We hebben aandacht gevraagd voor het vraagstuk van de bestuurlijke vertegenwoordiging van de
energiecoöperaties in het BOEG, maar dat is nog niet opgelost. Op dit moment zijn WattNu, Hetcoöperatie,
HilverZon en Energiecoöperatie Wijdemeren officieel aanwezig in het BOEG. De energiecoöperaties uit de
BEL gemeenten, Huizen (en straks ook Weesp) die het opgelopen jaar zijn opgericht participeren niet in het
BOEG. We maken graag nieuwe afspraken om participatie of vertegenwoordiging van energiecoöperaties in
het BOEG duidelijk te regelen. Een vertegenwoordiging die recht doet aan alle energiecoöperaties in het
Gooi. Aangezien er ook nieuwe afspraken voor het BOEG komen, willen we dit graag daarin meenemen.
Energie Verbonden als regionaal ontwikkelcentrum
Het functioneren als regionaal ontwikkelcentrum heeft in 2018 steeds meer vorm gekregen door:
- De oprichting van de nieuwe energiecoöperaties in bijna alle gemeenten
- Het omzetten van Energie Verbonden van een samenwerkingsverband in een officiële stichting
medio 2018.
- Het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen die we regionaal uitwisselen en lokaal overnemen
- Het maken van een overzicht van werkwijzen en activiteiten van de energiecoöperaties in het Gooi.
(zie bijlage 1). Dit zal regelmatig worden geactualiseerd en gedeeld.
- Vraagbaak voor elkaar als energiecoöperaties in het Gooi.
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Regionaal verder ontwikkelen van de rol van energiecoach. Energiecoachgesprekken worden lokaal
gratis aangeboden om bewoners de drempel over te helpen in het nemen van energiemaatregelen
in de eigen woning. Regionaal stimuleren en versterken we de lokale praktijk en bewaken de
kwaliteit van het werken met energiecoaches. Inmiddels bieden we een regelmatig aanbod van
basistrainingen en bijscholingen voor energiecoaches. In april 2018 is aan het netwerk van
energiecoaches een regionale bijscholing gegeven door Erik de Lange, coördinator van de
energiecoaches van HilverZon. Vanaf medio 2018 zijn er samen met Hoom drie basistrainingen voor
energiecoaches gegeven. Dit zal komend jaar nog verder geïntensiveerd moeten worden. Net als de
bijscholingen voor het netwerk van energiecoaches. Financiering hiervan staat in de projectplannen
van de regio G&V maar is voor ons nog niet gehonoreerd, wat risicovol is voor de continuïteit.
Een inmiddels gestarte pilot voor EnergieThuisBijeenkomsten (gefinancierd door de provincie NH)
als vervolg op de energiecoach-gesprekken. In de Energie Thuis bijeenkomsten worden bewoners na
een energiecoachgesprek uitgenodigd om energiebesparingsplannen met elkaar te delen, offertes
te leren aanvragen en beoordelen en een financieringsplan te maken. Voor deze bijeenkomsten
worden thans ook nog checklisten/infobladen voor het aanvragen en beoordelen van offertes
ontwikkeld
Ook de straatgesprekken die in Wijdemeren zijn ontwikkeld worden regionaal gedeeld en verder
ingezet. De trajecten van straatgesprek naar straatproject bieden een mooie basis voor de
wijkaanpak.

Coördinatie Energie Verbonden
- Contactpersoon van en voor energiecoöperaties en energiecollectieven in het Gooi
- Verzamelen en in beeld brengen lokale werkwijzen, activiteiten en ontwikkelingen (zie bijlage 1)
- Opbouwen regionale pool deskundigen die lokaal ingezet kunnen worden, als er lokaal nog niet
genoeg beschikbaar is (zoals technische projectleiders collectieve opwekking, administratie
Econobis, energiecoaches, energiethuisbegeleiders, straatprojectleiders enzovoort).
- Wervingsacties voor netwerk van energiecoaches en straatprojectleiders
- Bijhouden website
- Deelnemen RET
- Organiseren bijeenkomsten met alle energiecoöperaties en energie-collectieven in de regio.
- Voorbereiden bestuur Energie Verbonden
- Dagelijkse organisatie
- Aanspreekpunt voor de regio
Overzicht inkomsten en uitgaven 2018
Voor 2018 heeft de regio € 10.000 (€ 12.100 incl btw) beschikbaar gesteld voor de coördinatie van Energie
Verbonden. Uit dit bedrag is behalve coördinatie ook de juridische start van Energie Verbonden gefinancierd
en een reservering gedaan voor basistraining en bijscholing.
Start Energie Verbonden (KvK, Notaris)
Website
Bankkosten/eherkenning
Coördinatie
Reservering training/bijscholing energiecoaches (eenmalig uit coördinatiebudget)

€
463
€
639
€
210
€ 8.000
€ 2.800

Totaal

€ 12.112 incl btw
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De plannen voor 2019
Inspelend op de lokale ontwikkelingen positioneert iedere energiecoöperatie zich op eigen wijze in de eigen
gemeente, neemt initiatieven en draagt bij aan het aanpakken van de vraagstukken die daar liggen op het
gebied van de energietransitie. Vanuit Energie Verbonden als samenwerkingsverband wisselen we uit en
versterken elkaar. Ambitie is om de energiecoöperatie als schakel naar bewoners steeds meer te
positioneren, te benutten en waar nodig verder te versterken. Regionaal bundelen we krachten en maken
we gebruik van elkaars deskundigheid en kennis.
Samenvattend geeft dit de volgende speerpunten voor 2019:
• Positioneren van de energiecoöperatie als partner in de energietransitie.
• Nog meer expliciet maken van de rol van de energiecoöperatie als schakel naar (netwerken van)
bewoners. Meenemen van bewoners in energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en
warmtetransitie. Voor energiebesparing richt de energiecoöperatie zich met name op de
particuliere woningeigenaar.
• Versterken van de positie van energiecoöperaties in de wijkaanpak in de verschillende gemeenten,
onder andere via straatgesprekken/straatprojecten.
• Zichtbaar maken van de rol van energiecoöperatie als een informatiepunt voor de energietransitie.
Met name van belang voor het faciliteren van toegankelijkheid van informatie voor bewoners.
Uiteraard putten we daarbij ook graag uit goed landelijke en regionale informatie. HilverZon en de
Hut van Mie (Laren/Blaricum) richten hun locatie inmiddels in als informatiepunt. Wijdemeren is
gestart met informatiepunten in de verschillende dorpen, deels samen met de bibliotheek.
Landelijk zijn we betrokken bij het ontwikkelen van het coöperatief Energieloket dat coöperatie
Hoom ontwikkelt en dat goed aansluit bij de rol van energiecoöperaties voor de toegankelijkheid
van informatie voor bewoners.
• Werken met het Hoomdossier als tool voor het bijhouden van energiebesparingsplannen door
bewoners. Participeren in de verdere ontwikkeling van de tool samen met coöperatie Hoom.
• Energiecoaches krijgen steeds meer een centrale rol in de energietransitie. Een soort
basisdeskundigheid voor energiecoöperaties. Belangrijk dus om regionaal krachten te bundelen en
veel te investeren in het trainen en bijscholen van energiecoaches. Financiering aangevraagd bij de
regio G&V.
• Straatprojecten worden gezien als een mooie ingang en opstap om bewoners mee te nemen in de
wijkaanpak.
• Pilot EnergieThuisBijeenkomsten als vervolgstap op de eerste gesprekken met bewoners over de
energietransitie in hun eigen huis (subsidie provincie).
Gewenste financiering Energie Verbonden als ontwikkelcentrum 2019
€ 10.000 (ex btw) coördinatie Energie Verbonden (is officieel al toegezegd door regio)
€ 10.000 (ex btw) basistraining en bijscholing energiecoaches (wordt aangevraagd bij regio G&V)
€ 10.000 (incl btw) pilot energiethuisbijeenkomsten voor bewoners (is al toegezegd door provincie)
Naast de reeds door de regio toegezegde financiering van € 10.000 (ex btw) voor de coördinatie 2019
hebben wij als Energie Verbonden een financieringswens van € 10.000 (ex btw). Het gaat om financiering
van de basistraining en bijscholing voor energiecoaches. Daarmee willen we de professionele basis met
energiecoaches neerzetten die wij als samenwerkende energiecoöperaties en energiecollectieven
voorstaan. Op dit moment is er nog geen financiering beschikbaar voor deze professionele basis. Dit soort
aanvragen vallen ook niet onder de subsidieregeling van de provincie voor energiecoöperaties.
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Voor een pilot met EnergieThuisbijeenkomsten voor bewoners is eind 2018 een financieringsaanvraag
gedaan bij de provincie van € 10.000 (incl btw). Deze is gehonoreerd. Bewoners ontvangen tijdens
EnergieThuisbijeenkomsten ondersteuning bij het aanvragen en beoordelen van offertes,
financieringsvragen en energiebesparingsplannen. Deze aanvraag is gehonoreerd door de provincie omdat
dit direct ten goede komt aan bewoners. Deze pilot wordt tot medio 2019 uitgevoerd door Pieter Knijff en
Eric de Lange.
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