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Teams Energiecoöperatie Wijdemeren 
 

Team ECW algemeen 
Anne-Marie Poorthuis (06-12395394), algemeen 
coördinator en contactpersoon 
Maaike van Ruitenbeek, administratie, Econobis en 
Hoomdossier 
Sander Kieboom, financiële administratie, Econobis 
 

Technisch team ECW collectieve opwekking 
Wim Schaap, projectleider collectieve opwekking 
Bouke Siebenga (innovatie) 
Sjoerd de Ruig (installatie, inspectie, onderhoud) 
Jos de Bruin (verbinden bedrijven) 
 

Team ECW Loosdrecht (Breukeleveen) 
Ulrike de Jong (06-51072464), coördinator en 
contactpersoon, straatprojectleider 
Pieter Knijff, energiecoach, straatprojectleider 
Carlos Groen, energiecoach, straatprojectleider 
Menno Proper, energiecoach, straatprojectleider 
Douwe de Winter, energiecoach 
Claudia Lipschitz, energiecoach 
René Admiraal, energiecoach 
Falco Pennings, infopunt 
Christien Pennings 
Klaske Postma (verbinding met circulair) 
Vacature hand en spandiensten (flyeren ed) 
 

Team ECW collectieve inkoop 
Eric Paardekooper (isolatie) 
Wim Schaap (zonnepanelen) 
 
 
 

Team ECW educatie (energielessen) 
Maaike van Ruitenbeek 
Kim Hermsen 
Menno Proper 
 

Team ECW Nederhorst den Berg  
Niels van der Horst (06-14461668), coördinator en 
contactpersoon, straatprojectleider 
Felix Flameling, energiecoach 
Kees Lam, energiecoach 
Roland Banda, energiecoach 
Rob Koedijker, energiecoach en informatiepunt 
Maaike van Ruitenbeek 
Vacature hand en spandiensten (flyeren ed) 
 

ECW Mobiliteit  
Sander Kieboom 
Maaike van Ruitenbeek 
 
 

Team ECW Kortenhoef  (s-Graveland, Ankeveen) 
Vacature coördinator en contactpersoon 
(voorlopig Anne-Marie Poorthuis) 
Eric Paardekooper, energiecoach en 
straatprojectleider 
Sander Kieboom, energiecoach 
Esther Klaver, energiecoach 
Vacature energiecoach 
Wim Schaap, straatprojectleider 
Vacature hand en spandiensten (flyeren ed) 
 

ECW Bestuur 
Anne-Marie Poorthuis, voorzitter 
Pieter Knijff, penningmeester 
Vacature, secretaris (nu nog Conny van der Bijl) 
 

ECW Raad van Toezicht 
(start medio 2020) 
Drie vacatures 

 

 

 

 

 

 



Algemene doelstelling en organisatie Energiecoöperatie Wijdemeren 

 
De energiecoöperatie Wijdemeren is opgericht door en voor bewoners en werkt via een diversiteit aan 

activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten aan de energietransitie. Uitdaging is om zoveel mogelijk 

bewoners te betrekken en te werken aan energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en de 

warmtetransitie (zie vier pijlers pagina 5). De energiecoöperatie heeft zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld 

tot een professionele maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met vrijwillige en betaalde lokale 

deskundigheid. De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen om de energietransitie zo toegankelijk 

mogelijk te maken. Het bijzondere van het werken met bewoners is dat we zowel op hoofdlijnen als in detail 

gesprekken voeren over de energietransitie en deze in de praktijk proberen te realiseren.  

 

De energiecoöperatie ziet de energietransitie als een gezamenlijke opgave, investeert vanuit bewoners-

perspectief en werkt intensief samen met de gemeente, die zorgdraagt voor de duurzaamheidsagenda 

Wijdemeren. Ambitie is om vraagstukken en opdrachten op het gebied van energietransitie op te pakken 

met deskundigheid uit de lokale samenleving. De energiecoöperatie bouwt aan een pool van lokale 

deskundigen die daarvoor ingezet kunnen worden. Deze pool bestaat uit een combinatie van vrijwillige en in 

te huren lokale deskundigheid. Jonge en oudere zelfstandige ondernemers (ZZP) die graag maatschappelijk 

bijdragen. Gepensioneerden met veel kennis en ervaring. Mensen met werk bij diverse bedrijven in de 

energiesector die hun kennis graag vrijwillig lokaal willen delen. Jonge mensen die uit goede banen stappen 

om invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid of om dichter bij de zin van het leven te staan. 

Het is indrukwekkend wat er aan kennis en ervaring lokaal beschikbaar is. De coöperatie functioneert als 

schakel en biedt een platform en infrastructuur om vragen, opdrachten, initiatieven, beschikbaarheid en 

kennis bij elkaar te brengen en verder te helpen.  

 

Daarnaast bundelt de energiecoöperatie vanuit Wijdemeren krachten met andere energiecoöperaties in de 

regio (Energie Verbonden). Gezamenlijk zijn zij partner in de regionale energiestrategie (RES) vanuit 

bewonersperspectief en partner in het regionale energiediensten bedrijf in oprichting.    
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De vier pijlers van de Energiecoöperatie Wijdemeren  
De energietransitie door en voor bewoners 

Energie 
bewustzijn 

Informeren 

 Informatiepunten 

 Informatieavonden 

 Infomarkten 

 Presentaties 

 Duurzame week 
Wijdemeren 

Leren 

 Themabijeenkomsten 

 Webinars 

Ambassadeur 

 Straatgesprekken 

 Straatprojecten 

Dorpscampagnes 

 Initiatieven 

 Gezamenlijke 
uitdaging 

 Prijsvraag 
 

Energie 
besparing 

Energiestaat woning 

 Energiecoachgesprek 

 Checklist 

Energiebesparingsplan 

 Vloer-gevel-dak-ramen 

 Ventilatie 

 Hoomdossier 

Collectieve inkoopactie 

 Collectieve 
inkoopactie isolatie 

 Vloer-gevel-dak-ramen 
 

Voorbeeldhuizen 

 Duurzame 
huizenroute 

 Verduurzamen 
particuliere 
woningvoorraad 

Energieverbruik 

 Kleine besparingen 

 1000woningenactie 

 Doorgeefstekkers 

 Actie ledlampen 

 Educatie-energielessen 

Energie 
opwekking 

Energieopwekking huis 
Aanschaf zonnepanelen  
 

Opwekking collectief dak 
Zonneprojecten en 
participanten 

Collectieve inkoopactie 
Collectieve inkoopactie 
zonnepanelen eigen dak 

50% lokaal eigendom 

 Bijdragen aan de 
energieopgave 

 Scannen van 
daken/parken 

 Programma grote 
daken 

Warmte 
transitie 

Warmtescan 

 Energielekken 

 Beelden en rapportage 

Individueel warmteplan 

 Kleine besparingen, 
zoals inregelen 
verwarming, folie, 
digitale knoppen ed 

 Hybride systeem 

 Warmtepomp 

Collectief warmteplan 

 Warmtebronnen 

 Warmtenetten 

 Pilot wijkaanpak 

Gasloze wijken/dorpen 

 Gezamenlijke opgave 
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Inrichting en uitvoering Energiecoöperatie Wijdemeren 2020 

 

Drie teams 

Vanaf 2020 werkt de energiecoöperatie vanuit drie teams: Loosdrecht (inclusief Breukeleveen), Nederhorst 

den Berg (inclusief Horstermeer) en Kortenhoef (inclusief, ’s-Graveland en Ankeveen). Elk team bestaat in 

de basis uit een coördinator, een aantal energiecoaches en een of meer straatprojectleiders.  

 

Uitdaging is om de dorpen energiebewust te maken, bewoners via energiecoachgesprekken te stimuleren 

tot energiebesparing en via straatgesprekken waar nodig krachten van bewoners te bundelen. Daarnaast zijn 

deze teams een schakel naar onze gemeente-brede projecten zoals de collectieve zonnedaken en de 

collectieve inkoopacties. Dit jaar 2020 breiden we de teams uit ivm de 1000woningenactie en de financiering 

daarvan door BZK. Zeer zeker een grote uitdaging voor de teams om zoveel unieke huishoudens te bereiken. 

Daarnaast is er door een provinciale subsidie ook weer ruimte om verschillende straatprojecten op te pakken. 

Verder proberen de teams via informatiepunten, jaarmarkten, informatieavonden en thema-avonden zoveel 

mogelijk bewoners mee te nemen in de energietransitie.   

 

De coördinator en contactpersoon energietransitie 

Coördinatoren zijn vooral sterk in communiceren en netwerken. Het coördineren van de energietransitie per 

dorp is een grote uitdaging die veel creativiteit vraagt. Het gaat steeds om de vraag hoe je zoveel mogelijk 

bewoners kunt bereiken, bewust kunt maken van de energietransitie, waar nodig krachten kunt bundelen, 

initiatieven kunt oppakken of stimuleren en bewoners kunt uitnodigen. Bewoners uitnodigen om met hun 

huis aan de slag te gaan, om voorbeeld te zijn, om ambassadeur te zijn van de eigen straat, om initiatiefnemer 

te zijn van een bepaalde actie of om mee te werken in het team van de energiecoöperatie. Uitdaging is om 

een sterk team te krijgen dat met elkaar het hele dorp weet te organiseren rond de energietransitie. De 

coördinator maakt daarbij ook gebruik van een diversiteit aan maatschappelijke schakels die op andere 

terreinen actief zijn in de dorpen. Dat blijft elkaar zeker versterken. Waar mogelijk worden ook bedrijven 

betrokken.  

 

  

Energiecoaches 

Energiecoaches zijn ervaren bewoners of vrijwillige professionals beschikbaar voor (gratis) gesprekken met 

bewoners over de mogelijkheden van energiebesparing aan de woning. Energiecoaches krijgen een 

basistraining van vier dagdelen (bouwkundig, installatietechnisch, gespreksvoering en praktijk) en 

regelmatige bijscholing. De energiecoaches voeren drie soorten gesprekken: 

• Het energiecoachgesprek over de energiestaat van de woning. Aan de hand van een checklist loopt 

de energiecoach met de bewoner door zijn huis. 

▪ Het energiecoachgesprek over de energielekken die zichtbaar worden met de warmtescan. Met een 

warmtecamera worden foto’s gemaakt van de woning en wordt gekeken waar de energielekken 

zitten. Warmtescans kunnen alleen gemaakt worden van november tot en met februari.  

▪ Het energiecoachgesprek over het energieverbruik dat wordt gemeten met zogenaamde 

‘doorgeefstekkers’. Bewoners ontvangen een stekker om twee weken het verbruik te meten gevolgd 
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door een energiecoachgesprek met veel aandacht voor de kleine bespaarmaatregelen. Na twee 

weken wordt de stekker doorgegeven aan een volgende bewoner.  

 

Daarnaast onderzoeken we (samen met de andere energiecoöperaties in de regio) hoe we het Hoomdossier 

kunnen inzetten. In het Hoomdossier kunnen bewoners hun eigen energiebesparingsplan en onderhoud van 

de woning bijhouden. Samen met de andere energiecoöperaties in de regio kijken we of dit de juiste tool in 

voor ons en zo ja, wat er nog aan willen verbeteren.  

 

Straatprojectleiders 

Straatprojecten zijn bedoeld om buren bij elkaar te brengen en te onderzoeken wat je aan elkaar kunt hebben 

voor de energietransitie. Samen een energiebesparingsplan ontwikkelen of uitzoeken wat de beste stappen 

zijn naar goed geïsoleerde huizen. Soms gaat het om dezelfde huizen met dezelfde plannen of vragen. Soms 

gaat het een stap verder, bijvoorbeeld een plan voor een buurtbatterij of een gezamenlijke uitdaging voor 

een gasloze toekomst. Een straatgesprek begint met straatambassadeurs. Een of meer mensen uit de straat 

die het initiatief willen nemen om de straat uit te nodigen. Uitnodigingen worden huis aan huis verspreid. De 

energiecoöperatie ondersteunt het traject van straatgesprek tot straatproject met een straatprojectleider en 

met energiecoaches. Aan de hand van energiecoachgesprekken wordt een overzicht gemaakt van de straat. 

 

Activiteiten en projecten 2020 
 

Energiebewustzijn 

Informatiepunt 

De teams functioneren als informatiepunt voor de dorpen en experimenteren met telefonische, digitale en 

fysieke bereikbaarheid, bijvoorbeeld een inloopspreekuur op locatie of bij iemand thuis.  

 

Excursies voorbeeldhuizen (duurzame week Wijdemeren) 

De energiecoöperatie verzamelt voorbeeldhuizen en organiseert gedurende de duurzame week Wijdemeren 

excursies naar voorbeeldhuizen in Wijdemeren.  

 

Informatiemarkten  

De energiecoöperatie staat met een kraam op de jaarmarkten en open dagen van Wijdemeren  

Ook tijdens de duurzame week Wijdemeren staat de energiecoöperatie op verschillende momenten een 

informatiekraam, zoals bij de steenbreek en de open dag van de Landgoedwinkel.  

 

 

Themabijeenkomsten en webinars 

Naast informatieavonden over de vier pijlers, organiseert de energiecoöperatie weer verschillende 

themabijeenkomsten en webinars. We starten het jaar met een themabijeenkomst Aquathermie in 

Ankeveen. Een mooie opstap naar een pilot voor de wijkaanpak aardgasvrij.  

Met webinars bereiken we ook weer een andere groep mensen die vanuit huis via de computer betrokken 

wil zijn. We spelen daar graag op in met een diversiteit aan onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Er 
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zijn verschillende thema’s die de aandacht hebben, maar nog niet concreet gemaakt zijn naar praktijk. Als er 

mogelijkheden zijn bouwen we dat nader uit. Hierbij gaat het om thema’s als: mobiliteit en het verduurzamen 

van bedrijven. 

Prijsvraag Duurzame dorpen in actie 

De energiecoöperatie organiseert op verzoek van de gemeente een prijsvraag voor energiebesparing. 

Verrassende, vernieuwende en uitvoerbare initiatieven dingen mee naar één van de drie prijzen van € 1000, 

€ 1500 en € 2500. De plannen moeten uiterlijk 28 februari worden ingediend. De selectie en presentatie voor 

de jury zal medio maart plaats vinden. De prijsuitreiking is 25 maart in de Dillewijn bij het duurzame diner 

tijdens de duurzame week Wijdemeren. Ter voorbereiding worden 14 januari en begin februari creatieve 

ontwerpsessies georganiseerd, waar samen met anderen, ideeën voor energiebesparing worden uitgewerkt 

tot een aanpak voor een straat of een dorp.  

 

Energielessen 

Afgelopen jaar zijn energielessen gegeven op de Regenboogschool. Aansluitend bij het collectieve 

zonneproject bij de scouting Klaas Toxopeus zullen ook energielessen gegeven worden aan de 

scoutinggroepen. In het kader van de 1000woningenactie worden vanaf april energielessen gegeven over 

energieverbruik met een thuisopdracht voor het meten van energieverbruik en een openbare energieles voor 

kinderen en ouders. Daarnaast werken we in de regio vanuit Energie Verbonden samen met de Stichting 

Omgevingseducatie aan een plan voor energie-educatie. Er komt ook een reizende tentoonstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiebesparing 

Wekelijkse energiecoachgesprekken en straatprojecten 

De aanvragen voor energiecoachgesprekken lopen het hele jaar door. Uit alle activiteiten, zoals 

informatiebijeenkomsten en straatgesprekken volgen weer veel energiecoachgesprekken. We hebben weer 

subsidie aangevraagd bij de provincie voor het doen van straatgesprekken in de verschillende dorpen. 

  

1000 woningenactie 

Voor 2020 wordt met subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik-RRE) een 1000woningenactie uitgevoerd. 

Met verschillende acties wordt toegewerkt naar het bereiken van duizend huishoudens met name voor kleine 

bespaarmaatregelen.  

▪ De actie doorgeefstekker om verbruik te meten. De stekkers worden na twee weken doorgegeven 

aan de volgende bewoner. De meting wordt afgerond met een energiecoachgesprek over het 

energiegebruik.  Of met een bijeenkomst waarin we met een groep gebruikers in gesprek gaan.  

▪ Energielessen op school gevolgd door een gebruiksmeetopdracht thuis en afgerond met een 

openbare energieles waar ook ouders bij uitgenodigd worden. 

▪ De actie LEDlampen waarbij bewoners hun oude gloeilampen en spaarlampen kunnen inleveren en 

een gratis pakket LEDlampen krijgen.  
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Collectieve inkoopactie isolatie 

De voorbereidingen voor een collectieve inkoopactie isolatie zijn in volle gang en de bedrijven worden 

geselecteerd. Het blijkt op dit moment nog lastig om lokale en regionale bedrijven te vinden. Een 

aandachtspunt is ook dat veel lokale en regionale bedrijven niet houden van collectieve acties. Zij zijn bang 

dat ze dan moeten concurreren met prijsvechters. Dat is een belangrijk aandachtspunt. Helaas kunnen we 

op dit moment ook nog geen gebruik maken van het energiedienstenbedrijf van de regio G&V (i.o.) voor het 

selecteren van bedrijven. Eind januari moet de selectie van bedrijven klaar zijn. Vanaf 5 februari tot 13 maart 

kunnen bewoners intekenen. 

 

Energieopwekking 

Zonneprojecten collectieve opwekking 

De aanleg van de zonne-installatie Klaas Toxopeus is eind januari 2020 gerealiseerd. Er zijn nog enkele 

participaties te koop voordat de zonne-installatie gaat draaien. De zonneprojecten De Fuik (312 panelen, 305 

Wp) en Klaas Toxopeus (120 panelen, 305Wp) blijven 15 jaar in beheer. Voor het beheer van de 

zonneprojecten maakt Wim Schaap een draaiboek dat voor alle energiecoöperaties in de regio G&V ingezet 

zal gaan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek grote daken en nieuwe projecten opwekking 

In overleg (11 december 2019) met de gemeente en aansluitend bij de RES hebben we afgesproken 

onderzoek te doen naar nieuwe (grote) daken voor opwekking van zonne-energie. Deze keuze is gemaakt 

omdat de potentie voor grootschalige opwek van energie binnen onze gemeente zit bij bedrijfsdaken. Daarbij 

kijken we naast de postcoderoosconstructie ook naar andere financieringsconstructies bij de inzet van daken 

voor zonne-energie. We maken een meerjarenplan voor het scannen van daken, het leggen van relaties met 

bedrijven, het onderzoeken van financieringsconstructies en de opwekking van zonne-energie op deze 

daken. Een vervolgafspraak waarin we verder afstemmen met de gemeente over plan en realisatie is gepland 

op 22 januari 2020. Op dit moment zijn al een aantal daken in onderzoek. Een initiatief dat we ook nader 

onderzoeken en voorbereiden is het overdekken van de parkeerplaats in Nederhorst den Berg waar de ijsclub 

’s winters staat. 

 

Collectieve inkoopactie zonnepanelen 

Tegelijk met de collectieve inkoopactie voor isolatie zal in februari/maart ook de nieuwe collectieve 

inkoopactie zonnepanelen starten. Bedoeling is dat we deze actie jaarlijks in het voorjaar gaan herhalen.   

 

Warmtetransitie 

Pilot wijkaanpak (PAW) 

De energiecoöperatie bereidt een pilot wijkaanpak voor, wil samen met de gemeente voor eind maart 2020 

de aanvraag realiseren en hoopt in aanmerking te komen voor de subsidie aardgasvrije wijken (BZK). Een 

belangrijke warmtebron die we onderzoeken is de aquathermie (TEO en TEA).We onderzoeken samen met 

Natuurmonumenten en Waternet of het verantwoord is om gebruik te maken van de Ankeveense plas voor 

aquathermie zonder dat het schade aanbrengt aan dit beschermde natuurgebied (TEO: warmte uit 
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oppervlaktewater, maar inmiddels is ook duidelijk dat we gebruik kunnen maken van warmtewinning uit de 

waterzuivering (TEA: warmte uit afvalwater). We hebben inmiddels een werkgroep met verschillende 

partijen. Naast de gemeente en de energiecoöperatie zijn dat Waternet (warmtebron), Firan (warmtenet), 

Liander (netbeheerder) en vier bewoners uit Ankeveen, waarmee we de mogelijkheden verkennen en de 

haalbaarheid onderzoeken. Daarnaast zijn we in januari 2020 begonnen met drie bewonersavonden in 

Ankeveen. Via thema-avonden, energiecoachgesprekken en straatgesprekken willen we met bewoners 

toegroeien naar een wijkaanpak. 



Voorlopige planning eerste half jaar speciale activiteiten  
(wordt nog aangevuld, zie verder website) 

7 januari  Training Hoomdossier Regiokantoor 

8 januari Startgesprek overdekte parkeerplaats NdB IJsclub NdB 

14 januari  Ontwerpsessie energiebesparing (prijsvraag) Gemeentehuis 

22 januari Gemeente-Energie-opwekking plan grote daken Gemeentehuis 

23 januari Thema-avond Aquathermie Wapen van Ankeveen 

5 februari 
Start collectieve inkoopactie isolatie 
 

Gemeentehuis 

28 februari Inleveren plannen prijsvraag duurzame energie-initiatieven  

4 maart  
Prijsvraag 
Van idee naar verrassend, vernieuwend en uitvoerbaar plan 
 

Gemeentehuis 

Uiterlijk 11 maart Jury beoordeling inzendingen prijsvraag  

Maart Opening zonnedak Klaas Toxopeus 
Scouting, De Kwakel 52 
Kortenhoef 

Maart Start collectieve inkoopactie zonnepanelen  

21 maart-28 maart  

Duurzame week Wijdemeren  

21 maart tijdens Schoonmaakdag  
opruimen gloeilampen (Ledlampakketten) 

 

21-28maart excursies voorbeeldhuizen Particuliere woningen 

25 maart prijsuitreiking prijsvraag tijdens Duurzaam diner Dillewijn 

26 maart energiemarkt Nederhorst den Berg  

28 maart infokraam van energiecooperatie bij Steenbreek Gemeentewerf 

28 maart infokraam bij opendag Landgoedwinkel Landgoed de Rading 

Eind maart Aanvraag Pilot PAW (aardgasvrije wijken)  

April Energielessen Scholen 

9 mei 2020 Jaarmarkt ’s Graveland met actie ledlampen ‘s -Graveland  

eind juni 2020 Zomerspektakel Nederhorst den Berg met actie ledlampen Nederhorst den Berg 

26 augustus 2020 Jaarmarkt Loosdrecht met actie ledlampen Loosdrecht 

 5 september 2020 Markt palingroken met actie ledlampen Kortenhoef 
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Samenwerking regio 2020 

De energiecoöperaties in het Gooi werken intensief samen en organiseren zich regionaal in Energie 

Verbonden. Waar mogelijk worden vraagstukken of ontwikkelingen samen opgepakt. Via Energie Verbonden 

participeert de energiecoöperatie ook in het RET (regionaal energietransitie team) samen met alle andere 

partijen (Liander, waternet, waterleidingbedrijven, omgevingsdienst, woningcorporaties, gemeenten ed) die 

betrokken zijn bij de energietransitie.  

 

Zaken die regionaal worden opgepakt in 2020 zijn:  

▪ Basistraining en bijscholing van energiecoaches.  

Alle energiecoaches krijgen een basistraining van 4 dagdelen. Daarnaast vier keer per jaar een 

bijscholing/netwerkbijeenkomst. Daarnaast speciale trainingen zoals Hoomdossier en warmtescan.  

▪ Gezamenlijke aanpak voor ontwikkeling en beheer collectieve zonnedaken  

▪ Samenwerking woningcorporaties (huurcoaches, VVE-daken) 

▪ Verbeteren digitale applicaties 

De energiecoöperaties in het Gooi werken met een aantal (landelijk ontwikkelde) digitale applicaties 

om de basisprocessen te ondersteunen, zoals Econobis en Hoomdossier. Begin 2020 start Energie 

Verbonden met een aantal projecten om deze digitale ondersteuning van de basisprocessen te 

verbeteren en verder te ontwikkelen.   

▪ Coöperatief organiseren, verder ontwikkelen en delen van onze coöperatieve aanpak.  
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Financiering 2020 

Iedereen die werkt bij de energiecoöperatie heeft een vrijwillige inzet van minimaal 2-4 uur per week. 

Naast deze vrijwillige inzet financieren we de organisatie en inzet van de coöperatie met behulp van een 

basissubsidie van de gemeente Wijdemeren, een subsidie van BZK en de provincie, lidmaatschapsgelden, 

opbrengsten uit de zonne-installatie en gewenste opdrachten via de gemeente in het kader van de RES, de 

wijkaanpak en de warmtetransitie. In bijgevoegd overzicht zijn de verschillende inkomsten en uitgaven 

begroot.  

 

 

 

 


