
 

 
 

 

Jaarplan Energiecoöperatie Wijdemeren 2021 

november 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kortenhoef, november 2020 

 

ECWijdemeren 
Energiecoöperatie Wijdemeren 

Koninginneweg 98 1241CX Kortenhoef 

Info@ECWijdemeren.nl   

ECWijdemeren.nl 

  

mailto:Info@ECWijdemeren.nl


2 
 

Inhoud 

• Algemene doelstelling en organisatie Energiecoöperatie Wijdemeren 

• Werken met lokale betrokkenheid en deskundigheid vanuit de gemeentelijke opgave 

• Regionale samenwerking 

• Training en bijscholing energiecoaches  

• Standaarden Energiecoöperatie Wijdemeren 2021 

• Acties en projecten 2021 

▪ RRE-acties 

▪ RREW-acties 

▪ Kompas op Groen 

▪ Ankeveen Aardgasvrij met aquathermie 

▪ Wijkgesprekken en wijkprojecten 

▪ Grote-dakenplan 

▪ Collectieve zonne-energieprojecten 

▪ Energie-inkoop gemeenten 

• Samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties 

• Rollen energiecoöperatie  

• Overzicht team ECWijdemeren 

• Financieringsbronnen 

• Begroting 

 

 

 

  



3 
 

Algemene doelstelling en organisatie Energiecoöperatie Wijdemeren 

De energiecoöperatie Wijdemeren (ECWijdemeren) is opgericht door, voor en met bewoners, werkt 

via een diversiteit aan activiteiten, werkwijzen, campagnes en projecten aan de energietransitie en 

gaat daarbij uit van vier pijlers: energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en de 

warmtetransitie. 

 
 

De energiecoöperatie is een professionele maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met 

vrijwillige en betaalde lokale deskundigheid en verantwoordelijkheid neemt voor het betrekken van 

bewoners bij de energietransitie. De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen, wijken en 

straten om de energietransitie in Wijdemeren zo toegankelijk mogelijk te maken en zowel 

individueel als collectief praktijk te maken van de energietransitie. De energietransitie vraagt inzet 

van iedereen die woont en werkt in de dorpen en wijken van Wijdemeren. De energiecoöperatie 

ziet de energietransitie als een gezamenlijke opgave en brengt bewoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en gemeente bij elkaar via concrete acties, projecten en gesprekken.  

 

Werken met lokale betrokkenheid en deskundigheid vanuit de gemeentelijke opgave 

De energiecoöperatie werkt intensief samen met de gemeente, die zorgdraagt voor de 

duurzaamheidsagenda Wijdemeren en verantwoordelijk is voor de opgave van de energietransitie.  

Als bewonersorganisatie dagen we de gemeente uit om de uitvoering van de energietransitie via 

ons te organiseren. Ambitie is om vraagstukken en opdrachten op het gebied van energietransitie 

op te pakken met lokale betrokkenheid en deskundigheid. 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. 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. Voorwaarde voor iedereen die betaald werk doet via de 

energiecoöperatie is een vrijwillige inzet van minimaal 2-4 uur per week. In 2020 zijn we gegroeid 

naar 27 mensen (20 energiecoaches). In 2021 breiden we in verband met verschillende projecten 

verder uit naar 40 mensen (30 energiecoaches).  
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Regionale samenwerking 

De Energiecoöperatie Wijdemeren werkt samen met de andere energiecoöperaties in de regio, die via 

Energie Verbonden krachten bundelen in ontwikkeling, deskundigheid en aanbod, en elkaar helpen om zich 

professioneel te ontwikkelen als maatschappelijke organisaties. Zo worden vraagstukken van coöperatief 

organiseren en bijvoorbeeld opwekkingsprojecten regionaal uitgewisseld en geleerd. De scholing van alle 

energiecoaches wordt regionaal georganiseerd en ook de collectieve inkoopacties voor isolatie en 

zonnepanelen worden regionaal opgezet. Uiteraard worden de campagnes voor het informeren en werven 

van bewoners voor collectieve inkoopacties lokaal uitgevoerd. 

De energiecoöperaties nemen via Energie Verbonden deel aan het Regionaal Energietransitieteam (RET en 

BOEG), zijn partner in de regionale energiestrategie (RES) en het regionale energiedienstenbedrijf (EDB) en 

nemen deel aan de regionale warmtetafel ter voorbereiding van de transitievisie warmte (TVW).  

 

 

Pijlers lokale energiecoöperaties en gemeentelijke/regionale opgaven  

 

 
 

 

Training en bijscholing energiecoaches  

De afgelopen twee jaar werd de training en bijscholing van energiecoaches gefinancierd via de 

regio (subsidie provincie) Compleet onverwacht is dit jaar de regionale financiering voor de 

training en bijscholing van energiecoaches weggevallen. Hiervoor moet nog een oplossing worden 

gevonden.  

We starten 2021 met 7 nieuwe energiecoaches en willen aansluitend bij alles wat in het jaarplan 

staat dit jaar uitbreiden met nog 10 energiecoaches. Totaal werken we dit jaar met 30 

energiecoaches. We moeten dus financiering vinden voor de energiecoachtrainingen van 17 

personen en daarnaast financiering voor de bijscholing van alle 30 personen.  

De training en bijscholing van energiecoaches bestaat uit: 

• De basistraining bestaat uit vijf dagdelen: introductie, bouwkundig, installatietechnisch, 

gesprekstechniek en praktijkcasus.  
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• Training Hoomdossier, leren werken met het digitale energiebesparingsplan en het 

begeleiden van bewoners daarbij.  

• Training quickwarmtescan, leren maken van warmtefoto’s en een goede interpretatie en 

verslaglegging daarvan voor de warmtescan.  

• Vier keer per jaar bijscholing (elk kwartaal) voor alle energiecoaches. Met verdiepende 

workshops, nieuwe ontwikkelingen en/of bijscholing aansluitend  bij de projecten of 

collectieve acties.  

 

Standaarden Energiecoöperatie Wijdemeren 2021 

De afgelopen jaren heeft de energiecoöperatie een aantal standaarden ontwikkeld die we ook in 

2021 weer inzetten voor alle bewoners van Wijdemeren en waarmee we ook komend jaar weer 

gevraagd en ongevraagd bewoners hopen te bereiken (met soms wat aanpassingen vanwege 

corona):      

• Energiebewustzijn van bewoners Wijdemeren 

Breed informatie verspreiden over de energietransitie en acties om zoveel mogelijk 

bewoners van Wijdemeren bewust te maken van de energietransitie.  

• Bereikbaarheid 

De energiecoöperatie is dagelijks bereikbaar via telefoon, email en website. 

• Wekelijkse energietafels 

Wekelijkse informatiepunten in een aantal dorpskernen waar bewoners informatie kunnen 

krijgen, vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan over de energietransitie.  

• Energiecoachgesprekken  

Gesprekken van energiecoaches bij bewoners thuis over de mogelijkheden van 

energiebesparende maatregelen aan de woning. Energiecoaches zijn betrokken bewoners, 

ervaringsdeskundigen of vrijwillige professionals, die via de energiecoöperatie zijn opgeleid 

om bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis. 

• Hoomdossier: de energiecoaches gaan in gesprek met bewoners aan de hand van een 

digitaal energiebesparingsplan dat is ontwikkeld door de landelijke coöperatie Hoom, die 

tools en training verzorgd voor energiecoöperaties. Zowel de bewoner als de energiecoach 

heeft toegang tot dit dossier. Bewoners kunnen samen met de energiecoach op een 

systematische wijze de energiestaat van de woning vastleggen, een plan voor verduurzaming 

ontwikkelen en wensen en plannen bijhouden.  

• Quickwarmtescans 

Een groot deel van de energiecoaches zijn naast het doen van energiecoachgesprekken 

speciaal getraind in het doen van quickwarmtescans met warmtecamera’s om energielekken 

in de woningen op te sporen. Warmtescans worden aangeboden vanaf november tot begin 

maart.  

• Straatgesprekken 

De hele straat wordt uitgenodigd om samen in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor 

energiebesparing en energieopwekking in de straat. Huizen worden vergeleken, aanpakken 

uitgewisseld en collectieve inkoopacties voorbereid. Zo mogelijk wordt ook de inzet van een 

buurtbatterij of een warmteoplossing onderzocht. Informatie en verslag worden steeds huis 
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aan huis verspreid om zoveel mogelijk mensen te blijven stimuleren om mee te doen aan de 

straatgesprekken.   

• Kleine bespaarmaatregelen 

Gestimuleerd door de RRE worden de acties voor kleine bespaarmaatregelen ook steeds 

meer een standaardaanpak voor de energiecoöperatie (zie RRE). 

• Collectieve inkoopacties voor isolatie en zonnepanelen 

Deze worden tweemaal per jaar samen met de regio opgezet en via lokale campagnes 

uitgevoerd. 

• De collectieve inkoopactie groene daken die in 2020 en 2021 wordt georganiseerd, is 

gekoppeld aan de gemeentelijke subsidie voor groene daken. 

• De collectieve zonneprojecten die we ontwikkelen en (minimaal 15 jaar) beheren in het 

kader van de postcoderoos(PCR).  Zonneproject de Fuik en zonneproject Klaas Toxopeus zijn 

in productie. Daarin werken we samen met OM-nieuwe energie waaraan we onze stroom 

leveren. Voor PCRprojecten geldt vanaf april 2021 de nieuwe regeling via de SDE++ in plaats 

van korting op de energiebelasting. Verschillende nieuwe postcoderoos(PCR)projecten zijn 

in voorbereiding. Daarbij wordt ook gekeken naar combinaties met andere financierings-

constructies, mogelijkheden voor energieopslag en combinaties met wijkprojecten. De 

energiecoöperatie wordt regelmatig benaderd door eigenaren van daken, land en water om 

de mogelijkheden voor opwekking te onderzoeken. Daarnaast werken wij in opdracht van 

de gemeente aan een grote-dakenplan (zie projecten). 

• Diverse energielessen op de basisscholen. Dit wordt in 2021 uitgebreid met Kompas op 

Groen, een uitgebreid programma voor energie-educatie inclusief tentoonstelling (zie 

RREW). 

• Energiemarkten 

Organiseren van eigen markten en deelnemen aan diverse jaarmarkten en andere 

festiviteiten in de dorpen. 
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De vier pijlers van de Energiecoöperatie Wijdemeren  
De energietransitie door, voor en met bewoners 

Energie 
bewustzijn 

Informeren 

 ECW als contactpunt 

 Wekelijkse energietafel 

 (informatiepunten) 

 Informatieavonden 

 Infomarkten 

 Presentaties 

 Duurzame week 
Wijdemeren 

Leren 

 Themabijeenkomsten 

 Webinars 

 Energie-educatie 
(tentoonstelling en 
energielesprogramma) 

 

Ambassadeur 

 Straatgesprekken 

 Straatprojecten 

Dorpscampagnes 

 Initiatieven 

 Gezamenlijke uitdaging 

 Initiatieven prijsvraag 
 

Energie 
besparing 

Energiestaat woning 

 Energiecoachgesprek 

Energiebesparingsplan 

 Hoomdossier 

 Vloer-gevel-dak-ramen-
ventilatie 

Collectieve inkoopactie 

 Collectieve inkoopactie 
isolatie 

 Vloer-gevel-ramen 
 

Voorbeeldhuizen 

 Duurzame huizenroute 

 Verduurzamen 
particuliere 
woningvoorraad 

Energieverbruik 

 Kleine besparingen 

 Doorgeefstekkers 

 Actie ledlampen 

Energie 
opwekking 

Energieopwekking huis 
Stimuleren van eigen 
energie-opwek  
 

Collectieve inkoopactie 
Collectieve inkoopactie 
zonnepanelen op eigen dak 
(samen met regio) 

Opwekking collectief dak 
Collectieve 
zonneprojecten en 
participanten. Koppelen 
aan wijkprojecten en zo 
mogelijk batterijopslag 
 

50% lokaal eigendom 

 Bijdragen aan de 
energieopgave 

 Scannen van daken, 
parkeerplaatsen en 
andere locaties 

 Grote-dakenplan 

Warmte 
transitie 

Warmtescan 

 Energielekken 

 Beelden en rapportage 

Individueel warmteplan 

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

 Hybride systemen 

 Warmtepomp 

Collectief warmteplan 

 Warmtebronnen 

 Warmtenetten 

 Pilot aardgasvrij 
 

Gasloze wijken/dorpen 

 Gezamenlijke opgave 

 CO2 reductie 

 Dorp/wijkaanpak 
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Acties en projecten 2021 

Naast deze standaarden worden verschillende acties en projecten georganiseerd en uitgevoerd.  

 

1. RRE-acties 

In het kader van de RRE (regeling reductie energiegebruik) die begin 2020 is gestart en (vanwege 

corona) doorloopt tot eind maart 2021 of waarschijnlijk zelfs tot eind december 2021, zijn we de 

uitdaging aangegaan om 1000 huishoudens te bereiken. Hiervoor worden verschillende acties 

uitgevoerd: 

• Doorgeefstekkers 

Gebruiksmeters waarmee het gebruik van verschillende apparaten kan worden gemeten en 

eventuele energieslurpers in huis kunnen worden ontdekt. We vragen bewoners om de 

stekker na twee weken door te geven aan een andere bewoner, zodat ook de netwerken van 

bewoners zelf worden gebruikt.  

• Energiecoachgesprekken en straatgesprekken met voucher 

Bewoners ontvangen bij energiecoachgesprekken en straatgesprekken een voucher voor 

kleine bespaarproducten zoals folie voor achter de verwarming, tochtstrip, ed en een 

placemat met 24 bespaartips. 

• Gratis quickwarmtescans  

Bewoners krijgen in het kader van de RRE een gratis quickwarmtecan waarmee de 

energielekken van het huis in beeld gebracht worden. Samen met de bewoner wordt 

bekeken wat er aan gedaan kan worden.  

• Gloeilamp eruit LEDlamp erin 

Om te stimuleren dat mensen overgaan op LED krijgen mensen bij het inleveren van 

gloeilampen gratis LEDlampen.  

• Energielessen basisscholen en verenigingen 

Energielessen over kleine bespaarmaatregelen. De kinderen leren meten met de 

gebruiksmeters en doen mee met de actie Gloeilamp eruit, LEDlamp erin.  

 

2. RREW-acties  
Vanaf april 2021 hopen we te werken met de nieuwe RREW. Begin maart horen we of deze RREW 

wordt toegekend. Deze nieuwe regeling, die doorloopt tot 1 juli 2022 richt zich voor minimaal 50% 

op huurders en vraagt dus samenwerking met de woningcorporaties. Met deze RREW is de uitdaging 

om 2000 huishoudens te bereiken. Hiervoor worden verschillende acties uitgevoerd:  

• Kompas op Groen, een energie-educatieprogramma bestaande uit een tentoonstelling en 

een lesprogramma waarmee we minimaal 250 kinderen en hun ouders kunnen bereiken. Via 

schoolkinderen bereiken we bewoners van 30-50 jaar (zie project). 

• Energiefestival, start campagne RREW (vergelijk duurzame week Wijdemeren) 

• Energieklussers voor kleine bespaarmaatregelen.  

Bewoners worden bewust gemaakt van kleine bespaarmaatregelen. Zij krijgen een voucher 

waarmee ze kleine bespaarproducten kunnen bestellen. Indien bewoners zelf niet in staat 

zijn om deze te plaatsen kunnen ze beroep doen op een energieklusser.  
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• Energiecoachgesprekken met tips kleine bespaarmaatregelen en voucher 

• Actie verwarming op 60% (aansluiten bij actie Urgenda) met energieklusser en tips kleine 

bespaarmaatregelen 

• Actie waterzijdig inregelen verwarming met inregelkit, energieklusser en nacontrole 

installateur.  

• Actie gloeilamp eruit. LEDlamp erin. 

 

3. Kompas op Groen 

Schoolkinderen van groep 5-6-7 bezoeken samen met hun ouders de tentoonstelling Kompas op 

Groen. De les bij de tentoonstelling wordt begeleid door een energiecoach al of niet met 

ondersteuning van (extra) gastdocenten. In aansluitende lessen op school verwerken de kinderen 

hun ideeën voor de toekomst op een kunstzinnige manier in een maquette, ze krijgen een les 

“Energiecoach Junior” zodat zij zelf energieadviezen kunnen geven aan ouders of familie en ze 

gaan thuis in gesprek over energiebesparing. Zo worden zij met hoofd, hart en handen betrokken 

bij de energietransitie. 

 

4. Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie  

Begin 2020 heeft de energiecoöperatie in samenwerking met bewoners van Ankeveen en 

ondersteund door een aantal partners: Waternet, Liander, woningcorporatie Gooi&Om en 

gemeente, het initiatief genomen voor Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie.  

Deze partners vormen samen de kerngroep. De energiecoöperatie trekt het project met een 

projectteam van drie personen en een actieve bewonersgroep van vijf personen.   

 

Het gaat om een langlopend project voor het aanleggen van een warmtenet voor Ankeveen (kern) 

met de waterzuivering in de Horstermeer als warmtebron. Begin 2020 zijn globale ontwerpen 

gemaakt en een businesscase. Er is een subsidieaanvraag gedaan voor de PAW (programma 

aardgasvrije wijken van BZK) waarvoor we helaas niet zijn geselecteerd. Met een subsidie van de 

provincie NH zijn najaar 2020 de schetsontwerpen, de kostenbegrotingen en een meer uitgewerkte 

businesscase gemaakt. Daarnaast zijn we gestart met de straatgesprekken als onderdeel van het 

participatieprogramma. Voorjaar 2021 (inleveren 1 juni 2021) zal een nieuwe PAW 

subsidieaanvraag worden gedaan (programma aardgasvrije wijken van BZK) en een concrete 

uitvraag naar bedrijven zodat we met steeds concretere gegevens de financieringsmogelijkheden 

nader kunnen uitwerken. Zie verder verslag project Ankeveen Aardgasvrij en de website 

ankeveen.ecwijdemeren.nl.  
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5. Wijkgesprekken en wijkprojecten 

Komende jaren zullen in de verschillende dorpen wijkgesprekken en wijkprojecten starten. 

Aanleiding voor een wijkgesprek kan zijn een collectief dak voor zonne-energie in de wijk, zo 

mogelijk met batterijopslag, een warmtebron voor de wijk, het bundelen van de betrokkenheid van 

bewoners van verschillende straatgesprekken, gemeentelijke maatregelen in de wijk, zoals riolering 

of bestrating enzovoort of wijkacties in het kader van de warmtetransitie.  

Om zicht te krijgen op de energiestaat van de wijk zal, naast de gegevens uit bijvoorbeeld 

energiecoachgesprekken en straatgesprekken, een enquête worden ingezet. Afgelopen jaar hebben 

we al geëxperimenteerd met een kleine enquête in Kortenhoef (Claes Heijnensoenlaan en JH 

Valkenburglaan). Deze enquête gaan we nog verder ontwikkelen. 

Daarnaast zullen we, gericht op een bepaalde wijk, de standaarden van de energiecoöperatie 

intensiever inzetten en promoten. 

Komend jaar zijn er een aantal wijkgesprekken (en mogelijk wijkprojecten) die we in gang zetten of 

uitbreiden: 

 

• Nieuw Walden en Machineweg 

Aansluitend bij het project aardgasvrij van Ankeveen zijn we aan het onderzoeken of aquathermie 

van de rioolwaterzuivering in de Hortermeer ook in goede warmtebron is voor Nieuw Walden en 

Machineweg, een combinatie van bedrijven en wonen in de Horstermeer. Mogelijk kan deze 

uitbreiding van het aquathermieproject bijdragen aan de financiële haalbaarheid van Ankeveen 

Aardgasvrij met Aquathermie. Daarnaast werken we in deze wijk intensief samen met het Grote-

dakenteam en tenslotte wordt er geïnspireerd op een project met de RWZI in Duiven ook een 

mogelijkheid voor gebruik van waterstof voor groengas onderzocht.  

 

• Wijk Tjalk te Loosdrecht 

Afgelopen jaar zijn er in de Tjalk, Regenboog en Vrijheid straatgesprekken georganiseerd. Op basis 

daarvan is het logisch om een volgende stap te nemen in de verkenning met bewoners. Ook blijven 

we graag met bewoners in gesprek vanwege alle plannen in de buurt.  

Het plan van D66 (Rob Koedijker en Nanne Roosenschoon, weekblad Wijdemeren 13 januari 2021 

pagina 3) voor een nieuw IKC op Ter Sype met 60 woningen. We verwachten dat hierbij een 

warmtevoorziening met aquathermie uit oppervlaktewater (TEO) mogelijk is.  

Het onderzoeken van de parkeerlocatie bij de sportvelden voor zonnepanelen en laadpalen.  

We participeren ook in het onderzoek naar Vliegveld Hilversum als zoekgebied van de RES, wat met 

name gevolgen heeft voor bewoners van Loosdrecht.  

Fijn om in gesprek met bewoners deze verschillende plannen een plek te geven en het gesprek over 

de energietransitie van de wijk (inclusief warmte) te voeren.   

 

• Wijk Dennenlaan, Larixlaan, Moerbeilaan te Loosdrecht 

Ook in deze straten zijn in 2020 (deels online) straatgesprekken georganiseerd. Dit gebied ligt naar 

het drinkwaterveld (Vitens). Interessant om hier met bewoners de mogelijkheden van aquathermie 

uit drinkwater te onderzoeken. Daarnaast woont de winnaar van de prijsvraag met als initiatief een 

wijkbron Loosdrecht in deze wijk en daarmee nemen we ook graag een volgende stap.  
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• Elbert Mooijlaan, Claes Heijnensoenlaan, J.H. Valkenburglaan en H. van Schadijcklaan 

We gaan de straatgesprekken van afgelopen jaar voortzetten en uitbreiden naar andere straten in 

deze wijk. Bewoners zijn nieuwsgierig welke warmtebron in deze wijk zou passen. Ook is de ambitie 

om hier met een buurtauto te starten met teruglever-laadpalen.   

 

• Van Ostadelaan, Rembrandtlaan Loosdrecht 

Vorige jaar is er een straatgesprek in de van Ostadelaan georganiseerd. Het straatgesprek in de 

Rembrandtlaan stond in de planning maar is vanwege corona nog niet uitgevoerd. Vanuit de 

combinatie van deze twee straten gaan we verder kijken wat de volgende stap is. Nog een of meer 

straten apart of een wijkgesprek. Dit hangt er ook van af of we nog een aanleiding kunnen vinden 

die bij deze wijk past. We hebben nu nog geen warmtebron of opwekkingsproject of ander vraagstuk 

voor deze buurt in beeld dat we met elkaar kunnen onderzoeken.  

 

6. Grote-dakenplan 

De komende vijf jaar zal ook het grote-dakenplan dat we in opdracht van de gemeente ontwikkeld 

hebben worden uitgevoerd. We hebben formeel de opdracht van de gemeente ontvangen om dit 

plan uit te gaan voeren. Het grote dakenplan voorziet in het leggen van contacten met alle 

dakeigenaren van Wijdemeren met daken >250m², het bieden van dakscans, waarmee we zicht 

krijgen op het beschikbare potentieel, het doen van projectverkenningen om de stappen naar 

realisatie met de dakeigenaar concreet te maken en het op gang brengen van een beweging dat het 

beleggen van daken voor opwekking van zonne-energie en de betrokkenheid van dakeigenaren 

vanzelfsprekend wordt.  

Waar gewenst, wordt samen met zonneleveranciers en aanverwante bedrijven uit de regio,  ook de 

daadwerkelijke uitvoering van projecten voor zon op dak ondersteund, maar dat valt buiten het 

grote-dakenplan zelf. Zie verder het grote-dakenplan (oktober 2020) met uitvoeringsplan 

(december 2020) en de website grotedaken.ecwijdemeren.nl.  

 

7. Collectieve zonne-energieprojecten 

Met verschillende dakeigenaren zijn we in gesprek over postcoderoosprojecten (onder andere in 

Nederhorst den Berg en Loosdrecht). Eventueel gecombineerd met andere 

financieringsmogelijkheden. Komend jaar april start de nieuwe postcoderoosregeling waarbij de 

korting op de energiebelasting vervalt en we subsidie aanvragen voor de participanten via SDE++.  

Uit het Grote-dakenplan zullen ook nog verschillende projecten naar voren komen.  

Naast zon op dak onderzoeken we zon op parkeerlocaties en op vraag van bewoners onderzoeken 

we ook kansen voor opwekkingsprojecten via zon op land of zon op water.  

 

8. Energie inkoop gemeenten en coöperatieve groene energieleverancier 
We hebben regionaal de afspraak gemaakt dat 20 % van de energie-inkoop van gemeenten vanaf 

2022 naar de energiecoöperaties gaat in samenwerking met coöperatieve energieleverancier om | 

nieuwe energie. Belangrijk is dat daar genoeg lokale opwekking tegenover staat. Deze dekking 

komt uit de grote daken. Het grote-dakenplan van Wijdemeren sluit daarbij aan.  
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om | nieuwe energie is een collectief waar wij samen met ruim 50 andere lokale 

energiecoöperaties lid (en dus mede-eigenaar) van zijn. Om | nieuwe energie staat bekend als een 

van de groenste energieleveranciers van Nederland en levert 100% groene stroom en gas. Wij 

nodigen bewoners uit om het kringetje rond te maken en zelf ook 100% duurzame energie af te 

nemen! 
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 Rollen in de energiecoöperatie 

Coördinatieteam • Algemene leiding energiecoöperatie 

• Werken vanuit de vier pijlers door, voor en met bewoners 

• Oppakken van vraagstukken van de energietransitie 

• Bewonersinitiatieven stimuleren en ruimte geven 

• Werken aan en vanuit een platform voor lokale deskundigheid 

• Partnerschap opbouwen met de gemeente 

• Samenwerken met maatschappelijke organisaties en bedrijven 

• Ontwikkelingen energietransitie bijhouden en bijdragen 

• Samenwerken in de regio (via Energie Verbonden) 

• Provinciale en landelijke samenwerking (Veinh, Energie Samen, Hoom) 
 

Contactpersoon per 
dorp(en) 

• Telefonisch en per email bereikbaar voor bewoners per dorp(en) 

• Zoeken van kansen om de energietransitie in de dorpen verder te 
brengen. Inspelen op gebeurtenissen en initiëren van acties.  

• Samenwerken met lokale organisaties (waaronder dorpscoördinatoren) 
en bedrijven 

Contactpersoon  
energiecoaches  

• Coördineren team energiecoaches en het uitvoeren van activiteiten en 
acties 

• Inwerken van nieuwe energiecoaches  

• Aanmelden en informeren van energiecoaches voor de regionale 
training en bijscholing energiecoaches 

 

Websitebeheer • Wekelijks actueel houden van de website 

• Aanmeldformulieren maken en beheren 
 

Financiële administratie 
 

• Boekhouding 

• Incasso’s leden 

• Ondersteunen van acties 

• Jaarrekening 
 

Bewonerscontacten en 
ledenadministratie 

• Afhandelen en onderhouden contacten met bewoners 

• Opnemen van bewonerscontacten in Econobis 

• Ledenadministratie  

• Ondersteunen van acties 

• Groepenbeheer (voor de verschillende activiteiten en acties)  

• Beheerder Econobis  

• Landelijke afstemming over Econobis 
 

Coördinatie Hoomdossier • Aanmaken en beheren Hoomdossier accounts bewoners 

• Beheer Hoomdossier  

• Landelijke afstemming over Hoomdossier 
 

Energiecoaches • Energiecoachgesprekken 

• Warmtescans 

• Straatgesprekken 

• Energietafels 

• Energiemarkten 

Energieklussers • Ondersteunen bij uitvoeren kleine bespaarmaatregelen als mensen het 
zelf niet kunnen 
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Contactpersoon  
energie-educatie 

• Contacten onderhouden met de basisscholen en verenigingen 

• Lesbrieven voorbereiden 

• Energielessen plannen 

• Kompas op Groen organiseren (tentoonstelling en energie-educatie) 

• Contacten met gastdocenten 
 

Lokale campagneleider 
collectieve inkoopacties  
zonnepanelen 
of isolatie 
of groene daken  

• Afstemmen met de voorbereiding collectieve acties in de regio 

• Vertalen van promotiemateriaal naar lokaal 

• Organiseren informatiebijeenkomsten 

• Informeren (en zonodig trainen) energiecoaches 

• Benutten sociale media 

• Uitvoeren van activiteiten die voortkomen uit de regionale monitoring  

• Uitvoeren van de regionale enquête voor bewoners 

Diverse campagneleiders 
voor acties 

• Komend jaar met name in het kader van de RRE en RREW (acties worden 
gedurende het jaar nader uitgewerkt en concreet gemaakt) 
 

Campagneleider  
Zet ‘m op 60 

• Actie CV op 60 graden (samen met Urgenda) 

• Maken promotiemateriaal (zie voorbeelden Urgenda) 
 

Campagneleider LEDactie 
 

• Afspraken en samenwerking 123LED 

• Wervingacties: weekblad, sociale media 

• Coordineren ophalen/inleveren oude gloeilampen 

• Afspraak GAD voor ludieke actie rond de opgehaalde oude gloeilampen 
 

Projectteam  
grote-dakenplan 
en collectieve opwekking 

• Contacten leggen met bedrijven 

• Quickdakscans doen 

• Projectverkenning 

• Aanspreekpunt voor bewoners/eigenaren die initiatieven of vragen 
hebben over zon op land, water en dak  

• Signaleren en stimuleren van mogelijkheden in Wijdemeren voor 
collectieve opwekking 

• Informeren van bewoners/eigenaren over mogelijkheden 

• Initiëren en uitvoeren van postcoderoosprojecten (PCR) zo mogelijk 
gecombineerd met andere financieringsoplossingen 

Campagneleider werving 
participanten collectieve 
opwekking 

• Voorbereiden en uitvoeren van lokale campagnes 

• Werven van participanten PCRprojecten 
 

Projectleider wijkaanpak  • Starten wijkaanpak vanuit collectief dak, wijkbron, straatgesprekken 
en/of warmteproject  

• Bewoners betrekken 

• Samenwerken met diverse partijen en initiatieven  
 

Projectteam Ankeveen • Projectleiding warmtenet 

• Projectteam  

• Organiseren kerngroep 

• Organiseren bewonersgroep 

• Coördinatie bewonerstraject en energiecoachteam 
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Samenwerking gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven 

Samenwerking met gemeente 

Basis is de samenwerking met Ties Corten adviseur duurzaamheid van de gemeente Wijdemeren 

en Joost Boermans de wethouder Duurzaamheid die de gemeentelijke opgave voor de 

energietransitie vertegenwoordigen. We bouwen aan een partnerschap met de gemeente en 

stemmen onze plannen en activiteiten voor de energietransitie af.  

Met de dorpscoördinatoren (Saskia Hillen en Bas Immerzeel) is contact gemaakt en een basis voor 

productieve samenwerking gelegd en bij onze zoektocht naar vrijwilligers maken we ook gebruik 

van de Appelboom (Hetty Kastelein).   

In het kader van Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie werken we samen met de afdeling 

Riolering, Wilma Buitenhuis. We hopen komend half jaar duidelijkheid te krijgen over de plannen 

met de riolering in Ankeveen en hopen dat mogelijke koppelkansen concreet worden. 

Voor het Grote-dakenplan en ook het gesprek met Nieuw Walden en Machineweg stemmen we 

graag af over de bedrijventerreinen met Natasja Zak die ondernemersmanager is.  

Voor de technische uitvoering van de collectieve daken stemmen we af met Matthieu van Hoorn 

van gebouwenbeheer.   

Samenwerking met maatschappelijke organisaties en nutsbedrijven 

Komend jaar zal de samenwerking met de verschillende woningcorporaties verder vorm krijgen via 

de RREW waarbij 1000 huurders bereikt moeten worden. Daarnaast is er al samenwerking met de 

duurzaamheidsadviseur Sebastiaan van Zutphen van woningcorporatie GooienOm voor het traject 

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie.  

Als samenwerkende energiecoöperaties hebben we met Liander een maandelijks overleg over alle 

aanvragen voor zonne-installatieprojecten. Vanuit het Grote-dakenplan en de 

postcoderoosprojecten in Wijdemeren brengen we hiervoor casussen in. Ook met Stedin 

(Loosdrecht) is regelmatig contact over de zonne-installatieprojecten. De samenwerking met de 

netbeheerders is essentieel om afstemming te houden over de belasting van het net.  

Voor het project Ankeveen Aardgasvrij werken we nauw samen met Waternet. De samenwerking 

is productief en Waternet is bereid om alle kennis te delen en als partner mee te denken.  

Aangezien aquathermie van oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater voor verschillende wijken 

de bron zou kunnen zijn blijft samenwerking met Waternet belangrijk. Binnenkort hopen we ook 

contact te leggen met Vitens, het waterleidingbedrijf. We zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden 

om voor aquathermie gebruik te maken van het drinkwaterveld in Loosdrecht.  

Met Versa Welzijn is contact gemaakt en zal komende tijd nader afgestemd worden.  Ook Versa 

Welzijn heeft tegenwoordig een kwartiermaker duurzaamheid. 

Via de participatiecoalitie werken we provinciaal samen met de verschillende natuur en milieu 

organisaties. Regionaal stemmen we af met het Goois Natuurreservaat en de 

Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht.   

Samenwerking met bedrijven en Energiedienstenbedrijf 

Bedrijven 
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De afgelopen jaren hebben wij als energiecoöperatie steeds meer samenwerking met bedrijven 

opgebouwd, zowel voor onze opwekkingsprojecten als voor de collectieve inkoopacties isolatie en 

zonnepanelen. Inmiddels hebben we daarvoor ook krachten gebundeld met de andere 

energiecoöperaties in het Gooi.  

Principieel beginnen we altijd lokaal, dan regionaal en dan landelijk. Met name voor de collectieve 

inkoopactie isolatie blijkt steeds meer dat er landelijk een standaard aantal bedrijven is die 

gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld gevelisolatie en vloerisolatie. Ook lokale aannemers maken 

gebruik van deze bedrijven. Voor glas hebben we inmiddels wel twee glasbedrijven uit de regio die 

meedoen met de collectieve acties. Voor dakisolatie, kierdichting enzovoort verwijzen wij altijd 

naar de plaatselijke aannemers.  

Ook voor de collectieve inkoopactie zonnepanelen merken we dat er, ondanks dat er 

tegenwoordig veel bedrijven zijn die zonnepanelen leggen, maar een beperkt aantal bedrijven 

mee wil werken aan een collectieve inkoopactie. Dit heeft vooral te maken met het inrichten van 

de werkstroom van het bedrijf zelf, die nodig is om een bepaalde hoeveelheid aanvragen aan te 

kunnen.  

Projecten die voorzien in zonne-installaties op grote daken vragen ook om daarin gespecialiseerde 

bedrijven (zowel voor de zonne-installaties zelf als bijvoorbeeld voor batterijopslag) maar die 

vinden we wel regionaal. We hebben inmiddels een regionaal netwerk van bedrijven opgebouwd 

waar we mee samenwerken en grootschalige zonneprojecten aankunnen.  

Bij warmteprojecten zoals Ankeveen Aardgasvrij met aquathermie komt weer een andere 

samenwerking met bedrijven naar voren. Voor de transportleidingen van het warmtenet doen we 

een landelijke uitvraag bij gespecialiseerde bedrijven voor warmtenetten. Voor de voorbereiding 

van bewoners op een warmtenet (bijvoorbeeld via de actie ‘zet’mop60’, om te wennen aan een 

lagere temperatuur van de CVketel) en straks het plaatsen van de afgiftesets in de huizen werken 

we juist samen met de lokale  installateurs, die op dit moment al deel uitmaken van de 

bewonersgroep van Ankeveen. Men name met installatiebedrijven is het waardevol om lokaal af 

te stemmen. Vaak hebben zij vanwege het onderhoud van de ketel contacten met een groot deel 

van de inwoners van een dorp. Zij weten bijvoorbeeld ook hoe hoog de CV ketels nu zijn afgesteld.  

Samenwerking met het energiedienstenbedrijf 

Door de samenwerkende gemeenten is het initiatief genomen tot het oprichten van een 

energiedienstenbedrijf. Als energiecoöperaties investeren wij graag in de samenwerking met 

bedrijven. Voorwaarde is wel dat wij onafhankelijk partner zijn. Echter de huidige voorwaarden 

van het energiedienstenbedrijf passen niet bij onze positie als energiecoöperatie. Samen met de 

gemeente zoeken wij in 2021 graag naar een passende oplossing voor dit probleem, zowel 

regionaal als lokaal. Investering in goed partnerschap kan ons allemaal veel opleveren. Naast de 

ambitie voor een echt partnerschap van gemeenten, energiecoöperaties, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties, vraagt ook de samenwerking in de wijkaanpak aandacht. Voor ons 

als energiecoöperatie blijft in de wijk altijd het opbouwen van de energietransitie (vier pijlers) 

vanuit de bewoners leidend. Daarbij helpt het als de gemeente vanuit haar verantwoordelijkheid 

duidelijkheid geeft over de opgave van de energietransitie en bedrijven een goed aanbod 

ontwikkelen. Maar de energiecoöperatie zal niet gaan functioneren als uitvoeringsorganisatie in 

opdracht van het energiedienstenbedrijf (zie werkplan EDB, januari 2021).   
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Inzet medewerkers energiecoöperatie Wijdemeren 

Energiecoaches  

Eric Paardekooper Overman (coördinator) 

Sander Kieboom 

Esther Klaver-Stuijver 

Armand Stuifzand 

André Kempers 

Robin Verzijden 

Eric Lagerweij 

Kees Lam 

John Kramer 

Vincent Post 

Felix Flameling 

Rob Koedijker 

Energiecoaches Loosdrecht  

Ulrike de Jong (coördinator) 

Carlos Groen 

Douwe de Winter 

Menno Proper 

Claudia Lipschitz 

Falco Pennings 

Pieter Knijff 

Hans Kolkman 

Energieklussers 

Menno Proper 

Energie-educatie (en Kompas op Groen) 

Esther Klaver-Stuijver 

Maaike van Ruitenbeek 

Kim Hermsen 

Menno Proper 

Collectieve inkoopacties 

Wim Schaap (zonnepanelen) 

Eric Paardekooper Overman(isolatie) 

Carlos Groen (Groene daken) 

Energieopwekking en grote-dakenplan 

Wim Schaap (dakscans, projectverkenningen en collectieve projecten 

René Admiraal (contacten) 

Project Ankeveen  

Anne-Marie Poorthuis 

Eric Paardekooper Overman 

Eric Lagerweij 

Jos de Bruin (onderzoek RWZI Horstermeer waterstof voor groen gas) 

Algemeen organisatie 

Anne-Marie Poorthuis (algemeen coördinatie) 

Sander Kieboom (financiële administratie) 

Maaike van Ruitenbeek (Hoomdossier, planning e-coaches en ledenadministratie) 

Bestuur 

Anne-Marie Poorthuis 

Pieter Knijff 

Conny van der Bijl (vacature)  
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Financieringsbronnen en begroting 

Voor de financiering van het werk van de energiecoöperatie putten we jaarlijks uit verschillende 

bronnen. Als bewoners hebben we een gemeentelijk basisbudget nodig om een onafhankelijke  

bewonersorganisatie op te bouwen die kan inspelen op de vraagstukken die zich aandienen en via 

een platform van lokale deskundigheid kan putten uit de lokale samenleving waar we met elkaar 

als bewoners zorg voor willen dragen. Dit basisbudget hebben we berekend op € 35.000 (zie 

begroting). Als goed draaiende professionele bewonersorganisatie kunnen we vervolgens 

verschillende bronnen benutten en uitbreiden. Oproep aan de gemeente om niet onze 

onafhankelijke financiële basis onder ons weg te halen. Zorg dat we ook in 2022 nog met deze 

basis kunnen werken. Met een goed fundament kunnen we bergen verzetten!  

Onze bronnen en financiële overwegingen voor 2021:     

1. Het budget van de gemeente voor onze basisorganisatie. Vanuit deze basis (zie 

standaarden en rollen) kunnen we een diversiteit aan vraagstukken en projecten 

oppakken. Het jaarbudget voor dit jaar is € 32.650.   

2. Lidmaatschapsgeld energiecoöperatie. Ivm de acties voor de RRE is zowel in 2020 als in 

2021 het eerste jaar lidmaatschap gratis. Het lidmaatschapsgeld wordt ingezet voor de 

basisorganisatie en/of afhankelijk van andere middelen gebruikt voor een kleine 

vrijwilligersvergoeding voor energiecoaches. Het lidmaatschapsgeld 2021 is €2.500. 

3. Financiering training en bijscholing energiecoaches. Deze is onverwacht dit jaar regionaal 

weggevallen. Daar moet nog een structurele oplossing voor worden gevonden.  Aangezien 

we 17 energiecoaches willen opleiden en 30 energiecoaches willen bijscholen hebben we € 

7.500 nodig.  

4. Subsidie provincie. Tweemaal € 10.000 per jaar van de provincie voor uitvoering van twee 

projecten per jaar. Dit jaar hebben we de aanvraag gedaan voor straat- en wijkgesprekken 

en voor het  ontwikkelen van een aanpak parkeerlocaties.  

5. Beheer collectieve zonne-installaties Fuik en scouting. Uit de jaaropbrengst (€6.500) 

worden verzekeringen, onderhoud, administratie en de uitkering aan participanten 

gefinancierd.  

6. Grote-dakenplan. Voor dit jaar is beschikbaar het budget van 2020 en 2021. Dit is €57.200 

voor het leggen van contacten, dakscans, projectverkenning en netwerkprogramma voor 

dakeigenaren.   

7. Ankeveen Aardgasvrij. Gemeente heeft een subsidie aangevraagd voor Ankeveen 

Aardgasvrij. Daarvan wordt € 55.000 - €10.000 (eigen bijdrage) uitgevoerd door de 

energiecoöperatie voor team projectleiding, ontwerp warmtebedrijf, participatietraject en 

projectplan 2021.  

8. RRE.  € 90.000 voor het bereiken van 1000 woningeigenaren voor kleine 

bespaarmaatregelen. Daarvan is € 20.000 al in 2020 als voorschot uitgekeerd.  

9. Te verwachten RREW. € 200.000 voor het bereiken van 1000 huurders en 1000 

woningeigenaren voor kleine bespaarmaatregelen. Ongeveer de helft van dit budget valt 

onder 2022.  

10. Opbrengst om-nieuwe energie. Dit wordt ingezet voor lokale opwekkingsprojecten. Voor 

2021 is dit € 1000.  

 

 

 



Inkomsten

Basis gemeente 32.650€                   

RRE  (totaal 90.000 - 20.000 in 2020) 70.000€                   

RREW (totaal € 200.000 € 88.550 naar 2022) 111.500€                 

Provincie (nog aanvragen) 20.000€                   

Project Ankeveen AA (prov sub) 45.000€                   

Gemeente inkoop (grote daken 2020 en 2021) 57.200€                   

Lidmaatschap 2.500€                      

Opbrengst zonneprojecten 6.500€                      

OM-nieuwe energie 1.000€                      

Totaal 346.350€                 

Posten / financiering

Basisorganisatie

Coördinatie team energiecoaches 3.000€                      

Loosdrecht communicatie en contacten bewoners 3.000€                      

K'hoef/A'veen/'s-Grav/Nederhorst communicatie en contacten bewoners 3.000€                      

Algemene coördinatie en initieren projecten 8.000€                      

Promotiemateriaal (folders,vlaggen, banners, flyeren, advertenties ed.) 2.000€                      

Voorjaar campagne, werving, monitoring en enquête collectieve inkoopacties 1.800€                      

Najaar campagne, werving, monitoring en enquête collectieve inkoopacties 1.800€                      

Administratie, registratie leden en acties 2.500€                      

Registratie, beheer en monitoring via Hoomdossier 2.400€                      

Financien 3.000€                      

Licentie Econobis (CRM) 1.200€                      

Licentie Hoomdossier 300€                         

Website/automatisering 1.500€                      

Contributies (Hoom, Landelijke Energie Samen, Provinciaal Veinh) 600€                         

Huisvesting en huur locaties 1.500€                      

Kantoorkosten 550€                         

Accountant PM

Totaal 36.150€                  

Beheer PCRprojecten

Verzekeringen 1.300€                      

Onderhoud 1.400€                      

Administratie 1.400€                      

Internet 150€                         

Uitkering participanten 2.050€                      

Participatieraad 200€                         

Totaal 6.500€                     

Projecten

Straatgesprekken 10.000€                   

Proefproject zon op parkeerplaatsen 10.000€                   

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie (55.000-10.000) 45.000€                   

Zon op grote daken (2020 en 2021) 57.200€                   

Collectieve opwekking pm

Totaal 122.200€                

RRE 2020-2021 (90.000-20.000 voorschot in 2020)

Campagnes, organisatie en administratie 13.000€                   

LEDlampactie 27.000€                   

Doorgeefstekkeractie 9.000€                      

Warmtescans met voucher 9.000€                      

Energiecoachgesprekken met voucher 9.000€                      

Scholen 3.000€                      

Totaal 70.000€                  

RREW 2021-2022 (200.000-88.500 inzet 2022) verwacht

Campagnes, organisatie en administratie 7.500€                      

Kompas op Groen (energieeducatie) 20.000€                   

EnergieFestival 7.500€                      

Ecoach /Eklusser 20.000€                   

Inregelkits 2.000€                      

Inregelen verwarming controle 10.000€                   

Vouchers/LEDaccounts 41.000€                   

Placemats 3.500€                      

Totaal 111.500€                

Totaal 346.350€                 346.350€                
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Gegevens 

Energiecoöperatie Wijdemeren 

Koninginneweg 98 1241CX Kortenhoef 

Info@ECWijdemeren.nl   

ECWijdemeren.nl 

 
Bank NL67 TRIO 0338 8629 00  
KvK 71045228 
BTWnummer NL858558543B01 
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