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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de energiecoöperatie Wijdemeren. Een jaar waarin ondanks
de Covid 19 pandemie veel is geïnvesteerd in kennis en betrokkenheid van bewoners bij de
energietransitie van Wijdemeren. Van kleine bespaarmaatregelen tot isoleren van de woning,
zonnepanelen voor elektriciteit en kennis van alternatieve warmtebronnen individueel of
collectief met de buurt. Samen geven we een enorme impuls aan het duurzaam en
toekomstbestendig maken van onze huizen en onze dorpen. Door voor en met bewoners!

Bewonersorganisatie voor energievraagstukken
De energiecoöperatie Wijdemeren is de bewonersorganisatie voor energievraagstukken in de
gemeente Wijdemeren. Sinds 2017 investeren we in het opbouwen van een professionele
maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt met vrijwillige en betaalde lokale
deskundigheid, verantwoordelijkheid neemt voor het betrekken van bewoners bij de
energietransitie en vorm geeft aan zeggenschap en eigenaarschap van bewoners.
Er veel in ontwikkeling. We zijn zowel landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal in gesprek over
hoe een bewonersorganisatie voor de energietransitie het beste vorm en positie kan krijgen. Dit
doen we niet alleen. Er zijn inmiddels ruim 700 energiecoöperaties in Nederland.
In brede zin willen we de positie van bewonersorganisatie die ontstaat rond een actueel
maatschappelijk thema graag borgen voor de toekomst. We halen inspiratie uit de zeven principes
van de International Cooperative Alliance (ICA) en het verder brengen van de coöperatieve
beweging, maar zoeken daarbij wel naar het positioneren van een derde weg, naast overheid en
markt. In dit verband is Europees de opzet van energiegemeenschappen van burgers interessant.
Een juridische entiteit, gebaseerd op vrijwillige en open deelname, gericht op het bieden van
milieu-, economische of sociale gemeenschapsvoordelen.
Tenslotte is essentieel dat we ons als bewonersorganisatie niet alleen inzetten voor leden, maar
voor de hele lokale samenleving en voortdurend bouwen aan relaties. We nodigen uit tot
coöperatief leren en benaderen iedere bewoner als:
•
•
•

•

Potentieel participant: Iedereen is gebruiker van onze aarde en mede verantwoordelijk.
Het draait om betrokkenheid
Individueel aanspreekbaar: Iedereen doet er toe en kan erop worden aangesproken.
Positief wederzijds afhankelijk: we hebben elkaar nodig om de energietransitie te
realiseren. Hulpmiddelen zijn in gesprek gaan, elkaar uitleg geven, aanvullen, verder
helpen en meenemen.
In actie: Iedereen wordt uitgedaagd om een initiatief te nemen. Actie kan overal en
tegelijkertijd plaatsvinden.
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Samenwerking gemeente
Ook in 2021 hebben we weer intensief samengewerkt met de gemeente, die zorgdraagt voor de
duurzaamheidsagenda Wijdemeren en verantwoordelijk is voor de opgave van de energietransitie.
We investeren in partnerschap. Als bewonersorganisatie dagen we de gemeente uit (zie
uitdaagrecht) om de uitvoering van de energietransitie via onze bewonersorganisatie te organiseren
en mee te helpen om dat goed te doen. Het vertrouwen daarin wordt steeds groter. Dat schept een
verantwoordelijkheid die we graag dragen. Rond elk vraagstuk of opdracht zoeken wij lokale
deskundigheid, vrijwillig en betaald, en bouwen kennis op. Onze basis is relaties leggen met
bewoners en daar is creativiteit voor nodig.
Naast een subsidie voor (een deel van) de basisorganisatie hebben we in 2021 verschillende
opdrachten van de gemeente gekregen, voortgezet of in gang gezet, zoals het grote dakenplan voor
grootschalige energieopwekking en de RRE voor kleine bespaarmaatregelen voor woningeigenaren
en de RREW met name voor huurders. In 2021 hebben we het 1000 huurdersproject en Kompas op
groen, energie-educatie voor het basisonderwijs voorbereid en in gang gezet. In verband met Covid
is de RREW door het rijk verlengd tot en met december 2022. In overleg met de gemeente en
aansluitend bij de beslissing van het rijk is de financiering van de RREW in 2022 geplaatst.
Verder zijn er twee kleine provinciale subsidies aangevraagd. Deze subsidies worden jaarlijks
aangevraagd voor kleine projecten. Dit keer voor het organiseren van de bewonersparticipatie in de
SCE-projecten en een voor de eerste straatgesprekken in het kader van de buurtverkenningen. De
uitvoering hiervan loopt door in 2022. Tenslotte is najaar 2021 de transitievisie warmte door de
gemeente gepresenteerd en zijn we gestart met het werven van buurtverkenners voor de vier
verkenningsbuurten.
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Regionale samenwerking
Ook in 2021 heeft de Energiecoöperatie Wijdemeren intensief samengewerkt 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.
Scholing energiecoaches
De scholing voor energiecoaches organiseren we sinds 2018 vanuit Energie Verbonden. Alle
bewoners die lokaal actief worden in de energiecoöperatie volgen de basistraining voor
energiecoach. Ook als ze andere werkzaamheden gaan doen. Het geeft een goede basis voor het
werken aan de energietransitie. In totaal hebben in 2021 11 personen de basistraining en de training
Hoomdossier gevolgd. Zeven personen hebben de training warmtescan gevolgd. De bijscholingen
waren in 2021 vanwege corona allemaal online. Gemiddeld hebben 8 energiecoaches verschillende
verdiepingssessies gevolgd: nationale isolatiestandaard, warmtepompen, vervolgsessie
warmtepompen, ventilatie, energiebespaarspel en kleine bespaarmaatregelen. Naast de
basistraining voor energiecoaches en de bijscholingen organiseren we ontmoeting en uitwisseling
tussen energiecoaches. Deze inhoudelijke netwerkbijeenkomsten, een ontmoeting tussen alle
energiecoaches uit het Gooi rond actuele onderwerpen van de energietransitie konden in 2021
maar tweemaal doorgang vinden vanwege corona. De kosten voor de scholing zijn in 2021 nog via
de regio GV betaald. In het portefeuilleoverleg regio GV is besloten dat dit vanaf 2022 lokaal via de
gemeente wordt gefinancierd.
Collectieve inkoopacties
Sinds 2020 organiseren we de collectieve inkoopacties voor isolatie en zonnepanelen regionaal
samen met de andere energiecoöperaties in het Gooi. Tot en met 2023 ontvangt Energie Verbonden
voor het jaarlijks opzetten en met bedrijven organiseren van de collectieve inkoopactie isolatie en
zonnepanelen, een bijdrage via het energiedienstenbedrijf van € 15.000 per jaar.
Uiteraard zijn de campagnes voor het informeren en werven van bewoners voor deze collectieve
inkoopacties lokaal per coöperatie uitgevoerd.
Vanaf 2022 zullen we ook de collectieve inkoopactie van groene daken regionaal gaan organiseren
vanuit Energie Verbonden. In 2020 en 2021 is deze collectieve inkoopactie voor groene daken lokaal
georganiseerd door de energiecoöperatie in Wijdemeren. De gemeente Wijdemeren geeft vanaf
2020 bewoners een subsidie voor groene daken.
Energie-inkoop gemeenten
Een belangrijk regionaal traject in 2021 was het verwerven van 20% van de energieinkoop van de
gemeenten in de regio. Voor Wijdemeren is dit ongeveer het energiegebruik van het gemeentehuis.
Deze 20% energie-inkoop wordt via de energiecoöperaties geleverd door om|nieuwe energie. Dat
is de eigen coöperatieve energieleverancier van ruim 65 energiecoöperaties in Nederland, 100%
groen en zonder winstoogmerk.
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Gemeente en energiecoöperatie spannen zich samen in om daken te vinden waarmee de 20%
energie lokaal gedekt wordt met groene stroom. Voor Wijdemeren betekent dit daken met een
totaal van ongeveer 750 panelen van 300 Wp. Ambitie is om dit in 2024 weer verder uit te breiden.
Dit bereiden we regionaal voor.
Regionale afstemming en samenwerking energietransitie diverse partijen
De energiecoöperaties hebben via Energie Verbonden deelgenomen aan het Regionaal
Energietransitieteam (RET en BOEG), waaraan alle partijen deelnemen die betrokken zijn bij de
energietransitie, zoals Liander, Stedin, woningcorporaties, PWN, Vitens, omgevingsdienst,
Waterschap (Waternet), provincie en gemeenten. Verder werkten de energiecoöperaties mee aan
de regionale energiestrategie (RES), het regionale energiedienstenbedrijf (EDB) en de regionale
warmtetafel ter voorbereiding van de transitievisie warmte (TVW).

Pijlers lokale energiecoöperaties en gemeentelijke/regionale opgaven
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Werken vanuit de energiecoöperatie
De energiecoöperatie werkt vanuit de dorpskernen en rust op vier pijlers: energiebewustzijn,
energiebesparing, energieopwekking en de warmtetransitie. Elk van deze pijlers vraagt eigen
organisatie, maar ook uitwisseling en samenwerking met de andere pijlers. Vanuit de
energiecoöperatie werken ongeveer 35 bewoners (vrijwillig en betaald) en verder zijn er veel
bewoners die als ambassadeur en deskundige betrokken zijn en meehelpen om de energietransitie
verder te brengen. In 2021 zijn voor elk van de vier pijlers teams samengesteld en opgebouwd.
De teams voor energiebesparing
Er zijn vier teams energiecoaches voor Ankeveen, Nederhorst den Berg, Kortenhoef/’s-Graveland
en Loosdrecht die de bewoners ondersteunen bij het verduurzamen van de woning. Daarnaast is er
een planner die de aanvragen van bewoners afhandelt, twee inhoudelijke begeleiders die thema’s
uitwerken en zorgen dat de kennis en scholing van de energiecoaches actueel blijft en vragen van
bewoners goed afgehandeld worden. In 2021 stonden met name de nationale isolatiestandaard
voor het verduurzamen van de woning, de inzet van kleine bespaarmaatregelen en het gedrag in
omgaan met energie centraal.
De teams voor energieopwekking
Er zijn eind 2021 drie gebiedsregisseurs energieopwekking voor Loosdrecht, Nederhorst den Berg
en Kortenhoef/Ankeveen/’s-Graveland aangesteld. Zij kijken vanuit het potentieel aan grote daken
en de bedrijventerreinen naar de totale energievoorziening van het gebied en de mogelijkheden om
daarin te voorzien. Concreet leggen zij contacten met bedrijven, bieden gratis dakscans en
organiseren netwerkbijeenkomsten. Daarnaast is er een coördinator opwekking, een technisch
projectleider voor de SCE en SDE projecten en een projectleider businesscases en participatie.
De teams voor warmtetransitie
Voor de warmtetransitie sluiten we aan bij de vier verkenningsbuurten die aangewezen zijn in de
transitievisie warmte van de gemeente Wijdemeren (november 2021) en zijn we op zoek naar
buurtverkenners. Inmiddels zijn er twee buurtverkenners aangenomen en twee vacatures (die
tijdelijk worden ingevuld door energiecoaches of de coördinator). De coördinator brengt als trekker,
samen met gemeente en Waterschap (Waternet), partijen bij elkaar om het onderzoek naar
collectieve en individuele warmteoplossingen uit te voeren en de kennis op te bouwen die we nodig
hebben om van een buurtverkenning tot een wijkuitvoeringsplan te komen.
De teams voor energiebewustzijn
We hebben vier tijdelijke teams van 3 energiecoaches gevormd die Kompas op Groen, de energieeducatie voor de leerlingen van groep 6 en 7 van de basisscholen in Wijdemeren en hun ouders, op
de scholen zijn gestart en in 2022 verder hebben uitgevoerd in de verschillende dorpen. Hiermee
bereiken we een leeftijdsgroep tussen 30-50 jaar die anders wat meer buiten beeld blijft. Daarnaast
is er een vrijwilliger die zich bezig houdt met diverse klusjes zoals het vullen van de mapjes en het
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schrijven van de juniorcertificaten voor alle leerlingen die hebben meegedaan aan Kompas op
Groen.
Werkgroepen
Verder hebben we werkgroepen gevormd rond actuele thema’s en lokaal deskundigheid gezocht
om deze te bemensen, kennis opgebouwd en thema-avonden voor bewoners georganiseerd.
Belangrijk thema’s en werkgroepen van 2021 waren:
• Gelijkstroom die onderzoekt en experimenteert met 12 of 24 volt in de woning,
• Nationale isolatiestandaard die vorig jaar juli door het rijk is geïntroduceerd
• Kleine bespaarmaatregelen, die actueel waren door de RRE(W).
• Richting 2022 kwam daar de hybride warmtepomp als tussenstap bij. Dit thema staat
centraal in 2022. De vraag naar warmtepompen is explosief gestegen.
• Tenslotte vraagt ook het dataverzamelen en beheren steeds meer eigen aandacht. Dit
vertaald zich in het maken van een enquête, een diversiteit aan bestaande
dataverzamelingen en het verwerken van gegevens tot eigen overzichten.

Activiteiten vanuit de vier pijlers
We organiseren een diversiteit aan vaste en wisselende activiteiten vanuit de vier pijlers. We
blijven creatief in het organiseren van activiteiten om zoveel mogelijk bewoners te bereiken.

Pijler energiebewustzijn
We investeren voortdurend in communicatie met bewoners om de aandacht voor de
energietransitie te organiseren en kennis te delen. Het vraagt ook steeds weer creativiteit om de
energietransitie onder de aandacht te brengen. Uitdaging is om steeds weer nieuwe groepen
bewoners te bereiken.
Communicatie met bewoners.
• Bereikbaarheid: De energiecoöperatie is in 2021 dagelijks bereikbaar geweest via telefoon,
email en website.
• Weekbladen: In 2021 hebben we 16 keer in het gemeentenieuws gestaan en 23 keer in het
Weekblad Wijdemeren of de Nieuwsster.
• Sociale media: Oproepen en uitnodigingen voor bijeenkomsten worden ook op sociale
media geplaatst. We hebben een eigen facebookpagina voor de energiecoöperatie en
gebruiken de inwonerspagina’s per dorp.
• We hebben een nieuwe herkenbare campagne ontwikkeld met flyers, posters en video’s.
Voor video’s zie youtube kanaal ECWijdemeren
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•

•
•

Wekelijkse energietafels: De wekelijkse informatiepunten in de dorpskernen waar bewoners
informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan over de
energietransitie, zijn vanwege corona wat minder bemand geweest in 2021. De energietafels
vielen ook uit doordat de locaties gesloten waren: Landgoed de Rading en de bibliotheek in
Loosdrecht en het K’hoeffie in Kortenhoef. In 2022 gaan we opnieuw bekijken hoe de
energietafels het beste georganiseerd kunnen worden en aantrekkelijk worden voor
bewoners. Dan wordt ook de nieuwe energietafel in Nederhorst den Berg geopend in het
sociaal cultureel centrum. In 2021 was deze in de muziektent op het Willie Dasplein en later
in zorglocatie de Kuijer.
In alle dorpen zijn de jaarmarkten in 2021 niet doorgegaan
Informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten zijn in 2021 overwegend online
uitgevoerd vanwege corona.
- febr Infoavond collectieve opwekking
- april Webinar groene daken
- april Netwerkbijeenkomst grote daken Nieuw Walden
- mei Info avond zonnepanelen
- juni Straatgesprek Rivierahof
- juni Infoavond Ankeveen
- juli Warmtewerkgroep Kortenhoef
- sept Thema nationale isolatiestandaard
- okt Straatgesprek Rivierahof
- okt Opening Kompas op Groen
- nov Info avond collectieve inkoop
- nov Bewonersavond Ankeveen
- nov Straatgesprek Dennenlaan-Larixlaan-Moerbeilaan
- dec Bewonersavond Loosdrecht Bomenbuurt
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Energie-educatie Kompas op Groen (RREW)
Een belangrijke bijdrage aan energiebewustzijn leveren we via de energie-educatie op de
basisscholen. Daarmee bereiken we niet alleen de kinderen maar ook de ouders.
In 2021 is de nieuwe energie-educatie Kompas
op Groen voorbereid voor alle scholen in
Wijdemeren. Tot die tijd gaven we incidenteel
energielessen op de scholen. De nieuwe energieeducatie wordt gefinancierd vanuit de RREW. De
energie-educatie
bestaat
uit
een
tentoonstelling, een tentoonstellingsles, een
kunstles voor het maken van een dorp van de
toekomst, een junior energiecoachles met een
thuisopdracht
en
een
afronding.
De
tentoonstelling bestaande uit acht huisjes, is
regionaal vanuit Energie Verbonden ontwikkeld
en lokaal met teksten en foto’s aangepast aan
Wijdemeren. Alle scholen zijn benaderd om mee
te doen. In oktober 2021 is de tentoonstelling
feestelijk geopend door de wethouder in het
gemeentehuis. De uitvoering van Kompas op
Groen vindt grotendeels plaats in 2022. Op één
na hebben alle scholen uit Wijdemeren meegedaan. Daarnaast wordt de tentoonstelling van acht
huisjes ook zoveel mogelijk bij informatieavonden en thema-avonden geplaatst.
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Energiebesparing
Basispakket
We hebben als energiecoöperatie een basispakket aan activiteiten die we uitvoeren.
• Energiecoachgesprekken 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 woning. Ook tijdens corona zijn de
individuele gesprekken met bewoners vaak doorgegaan. Door voldoende afstand te houden
en in nauw overleg met de bewoners, konden we de risico’s beperken. Geïnspireerd door de
RRE hebben we steeds meer de kleine bespaarmaatregelen meegenomen in alle
energiecoachgesprekken.
• Hoomdossier: de energiecoaches hebben gesprekken met bewoners nu standaard gevoerd
aan de hand van het Hoomdossier, een digitaal energiebesparingsplan dat is ontwikkeld door
de landelijke coöperatie Hoom, die tools en training verzorgd voor energiecoöperaties.
Onze oorspronkelijke checklist is daarmee komen te vervallen.
Zowel de bewoner als de energiecoach heeft toegang tot dit Hoomdossier. 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.
• Quick-warmtescans
Een groot deel van de energiecoaches zijn, naast het doen van energiecoachgesprekken,
speciaal getraind in het doen van quick-warmtescans met warmtecamera’s om
energielekken in de woningen op te sporen. Warmtescans zijn voorjaar 2021 gratis
aangeboden in het kader van de RRE. Najaar 2021 zijn ze gewoon weer uitgevoerd tegen
betaling van € 25 als bijdrage in de kosten van de camera’s.
• Campagnes collectieve inkoop
De collectieve inkoopactie isolatie en zonnepanelen wordt nu jaarlijks voorbereid en
uitgevoerd vanuit Energie Verbonden, het regionale samenwerkingsverband van
energiecoöperaties in het Gooi. Via lokale campagnes brengen we deze acties lokaal onder
de aandacht van bewoners. Besloten is vanaf 2022 ook de collectieve inkoop van groene
daken regionaal te organiseren. Dit is in 2021 voorbereid. Voor Wijdemeren is een
gemeentelijke subsidie voor groene daken beschikbaar.
• Straatgesprekken
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De straatgesprekken zijn een belangrijke aanpak van de energiecoöperatie, maar waren
lastig uit te voeren in 2021 vanwege corona. Zoals te lezen valt in het jaarplan 2021 hadden
we een ambitieus plan voor straatgesprekken, maar dat hebben we losgelaten. We hopen
daar in 2022 bij de buurtverkenningen weer een impuls aan te geven. Voor een straatgesprek
wordt de hele straat uitgenodigd om samen in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor
energiebesparing en energieopwekking in de straat. Daarbij worden huizen vergeleken,
aanpakken uitgewisseld en collectieve inkoopacties voorbereid. Steeds meer is ook de inzet
van een buurtbatterij of een warmteoplossing aan bod geweest. Informatie en verslag zijn
huis aan huis verspreid om zoveel mogelijk mensen te blijven stimuleren om mee te doen
aan de straatgesprekken. In Nederhorst den Berg is een straatgesprek georganiseerd voor
de Rivierahof. Daar hebben 13 huishoudens aan meegedaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
een collectieve inkoop voor gevelisolatie en vloerisolatie. In Loosdrecht hebben we in de
bomenbuurt een online straatgesprek gehouden met de Dennenlaan, Larixlaan,
Moerbeilaan. Dit was voornamelijk een inleiding op de buurtverkenning. Daar hebben 16
huishoudens aan meegedaan. We hebben een aantal interviews gehouden met bewoners
over eerder gevoerde straatgesprekken. Zie youtube kanaal ECWijdemeren
Actie kleine bespaarmaatregelen (RRE)
In het kader van de RRE (regeling reductie energiegebruik) zijn we de uitdaging aangegaan om 1000
huishoudens te bereiken (particuliere woningeigenaren). Deze actie is in 2020 gestart en is
(vanwege corona) verlengd tot december 2021. Hiervoor zijn verschillende acties uitgevoerd.
Placemat kleine bespaarmaatregelen
24 tips om je energiegebruik te verminderen. Ieder huishouden dat we bereikt
hebben heeft deze 24 tips ontvangen.

Gloeilamp eruit LEDlamp erin.
Om te stimuleren dat mensen overgaan op LED hebben bewoners bij het
inleveren van gloeilampen een account van € 50 voor gratis LEDlampen en een
energiecoachgesprek gekregen.
Zetmop60
Bewoners hebben hun ketel op 60 gezet en een foto opgestuurd met de ketel op
60- graden en een voucher gekregen voor kleine bespaarproducten. Zetmop60
was een actie van Urgenda waarbij wij ons hebben aangesloten en op eigen wijze
hebben uitgevoerd.
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Doorgeefstekkers met energiecoachgesprek
Bewoners hebben een gebruiksmeter gekregen via de energiecoach waarmee
het gebruik van verschillende apparaten is gemeten en eventuele
energieslurpers in huis zijn ontdekt. Bewoners geven de stekker na twee weken
door aan een andere bewoner of leveren deze in bij de energiecoöperatie.
Gratis quickwarmtescan
Bewoners hebben in het kader van de RRE een gratis quickwarmtecan gekregen
waarmee de energielekken van het huis in beeld gebracht zijn. Samen met de
bewoner is bekeken wat er aan gedaan kan worden.
Straatgesprek, energiecoachgesprek of energietafelgesprek met accent op
kleine bespaarmaatregelen
Bewoners die deelnamen aan deze gesprekken hebben een voucher van € 50
ontvangen voor kleine bespaarproducten zoals folie voor achter de verwarming,
tochtstrip, ed en een placemat met 24 bespaartips.
Inregelkits met voucher
We hebben geëxperimenteerd met een inregelkit die door bewoners kon
worden geleend. Dit bleek toch nog ingewikkeld en tijdrovend. 21 bewoners
hebben hiervan gebruik gemaakt.
Toekomst: Twee energiecoaches hebben zich inmiddels gespecialiseerd in het
waterzijdig inregelen van de CV. Najaar 2022 gaan we hiervoor een nieuw traject
starten.

Gestimuleerd door de RRE is de aandacht voor kleine bespaarmaatregelen ook steeds meer een
standaardaanpak geworden van de energiecoöperatie. Dit betekent dat het ook standaard
meegenomen wordt in de energiecoachgesprekken en bij de energietafels.

Overige energiecoachgesprekken, warmtescans en straatgesprekken
Voorjaar 2021 werden de warmtescans gratis aangeboden in het kader van de RRE. Najaar 2021
zijn de energiecoachgesprekken, straatgesprekken en warmtescans weer regulier aangeboden.
Voor de warmtescans vragen we een bijdrage van €25 voor de kosten van de warmtecamera’s.
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Actie 1000 huurders (RREW)
Verder heeft de RRE een vervolg gekregen in de RREW, die we uitvoeren met het 1000 huurders
project en Kompas op Groen. De verantwoording hiervan doen we in 2022. Door het rijk is, mede
vanwege corona besloten dat de RREWregeling doorloopt tot eind december 2022.
We geven vast een vooruitblik tot en met 2022.

Voor de 1000 huurdersactie is intensief samengewerkt met de verschillende woningcorporaties die
woningbezit hebben in Wijdemeren: Woningcorporatie Vecht en Omstreken, Woningcorporatie
Gooi en Omstreken, De Alliantie en Woonzorg. Alle huurders hebben via de woningcorporaties een
brief ontvangen om de actie aan te kondigen.
In de 1000 huurdersactie hebben we wat slagen gemaakt. De eerste actie waarbij we huis aan huis
huurders hebben benaderd en een gratis account van € 60 aangeboden hebben, had weinig
resultaat. Al hoewel bewoners aan de deur enthousiast waren over het aanbod, werden de
accounts nauwelijks ingewisseld. We hebben snel pas op de plaats gemaakt en besloten om
huurders een gratis tasje te geven met kleine bespaarproducten ter waarde van € 60. Deze tasjes
zijn huis aan huis rond gebracht. Voor huurders die niet thuis waren, werd nog een tweede ronde
ingelast. Daarna konden huurders die dit gemist hadden een tasje ophalen bij de energiecoöperatie
of bij de lokale energietafel. Uiteindelijk zijn ruim 1700 tasjes uitgedeeld en bijna 2000 bewoners
van huurwoningen benaderd.
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Start met wethouder Boermans
Huis aan huis gesprekjes met gratis
account (overgegaan naar tasjes)
Huis aan huis gesprekjes met gratis
tasjes
Niet thuis: afhalen tasje bij
energiecoöperatie of energietafel
1000E huurder met wethouder
Totaal 1993 huurders waarvan ruim
1700 tasjes.

Wat ging goed?
• Tasjes uitdelen in plaats van online
inschrijvingen
• Energieke energiecoaches – erg betrokken!
• Goed plan maken en dan uitvoeren – en
aanpassen tijdens het proces op basis van wat
we leren (flexibel)
• Logistiek goed plannen & voorbereiden (kost
veel tijd & ruimte….!... Tasjes maken, tasjes
rondbrengen bij coaches)
• Blije huurders als je een cadeau langsbrengt →
‘is het echt gratis?’
• Leuke en soepele samenwerking tussen
gemeente, woningcorporaties en
Energiecooperatie! – geoliede machine…
• Lokaal gaan aansluiten! Top voorbeeld van een
goede samenwerking!
• Energiecooperatie heeft meer
naamsbekendheid!
• Goede communicatie: Nieuwsster,
Gemeentenieuws en Gooi en Eemlander
• Mooi voorbeeldproject – gemeente voelt zich
ontzorgd

Wat kan beter? Vervolgstappen
Huurders schrijven zich te weinig online in (toegang
laptop/computer/online/e-mail…. Echt drempel)
• Energiedisplay niet gebruikt
• Weinig interesse in echte vervolg/coach
gesprekken
• Geen inzicht in wat bewoners doen met de
producten
• Altijd een telefoon nummer!
• Iets meer socials inzetten – alle details
communiceren
Vervolgstappen
• Energiearmoede verder oppakken →
energiedisplay verder inzetten…
• Enquête gemeente / woningcorporatie
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Energieopwekking
PCR-projecten
De collectieve zonneprojecten die we eerder hebben ontwikkeld en (minimaal 15 jaar) beheren in
het kader van de postcoderoos(PCR) zijn zonnestroomproject de Fuik (start 1-08-2019) en
zonnestroomproject Klaas Toxopeus (start 1-04-2020). Daarin werken we samen met OM|nieuwe
energie waaraan we onze stroom leveren. OM|nieuwe energie is een coöperatieve
energieleverancier zonder winstoogmerk. Wij zijn als coöperatie lid van om|nieuwe energie en
promoten om het cirkeltje rond te maken. 100% groen leveren en dan ook 100% groen afnemen.
Een probleem dat vooral in 2022 gaat spelen is de verlaging van de energiebelasting door de
rijksoverheid. Hierdoor wordt de korting op de energiebelasting een stuk lager. Via onze
koepelorganisatie Energie Samen zijn we in overleg met het rijk over een oplossing voor
participanten van PCR-projecten. De uitslag hiervan is nog niet bekend.
SCE-projecten
Vanaf april 2021 is er een nieuwe regeling voor coöperatieve energieopwekking, de SCE.
We hebben in 2021 twee SCE-projecten aangevraagd waarvan er één is toegekend. Dit is Stal
Hilverzicht. Het tweede project (tvNederhorst) is in 2022 opnieuw aangevraagd (en toegekend).
Reden van niet toekennen is dat we deze SCE aanvraag pas in september konden doen en toen was
het subsidiebudget voor 2021 op. Voor 2022 hebben we een nieuw probleem dat de subsidie veel
lager is en we de businesscases moeilijk rond krijgen. Hierover is door onze landelijke koepel protest
aangetekend. Resultaat is dat voor 2023 de subsidie weer hoger wordt.

Project Stal Hilverzicht
Project Stal Hilverzicht is het eerste project volgens de nieuwe SCE-regeling. Dit betekent dat we
weer veel hebben moeten uitvinden, zoals het helder krijgen van de eisen die RVO stelt, het
maken van de businesscase, een participatieplan, een nieuwe overeenkomst, een nieuw
reglement en het vaststellen van de juiste momenten dat zaken in een ALV moeten worden
besproken. Zo hebben we in het geval van Stal Hilverzicht in januari 2022 een extra ALV ingelast
om een aantal documenten zoals het reglement vast te stellen. Maar er zijn daarna nog
verschillende wijzigingen gemaakt. Een tussentijdse wijziging is bijvoorbeeld het legplan doordat
via de offertes van de bedrijven andere legplannen in beeld komen waar we uit moeten kiezen.
Opvallend is dat elk bedrijf met een ander legplan komt. Verder was er veel vraag van bewoners
naar participaties. Na de selectie van de definitieve offerte en het definitief maken van de
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businesscase hebben we besloten dat er ruimte was om meer participaties uit te geven en toch
een redelijke terugverdientijd te houden. We hebben het aantal participaties voor bewoners
verdubbeld.
Zeker als we meerdere projecten per jaar gaan realiseren wordt het lastig om dat goed af te
stemmen met de voor- en najaars ALV. We zoeken nog uit of we tot afspraken op hoofdlijnen
kunnen komen, zodat we transparant, maar wel slagvaardig kunnen blijven.
Grote dakenplan
In opdracht van de gemeente hebben we in 2021 gewerkt aan het grote-dakenplan. Voor het grote
dakenplan willen we in vijf jaar 460 dakeigenaren bereiken, gratis dakscans aanbieden en stimuleren
om daken te beleggen met zonnepanelen. We zijn begonnen met één centrale contactpersoon die
de contacten legde met de dakeigenaren en één persoon die de gratis dakscans uitvoerde. Eind
2021 hebben we besloten om meer vanuit de dorpen/bedrijventerreinen te gaan werken. Hiervoor
zijn drie gebiedsregisseurs energieopwekking aangesteld voor Loosdrecht, Nederhorst den Berg en
Kortenhoef/Ankeveen/’s-Graveland. Zij leggen contacten met de dakeigenaren in hun gebied, doen
de dakscans en kijken vanuit het potentieel aan grote daken en de bedrijventerreinen naar de totale
energievoorziening van het gebied en de mogelijkheden om daarin te voorzien.
Voorjaar 2021 is een drukbezochte digitale netwerkbijeenkomst georganiseerd over
energieopwekking en aquathermie op Nieuw Walden. De tweede netwerkbijeenkomst is vanwege
corona doorgeschoven naar 2022.
20% energie inkoop gemeente
Zoals vermeld, hebben we regionaal de afspraak gemaakt dat vanaf 2022 20 % van de energieinkoop van gemeenten naar de energiecoöperaties gaat in samenwerking met coöperatieve
energieleverancier om|nieuwe energie. Belangrijk is dat daar genoeg lokale opwekking tegenover
staat (ongeveer 750 zonnepanelen van 300 Wp). Deze dekking komt uit de grote daken, waaraan
we werken met het grotedakenplan, de SCE en mogelijk de SDE.
Het kringetje rond met 100% groene energieleverancier om|nieuweenergie
Om|nieuwe energie staat bekend als een van de groenste energieleveranciers van Nederland en
levert 100% groene stroom die lokaal wordt opgewekt door de energiecoöperaties. De 20% die we
via om|nieuwe energie leveren aan de gemeente is dus ook 100% groen. Wij nodigen bewoners
uit om het kringetje rond te maken en zelf ook 100% duurzame stroom af te nemen! Ambitie is om
uiteindelijk tot een eigen lokale energievoorziening te komen.
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Warmtetransitie
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 met bewoners de kerngroep. De energiecoöperatie trekt het project
brengt partijen bij elkaar samen met 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 najaar 2020 gestart met de straatgesprekken als onderdeel van het
participatieprogramma. Door corona zijn deze gesprekken deels online uitgevoerd. Voorjaar 2021
hebben we een nieuwe PAW subsidieaanvraag gedaan waarvoor we helaas weer niet zijn
geselecteerd. (programma aardgasvrije wijken van BZK). Verder zijn we uitgenodigd om mee te
doen met de NWN, een consortium van partijen die een pakket van 32 projecten heeft ingediend
bij het nationale groeifonds. In 2022 hebben we gehoord dat ook deze subsidie niet is doorgegaan.
Het blijft steeds een lot uit de loterij. Slechts een tiental projecten kan per subsidie worden
gehonoreerd terwijl er veel aanvragen zijn.
Vanaf najaar 2021 valt Ankeveen ook onder de buurtverkenningen (TVW gemeente). We maken in
2022 de afweging of we de stappen van de buurtverkenning gaan volgen of via een concrete uitvraag
naar bedrijven het plan concreter maken. Bewoners hebben langzamerhand behoefte aan
duidelijkheid. Helaas zijn warmteprojecten in Nederland alleen haalbaar met subsidies. De
verwachting is dat er vanaf 2023 reguliere subsidies komen voor warmteprojecten. Dit biedt wat
meer mogelijkheden. Zie voor informatie de website ankeveen.ecwijdemeren.nl.
Buurtverkenningen
November 2021 is de transitievisie warmte door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan vier
verkenningsbuurten, waar we in 2022 mee aan de slag gaan. Blijkpolder Nederhorst den Berg,
Bomenbuurt Loosdrecht, Ankeveen (kern) en Kortenhoef ten noorden van de Kerklaan. We hebben
ter voorbereiding een eerste uitwerking gemaakt.
Een verkenningsbuurt is een buurt waar bewoners, gemeente en andere betrokken partijen de
mogelijkheden in de warmtetransitie gericht verkennen. Dit betekent met elkaar kennis opbouwen
van de lokale warmteoplossingen, inzicht krijgen in de energiestaat van de woningen en de
energievoorziening voor de buurt, zodanig dat we individueel en collectief tot keuzes en planning
van de warmtetransitie kunnen komen.
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Trekker buurtverkenningen
Trekker van de buurtverkenning is de energiecoöperatie Wijdemeren, bewonersorganisatie voor
energievraagstukken. De termijn die nodig is voor het maken van een buurtverkenning gaan we per
buurt vaststellen en is mede afhankelijk van de energiestaat van de woningen en de ambities van
de bewoners. De bedoeling is om op basis van een buurtverkenning tot een wijkuitvoeringsplan te
komen. Onderzoek voor de buurtverkenning wordt gedaan door gemeente, waterschap, extern
bureau, bewoners, energiecoöperatie en anderen die betrokken worden. De energiecoöperatie
brengt als trekker partijen bij elkaar.
Ambities gemeente en buurt om tot een wijkuitvoeringsplan (WUP) te komen
De ambitie van de gemeente is dat er uiterlijk in 2026 een eerste wijkuitvoeringsplan (WUP) ligt.
Maar de buurten kunnen zelf bepalen of ze sneller of juist langzamer willen. Dat hangt af van de
betrokkenheid en ambities van de buurt en de kansen die op hen afkomen zoals initiatieven,
subsidies en voorstellen. In alle vier de buurten wordt in ieder geval samen met de gemeente en
het waterschap aquathermie als lokale warmtebron onderzocht. Daarnaast kunnen bewoners
natuurlijk ook nog andere warmteoplossingen onderzoeken.
Aandachtsgebieden buurtverkenning
Samengevat kent een buurtverkenning vier aandachtsgebieden waar we in 2022 aan gaan werken.
Bijzonder is dat in een buurtverkenning alle vier de pijlers weer samenkomen.
• Warmteoplossingen collectief, individueel en alternatief
• Energiestaat woningen en de buurt
• Energievoorziening buurt met energieopwekking en energieopslag
• Kennis, betrokkenheid, zeggenschap en eigenaarschap van de buurt.
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Tot slot
De energietransitie is een actueel maatschappelijk thema. Er is veel te leren en veel in ontwikkeling.
Vanuit de vier pijlers werken we als coöperatie aan al deze ontwikkelingen. Ambitie is om de kennis
en betrokkenheid van bewoners te vergroten, zodat bewoners steeds meer in staat zijn om
afgewogen beslissingen te nemen. Maar we kunnen niet alle onzekerheden bij bewoners
wegnemen. Daarvoor is er nog teveel in ontwikkeling en uit te vinden.
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Bijlagen met cijfers
Scholing energiecoaches
Scholing
Basistraining
Warmtescantraining
Verdiepingssessies
Netwerkbijeenkomsten
Geschatte kosten
Regionaal berekend % Wijdemeren

Aantal
11
7
8x6
25 x 2
9%

kosten
250
50
50
10

totaal
€ 2.750
€ 350
€ 2.400
€ 500
€ 6.000
€ 4.950

Collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen
In 2021 hebben 91 huishoudens meegedaan met de collectieve inkoopacties voor 137 maatregelen.
Van deze maatregelen zijn 50% zonnepanelen, 20% glas en 30% isolatie.

Collectieve inkoopactie groene daken
In totaal hebben 50 bewoners een aanvraag gedaan voor groene daken. Omdat we niet tevreden
waren over de leverancier is najaar 2021 tijdelijk de collectieve inkoopactie gestopt.
Najaar 2021 is besloten een nieuwe leverancier te zoeken en de collectieve inkoopactie voor groene
daken onder te brengen bij Energie Verbonden samen met de andere collectieve inkoopacties voor
isolatie en zonnepanelen. Dit is in 2022 gestart en loopt goed. Zie voor informatie en brochure
Collectieve inkoop Energie Verbonden
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Acties kleine bespaarmaatregelen (RRE)
Acties
Gloeilamp eruit LEDlamp erin.
Om te stimuleren dat mensen overgaan op LED hebben bewoners bij
het inleveren van gloeilampen een account van € 50 voor gratis
LEDlampen en een energiecoachgesprek gekregen.

2021
112

Totaal RRE
202

Zetmop60
Bewoners hebben hun ketel op 60 gezet en een foto opgestuurd met
de ketel op 60- graden en een voucher gekregen voor kleine
bespaarproducten. Zetmop60 was een actie van Urgenda waarbij wij
ons hebben aangesloten en op eigen wijze hebben uitgevoerd.
Doorgeefstekkers met energiecoachgesprek
Bewoners hebben een gebruiksmeter gekregen waarmee het gebruik
van verschillende apparaten is gemeten en eventuele energieslurpers
in huis zijn ontdekt. Bewoners kunnen de stekker na twee weken door
te geven aan een andere bewoner of inleveren bij de
energiecoöperatie.
Gratis quick-warmtescan
Bewoners hebben in het kader van de RRE een gratis quickwarmtecan gekregen waarmee de energielekken van het huis in beeld
gebracht worden. Samen met de bewoner wordt bekeken wat er aan
gedaan kan worden.
Straatgesprek, energiecoachgesprek of energietafelgesprek met
accent op kleine bespaarmaatregelen
Bewoners hebben een voucher van € 50 ontvangen voor kleine
bespaarproducten zoals folie voor achter de verwarming, tochtstrip,
ed en een placemat met 24 bespaartips.
Online straatgesprekken
bewoners die deelnamen aan de online straatgesprekken kregen een
voucher van € 50
Inregelkits met voucher
Bewoners hebben een inregelkit geleend en kregen daarbij een
voucher van € 50

119

119

12

146

31

216

52

231

93

21

326

1028

Overige energiecoachgesprekken, warmtescans en straatgesprekken 2021
Overige energiecoachgesprekken, warmtescans en straatgesprekken 2021 (niet gefinancierd uit RRE)
Energiecoachgesprekken-Hoomdossier
38
Warmtescans
37
Straatgesprekken
1 straatgesprek met 13 huishoudens
1 straatgesprek met 16 huishoudens
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1000 huurdersproject
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Grote dakenplan
Overzicht grotedakenplan 2021
Contacten

259

Dakscans

49

In gesprek over vervolgstap
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Haalbaarheidsstudies

3

Kleine windmolens

2

SCE beschikking

1

SCE aanvraag

1

SCE voorbereiding

1

Eigen oplossing

2

Koplopers

3

Ondernemersbijeenkomsten (gemeente)

3

Netwerkbijeenkomst

1

Netwerkbijeenkomst voorbereid

1

Campagnes/communicatie-uitingen

4

Beheer zonnestroomprojecten

2
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Gegevens
Energiecoöperatie Wijdemeren
Koninginneweg 98 1241CX Kortenhoef
Info@ECWijdemeren.nl
www.ECWijdemeren.nl
Bank NL67 TRIO 0338 8629 00
KvK 71045228
BTWnummer NL858558543B01
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