Verslag Eindbijeenkomst Energieambassadeurs Huizen

Datum:
Locatie:
Aanwezig:

Dinsdag 29 oktober 2019 (19:30-21:00 uur)
Commissiekamer 1, Gemeentehuis Huizen
Eelco Weyland, Michel van den Bergh (beiden gemeente), Jessica Rietveld,
Merlijn Borneman (beiden DWTM) en 20 energieambassadeurs

Opening

Jessica opent de bijeenkomst en licht het programma toe.

Terugblik

Wie heeft er al wat gedaan? Verschillende initiatieven worden genoemd:
-

-

Ik heb in de buurt een brief rondgedeeld (ongeveer 25 woningen). Dit zijn veelal mensen die mij
kennen. Ik heb 1 reactie gehad en 2 mensen erover gesproken die ik tegenkwam op straat. Ik
heb ze uitgenodigd voor een gesprek bij mij thuis: er komen er drie (komend weekend). Het was
een leuk experiment, maar de respons is dus erg beperkt.
Atletiekvereniging: er is recentelijk verbouwd. Er zijn wat ideeën om van het dakoppervlak
inkomsten te maken (bijvoorbeeld zonnepanelen). Alleen dan moet je veel mensen mee krijgen
en overtuigen; de club heeft 700-800 leden. Alles begint met praten.
Tennisvereniging De Kuil: we hebben een energiescan gedaan. Naar aanleiding daarvan bleken
o.a. ledverlichting en zonnepanelen goede opties.
Voor grote projecten met zonnepanelen: ga in gesprek met de netbeheerder, aansluiten op het
net moet wel kunnen qua belasting, eerst goed onderzoeken en dan pas uitvoeren.
Volkstuinvereniging: niet afwijzend gereageerd en er is een dak met een groot oppervlak. Heb
het er met bestuursleden over gehad.

Tip: Het helpt als je laat zien wat je zelf al gedaan hebt. Als je al wat hebt gedaan, kun je offertes en
dergelijke laten zien. Ervaringen delen, ook bij minder goede ervaringen, is belangrijk.

Bijeenkomst van 9 oktober

Drie personen hebben het initiatief genomen om een energiecoöperatie op te zetten en die plannen
op 9 oktober toegelicht. 7 mensen waren daarbij niet aanwezig, de rest van de groep wel.
Het initiatief: Het idee is om de energieambassadeurs en energiecoaches onder een dak te brengen
met het opzetten van een energiecoöperatie, en onszelf linken/onderbrengen bij Energie
Verbonden. Een energiecoöperatie kan helpen om mensen beter te informeren. We willen starten in
wijk 1276, maar met een inktvlekwerking naar de hele gemeente. En bijvoorbeeld subsidie
aanvragen voor het organiseren van bijeenkomsten en materiaal. Het doel is om mensen bewuster
te maken en daarnaast met coaches/ambassadeurs de wijk in te gaan. Energie Verbonden
(https://energieverbonden.nl/) kan daarmee helpen en ideeën uitwerken, o.a. straatgesprekken.
Er is veel kennis binnen de groep, deze proberen we in kaart te brengen en te bundelen. Er spelen
nog vragen als: hoe gaan we kennis delen dat het een verrijking en verdieping voor de hele groep
wordt? De verwachting is om in januari te starten. 16 november staan we samen met HuizZON bij
een kraampje in de bibliotheek van 11-13 uur. Dit is i.v.m. de maand van de duurzaamheid, daar
krijgen bezoekers een boekje mee met informatie. Als je je wilt aanmelden om die dag te helpen kun
je een van ons aanspreken of het in de whatsappgroep laten weten.
We beginnen zoals gezegd met een focus op de wijk 1276. Anderen zijn ook zeker welkom! Het is
nog niet formeel rond, maar de conceptaktes staan op papier. Financiering krijgen we deels van

Energie Verbonden. Energie Verbonden is een koepelorganisatie, een samenwerkingsverband van
energiecoöperaties uit Gooi en Vechtstreek. Technische kennis komt van coöperatie Hoom; daar
worden cursussen en trainingen door gegeven (met name voor Energiecoaches), het is een iets
bredere training dan de training die we als energieambassadeur hebben gehad. Energie Verbonden
zorgt dat alle krachten dezelfde kant op werken in het anders met energie omgaan. Er gebeurt echt
veel in Gooi en Vechtstreek, en in heel Nederland nog veel meer.

Stand van zaken energietransitie gemeente

Eelco licht toe wat de gemeentelijke plannen zijn rond de energietransitie en wat er verwacht kan
worden. De gemeente kan en wil aandacht geven aan initiatieven (ook nadat de opdracht van
WarmteTransitieMakers is afgerond), bijvoorbeeld aan 16 november of andere activiteiten. De
website Huizen Klimaatbewust is hiervoor het platform. Hierop staat bijvoorbeeld ook de informatie
over de bijeenkomsten van de energieambassadeurs
(https://www.huizenklimaatbewust.nl/klimaatbewust/aardgasvrij-wonen-voor-inwoners_43271/).
Over subsidies gaat het college van B&W. Het initiatief om een energiecoöperatie op te richten
bevat een aantal sterke punten: het is een collectief, wanneer het echt gemeentebreed is wordt het
nog sterker. Het wordt gedragen door jullie (inwoners) zelf. Er is een link met Energie Verbonden, zij
maken het mogelijk dat ook nieuwe mensen een opleiding kunnen volgen en er kennis uitgewisseld
kan worden. Ook hebben jullie een goede connectie met HuizZON. Eelco weet te benoemen dat
HuizZON nog daken zoekt.
Afspraken en zaken waar de gemeente mee bezig is vanuit het landelijke Klimaatakkoord:






Vanaf 2016: Duurzaam Bouwloket
Vanaf 2017: energiesubsidieregeling
2018-2020: verkenning Stad &Lande en Bovenweg aardgasvrij
2019-2021: Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (energieregionhz.nl)
Uiterlijk 2021: Transitievisie Warmte

Het Duurzaam Bouwloket heeft veel informatie: https://www.duurzaambouwloket.nl/.

Vervolg

Er is een overwegend positief geluid op het initiatief voor de energiecoöperatie.
-

Het doel is vooral de inwoner mee te krijgen en op weg te helpen, niet op hoge kosten te jagen.
We kunnen als energieambassadeurs veel van elkaar te leren. Met elkaar om tafel, wie vindt nu
wat? Hoe beter je weet wat het voor jezelf betekent, hoe beter je dit kan overdragen aan een
ander.
Bijeenkomsten plannen om o.a. de kennis te bundelen die in de groep aanwezig is. Verder de
kennis verbreden en verdiepen.
We zijn geen professionele adviseurs; het op weg helpen van inwoners is een combinatie van
inhoud en het overbrengen daarvan. Het gaat uiteindelijk om persoonlijke keuzes. Mensen
hebben tijd nodig: “zaaien, af en toe water geven, en uiteindelijk oogsten”.

De drie initiatienemers zijn bezig met te inventariseren wie welke kennis heeft. Inwoners kunnen
energieambassadeurs benaderen voor vragen, als bekend is wie welke kennis heeft, is het mogelijk
in koppeltjes naar inwoners te gaan. Zij delen de informatie in de whatsappgroep.
De gemeente houdt contact met de drie initiatiefnemers. Voor mensen die zich liever niet willen
aansluiten bij het initiatief staat de deur bij de gemeente uiteraard ook open.

Michel heeft nog een laatste vraag. De overheid is bezig met een campagne: ‘iedereen doet wat’
https://www.iedereendoetwat.nl/). Ook in de gemeente Huizen willen we daaraan meedoen en
zoeken we zoeken 5-6 gezichten. We zoeken mensen met hele concrete dingen, bijvoorbeeld
zonnepanelen. Dan is het een foto met een kort verhaaltje. Wie wil er mee doen? Je kan je
aanmelden bij Michel (m.vandenbergh@huizen.nl).

Certificaat uitreiking en fotomoment

Iedereen bedankt voor de inzet. Heel veel succes en plezier als energieambassadeur!

