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Energiecoöperatie Weesp Eco Energie Jaarverslag 2021 
 
Verzoek tot vaststelling van de volgende subsidiebeschikking met kenmerk Z.182481 
ten aanzien van  
 - Uitgaven Organisatie 
 - Energiebewustzijn en -besparing  
 - Werving/ onderzoek nieuwe project locaties zonneprojecten 
Financieel overzicht 2021 
Voor het financieel overzicht en de bijbehorende controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant zie separaat document dd. 31 maart 2022. 

 
Subsidiebeschikking met de volgende Prestatieafspraken:   
• U spant zich in om 20 nieuwe energiecoaches te werven en op te leiden. 
• U spant zich in om 200 energie-thuisbijeenkomsten met huiseigenaren te organiseren inclusief 

opgestelde energiebesparingsplannen  
• U organiseert 2-maandelijkse themabijeenkomsten 
• U organiseert wekelijks spreekuren 
• U spant zich in om tenminste twee keer per jaar een collectieve inkoopactie voor isolatiemateriaal 

en twee keer voor zonnepanelen te organiseren 
• U formuleert een aanpak voor straat en wijkgesprekken in samenwerking met opbouwwerker van 

Versa’. 
• U stemt regelmatige af met de opbouwwerker 

Energietransitie over het bereiken van kwetsbare 
groepen in Weesp. U neemt zelf het initiatief 

• Halverwege het jaar plant u een formeel evaluatie 
moment in 

 
Inleiding en algemene doelstelling en werkwijze  
De energiecoöperatie is in 2019 opgericht om identiteit te 
geven aan de energietransitie als actueel vraagstuk van alle 
bewoners en ondernemers van Weesp. Uitdaging is om 
zoveel mogelijk bewoners en ondernemers te betrekken en 
samen te werken aan de vier pijlers.  
De statutaire doelstelling van de coöperatie is:  
- Het tot stand brengen en onderhouden van een 

gemeenschap van mensen en organisaties die betrokken 
zijn bij de opwekking en het gebruik van duurzame 
energie 

- Het stimuleren en realiseren van besparingen op 

energieverbruik 

- Het stimuleren en realiseren van duurzame energie 

- Het faciliteren van duurzame energieopwekking, het 

produceren of doen produceren van duurzame energie en het leveren of doen leveren van  

duurzame energie 

- Bijdragen aan de versterking van het draagvlak voor verduurzaming en gebruik van duurzame 

energie 
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Activiteiten 2021 
De energiecoöperatie Weesp Eco Energie heeft in 2021 de volgende activiteiten tot doel:   

1) het voortzetten van de energiecoöperatie, 
2) het leveren van een bijdrage in het verduurzamen van de woningvoorraad (koop zowel als (sociale) 

huur), 
3) het bevorderen van participatie van burgers in de warmtetransitie, 
4) het opwekken van lokale duurzame energie. De coöperatie beperkt zijn activiteiten vooralsnog tot 

opwekking van energie afkomstig van  zonnepanelen via de postcoderoosregeling (SCE). 
 
 
Realisatie 2021  
Ad 1) Het uitbouwen van de energiecoöperatie. 
- We hebben een professionele maatschappelijke organisatie opgezet, die coöperatief werkt vanuit 

bewonersperspectief, en kennis en kunde uit de lokale samenleving benut.  
De coöperatie is een maatschappelijke onderneming die vraagt om professionele coördinatie, 
(financiële)administratie, projectleiding, communicatie en beheer. En om een professionele 
begeleiding van vrijwilligers. 

- Het aantal belangstellenden is in 2021 van 288 uitgegroeid naar 400. De belangstellenden vormen 
de coöperatie en een deel zet zich in als vrijwilliger. 
Inmiddels wordt de kern van de coöperatie gevormd door een dertigtal medewerkers, sommigen 
betaald, de meesten als vrijwilliger.  
Drie vrijwilligers zijn de oprichters en bestuurders van de coöperatie. Zij zijn tevens werkzaam als 
coördinator uitvoering & beheer en als coördinator zonneprojecten. Dit betreft de algemene 
coördinatie zoals het uitbouwen van de activiteiten van de coöperatie en het werven en 
begeleiden van medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast ontwikkelen en coördineren zij (nieuwe) 
initiatieven op het terrein van bewustwording. In 2021 is 1 nieuw bestuurslid toegetreden.  
Het aantal energiecoaches is in 2021 uitgebreid van 13 naar 18.  
Om de website verder te ontwikkelen en beheren heeft de coöperatie een vrijwilliger als 
webmaster. Deze geeft tevens ICT adviezen. Twee vrijwilligers zijn beschikbaar als web redacteur. 
Voor PR doeleinden heeft een vrijwilliger flyers en andere communicatiemiddelen ontwikkeld. 
Twee nieuwe vrijwilligers schrijven teksten voor diverse mediakanalen.  
Een vrijwilliger geeft advies inzake juridische vraagstukken met betrekking tot Zonneprojecten.  

- Er zijn professionele krachten ( ZZPers ) ingehuurd.  
- Voor de financiële administratie is een betaalde medewerker werkzaam. Er is een abonnement  

genomen op een boekhoudprogramma, waarmee een administratie is opgezet om de vrijwilligers, 
participanten- en projectadministratie te beheren. De administratie gebeurt in Econobis, een 
speciaal voor energiecoöperaties ontwikkeld CRM systeem. De diverse administratieve en 
organisatorische werkzaamheden worden door een administratief medewerker uitgevoerd. 

- Voor het onderdeel energiebesparing is een coördinator werkzaam. Deze draagt zorg voor de 
werving, opleiding en het coördineren van de inzet van de energiecoaches door een match te 
realiseren tussen vraag en aanbod. Tevens heeft de coördinator alle werkprocessen ingericht en 
beschreven.  
Deze coördinator zorgt ook voor afstemming met Ymere en Versa. En heeft contact met de 
coördinatoren energiebesparing van de andere coöperaties in de regio Gooi en Vechtstreek.  
Tevens ontwikkelt en coördineert de coördinator initiatieven op het terrein van energiebesparing. 
Voor het onderdeel zonopwekking is een coördinator aangetrokken. Deze onderzoekt nieuwe 
projectlocaties en fungeert als algemeen projectleider van het project WeesperZon2021. Een 
technisch projectleider begeleidt elk zonneproject van oriëntatiefase tot en met de oplevering.  
De communicatie naar bewoners is in 2021 voortgezet en verbeterd. De website 
www.weespduurzaam.nl wordt onderhouden.  
Er wordt periodiek een nieuwsbrief aan de leden gestuurd, er worden advertenties en artikelen in 
het Weesper Nieuws geplaatst en de communicatie via sociaal-media is uitgebreid en vindt 

http://www.weespduurzaam.nl/
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behalve via Facebook, nu ook via Instagram en LinkedIn plaats. Er zijn door vrijwilligers huis-aan-
huis flyers verspreid. En Weesp Duurzaam was intensief betrokken bij de campagne “Weesp krijgt 
nieuwe energie”. Dit heeft veel extra publiciteit en aanmeldingen gegenereerd.   

- De coöperatie vormt een netwerk van organisaties en inwoners om elkaar te versterken.  
In 2021 is de samenwerking met woningcorporatie Ymere voortgezet. De coaches zijn inzetbaar 
voor zowel koopwoningen, als voor de huurders van Ymere. Ymere benadert de huurders, brengt 
de energiecoaches onder de aandacht en stelt bespaarpakketten beschikbaar. Hierdoor worden 
bewoners met een (sociale) huurwoning beter bereikt. Met de opbouwwerker Energietransitie 
wordt nauw samengewerkt ten aanzien van kwetsbare groepen inwoners. Onze coördinator 
energiebesparing stemt regelmatige af met de opbouwwerker Energietransitie over het bereiken 
van kwetsbare groepen in Weesp. Er is periodiek overleg tussen de coöperatie, Ymere en Versa. 
Halverwege het jaar hebben de coöperatie en Versa de samenwerking geëvalueerd.  

- De coöperatie werkt samen met de bibliotheek Gooi en meer, afdeling Weesp. In de bibliotheek 
vindt wekelijks een inloopspreekuur plaats en maandelijks wordt er een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. In 2021 zijn wederom wegens de Coronamaatregelen de fysieke 
informatiebijeenkomsten vervallen en hebben de inloopspreekuren slechts beperkt kunnen 
plaatsvinden.  

- Weesp Eco Energie werkt intensief samen met andere energiecoöperaties in de regio en met de 
partners in de regionale energiestrategie. De coöperatie maakt deel uit van “ Energie Verbonden in 
‘t Gooi “ en heeft zitting in het bestuur. De lokale energiecoöperaties in het Gooi zijn in 
verschillende fasen van ontwikkeling en bundelen krachten om elkaar te faciliteren, van elkaar te 
leren en kwaliteit te realiseren. De ontwikkelingen vanuit deze regio worden toegepast binnen de 
coöperatie.  
De coöperatie heeft in 2021 wederom deelgenomen aan de campagnes van Energie Verbonden. 
Inwoners van Weesp hebben hierdoor gebruik kunnen maken van de collectieve inkoopactie 
isolatiemaatregelen en van de collectieve inkoopactie zonnepanelen.  
Door middel van het lidmaatschap van Energie Verbonden, is de coöperatie aangesloten bij het 
Nationaal Programma RES ( Regionale Energie Transitie)  

 
Het bovenstaande staat samengevat in tabel 1. 
 
Tabel 1: Organisatie 

Activiteit uitbouwen Organisatie Realisatie 

Voortzetten van de energiecoöperatie  
 
 
 
Coöperatief organiseren  
 
 
Website bijhouden 
 
Betrekken van bewoners en werven van 
vrijwilligers  
 
Communicatie naar bewoners  
 
 
Ontwikkelen van nieuwe initiatieven t.a.v. 
bewustwording 
 
 
 
Samenwerken in de regio 

Professionele coördinatie, administratie, projectleiding, 
communicatie, beheer en een professionele begeleiding van 
vrijwilligers. 
 
Kennis uit Weesp inzetten. Netwerk van vrijwilligers en 
organisaties ( Ymere, Versa, Bibliotheek)  
 
www.weespduurzaam.nl 
 
Van 288 naar 400 belangstellenden. 
25 actieve vrijwilligers en 5 ZZP-ers 
 
Nieuwsbrief, Weesper Nieuws, FB, Instagram, LinkedIn en Flyers 
 
 
3 x straatgesprek bij winkelcentrum Hogewey, voor huurders 
Ymere. Actie: 3 gloeilampen ruilen voor 3 ledlampen.   
Vouchers voor een gratis warmtescan. Bijeenkomsten 
huurdersvereniging.  
 
Met coöperaties en Energie Verbonden 

http://www.weespduurzaam.nl/
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Ad 2) Het leveren van een bijdrage in het verduurzamen van de woningvoorraad, koop zowel als 
(sociale) huur. 
Het verduurzamen van de bebouwde omgeving en in het bijzonder als het gaat om particulier 
eigendom, is een gemeenschappelijke opgave van gemeente en eigenaar. De diversiteit van de 
woningen vraagt veel maatwerk en dientengevolge om een persoonlijke benadering van de bewoners. 
Als energiecoöperatie kunnen we hierin een rol spelen door bewustwording te creëren, met de 
bewoners de (on)mogelijkheden van hun (eigen) woning te onderzoeken en een stappen- en 
verduurzamingsplan op te stellen. De bewoner kan offertes aanvragen en deze laten beoordelen door 
het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket.  Door juist het bewonersperspectief als uitgangspunt te kiezen 
krijgt de bewoner een ’eigen’ stem in de energietransitie. 
Voor het persoonlijk benaderen van de bewoners spelen de energiecoaches van de coöperatie een 
belangrijke rol. Energiecoaches zijn professionele vrijwilligers die een opleiding genoten hebben.  
Zij richten zich op eigenaren van woningen en op bewoners van (sociale)huurwoningen.  De inzet van 
energiecoaches voor huurders van de woningcorporatie Ymere gebeurt in samenspraak met de  
Ymere. Huurders van Ymere ontvangen een bespaarpakket, passend bij het advies van de 
energiecoach. Ymere financiert de coöperatie voor de kosten van de inzet van de energiecoach en een 
evenredig deel van de kosten van de coördinator. Ymere zorgt voor het bespaarpakket en  de werving- 
en de promotie naar huurders van Ymere.  
 
Werving coaches 
In 2021 zijn 7 nieuwe coaches gestart met de opleiding.  Het streven was om 10 nieuwe coaches in 
2021 te werven en op te leiden. Dit aantal is naar beneden bijgesteld. Vanwege de pandemie waren er 
minder aanvragen voor een coachgesprek en ook minder aanmeldingen van bewoners die coach 
wilden worden. Derhalve had de coöperatie minder coaches nodig. Gedurende 2021 hebben zich 2 
coaches teruggetrokken, omdat ze het niet meer konden combineren met andere taken.  
Eind 2021 waren er 18 coaches werkzaam, waarvan 3 in opleiding.  
Met de energiecoaches sluit de coöperatie een samenwerkingsovereenkomst. Voor de start van de 
werkzaamheden moeten de coaches in bezit zijn van een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag).  
 
Opleiding coaches 
Er waren meerdere opleidingsdata en gedurende het jaar zijn de opleidingen omgezet in een online 
cursus. De opleiding tot energiecoach en de nascholing werd door Energie Verbonden verzorgd en 
door de landelijke coöperatie HOOM. Er hebben 7 energiecoaches deelgenomen aan de opleiding. De 
coaches zijn opgeleid om zowel eigenaren van woningen als huurders te adviseren. De kosten hiervan 
zijn gedekt door Energie Verbonden en de subsidie van de provincie Noord-Holland.  
 
Inzet coaches 
De energiecoachgesprekken vinden plaats bij bewoners thuis. Het streven was om 200 gesprekken te 
laten plaatsvinden met eigenaren van woningen, en 50 gesprekken met huurders van Ymere. Voor de 
gerealiseerde aantallen, zie tabel.   
De aanvragen voor een coachgesprek en warmtescans stonden regelmatig meerdere weken op een 
wachtlijst. Vanwege de pandemie konden of mochten de woningen niet worden bezocht. Ook was een 
deel van de coaches niet inzetbaar omdat ze geen woningen wilden bezoeken of de opleiding nog niet 
hadden afgerond.   
De energiecoöperatie heeft huiseigenaren de mogelijkheid geboden om een warmtescan te laten 
maken. Voor aantallen zie tabel. Zeven energiecoaches hebben de speciale training gevolgd. De scan 
kan alleen worden uitgevoerd als het buiten kouder is dan 10 graden, het droog is en niet hard waait. 
Dus er is een beperkte periode waarin de scans gemaakt kunnen worden. Voor de warmtescans zijn 
camera’s gekocht. De warmtescan toont aan waar warmteverlies optreedt en maatregelen wenselijk 
zijn. De aanvrager betaalt voor de warmtescan. Eind 2021 heeft de gemeente 100 vouchers voor een 
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gratis warmtescan beschikbaar gesteld. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal aanvragen. Op 
31 december waren er 37 aanvragen binnen. Deze actie loopt door in Q1 van 2022.   
Door inzet van de opbouwwerker van Versa, zijn er 11 huurders van Ymere direct doorverwezen naar 
een energiecoach. Door gerichte acties vanuit de coöperatie, Ymere en Versa, zijn er in 2021 ruim 
twee meer huurders bereikt dan gepland.  Zie tabel 2 [Activiteiten Energiebesparing]. 
De publiciteit op de gemeentepagina van het WeesperNieuws bleef in Q1 en Q2 achter. Daardoor 
kwamen er in die periode minder aanmeldingen binnen.  
De publiciteit dankzij de gemeentelijke campagne “Weesp krijgt nieuwe energie”, heeft in Q3 en Q4 
voor een forse toename van het aantal aanmeldingen gezorgd. De coöperatie heeft input geleverd 
voor de campagne door deelname aan een werkgroep en rechtstreeks contact tussen de coördinator 
energiebesparing en de campagneleider van Tertium die de campagne begeleidde. Dat bestond onder 
andere uit het meedenken in de 4 spreads die bij het WeesperNieuws werden verspreid, meedenken 
over de inhoud van de nieuwsbrieven, het aanleveren van tips, het aanleveren van bewoners voor de 
interviews en filmpjes en meedenken in de PR.  
Informatie voor bewoners over de wegen die ze kunnen bewandelen om energie te besparen staat op 
de website van Weesp Duurzaam.  
De scans en energiecoachgesprekken worden door de energiecoach uitgevoerd. Voor koopwoningen 
vult de bewoner vooraf een/het Hoom-dossier in. Na voorbereiding bezoekt een coach de bewoner, 
kijkt mee naar de mogelijkheden die de bewoner het beste kan nemen gezien zijn vraag en legt het 
gesprek vast in een rapportage. 
Voor deze werkzaamheden ontvangt de energiecoach een vrijwilligersvergoeding.  
De coördinator energiebesparing heeft in 2021 met name ingezet op de opbouw van het team 
energiecoaches, het doen van projecten voor huurders en het ondersteunen van de campagne “Weesp 
krijgt nieuwe energie”. Door de pandemie was een deel van de coaches niet inzetbaar, vonden 
opleidingen met name online plaats en werden aanvragen voor een gesprek door bewoners verplaatst 
of vonden er minder gesprekken plaats. De inwerkperiode duurde daardoor langer.  
Er hebben vier (online) netwerkbijeenkomsten voor de energiecoaches plaatsgevonden, waarvan 
slechts een fysiek kon plaatsvinden. Het is een relatief nieuw team, waarvan niet alle deelnemers 
elkaar kennen en voor allen de rol van energiecoach nieuw is. Door met twee- en drietallen maatjes te 
vormen, leren de coaches elkaar en ieders kwaliteiten beter kennen. Ze werken zo intensief mogelijk 
samen. Er wordt informatie en kennis gedeeld.  
Er is acht keer een speciale nieuwsbrief aan de energiecoaches verzonden. De coaches gebruiken een 
whatsapp groep om werk te verdelen en een andere appgroep om met elkaar te discussiëren en 
kennis te delen.  De coaches maken gebruik van diverse kanalen om gedeelde informatie op te slaan 
en toegankelijk te maken. Een intranetpagina, Dropbox en op een you-tubekanaal is het 
opleidingsmateriaal beschikbaar. Tevens is door een van de coaches een handige spreadsheet 
gemaakt, waarmee op ieder moment zichtbaar is hoeveel trajecten er gedaan worden en door welke 
coach. Een aparte vrijwilliger zorgt dat de spreadsheet continue up-to date blijft. 
 
Lokale campagnes  voor de collectieve inkoopacties  
De samenwerkende energiecoöperaties van Gooi en Vechtstreek organiseren jaarlijks een collectieve 
inkoopactie voor zonnepanelen en een actie voor isolatiemaatregelen. Weesp Eco Energie neemt 
vanaf medio 2020 deel aan deze regionale inkoopcampagnes voor de werving van bewoners. De 
collectieve inkoopacties zijn regionaal voorbereid door Energie Verbonden en worden lokaal door de 
coöperatie uitgevoerd. Alle kanalen van de energiecoöperaties zijn daarvoor benut, te weten 
informatiebijeenkomsten samen met de geselecteerde bedrijven, Webinars, energiecoaches, de 
website met automatische aanmeldingsformulieren, email en telefoon, de lokale weekbladen en 
sociale media.  
Inzet is een betrouwbaar aanbod, een scherpe prijs en goede service voor bewoners. Er kan een 
afspraak worden gemaakt met een energiecoach om helder te krijgen wat de energiestaat is van de 
woning. In 2021 hebben in Weesp 32 inwoners deelgenomen aan de collectieve inkoopactie zon, en 16 
inwoners deelgenomen aan de collectieve inkoopactie isolatiemaatregelen.  
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Zie verder tabel 2: Activiteit Energiebesparing.  
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Tabel 2: Activiteit Energiebesparing 

Activiteit 
Energiebesparing  

Planning  Realisatie Toelichting 

Opleiden energiecoaches   10 
  

7 
  

Vanwege de pandemie waren er minder 
aanvragen voor een coachgesprek en ook minder 
aanmeldingen van bewoners die coach wilden 
worden.  
Tevens konden de coaches in opleiding niet 
meelopen met een collega, waardoor ze hun 
opleiding pas later konden afronden.   
Derhalve had WEE minder coaches nodig.   

Energie Thuis 
Bijeenkomsten, koop- en 
huurwoningen 
 
Warmtescans (onderdeel 
van koopwoningen) 
 
 
Energie Thuis 
Bijeenkomsten, 
huurwoningen Ymere 

200   
 
 
 
 
 
 
 
50   

135 
Namelijk: 98 + 37 
(scans) 
 
37 
 
 
 
111 
Namelijk: 
60 + 40 (placemat 
Hogewey) + 11 
(gesprek nav 
Hogewey)  

De aanvragen voor een coachgesprek en 
warmtescans stonden weken op een wachtlijst. 
Vanwege de pandemie konden of mochten de 
woningen niet worden bezocht. Ook was een deel 
van de coaches niet inzetbaar omdat ze geen 
woningen wilden bezoeken of de opleiding nog 
niet hadden afgerond.   
Door gerichte acties vanuit Ymere en Versa, en de 
straatgesprekken bij Hogewey, zijn er in 2021 
meer huurders bereikt.  
De publiciteit op de gemeentepagina van het 
Weesper Nieuws bleef in Q1 en Q2 achter. 
Daardoor kwamen er in die periode minder 
aanmeldingen binnen.  
De campagne “Weesp krijgt nieuwe energie, heeft 
in Q3 en Q4 voor een toename van het aantal 
aanmeldingen gezorgd. 

Campagne collectieve 
inkoop zonnepanelen 
 
Campagne collectieve 
inkoop isolatie-materialen 

 32 
 
 
16 

De publiciteit op de gemeentepagina van het 
Weesper Nieuws bleef in Q1 en Q2 achter.  
De campagne “Weesp krijgt nieuwe energie, heeft 
in Q3 en Q4 voor een toename van het aantal 
aanmeldingen gezorgd. 

Gemeentelijke campagne 
“Weesp krijgt nieuwe 
energie 

  De coöperatie heeft input geleverd voor de 
campagne: meedenken in de spreads, 
nieuwsbrieven, het aanleveren van tips, van 
bewoners voor de interviews en filmpjes en 
meedenken in de PR 

 
Ad 3) Het bevorderen van participatie van burgers in de energietransitie  
De coöperatie geeft concrete informatie en meer bekendheid aan de energietransitie in de breedste 
zin.  
De coöperatie heeft een belangrijke rol in de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie voor 
bewoners. Veel bewoners willen naast concrete informatie over energiebesparing, meer weten over 
gemeentelijk beleid, subsidieregelingen, maar ook over het klimaatakkoord, de energietransitie, de 
ontwikkelingen op het gebied van warmte, de regionale energiestrategie enzovoort. In wezen komt 
alle informatie lokaal samen bij bewoners. Daarom hebben we als energiecoöperatie ook in 2021  
lokaal geïnvesteerd in deze informatievoorziening.    
Dit hebben we in 2021 gedaan door middel van: 
- Het geven van informatie en adviezen op het gebied van de energietransitie op de website van de 

het coöperatie. De toegankelijkheid van de website is verbeterd. De link naar de home-page en 
naar specifieke pagina’s wordt via diverse mediakanalen verspreid. De home-page is door 3.884 
bezoekers bekeken, waarbij de tweede helft van het jaar een stijging van 300 bezoekers laat zien. 
Met name als gevolg van de campagne “Weesp krijgt nieuwe energie” en de start van het 
zonnestroomproject. 
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- Het organiseren van twee maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten (Themabijeenkomst) en 
wekelijkse inloopspreekuren in de bibliotheek.   

- Daar waar mogelijk  participeren bij activiteiten in het kader van duurzaamheid, zoals de 
Campagne “Weesp krijgt nieuwe energie”.  

- Het beschikbaar stellen van geprinte en digitale informatie in de vorm van flyers, 
voorlichtingsfolders  

- De coöperatie heeft in 2021 vanwege de pandemie de mogelijkheden om straat- en 
wijkgesprekken te organiseren slechts beperkt  onderzocht. De acties bij winkelcentrum Hogewey 
en de bijeenkomsten met de huurdersvereniging konden wel plaatsvinden. Dit heeft goed inzicht 
gegeven in de mate waarin de coöperatie via activiteiten de bewoners kan stimuleren om 
energiebesparende maatregelen te nemen.  

o Wijkgesprekken bij winkelcentrum Hogewey. Huurders van Ymere werden 
opgeroepen om 3 gloeilampen te ruilen voor 3 ledlampen.  Ymere stelde de lampen en 
een bus beschikbaar. Energiecoaches van de coöperatie waren op drie dagen 
gedurende twee uur aanwezig. Vijftig bewoners ruilden lampen. Veertig van hen 
kregen aan de hand van de placemat advies en informatie over kleine besparingen. 
Vervolgens wilden 11 bewoners een energiecoach op bezoek.  

o Daarnaast hebben de opbouwwerker energietransitie van Versa en de energiecoaches 
twee bijeenkomsten van huurdersvereniging de Vechtstroom ondersteund. Hier 
kwamen 35 bewoners op af. De bewoners kregen een korte presentatie over wat ze 
als huurder kunnen doen en aansluitend gingen ze in groepjes met een energiecoach 
in gesprek om te kijken wat dat concreet in hun situatie kon betekenen. Ook hieruit 
volgde met 4 bewoners een individueel energiecoachgesprek. 

o November 2021 is er middels een subsidie van het regionale Energie Diensten Bedrijf 
(EDB), een start gemaakt met het Buurt Energie Project in de wijk De Klomp. Dit 
project heeft als doel: het waarnemen en onderzoeken van de energiestaat van de 
woningen, en van de wensen van de bewoners in het nemen van stappen voor het 
verduurzamen van de woning.  

 
 
Zie verder tabel 3: Activiteit Thema- en Informatiebijeenkomsten 
 
Tabel 3: Activiteit Thema- en Informatiebijeenkomsten 

Activiteit Thema- en 
informatiebijeenkomsten    

Realisatie Toelichting  

Wekelijks inloop spreekuur  16 x spreekuur.  
Gemiddeld 1 
bezoeker per keer.  

Als gevolg van de pandemie was er zeer beperkt 
spreekuur mogelijk in de bibliotheek. De 
bibliotheek was gesloten, of er mocht geen 
spreekuur plaatsvinden.  

Twee maandelijks thema bijeenkomst:    
 
 
2x webinar Isolatiemaatregelen 
2x webinar inkoop zonnepanelen 

 
 
 
26 aanmeldingen 
30 aanmeldingen 

Als gevolg van de pandemie is een geplande 
fysieke bijeenkomst in Q1 op het laatste 
moment vervallen wegens nieuwe maatregelen.  
Derhalve zijn er 4 online bijeenkomsten 
georganiseerd.  

 
Zie verder Tabel 4 Activiteit Straat- en wijkgesprekken.  
 
Tabel 4: Activiteit Straat- en wijkgesprekken 

Activiteit Straat- en wijkgesprekken   Realisatie  

3 x wijkgesprek bij winkelcentrum Hogewey, voor 
huurders Ymere.  
Actie: 3 gloeilampen ruilen voor 3 ledlampen 
 

50 bewoners met lampenruil 
40* bewoners placemat met besparingsmogelijkheden 
ter plekke besproken met een energiecoach.  
11* bewoners wilden gesprek thuis met energiecoach.  
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* (aantal is meegeteld in het totaal van Energie Thuis 
Bijeenkomsten, woningen Ymere) 

2x bijeenkomst huurdersvereniging de Vechtstroom 
over activiteiten Weesp Eco Energie, coaches en 
besparingsmogelijkheden 

35 aanwezigen  

 
Ad 4) Het opwekken van lokale duurzame energie middels Collectieve Zonneprojecten 
Collectieve zonneprojecten zijn een uitkomst voor mensen die geen zonnepanelen op het eigen dak 
kunnen plaatsen.  De projecten vallen onder de zogenaamde postcoderoosregeling. In 2021 is de 
Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking’ (afgekort SCE) ingegaan. Met de regeling maakt de 
overheid het mogelijk om te investeren in duurzaam opgewekte energie door inwoners binnen een 
postcodegebied. Deelnemers financieren gezamenlijk een gedeelte van het zonnestroomproject op 
een groot dak. De coöperatie neemt de organisatie en exploitatie voor haar risico. De overheid geeft 
een minimale garantie af om de stroomprijs te vergoeden. Hierdoor wordt het risico voor de 
coöperatie en de deelnemer verkleind. In 2021 zijn er aan de coöperatie SCE subsidies toegekend voor 
5 daken. Twee subsidies moesten worden teruggegeven, bij een project ten gevolge netwerk congestie 
waardoor we geen aansluiting op het openbare netwerk en bij het tweede project kon de financiering 
niet rond gekregen worden. Anno maart 2022 zijn alle juridische, financiële en technische hordes voor 
3 van deze daken genomen en wordt het zonnestroomproject WeesperZon 2021 in 2022 gerealiseerd. 
48 huishoudens nemen deel aan dit zonneproject. 
In het kader van werving en onderzoek naar nieuwe locaties voor zonnestroomprojecten, zijn er in 
2021 gesprekken gevoerd met een aantal potentieel belangstellende dak-eigenaren.  
 
 
Paul Roholl       Alexandra Houbiers  
Voorzitter bestuur Weesp Eco Energie    Secretaris bestuur Weesp Eco Energie 
 
 

   

  
 


