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Koning onthult: 667 energiecoöperaties met 112.000 leden Wattnu verwelkomt 750ste lid

Energiecoöperaties



• Bewonerscollectief: voor, door en met bewoners, ondernemers, 
organisaties en overheid

• Coöperatie zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen

• Groep van enthousiaste en betrokken mensen in een professionele 
maatschappelijke organisatie

• Passie om bij te dragen aan duurzame woonomgeving in Gooise Meren

Wie is Wattnu



Klimaatakkoord van Parijs
• temperatuurstijging < 2°C 
• inspannen om max 1,5°C

Klimaatakkoord Nederland
• 49% -> 55% CO2 reductie in 2030
• 95% CO2 reductie in 2050
• van het aardgas af 

Focus Wattnu: wat burgers kunnen beïnvloeden
• Onze gemeente
• Onze huizen

2016

73%

Landbouw
Industrie

Mobiliteit

Gebouwde 
omgeving

50% energie besparen

50% lokaal eigendom

50% centraal duurzaam opwekken

Scope
Wattnu

100%

2050

Onze rol ?

Waarom Wattnu



• Informatieavonden met buurtplatform en gemeente

• Communicatie: nieuwsbrief, social media, kranten 

• Kompas op groen, expositie en gastlessen

• Energiecoaches, dé basis

• Campagnes kleine maatregelen en gedrag

• Collectieve inkoopacties isolatie en zonnepanelen

• Warmtefoto’s met infraroodcamera

• Energiedisplay bruikleenservice 

• Collectieve zonnestroomprojecten

• 1000 dakenplan

• Solarcarports

• Energieleverancier 

• Warmtepompen

• Aquathermie Muiderberg

Wat doet Wattnu
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Gasverbruik woningen GM 
(mln m3)



Elektriciteitsverbruik woningen GM 
(mln kWh)



E F G: 1,5 miljoen woningen (16%)

E F G: 7% 5% 4%

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | Nationaal Isolatieprogramma | 7

  1 Analyse    

    
    Het tempo van energie besparen en isoleren moet omhoog

Er worden steeds meer isolatiemaatregelen genomen, maar nog te weinig
We willen in Nederland in hoog tempo de CO2-uitstoot verder verlagen en het aardgasverbruik drastisch 
verminderen. Het CO2-reductie tempo is nu nog te laag om de doelstellingen te kunnen halen. Dat geldt 
ook voor de gebouwde omgeving.4 Vanaf de jaren ’60 hebben we na de vondst van het Groningse gas 
onze woningvoorraad op het aardgas aangesloten. Vanwege de betrouwbaarheid en de lage prijs was er 
eerst ook weinig reden om woningen goed te isoleren. Sinds de energiecrises van de jaren ’70 is er steeds 
meer ingezet op energiebesparing, ook in de gebouwde omgeving. Isolatie van individuele woningen en 
VvE-gebouwen vormt een belangrijke stap om CO2-uitstoot te reduceren. Bovendien lopen de bewoners 
van goed geïsoleerde woningen minder risico op een hoge energierekening en energiearmoede. Ook 
wordt de overstap van aardgas naar duurzame bronnen makkelijker en leidt goede isolatie en kierdich-
ting samen met goede ventilatie tot meer comfort en een gezonder lee!limaat in een woning. Afspraken 
uit het Klimaatakkoord in 2019 zorgen voor een "inke impuls voor het nemen van isolatiemaatregelen. 
Zo steeg het aantal genomen isolatiemaatregelen van circa 800.000 in 2017 naar ruim 1,25 miljoen in 
2021.5 Maar het gaat nog te langzaam.

Er zijn nog 1,5 miljoen woningen met energielabel E of slechter
Van alle 8 miljoen woningen hee# ongeveer 1,5 miljoen woningen nog een energielabel E of slechter. Het 
gaat om circa 900.000 koopwoningen en circa 580.000 huurwoningen. Van de koopwoningen hee# 20% 
een energielabel E of slechter, van de sociale huurwoningen is dat 11% en bij de particuliere huur is dat 
26%. Deze woningen zijn niet energiezuinig. Daarnaast hebben circa 470.000 huurwoningen en circa 
575.000 koopwoningen een label D. Het totale aantal woningen met label D of slechter is dus ongeveer 
2,5 miljoen.6 Het Nationaal Isolatieprogramma richt zich op alle woningen die nog niet voldoende zijn 
geïsoleerd (o#ewel nog niet aan de standaard voor woningisolatie voldoen). Hierbij ligt de focus op het 
slechtste deel van de woningvoorraad (de labels E, F en G). Immers, vooral bij deze woningen is er nog 
veel te besparen. De Standaard voor woningisolatie gee# aan welk isolatieniveau toekomstvast is, wat 
een aardgasvrij alternatief mogelijk maakt.7

Figuur 2: Verdeling energielabels in woningbouw, 2021
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Bron: dashboardklimaatbeleid.nl

4 PBL (2021) Klimaat- en Energieverkenning 2021.
5 Bron: PBL (2021) Klimaat- en Energieverkenning, $guur 5.7.
6 Bron: RVO (2021) Monitor Energiebesparing gebouwde omgeving. Het betre# hier een scha%ing van het aantal woningen in 

de voorraad met een E-, F- of G-label gebaseerd op een registratie van woningen met een geldig energielabel. Naar de 
verdeling over huur en koop zal nader onderzoek naar worden gedaan.

7 Kamerstukken II 2020/21 30196 nr. 749.

EFG Labels landelijk en GM

26.508 woningen

13.037 (49%) geldige labels 

E F G :31%
E F G : 13% 10% 8%  

Landelijk Gooise Meren

Labels niet up-to-date

Veel historische bebouwing



Energielabels Spiegel 1



Energielabels Spiegel 2
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Karakteristieken Spiegel



Uitdaging Spiegel

ü ± 3000 woningen
ü ± 50% voor 1930
ü ± 65% EFG
ü ± 100 Rijks/Gemeentelijke 

Monumenten
ü Ieder huis is anders
ü Beschermd dorpsgezicht
ü Laag corporatiebezit (12%)

Meer informatieRijksmonument villa Tindal uit ca. 1901

Villa Tindal, Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 Bussum

CC BY-SA 4.0
File: Villa Tindal.jpg

Aangemaakt: 2021-08-13 20:00:53
Locatie: 52° 16′ 29,74″ NB, 5° 9′ 16,39″

OL

Over Media Viewer

Mschapink - Eigen werk



Brief Minister aan kamer, begin april22 

Doel: 2,5 miljoen woning isoleren t/m 2030
Waarvan 1,5 miljoen EFG

Speerpunten:
- Focus op EFG: EFG weg ermee!
- Wijkaanpak: 750.000 woningen isoleren
- Individueel: 750.000 woningen isoleren
- Huursector: 1.000.000 woningen isoleren
- Extra prioriteit voor energiearmoede

Budget: 4 Miljard 

Kans: Nationaal Isolatie Programma
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Isoleren Ventileren Opwekken

Duurzaam huis



ØMeer comfort

ØLagere energierekening

ØHogere marktwaarde

ØDuurzame toekomst  

Waarom wel/niet duurzaam huis

Gedoe

Hoge kosten

Geen vertrouwen

Onduidelijk beleid



Energiecoaching

Dé Basis

ØMedebewoner in Gooise Meren

ØVrijwilligers 
ØOpleiding tot energiecoach

ØBijscholing en intervisie
ØTools

ØGratis voor leden

ØThuis aan de keukentafel
ØTelefonisch



Warmtecamera en Energiedisplay



Kleine maatregelen en gedrag



Dakisolatie

1. Spouwmuur isolatieSpouwmuur isolatie

Vloerisolatie

Bodemisolatie

Glas

Zonnepanelen

Groen dak

Groen dak met zonnepanelen

….

Collectieve inkoop



1. Onafhankelijk en objectief

2. Hoge kwaliteit, garantie, certificering

3. Samen een scherpe prijs 

4. Compleet pakket

5. Ontzorging van bewoners

ENERGIE COOPERATIES
DETAILS

7

ENERGIECOOPERATIES mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb
Eemnes Energie 2 3 5 5 5 5 5 9 11 13 13 17
Energie Coöperatie Wijdemeren 12 19 33 40 42 42 48 57 63 75 84 91
HETcoöperatie (Hilversum) 22 25 26 26 27 28 30 31 34 43 44 48
Hilverzon (Hilversum) 54 58 61 63 64 66 72 82 92 94 101 115
Huizen Duurzaam 1 2 2 2 2 2 2 4 12 23 24 29
Hut van Mie (Blaricum en Laren) 2 5 8 10 11 12 16 18 19 25 25 26
Wattnu (Gooise Meren) 22 55 63 74 78 86 93 114 135 158 179 205
Weesp Eco Energie 4 4 10 13 15 16 19 20 28 37 46 55
Totaal 119 171 208 233 244 257 285 335 394 468 516 586

Collectieve inkoop



Collectieve zonnedaken

Gemeentehuis Bussum
133 panelen 
96 inwoners

VitusZon
Postcoderoos
422 panelen 
32 participanten

Roei Naarden
Postcoderoos
226 panelen 
22 participanten



1000 daken en solarcarport



ü Kleine maatregelen kosten (bijna) niets

ü No regret: veel isolatiemaatregelen hebben een goed rendement en 
weinig overlast: bijv. spouw, vloer, glas

ü Complexe maatregelen combineren op logische momenten: bijv. 
binnenwand, vloerverwarming

ü Ongeveer 30% wordt gesubsidieerd (onder voorwaarden)

ü De rest (70%) twee keuzen:
ü Eigen spaargeld (rendement vaak beter dan op spaarrekening)
ü Lening (rente < besparing op energienota)

Financieel en wanneer
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Prio 1: Isoleren – isoleren – isoleren
• Kleine maatregelen & gedrag
• Schil: Spouw, vloer, glas, dak

Prio 2: Ventileren
• Zeer belangrijk, zeker voor oude woningen

Prio 3: (Hybride) warmtepomp
• <1945 eind oplossing hybride WP i.c.m. groen gas
• >45 all electric WP of hybride WP

Monumenten en beschermde dorpsgezicht
• Zonnepanelen
• Monumentenglas

Wat kun je nu doen?

• Energie besparen rendeert
• ~30% subsidie (ISDE)
• Beter rendement als spaarrekening (2-7 jaar 

terugverdientijd)
• Energiebespaarlening en Duurzaamheidslening

• Ondersteuning Wattnu
• Energiecoaching
• Warmtescans
• Energiedisplay
• Collectieve inkoopacties



Kierenjacht
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