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Voorstel

Energie in Woudenberg 2021 - 2022
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Voorstel Energie in
Woudenberg 2021

Aanleiding en lopende ontwikkelingenDe gemeente Woudenberg heeft de NMU gevraagd
om Stichting Duurzaam Woudenberg ( SDW ) en degemeente te ondersteunen om bewoners te active
ren hun woning te verduurzamen .

Een duurzame en toekomstbestendige woning :Waar moet je beginnen ? Dat vragen bewoners
zich af wanneer ze zich realiseren wat er allemaal
nodig is voor de overstap van gas naar duurzame
alternatieven . Het project Energie in Woudenberg ' heeft als doel om zoveel mogelijk mensen
stappen te laten zetten om hun huis klaar te ma
ken voor een aardgasvrije toekomst .

Het project Energie in Woudenberg is reeds een bestaand project en loopt sinds 2018. De NMU is ge
vraagd om in 2021 en 2022 het project uit te voeren .
Het project heeft als doel om zoveel mogelijk mensen stappen te laten zetten om hun huis klaar te ma
ken voor een aardgasvrije toekomst. Hiervoor wor
den activiteiten uitgevoerd om mensen te informeren
en diensten aan te bieden die Stichting DuurzaamWoudenberg ( SDW ) heeft ontwikkeld . De NMU werkt
in dit project dan ook nauw samen met SDW en or
ganiseert de evenementen samen met SDW .

Achtergrond
In 2050 moeten alle woningen en gebouwen van hetaardgas af zijn . De warmtetransitie - van aardgasnaar duurzame verwarming - is voor gemeenten en
bewoners een grote opgave. Gemeenten zijn druk
bezig om in de transitievisie warmte het tijdspad inzichtelijk te maken wanneer welke wijken van het
gas worden afgekoppeld . Voor sommige wijken zijn
pilotaanvragen ingediend om van het gas af te gaan .Andere wijken zijn zelf initiatieven aan het ontwikke
len om met bewoners aan de slag te gaan . Omdat dewarmtetransitie achter de voordeur van bewoners
komt is het van groot belang dat bewoners geacti
veerd worden om stappen te zetten . Participatie vanbewoners is een proces dat niet vanzelfsprekend is .
Het vraagt om een samenwerking en een vertrouwensrelatie tussen bewoners en de gemeente .

Stichting Duurzaam Woudenberg ( SDW ) zetzich sinds 2012 in om de burgers in Woudenberg bewust te maken op het gebied van duurzaamheid . Naast de energietransitie houdtSDW zich ook bezig met biodiversiteit, voedselen een circulariteit (repaircafé ). De stichtingheeft een eigen website http ://www.duurzaamwoudenberg.nl/.
Daarnaast is de gemeente bezig met ontwikkelingennaar een aardgasvrij Woudenberg in 2050 : de Tran
sitievisie Warmte wordt uitgewerkt en er wordt samengewerkt in de Regionale Energie Strategie . Ookhierover zal naar bewoners worden gecommuniceerd . Er zal tijdens het project daarom nauw contact
worden gehouden met de gemeente om koppelingente leggen met processen van de gemeente waar datopportuun is .
Dit voorstel beschrijft de activiteiten die de NMU zal
uitvoeren in 2021 en 2022 ten behoeve van het pro
ject Energie in Woudenberg.
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Activiteiten 2021

In dit hoofdstuk lichten we de activiteiten toe die wor
den uitgevoerd voor het project Energie in Wouden
berg . Het doel van het project is om zoveel mogelijkmensen stappen te laten zetten om hun huis klaar te
maken voor een aardgasvrije toekomst . De start van
deze 'bewonersreis ' begint ermee dat bewoners zich
bewust worden van de mogelijkheden , om vervol
gens via energieadviezen ( energiecoach , warmtescan en energiescan ) concrete duurzaamheidsmaat
regelen te nemen .

Via verschillende kanalen kunnen aanvullende infor
matie en diensten door bewoners aangevraagd worden :

Open vragenAanvragen bezoek energiecoaches enwarmtescan
Aanvragen energieadviesDuurzaam Bouwloket

De open vragen kunnen afhankelijk van de inhoud
rechtstreeks worden behandeld , of doorgestuurdworden naar de juiste persoon die een antwoord kan
geven . Aanvragen voor een bezoek van een energie
coach worden doorgestuurd naar SDW .

Dit pakken we aan door bewoners op verschillende
manieren te verleiden om de bewonersreis te begin
nen . We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij activi
teiten van SDW . We lichten deze onderwerpen hieronder toe .

De website van Energie in Woudenberg wordt doorons bijgehouden en beschikbare informatie wordt ac
tueel gehouden . Het resultaat is dat vragen van be
woners zijn beantwoord door inhoudelijk kennis te
delen , en bewoners op weg zijn geholpen naar energiecoaches, energiescan en het duurzaam bouwloket .

We zetten de volgende kanalen in :Website Energie in Woudenberg
Energievouchers en webshop t / m maart2021
Opleiding energiecoaches
Energiescan
Energiecafé in het cultuurhuisOnline evenement op duurzaamheidsdagVia doe -het -zelf zaak Hubo
Via duurzaam bouwloket
Samenwerking Rabobank en het woonplein

Aanvullend op deze activiteiten zal er ook eenRREW ' subsidie worden aangevraagd door de ge
meente Woudenberg . Deze activiteiten zullen in eenapart voorstel worden omschreven .

Energievouchers en energieboxen
Via de subsidieregelingen RRE ( Regeling ReductieEnergiegebruik ) zijn er vouchers beschikbaar voor
bewoners van Woudenberg in 2020 , en vragen we
energieboxen aan bij de RREW regeling voor bewo
ners van Woudenberg voor de periode daarna ( van 1
april 2021 tot 1 juli 2022 ). Deze vouchers en boxenmaken het interessant voor bewoners om kleine
energiebesparende maatregelen toe te passen ; een
eerste stap in de bewustwording en de klantreis naar
een energiezuinige woning.De vouchers /boxen worden op verschillende manie
ren aan bewoners onder de aandacht gebracht :

We geven vouchers /boxen aan de energiecoaches zodat de energiecoaches deze tijdens het huisbezoek aan bewoners kunnen
geven ;
We presenteren de vouchers /boxen tijdenshet energiecafé waar geïnteresseerden
langs kunnen komen en een voucher/ener
giebox mee kunnen nemen ;Via nieuwsberichten wordt aangekondigddat de voucher / box beschikbaar is . Wij zul
len het nieuwsbericht voorbereiden met

Website beheer Energie in WoudenbergDe website van Energie in Woudenberg geeft laag
drempelig toegang tot informatie en maatregelen
(https://energie-in-woudenberg.nl/ ) . Er is veel infor
matie te vinden over duurzaamheidsmaatregelen .

Regeling Reductie Energie Gebruik Woning ;https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer / rrew
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SDW . SDW verstuurt het nieuwsbericht aan
haar leden , en plaatst het in de lokale krant . De aanvragen voor deze energiescans komen binnen via de website , en zullen door NMU aan SDW

doorgestuurd worden . Bewoners worden hierop ge
attendeerd , onder meer via het energiecafé ( zie hier
onder ) .

De cashbackactie inclusief flyer met informatie over
de actie en informatiefolder over duurzaamheids
maatregelen staan reeds op de website :
https://energie-in-woudenberg.nl/cashback-actie/
Indien aanvullende RREW financiering beschikbaar
komt vanaf 1 april 2021 zullen de flyer en folder worden geactualiseerd . Ook zullen de vouchers /boxen
vanaf dan laagdrempelig aangeboden worden aande bewoners . We verkennen hiervoor meerdere mo
gelijkheden om te zorgen dat de bewoners het bedrag van de voucher niet hoeven voor te schieten ,
maar direct de energiebespaarmiddelen mee kan nemen of bestellen . Dat kan bijvoorbeeld via de energieboxen .

Energiecafé in het cultuurhuis
Afgelopen jaar hebben we de eerste energiecafés inWoudenberg georganiseerd . Helaas moesten de
energiecafés al snel digitaal vormgegeven worden
dankzij de beperkingen door coronamaatregelen . In2021 zullen we doorgaan met de maandelijkse ener
giecafés op de derde vrijdag van de maand . Afhan
kelijk van de situatie worden deze fysiek in het cultuurhuis georganiseerd , of digitaal vormgegeven .

De werkzaamheden voor de acties rondom de ener
gieboxen worden vanuit de RREW gefinancierd envallen buiten dit voorstel.

De energiecoaches zullen aanwezig zijn om advieste geven . Afhankelijk van thema's kunnen experts
gevraagd worden om aan te haken . Ook worden be
drijven uitgenodigd om hun diensten aan te bieden
voor isolatie , glas , zonnepanelen of financiële moge
lijkheden . Ook overwegen we samen met de Rabo
bank een wijkactie met warmtescans te doen gekop
peld aan een energiecafé , of een LED -campagne opte zetten waarbij het café als inruilplek kan fungeren .

EnergiecoachesEr worden energiecoaches opgeleid om digitaal
langs bewoners te gaan voor adviezen over verduurzaming van hun woning. De situatie door de corona
beperkingen maakt het lastig voor de energiecoa
ches om huisbezoeken te maken . Er is een training
beschikbaar om de energiecoaches op te leiden omvia de digitale weg een huisbezoek af te nemen .SDW kan met het team van 9 energiecoaches onge
veer 9 bezoeken per maand aanbieden . In een jaar
kunnen dan circa 100 woningen bezocht wordendoor een energiecoach . SDW zal dit coördineren . DeNMU zal hier geen aanvullende uren voor gebruiken .

We beogen per café ongeveer 35 belangstellenden
aan te trekken . Deze belangstellenden krijgen eenenergievoucher en hen wordt aangeboden om een
warmtescan , energieadvies van een energiecoach of
een energiescan van een energieadviseur te latenmaken van hun woning . Vanaf de nieuwe RREW periode zullen de bewoners geen voucher krijgen , maar
kunnen ze een LED lamp krijgen bij inruil van een
ouderwetse lamp . We verwachten dat de helft van de
belangstellenden een vervolgstap zal zetten door deenergievoucher te gebruiken en één van de dienstenvan SDW te benutten .

EnergiescanInwoners van Woudenberg kunnen korting krijgen op
een energiescan van hun huis , uitgevoerd door eendeskundig energieadviseur. Normaal kost een ener
gieadvies rond de € 200 , - , maar door afspraken met
een onafhankelijk adviseur en een bijdrage uit een
gemeentelijk ' Fonds Energieadvies ' , hoeft de bewo
ner slechts € 49,50 te betalen . Het gaat niet om eenofficieel EPA - advies , maar om een scan die inzicht
geeft in de mogelijkheden en de kosten en de batenvan duurzaamheidsmaatregelen . Hierdoor is een be
woner daarna in staat om duurzaamheidsmaatregelen in zijn / haar woning te nemen . De financiële afwik
keling wordt verzorgd door SDW .

We besteden circa 4 uur aan voorbereiding en 4 uur
voor de aanwezigheid per energie café . We gebrui
ken het cultuurhuis van Woudenberg als locatie , enreserveren daarvoor de benodigde locatiekosten .
Vanuit deze basisfinanciering is het mogelijk om 5
cafés te organiseren , de overige energiecafés hopenwe met de RREW -subsidie te kunnen opzetten .
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Evenement op Duurzaamheidsdag
Op 10 oktober is het duurzaamheidsdag . Indien mo
gelijk ( afhankelijk van de situatie rondom corona )
wordt op deze dag WAUW !denberg georganiseerdworden . We geven op deze dag zichtbaarheid aande duurzaamheids activiteiten in Woudenberg via een
fysiek evenement of digitaal evenement, georganiseerd door SDW en NMU .

De Rabobank is voornemens diverse bedrijven in
Woudenberg te benaderen voor het vormen van eenwoonplein . Dit kan een plek worden in het huidigeRabobank kantoor met een zogenaamde belevings
omgeving . Diverse duurzame installaties kunnen uit
gestald worden samen met informatie .

We beogen 50 deelnemers naar het evenement tetrekken . We verwachten dat 20 bewoners een ver
volgstap nemen in het verduurzamen van zijn of haar
woning . Een online evenement moet strak worden
georganiseerd om het soepel te laten verlopen .

Graag werken wij mee door onze contacten met be
drijven in Woudenberg te delen met de Rabobank en
inhoud te geven aan informatie vanuit Stichting Duur
zaam Woudenberg op het woonplein .
De Rabobank wordt de trekker van deze 'duurzame
bedrijven club '/woonplein . Door mee te werken enbetrokken te blijven hopen we op een groter bereikvoor de activiteiten van SDW en een breder aanbod
van informatie en diensten over verduurzaming in
Woudenberg. De NMU zet zich hier 2 uur per maandvoor in
Indien de plannen voor het woonplein stranden gebruiken wij deze uren om zelf aanbieders van duur
zame producten te betrekken bij onze activiteiten .

Om dit evenement te organiseren is er aanvullend
budget nodig dat mogelijk uit de RREW gelden wordt
gefinancierd .
Voucher actie Doe -het -zelf zaak
De HUBO in Woudenberg is een plek waar bewo
ners materialen kunnen halen om hun woning te verduurzamen . De HUBO geeft reeds korting op energiebesparende maatregelen . Ook wil de Hubo actief
verduurzaming stimuleren door een speciaal schap
voor energiebesparende maatregelen beschikbaar temaken . We zullen met Coert van Eckeveld van de
Hubo in gesprek over het voeren van actie via de
winkel en via hun actiekrant. De HUBO kan energiebesparende maatregelen laten zien aan belangstellenden . We verwachten ongeveer 30 belangstellenden aan te trekken . We verwachten dat ongeveer 15
bewoners een vervolgstap zal nemen richting verduurzaming van hun woning.

Resultaten
Aan het einde van het project zullen de volgende resultaten zijn behaald :Via de website is actuele informatie aan bewo

ners gegeven over het verduurzamen van hun
woning en over evenementen die zijn georganiseerd . Vragen van bewoners zijn beantwoord
door inhoudelijk kennis te delen , en bewonerszijn op weg geholpen naar energiecoaches , ener
gieadviezen en het duurzaam bouwloket.
Er zijn 5 energiecafés georganiseerd . We beogen
met elk energiecafé ongeveer 20 belangstellen
den te spreken . We verwachten dat 5 bewonerseen vervolgstap zullen nemen in het verduurza
men van hun woning door het inleveren van deenergievoucher en het afnemen van één van de
diensten van SDW .
De energiecoaches hebben 40 ( digitale ) huisbe
zoeken en /of warmtescans gedaan .

De kosten voor de actiemiddag wordt vanuit de
RREW regeling betaald , en wordt niet in dit voorstel
opgenomen . De Rabobank neemt de Hubo in de op
zet van hun woonplatform ook mee voor eventuele
gezamenlijke acties.
Duurzaam Bouwloket
De website van Energie in Woudenberg verwijstbezoekers naar het Duurzaam Bouwloket. Er wordt ver
der niet verwacht dat de NMU activiteiten zal uitvoe
ren met het Duurzaam Bouwloket . Er worden
daarom geen uren begroot voor de NMU .

We beogen in totaal 200 belangstellenden door de
(campagnes ) rondom de energiecafés aan te trekken . Hiervan verwachten we dat 80 bewoners een
volgende stap zetten in het verduurzamen van hun
woning door de energievoucher in te wisselen of
diensten van SDW af te nemen . Het exacte aantalSamenwerking Rabobank en bedrijven inWoudenberg
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uiteindelijke deelnemers is natuurlijk niet te voorspel
len , dit is afhankelijk van de keuze van bewonerszelf . We denken met deze activiteiten wel zoveel mo
gelijk de interesse van bewoners te trekken en ze testimuleren deze keuze te maken .
Door dit project zijn bewoners bewuster bezig met
het verduurzamen van hun woningen en wordt debasis gelegd om verdere stappen te zetten voor een
aardgas vrije toekomst .

Activiteiten 2022

In 2022 verwachten we de activiteiten voort te zetten
die we in 2021 hebben uitgevoerd :

Website Energie in WoudenbergOpleiding energiecoachesEnergiescan
Energiecafé in het cultuurhuis
Online evenement op duurzaamheidsdagDoe -het -zelf zaak Hubo
Samenwerking Rabobank en woonplein

In overleg met de gemeente en SDW zullen eind
2021 de uitgevoerde activiteiten worden geëvalueerd . Op basis van de evaluatie zullen we de activi
teiten voor 2022 aanscherpen en verder vormgeven .
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Organisatie
Het verbinden van partijen die op specifieke vragen ondersteuning geven aan bewoners en gemeenten
Het stimuleren van duurzaamheid en participatie
( inclusief lokaal eigendom )De projectleiding wordt uitgevoerd door NMU . De

NMU is een onafhankelijke partij die de energietransitie aanjaagt met oog voor duurzaamheid en natuur ,
en voor participatie en lokaal eigendom . De NMU
heeft kennis en ervaring op het gebied van de ener
gietransitie en verduurzaming van woningen en wij
ken . We zullen deze kennis gebruiken om StichtingDuurzaam Woudenberg ( SDW ) te ondersteunen inde transitie richting aardgasvrij.

Rolverdeling Stichting Duurzaam Woudenberg , gemeente Woudenberg en NMU
De gemeente heeft de regie over de energietransitieen faciliteert lokale initiatieven om bewoners mee te
krijgen in de transitie . De transitie kan niet plaatsvin
den zonder de actieve bijdrage van bewoners .Daarom is de inzet van Stichting Duurzaam Wouden
berg en van gemeente Woudenberg van groot belang om de energietransitie te versnellen . De NMU
zal de belangen van beide partijen behartigen dooreen gezamenlijke aanpak voor een duurzaam Wou
denberg uit te voeren .

De NMU zet zich in voor een warmtevoorziening die' drievoudig duurzaam ' is :
1. Energiebesparing en opwekking van duurzamewarmte volgens een strakke routekaart om tijdig

het doel van een klimaatneutrale regio ( en wereld ) te bereiken .
2. Zorgvuldige inpassing in natuur , landschap en

leefomgeving .
3. Participatie : betrokkenheid van omwonenden enandere stakeholders in de planvorming ; eerlijke

verdeling van lusten en lasten ; een gelijkwaar
dige samenwerking met de lokale omgeving enstreven naar ( minimaal ) 50% lokaal eigendomen zeggenschap.Vandaar dat de NMU zeer gemotiveerd is om dit project uit te voeren .

De invloed van het Coronavirus
Op het moment van schrijven zijn de maatregelen te
gen verspreiding van het coronavirus versoepeld .
Het is echter niet te voorspellen hoe de situatie in het
najaar zal zijn . Als er strengere eisen tegen de ver
spreiding van het virus worden genomen is een andere aanpak nodig. De energiecafés zullen dan on
line plaatsvinden . Om het bereik te vergroten kunnen
digitale campagnes gevoerd worden om zichtbaar
heid te geven aan evenementen en de diensten zo
als de cashbackactie . Via online enquête kan inzicht
verkregen worden in de behoeften van bewoners . Dit
zal worden afgestemd met de gemeente en met deStichting Duurzaam Woudenberg.

Basisondersteuning door NMUDe NMU richt zich op een langdurige ondersteuningom initiatieven vanaf een eerste verkenning tot de
uitvoering van een wijkplan te helpen op de weg naaraardgasvrij. De NMU heeft hiervoor een breed aanbod van diensten beschikbaar :

Serviceloket via U - Thuis voor vragen over deenergie- en warmtetransitie en collectieve initiatieven
Ondersteunen van bewoners om collectieve ini
tiatieven op te zetten richting aardgasvrij
Trainingen van energie ambassadeurs en andere
vrijwilligers van energie -initiatieven .
Energiecoöperaties helpen opzetten zodat energieprojecten in lokaal eigendom gerealiseerdkunnen worden
Als onafhankelijke partij optreden bij informatiesessies en in gesprek met de gemeente .

FactureringDe opgegeven prijs is een maximumbedrag en is exclusief BTW .
In november 2021 zal 15.000 euro excl . BTW gefac
tureerd worden . In november 2022 zal de resterende
15.000 euro excl. BTW gefactureerd worden .
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Onderstaand de begroting van de activiteiten die in
2021 worden uitgevoerd . De activiteiten in 2022 zul
len vergelijkbaar zijn , maar eind 2021 worden aange
scherpt met een bijbehorende begroting in overleg
met SDW en de gemeente Woudenberg.

Activiteiten 2021 Kosten uren Kosten materiaal(Excl. BTW ) ( Excl . BTW )
Kosten totaal( Excl. BTW )

€ 3.300
63.00€ 3.000€ O

€ 300

€ 1.000€ 1.000
€ 6.500€ 5.000

€ 1.000 € 500

Website Energie in WoudenbergWebsite beheer ( 3 uur per maand )
Inhoudelijke reacties & verwijzingen
Energievouchers en -boxen (niet in deze offertemeegenomen )

Training Energiecoaches (geen uren begroot)
Energiescan

Verwerken aanvragen ( in totaal 11 uur )
Energiecafé in het cultuurhuis

Organiseren 5 energiecafés ( t/ m mei 2021 , 8 uur
per energiecafé )
Koppelen met LED -lampen- of wijkactie ( 11 uur totaal)
Materialen en catering

Evenement op duurzaamheidsdag (niet in deze offerte mee
genomen )Organisatie en uitvoering (50 uur )Materiaal en locatiekosten
Duurzaam bouwloket ( geen uren begroot)
Samenwerking bedrijven en Rabobank
Overleg en afstemming met werkgroep SDW (maandelijks )
Overleg en afstemming met gemeente
Totaal 2021 ( excl. BTW )
Begroting 2022 ( excl. BTW )
Totaal over 2021 en 2022 (Excl. BTW )

€ 2.200 € 2.200
€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000
€ 1.000

€ 15.000€ 15.000
€ 14.200 € 8,00

€ 30.000
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Tijdlijn
januari 2021
Start planning en organisatiefebruari -mei 2021
Voortzetten energiecafés , opleiding
energiecoaches digitale huisbezoeken ,
starten digitale huisbezoeken , voortzet
ten warmtescans , opzetten wijkactie enwoonplein ism Rabobank
mei -oktober 2021
Voortzetten ( digitale ) huisbezoeken , woon
plein ( ism Rabobank ) en energiecafés.Rondom een energiecafé organiseren we
een actie - bijvoorbeeld met LEDlampen .Indien nodig werven we nieuwe energiecoaches
oktober 2021
Duurzaamheidsdag
december 2021 : evaluatie en vervolgjanuari-december 2022
Voortzetten activiteiten zoals
huisbezoeken energiecoaches ,
energiecafés en samenwerkingwoonplein Rabobank . Eventueel
opzetten nieuwe activiteiten en actiesvoor inwoners .
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november

december

Planning 2021

De geschatte planning van de activiteiten is weergegeven in de naaste tabel. De activiteiten met donkere
kleuren ( blauw , lichtblauw en oranje ) worden uitge
voerd met het budget van het voorliggende voorstel.De lichte / transparante kleuren worden via andere
budgetten gefinancierd .

augustus

september
oktober

juli

juni

mel

april
maart
februari

januari

Woudenberg
2021

Training
digitaal

huisbezoek

(
Digitale)

huisbezoeken

Kleine

wijkactiein
februari,
LED
actie
april

Verspreiding&
advies
voor

huurders

Warmtescans Actiemiddagen

Samenwerking

bedrijvenen

Rabobank

Energiecoaches Energiecafés Collectieve

inkoopactie

HUBO
actie Energieboxen

Duurzaamheidsdag

WijkactiePlanning

Energie
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Natuur en Milieufederatie Utrechtwww.nmu.nl
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