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1.

Inleiding / Algemeen

2019 was het jaar waarin in Soest het Duurzaamheidsplan 2016-2020 werd opgeschaald naar
een (gemeentelijk) ‘Programma Energietransitie 2020-2025’. Inmiddels (februari 2020) is dat
plan (net als het duurzaamheidsplan destijds) met algemene stemmen aangenomen in de
gemeenteraad. Het was dus ook het jaar:
 waarin Energie Actief Soest de balans kan opmaken van de afspraken, die we in het
duurzaamheidsplan met de gemeente hadden gemaakt
 waarin we in gesprek met de gemeente nieuwe afspraken maakten over
samenwerking in de komende periode van vier jaar (2020-2025)
In dit jaarverslag gaan we in op de behaalde resultaten in 2019 en in een bijlage geven we
ook de ‘eindstand’ van de projectbladen, die de basis vormden van de samenwerking met de
gemeente tot 2020. Ook gaan we kort in op de nieuwe afspraken die we met de gemeente
maakten voor de komende vijf jaar.

2.

Organisatie en andere partijen

Energie Actief Soest (EAS)
EAS groeide in 2019 van 20 naar 27 vrijwilligers. EAS werd ook in 2019 professioneel
ondersteund door Gerrit Vledder, die ook als vrijwilliger zijn bijdrage levert. Alle geldstromen
verliepen via Stichting Soest Duurzaam. Menno Westveld en Rob Swart zaten namens EAS in
het bestuur van die stichting. Aan het eind van 2019 werd besloten om Stichting Soest
Duurzaam op te heffen en ‘over te zetten’ naar een Stichting Energie Actief Soest. Voor die
overgang worden nu (februari 2020) de laatste formaliteiten geregeld.
De stuurgroep van EAS bestond in 2019 uit Menno Westveld, Jan Assink, Rob Swart, Ivo
Hilderink en Gerrit Vledder. De stuurgroep zorgt voor de lopende zaken, coördineert de
werkgroepen en mobiliseert leden voor concrete acties. De Stuurgroep heeft in 2019 11
maal vergaderd. Er waren in 2019 twee ledenbijeenkomsten: een evaluatiebijeenkomst in
maart en een ‘Heidag’ op zaterdag 12 oktober.
EAS werd in 2019 net als in de voorgaande jaren financieel ondersteund door de gemeente
Soest (via Stichting Soest Duurzaam). EAS beheerde in 2019 ook het Energieloket voor de
gemeente Soest.
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Energieloket Soest
Het beheer van het Energieloket van Soest was in 2019 voor het laatst in handen van EAS. De
gemeente Soest maakte in samenspraak met EAS en Bedrijven Platform Duurzaamheid en de
beheerder van het energieloket afspraken voor het professionaliseren van het Energieloket
vanaf 2020. Daarvoor werd gekozen voor onderbrenging bij Duurzaam Bouwloket. De
overdracht werd geregeld in de laatste maanden van 2019 en vanaf 1 januari 2020 is het
nieuwe loket actief. Over 2019 is een eigen jaarverslag beschikbaar van het Energieloket.

Gemeente Soest
De gemeente is natuurlijk op lokaal niveau erg bepalend voor de ontwikkeling van beleid en
realisatie van klimaat- en milieu doelstellingen vanuit het bestuurlijk niveau.
EAS mag zich verheugen in een goede en enthousiasmerende samenwerking, zowel op
bestuurlijk als op ambtelijk niveau. De gemeente Soest besloot in 2019 om de afspraken in
het Duurzaamheidsplan 2016-2020 op te schalen naar een ‘Programma Energietransitie
2020-2025’ en betrok EAS (en andere partijen) nadrukkelijk bij deze plannen. Het leidde
ertoe, dat EAS een werkplan opstelde voor de komende jaren 2020-2025, waarvan een
geïntensiveerde wijkaanpak het hart vormt. Verder omvat het plan de volgende onderdelen:
 het zorgen voor ‘reuring’ om woningeigenaren in beweging te krijgen.
 Samenwerking met maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven in Soest
 Beheren van de lokale ondersteuning (energiescans, warmtescans, energiecoaches)
 Uitvoeren van warmtescans
 Ondersteunen van op te leiden energiecoaches
Deze plannen zijn in de heibijeenkomst van 12 oktober 2019 vastgesteld en te vinden op de
website van EAS.
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3.

Overzicht resultaten 2019

EAS telde eind 2019 27 leden. Dat waren in het begin van het jaar 20. Eind 2019 was er
daarnaast een lijst van 13 mensen, die hadden aangegeven belangstelling te hebben om lid
te worden van EAS. Deze worden begin 2020 uitgenodigd voor een bijeenkomst waar EAS
zichzelf presenteert. Hieronder hebben we de behaalde resultaten in 2019 op een rij gezet.
Activiteiten EAS

Programma 2019

Wijkenactie

In 2019 is in Soesterberg bij 587 woningen de wijkactie
gevoerd. 470 woningen werden bezocht, 330 eigenaren
aanwezig (70%). 69 x werd een formulier ingeleverd, 25 x
een zelfscan. Dat is een percentage van 28,5% t.o.v. de
aanwezigen.
EAS organiseerde in 2019 drie informatieavonden. Op 22
januari een informatieavond over de warmtepomp en op 7
en 19 november over isoleren. In totaal kwamen op deze
informatieavonden ruim 100 mensen af.
In het jaar 2018/2019 zijn 45 warmtescans uitgevoerd.
Er zijn in 2019 4 Nieuwsbrieven uitgebracht, die naar ruim
580 abonnees gaan.

Informatieavonden

Warmtescans
Nieuwsbrieven
samenwerkingsactiviteiten
Samenwerking rond financiële
instrumenten met ‘Mijn Essy’ en
Adviescommissie Milieu en Ruimte.

Samenwerking met ‘De Groene Kerk’

Samenwerking met Artishock en ‘De
Groene Kerk’

Samenwerking met IDEA

 EAS heeft samengewerkt met ‘Mijn Essy’ aan een
financiële tool. Er is een informatiebijeenkomst geweest
in Soestdijk/’t Hart.
 EAS heeft samen met Commissie Milieu & Ruimte een
informatiebijeenkomst verzorgd voor financiële
instellingen. In vervolg daarop zijn gesprekken geweest
met De Hypotheker en makelaar De Boer.
In 2019 werd samengewerkt met ‘De Groene Kerk’ rondom
een extra informatieavond op 14 maart 2019 waar 25
belangstellenden op afkwamen.
Op 9 oktober werd samen met de filmgroep van Artishock
en in samenwerking met ‘De Groene Kerk’ de klimaatfilm
‘Before the Flood’ van Leonardo diCaprio vertoond voor
ruim 30 bezoekers.
 In november 2019 waren op vier vrijdagmiddagen leden
van EAS aanwezig in de bibliotheken van Soesterberg
(2x) en Soest (2x). Dat was een samenwerking rond het
thema ‘duurzaamheid’ van de actie ‘Nederland Leest’
van de bibliotheken. Er werden inhoudelijke gesprekken
gevoerd met zo’n 20 bezoekers van de bibliotheek.
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Samenwerking met Stichting
Balans/Kinderboerderij De Veenweide

Samenwerking met Portaal en gemeente
Soest aan verduurzamingsaanpak in ‘t
Hart

Plannen 2020-2025
Energieloket 2.0
Warmteplannen gemeente
Regionale samenwerking
Markten/bijeenkomsten
Leden van EAS stonden op diverse
markten en waren aanwezig bij
bijeenkomsten.

 In november 2019 werden de informatieavonden
georganiseerd in samenwerking met de bibliotheken in
de ruimtes van IDEA in Soesterberg en Soest.
Het Science Lab werd opnieuw uitgevoerd met
Balans/Kinderboerderij De Veenweide. EAS is betrokken bij
de begeleiding van scholen en bij het maken en onderhoud
van de proefjes. In 2019 is voor het eerst de mogelijkheid
geboden ook in april (2020) deel te nemen. In totaal doen in
die periode (november en april) 10 scholen mee.
EAS ontwikkelde samen met Portaal en de gemeente Soest
een duurzaamheidsproject in de wijk ’t Hart en is betrokken
bij de uitvoering. Dit is onderdeel van een bredere pilot in
die wijk van gemeente Soest, provincie Utrecht, Waterschap
Vallei en Eem en Portaal.
EAS heeft intern en met de gemeente diverse gesprekken
gevoerd over een samenwerkingsproject 2020-2025.
EAS was samen met het BPD nauw betrokken bij het
ontwikkelen van een Energieloket 2.0.
EAS was en is met een aantal leden betrokken bij de
warmteplannen van de gemeente Soest.
Leden van EAS hebben deelgenomen aan regionale
overleggen over de RES.
 EAS was vertegenwoordigd op de (verregende) ‘Groei en
Bloei markt’ van 8 juni 2019 op ‘De Paltz’
 EAS was aanwezig op De DGB markt van 29 september
2019
 EAS was aanwezig bij een avond van PvdA en GroenLinks
op 5 november 2019 (ruim 20 aanwezigen)
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Bijlage 1: Eindstand uitvoering projectbladen ‘Duurzaamheidsplan 2016-2020’
nulmeting
1-1-2016
Energie Actief Soest
Met 10 Soester organisaties wordt minimaal één op
energiebesparing gerichte activiteit georganiseerd.

Er worden minimaal 50 warmtescans uitgevoerd bij
inwoners van Soest. Monitoring in projectrapportage
jaarplannen.
Er worden minimaal 3 Nieuwsbrieven per jaar
verspreid onder het bestand van 500 geïnteresseerden.
Samen met Stichting Balans wordt Science Lab jaarlijks
onderhouden en (mede) begeleid. Door vrijwilligers van
EAS worden jaarlijks minimaal 5 basisscholen begeleid
bij de uitvoering van Science Lab.
Samen met Stichting Balans wordt jaarlijks een
ouderavond georganiseerd, gericht op in ieder geval de
400 leerlingen die meedoen met de EAS variant van
Science lab. Op die manier worden minimaal 100
gezinnen (bereik 25%) bereikt.
In 4 wijken van de 8 van Soest worden
woningeigenaren en huurders intensief benaderd met
een informatieavond (alle bewoners) en een enquête
onder woningeigenaren.
Met de Soester Doe-het-zelf zaken wordt jaarlijks actie
gevoerd in het najaar met een kortingsactie op
energiebesparende producten.

Niet
meetbaar
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einddoel
31-12-19

Stand per Resultaat
31-12-2019

0

10

9

0

50

71

0

15

15

0

25

25

0

100

100

0
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Realisatie in 2016/2017/2018/2019

-1 gerealiseerd: Balans (science lab), Artishock,
IVN, Eetbaar Soest, De Ondernemersladder,
Het Derde Erf, werkgroep De Groene Kerk,
IDEA (bibliotheken), Bedrijvenalliantie
Energiezuinig Soest, Portaal
+21 Er zijn in 2018 en 2019 in totaal 71
warmtescans uitgevoerd.
- Er zijn 4 Nieuwsbrieven uitgebracht in 2019,
bestand gegroeid naar 580.
- Er staan voor het jaar 2019-2020 8 scholen
gemeld. In 2019 hebben 6 scholen
meegedaan, de andere 2 staan gepland voor
april 2020.
- Op 14 december 2016 was slechts één
geïnteresseerde aanwezig. In 2017 is geen
ouderavond georganiseerd. In 2018 stonden
we op de burenmarkt, waar enkele tientallen
mensen aanwezig waren.
-1 In 2016/2017 leverde een actie in Klaarwater
gegevens van 109 inwoners op. In 2018 de
wijk Soestdijk-’t Hart gegevens van 228
woningen. In 2019 kregen we de gegevens
van 94 bewoners van Soesterberg Oost.
Speciale actie rondom slimme meters: drie
uitdeeldagen display en 18.000 flyers
verspreid via monteurs Stedin.

Bijlage 2: Eindresultaat Energieloket gedurende het ‘Duurzaamheidsplan 2016-2020’
Energie Actief Soest had ook doelstellingen geformuleerd als beheerder van het Energieloket. Hieronder de eindstand,
nulmeting einddoel
1-1-2016
31-12-19
Energieloket
websitebezoek energieloket-soest.nl
(unieke bezoekers/bezoeken, afgerond)

0

Stand per
31-12-2019

Resultaat

onderbouwing

17.700
70.900

250 mensen hebben via het energieloket om meer
informatie gevraagd (contactformulier, checklist,
energieadvies);
100 woningeigenaren hebben via Energieloket Soest
hun huis energiezuiniger gemaakt;

0

250

891

+641 Doelstellingen 2020 al in 2017 behaald. In
2019 kregen 244 mensen een reactie.

0

100

315

+215 Resultaten op basis van een
resultatenonderzoek in februari 2020

25 Soester bedrijven presenteren hun diensten en
producten op Energieloket.

0

25

13

0

150

159

0

75

82

0

50%

50%

0

50%

50%

Energieadviezen
150 woningeigenaren hebben een energiescan van hun
huis laten maken. Monitoring via energieloket.
In 75 woningen zijn op basis van het energieadvies
maatregelen genomen. Monitoring via energieloket.

‘Bonus’ t.b.v. Duurzaamheidsplan 2016-2020
50% van de huurders is op de hoogte hoe zij zelf
gemakkelijk energie kunnen besparen (in %)
50% van de particuliere kopers is op de hoogte van de
mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te
nemen (in %).
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-12 Alleen bedrijven van de Bedrijvenalliantie
Energiezuinig Soest hebben zich gemeld.
+9 In 2019 66 nieuwe energieadviezen.
+7 Cijfers per 31 december 2019, op basis van
142 van de 160 adviezen. Bij aanvragen vanaf
oktober 2019 is nog geen onderzoek gedaan.

0 Inschatting van resultaat samenwerking met
Stedin. Het uitdelen van de bespaarchecklist
door monteurs is gedeeltelijk gelukt.
0 Inschatting van resultaat samenwerking met
Stedin. Het uitdelen van de bespaarchecklist
en flyer energieloket is gedeeltelijk gelukt.

