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Context

2

Landelijke klimaattafels 
– >49% CO2 reductie in 2030

– Van het gas af 

Gebouwde omgeving
– 73% gebouwde omgeving

– 50% energiebesparing

– 50% lokale eigendom opwekking

Regio's en gemeenten maken plannen 

Energiecoöperaties krijgen een belangrijke rol 
in de uitvoering

Gemeente Gooise Meren: Samen Sneller 
Duurzaam 

Impact en daadkracht moet omhoog 

WattNu verbreedt en versterkt haar rol en 
ambitie

2016

73%

Landbouw
Industrie

Mobiliteit

Gebouwde 
omgeving

50% energie besparen

25% lokaal duurzaam opwekken

25% centraal duurzaam opwekken

Scope
WattNu

100%

2050



WattNu 2.0: Wat verandert

Bussum

Collectieve zonnedaken

Projectmatig

Vrijwilligers organisatie

Gemeente op afstand
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Gooise Meren

Energiebewustzijn

Energiebesparing

Energieopwekking

Bewonerscollectief en initiatief

Professionele maatschappelijke organisatie

Gemeente als partner (convenant)

Verbonden met Samen Sneller Duurzaam



WattNu 2.0: Wat blijft

Coöperatie zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen

Voor, door en met bewoners, ondernemers, organisaties en overheid

Groep van enthousiaste en betrokken mensen

Passie om bij te dragen aan duurzame woonomgeving

Blijven postcoderoosprojecten doen
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Keverdijk

Samenwerking

Oostereng

Buurtplatforms

Parkwijk
Spiegel

- \

RemCom
Muiderberg

Muiden
- Veiligheid
- Leefbaarheid
- Oranje vereniging 
- ….
- …. 
- Energietransitie

WattNu
- Team energie coaching
- Team wijkopbouw
- Team opwekking
- Team communicatie/PR en onderwijs
- Team backoffice (admin, Econobis, etc)
- Team wijkaanpak
- …

Gemeente Gooise 
Meren

Energie Verbonden
In ‘t Gooi

Samen Sneller Duurzaam

Ondersteuning-
cooperaties Hoom, 
Energie Samen, etc5

Energietransitie van de gebouwde omgeving



Convenant gemeente - WattNu
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• Langere termijn partnerschap

• Wederzijds commitment voor gezamenlijke opgave

• WattNu: substantieel meetbare impact op duurzaamheid

• Gemeente: actieve politieke, ambtelijke en financiële ondersteuning



Buurtplatforms
In buurtplatforms werken gemeente en inwoners samen aan een veilige, schone en 
prettige woonomgeving

Energietransitie is een thema waar een aantal buurtplatforms al mee aan de slag is 
gegaan of plannen daartoe hebben, waartoe we ook anderen moeten verleiden

Energietransitie is een concreet en actueel thema om ook bewonersparticipatie omhoog 
te krijgen

Bij bewoners in wijken en buurten zit veel kennis, ideeën, talent en energie om bij te 
dragen aan de energietransitie

WattNu sluit aan op bestaande structuren en gaat in verbinding met de buurtplatforms 
wijkgericht de bewoners mobiliseren en de energietransitie faciliteren

WattNu staat aan de kant van de bewoners!
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Basisstructuur per wijk

Basisstructuur per wijk opzetten voor energiebesparing en bewustzijn
– Enquête onder wijkbewoners

– Team energiecoaches per wijk 

– Organiseren informatieavond met buurtplatform en gemeente

– Wijkcoördinatoren 

– Voorbeeldhuizen per wijk

– Informatiepunten 

– Straatgesprekken

– Onderwijs

– Faciliteren collectieve inkoop

Collectieve zonnedaken vinden en realiseren
– Realisatie van project VitusZon – 422 panelen

– Onderzoeken en uitvoeren project Roei vereninging Naarden

– Screenen gemeentelijke panden – 2000 panelen

– Screenen particulieren panden

– Opstarten 2 nieuwe projecten

– Werven participanten
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Vervolgstappen

• Coördinator / trekker per wijk

• Team bouwen per wijk

• Talent en enthousiastelingen verzamelen

• Datum voor informatiebijeenkomst
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