opgewekt

Januari

Februari

2000ste SlimmeBuur

Publicatie Lokale Energie
Monitor

De tweeduizendste “SlimmeBuur” heeft zicht aangemeld op ons platform
SlimmeBuur.nl. Op deze website helpen buren elkaar met advies over
bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen. Er zijn veel mensen die eigenlijk
wel isolatie of zonnepanelen willen, maar nog veel vragen hebben voordat
ze zo’n energiebesparende maatregel uit laten voeren. De grootste
drempel ligt voor veel mensen bij het aanvragen van de offerte. Met
SlimmeBuur.nl willen we die drempel wegnemen. Eind 2021 staan er 2700
buren op de kaart.

Nederland telt in totaal 623 energiecoöperaties, met een totaal geschat
aantal leden en/of deelnemers aan projecten van ongeveer 97.000. Het
coöperatief opgesteld vermogen zon steeg met 41%, wind met 19%, goed
voor het elektriciteitsverbruik van zo’n 300.000 huishoudens. Hoewel de
groei van het aantal energiecoöperaties wat afvlakt, neemt de impact van
hun zon- en windprojecten toe. Het aantal initiatieven van bewoners die
serieuze stappen nemen om met hun buurt over te stappen van aardgas
op duurzame warmte steeg met 43% naar een totaal van 77.
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Maart

Bewoners samen met
gemeente naar aardgasvrij
In ‘Bewonersinitiatief in de warmtetransitie’ deelt de Participatiecoalitie
20 lessen uit de praktijk van bewonersinitiatieven. Het rapport geeft een
doorkijk naar welke ervaringen bewonersinitiatieven al hebben opgedaan
bij het samenwerken met hun gemeente en de andere bewoners in hun
wijk. Ook gaat het in op welke beleid er lokaal en nationaal nodig is om
bewonersinitiatieven goed tot hun recht te laten komen.
De Participatiecoalitie bestaat uit HIER, Buurkracht, de Natuur- en
Milieufederaties, EnergieSamen en LSA Bewoners.
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HIER helpt bij toepassing nieuwe
Subsidieregeling Coöperatieve
Energieopwekking
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is opengesteld.
De vervanger van de ‘postcoderoosregeling’ moet leiden tot minder
administratieve lasten en meer duurzame energieprojecten. Goed
nieuws voor de energiecoöperaties! HIER ontwikkelde een kennisdossier
online, webinars (samen met RVO), voorbeelddocumenten om
coöperaties en VVE’s te helpen bij het gebruik van de regeling.

April

Mei

80 gemeenten aan de slag met
bewoners met klimaatabonnement

Raadsleden ondersteund in
bewonersparticipatie

Het HIER klimaatabonnement bedient 80 gemeenten. Het abonnement
geeft een gemeente concrete handvatten om bewoners te betrekken bij
de energietransitie in het algemeen en aardgasvrij wonen in het bijzonder.
De toolkit met kant en klare middelen voor bewonerscommunicatie is
uitgebreid en er zijn diverse webinars georganiseerd met telkens tientallen
deelnemers waarin kennis en ervaringen op actuele thema’s worden
uitgewisseld.

HIER stuurde vanuit de Participatiecoalitie ‘Spiekkaarten’ aan lokale
volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen.
De ‘Spiekkaarten’ helpen om te kijken of bewoners volwaardig meedoen
in de Regionale Energiestrategieën. Dat is belangrijk, want waar burgers
een actieve rol spelen in energieprojecten levert dat veel op voor de
gemeenschap, zowel financieel als maatschappelijk.
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Juni

Juli

Met de Groene Stroom checker
zie je welk product écht groen is
en welke niet

Financiering
warmtetransitie in de wijk

HIER controleert elk jaar alle stroomproducten die in Nederland als groene
stroom worden verkocht. Dit jaar bleek dat er in Nederland nog altijd 41
van de 103 producten niet echt groen zijn en dus “sjoemelstroom”. Deze
groene stroom wordt op papier ‘geïmporteerd’ uit het buitenland, maar
draagt niet bij aan de uitbreiding van duurzame energieopwekking. In de
Groene stroom checker is te zien welk product echt groen is en welke niet.

HIER publiceert het rapport “Financiering van de warmtetransitie in
de wijk”. De brochure geeft antwoord op de vraag wat er nodig is voor
woningeigenaren en lokale warmte- initiatieven om over te gaan naar
collectieve duurzame warmte. Het bevat daarnaast een mooi inkijkje
naar de staat van de transitie in 2040 volgens HIER!
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Augustus

Betere samenwerking tussen
gemeenten, projectontwikkelaars
en energiecoöperaties

CO2-Prestatieladder naar
Europa

In samenwerking met de Participatiecoalitie, de NVDE, VNG en
het Nationaal Programma RES publiceert HIER het essay “Naar
(betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars
en energiecoöperaties”. Hierin komt naar voren dat een belangrijke
succesfactor is om tijd en rust te nemen elkaar goed te leren kennen en
onderling vertrouwen op te bouwen. Een goede samenwerking tussen
deze partijen is essentieel om de 50% lokaal eigendom doelstelling uit het
Klimaatakkoord te halen.

SKAO start met financiering van de IKEA Foundation een onderzoek
naar de uitrol van de CO2-Prestatieladder in Europa. Daarmee zal
de impact van het aanbesteding en aanbestedingsinstrument en CO2managementsysteem mogelijk een enorme opschaling krijgen.
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September

SlimmeBuur in Lodewijks Groene
Geluk op RTL4

Onderzoek: meer draagvlak voor
aardgasvrij wonen

In het programma Lodewijks Groene Geluk op RTL4 is in zeven
afleveringen aandacht besteed aan SlimmeBuur.nl. Lodewijk en Helga
gingen op bezoek bij “SlimmeBuren” die zich op het platform hebben
aangemeld en met hun eigen ervaring andere mensen verder willen
helpen met het verduurzamen van hun huis.

Er is weer een positieve trend zichtbaar in het draagvlak voor aardgasvrij
wonen. Sinds 2018 was er een daling te zien, maar die lijkt nu voorbij.
Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van HIER. Dit jaar uitgevoerd
door Motivaction onder 1.024 respondenten. Bijna de helft van de
ondervraagden wil nog steeds actief betrokken worden om hun wijk
aardgasvrij te maken. Vergeleken met vorig jaar vertrouwen meer
mensen op de expertise van andere partijen, zoals de gemeente.
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Oktober

Buurtspel start aardgasvrij
wonen in 12e buurt: Baexem

Evenement Klimaatneutraal
inkopen

Het buurtspel “HIER begint het” wordt in de 12e buurt gespeeld. Alle
bewoners uit deze buurt, in Baexem (LI), leren in negen stappen wat
het voor hen betekent om aardgasvrij te wonen en hoe ze daar zelf
mee kunnen starten. Als laatste stap organiseren zij een buurtborrel,
waarvoor zij ook de beleidsmedewerker duurzaamheid van hun gemeente
uitnodigen.

Bij het evenement ‘Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen’,
georganiseerd door SKAO i.s.m. Rijkswaterstaat en PIANOo, waren 400
deelnemers online aanwezig. Zij deden in verschillende sessies kennis op
over klimaatneutraal inkopen.
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November

Ruim 100.000 mensen op HIER.nu
voor energiebesparingstips
De gasprijzen rijzen de pan uit en meer mensen dan ooit in één maand
kwamen naar HIER.nu voor tips en adviezen om energie te besparen.
Gemiddeld komen er 50.000 bezoekers per maand op HIER.nu.
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Climate Comedy Night
Voor de vijfde keer en met 800 mensen in de zaal heeft HIER met de
Climate Comedy Night weer de jaarlijkse luchtigheid in een complex
probleem gebracht. Om daarna weer met goede moed en volle kracht te
werken aan de oplossing!

December

Alle ministeries gaan
CO2-Prestatieladder gebruiken
Voor drie ministeries (IenW, EZK, LNV) is dat al een feit, maar ook de
overige negen gaan aan de slag om een certificaat op de Ladder te
behalen. Het moet de ministeries helpen om de rijksbrede doelstelling te
behalen: een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030.
2021 was een topjaar voor de CO2-Prestatieladder, met een toename van
maar liefst 154 nieuwe certificaten. Het totaal komt daarmee uit op 1202.
Dit betekent dat er ruim 4000 organisaties gecertificeerd zijn op de
CO2-Prestatieladder.
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Meer dan 100 samenwerkingen
bewonersinitiatieven en
gemeenten
De Participatiecoalitie begeleidde meer dan 100 bewonersinitiatieven
om succesvol samenwerkingsafspraken te maken met hun gemeente
over het aardgasvrij maken van hun buurt, wijk of dorp. Een
belangrijke mijlpaal, want bewonersinitiatieven blijken vaak goed in
staat te zijn om andere bewoners te betrekken bij hun projecten. De
samenwerkingsafspraken zijn begeleid door de Participatiecoalitie.

