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1. Vooraf 
In het najaar van 2014 legde Energie Actief Soest aan de gemeente Soest het idee voor om 
onder inwoners van Soest een campagne te starten, gericht op energie besparing in de 
bestaande bouw. De gemeente Soest is ambitieus als het gaat om het realiseren van CO2 
uitstoot. Energie besparen in de bestaande woningvoorraad is daarin een belangrijke stap, blijkt 
uit ongeveer alle onderzoek.  
 
Energie Actief Soest was na een zeer succesvolle campagne “Zonaanbidders” toe aan een 
nieuwe stap. In de volgende gesprekken werd duidelijk dat er draagvlak was  voor de ambities 
van Energie Actief Soest. De gemeente Soest nodigde ons uit een projectvoorstel te schrijven. 
In dat projectvoorstel presenteerden we niet alleen onze plannen, maar plaatsten we die ook 
uitvoerig in een bredere context. 
 
Nu, een jaar later, is er veel gebeurd. In een bijlage hebben we de resultaten kort op een rij 
gezet. Maar de gemeente is goed op de hoogte, want er is (ook) in deze campagne zeer goed 
samengewerkt. Er staat ook nog veel te gebeuren. Niet omdat de doelstellingen voor 2015 niet 
zijn gehaald. Integendeel. Die zijn ruimschoots gehaald. In de loop van 2015 is steeds duidelijker 
geworden dat een burgerinitiatief, zoals Energie Actief Soest, werkt als een multiplier. Of, zoals 
we het zelf graag verwoorden: de investering in Energie Actief Soest is het planten van een 
zaadje. Het rendement van die investering is groot, omdat veel vrijwillige inzet wordt 
gemobiliseerd en gefaciliteerd. Maar vanaf het begin was duidelijk dat voor een succesvolle 
campagne één jaar niet volstaat. De “grotere” doelstelling was en is het mobiliseren van de 
Soester samenleving en inwoners van Soest wijk voor wijk intensief benaderen om energie te 
gaan besparen. Beide ambities zijn alleen te realiseren in een meerjarige aanpak. 
 
2015 Was een pilotjaar. Energie Actief Soest en de gemeente Soest wilden in het eerste jaar 
bezien of de geformuleerde ambities realistisch waren. Zoals dat hoort in een pilotjaar: er ging 
ook wel eens wat mis. Zo zal de campagne gericht op de woningeigenaren in Klaarwater in het 
voorjaar van 2016 plaatsvinden in plaats van in het najaar van 2015. Daarvan is geleerd. Maar 
de les is vooral dat een aanpak, zoals gestart in 2015, resultaat oplevert en dus perspectief 
biedt. 
 
Daarom leggen we nu een nieuw werkplan voor aan de gemeente Soest, gericht op een vervolg 
van de campagne in 2016. Deze keer zonder uitgebreide context, want we staan nog steeds 
achter het “verhaal” van het eerste projectvoorstel. Een werkplan dus, waarin we aangeven 
hoe we, gesteund door de lessen van 2015, in 2016 de volgende stap willen zetten op weg naar 
een klimaat neutrale gemeente. Er is voldoende perspectief, want energie besparen is heel 
verleidelijk.  
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2. Werkplan 2016 
Met de opgebouwde ervaring in 2015 is er geen aanleiding om de aanpak van het pilotjaar op 

substantiële punten aan te passen. Er wordt daarom gekozen voor een soortgelijke aanpak.  

De inzet blijft om zoveel mogelijk inwoners van Soest te stimuleren om aan de slag te gaan met 

energie besparing in hun huis. Daarvoor worden opnieuw twee middelen ingezet: 

1. Een campagne om de leuze “Energie besparen is verleidelijk” breed te verspreiden in 

Soest. Dat gebeurt door samen te werken met het maatschappelijk veld in Soest: 

maatschappelijke organisaties, relevante instellingen en bedrijven. 

2. Een huis aan huis campagne in een tweede wijk in Soest. (In principe) samen met het 

wijkbewoners team en de gemeente Soest worden alle bewoners van een te kiezen wijk 

uitgenodigd voor een informatieavond over energie besparen. Woningeigenaren 

worden huis aan huis benaderd met een enquête. Wel zal de huis-aan-huis aanpak in 

Klaarwater eerst goed worden geëvalueerd, voordat er een tweede wijk wordt gekozen. 

Daarnaast zijn er voor het komende jaar nog andere activiteiten, die aandacht vragen: 

3. Communicatie. Om het effect van de activiteiten van Energie Actief Soest zo groot 

mogelijk te laten zijn, is aandacht in de media belangrijk. Daarbij wordt samengewerkt 

met de gemeente Soest. 

4. Ondersteunen van de gemeentelijke actie, gericht op geluidsisolatie. In samenwerking 

met de projectleider van deze actie, gericht op 380 woningeigenaren in Soest, willen we 

bewoners stimuleren de investeringen in geluidsisolatie te combineren met 

energiebesparende maatregelen. 

5. Energieloket.  Op 1 januari 2016 is iedere gemeente verplicht voor zijn burgers een 

energieloket beschikbaar te hebben. De gemeente Soest heef Energie Actief Soest 

gevraagd deze rol op zich nemen. Over de invulling worden momenteel afspraken 

gemaakt met de gemeente. 

 

Professionele ondersteuning 

2015 Heeft laten zien dat ondersteuning door een professionele kracht  onontbeerlijk is om 

“meters te maken”. Een burgerinitiatief als Energie Actief Soest heeft een groot multiplier 

effect. Door de beschikbare energie bij vrijwilligers op de juiste manier te ondersteunen, 

kunnen geplante zaadjes ontkiemen en tot bloei komen. Energie Actief Soest heeft veel 

expertise in huis, maar om die te kunnen ontsluiten moet er ook gerekend kunnen worden op 

uitvoeringskracht. Met de ondersteuning door de projectsecretaris is dat in 2015 bevestigd. De 

les moet zijn, dat voor een ambitieus vervolg een dergelijke ondersteuning ook de komende 

jaren nodig zal zijn. 
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2.1. “Energie besparen is verleidelijk”: een publiekscampagne 
In de eerste helft van 2015 zijn contacten gelegd met het “maatschappelijk veld” in Soest om te 

komen tot samenwerking. Uitgangspunt was daarbij het zoeken van een ingang in het 

“reguliere” werk van een bedrijf of organisatie. Op die manier kan een organisatie bijdragen 

aan de campagne zonder dat ingrijpende aanpassingen nodig zijn. Dat bleek een succesvolle 

insteek, maar er is nog verbinding mogelijk met een groot aantal organisaties.  

 

In 2016 willen we daarom een vervolg geven aan deze aanpak. Daarbij gaat het voor een deel 

om het uitbouwen van bestaande contacten, voor een deel om het aangaan van nieuwe 

verbindingen. 

Uitbouwen van bestaande contacten 

In 2015 zijn relaties gelegd met verschillende sectoren van de Soester samenleving: 

 Religieuze organisaties.  

o Met de Fatih moskee heeft dit geleid tot goede afspraken. In meerdere preken is 

door de imam aandacht besteed aan zorg voor de leefomgeving. In het najaar 

van 2015 is een informatiebijeenkomst gepland in de moskee. In 2016 zal 

worden bezien hoe hieraan een vervolg kan worden gegeven. Daarnaast zal in 

2016 getracht worden met de andere moskee in Soest (Smitsveen) een 

soortgelijke actie te organiseren. 

o In de Nieuwsbrief van samenwerkende protestantse kerken is aandacht 

geweest voor de campagne. Maar de contacten met de Raad van Kerken hebben 

nog niet geresulteerd in samenwerking. In 2016 willen we dat opnieuw 

oppakken. Daarbij moeten de verwachtingen bescheiden zijn, omdat is gebleken, 

dat binnen de kerken veel tijd en energie nodig hebben voor de interne 

organisatie. 

 Sportfederatie: er zijn contacten gelegd met de Sportfederatie over een gezamenlijke 

aanpak van energiebesparing bij sportaccommodaties. Door de bezuinigingsperikelen 

van de sportclubs in samenspraak met de gemeente bleek dit te vroeg. Nu daarover de 

afspraken (bijna) rond zijn, zullen we de draad weer oppakken. Inmiddels zijn er ook 

vanuit de gemeente initiatieven om samen met de Sportfederatie te bezien hoe de 

sportaccommodaties op energiegebied effectiever benut kunnen worden. In eerste 

instantie gaat het daarbij om het benutten van de daken voor duurzame 

energieproductie. Energie Actief Soest zou daarbij graag zien, dat ook energiebesparing 

een rol speelt. Maar we zien voor ons vooral een rol om de praktische maatregelen te 

ondersteunen met bewustwording activiteiten. Daar zullen we onze energie op richten.  
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 Rotary. In 2015 kreeg EAS de gelegenheid een verhaal te houden in de Rotaryclub Soest-

Baarn. Er zijn echter in Soest nog twee Rotary clubs. In 2016 zal aan Rotaryclub 

Soestdijk worden aangeboden om een inleiding te verzorgen. 

 Bedrijven: 

o Met de drie doe-het-zelf zaken in Soest, KARWEI, Provak en Davo, zijn afspraken 

gemaakt over een kortingsactie: 15% korting op energiebesparende producten. 

Deze afspraken willen we uitbouwen (betere gezamenlijke communicatie) en 

doorzetten in 2016. Daarbij is de doelstelling om het wederzijds belang beter te 

benutten, bijvoorbeeld door zichtbaarheid van EAS in de doe-het-zelf winkels. 

o Met hoe-koop-ik.nl zijn afspraken gemaakt over koppeling van onze informatie 

(website) aan hun aankoopadvies. Voor diverse producten is dat gerealiseerd, 

maar dat zal worden uitgebouwd naar andere producten. 

o Met de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest wordt gesproken over zo goed 

mogelijke afstemming. Daarbij is voor Energie Actief Soest het belang van de 

inwoners van Soest “heilig”. Energie Actief Soest ziet echter een meerwaarde in 

de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest als een mogelijkheid om mensen in 

Soest te ontzorgen. De samenwerking zal daarom in 2016 verder worden 

ingevuld, ook in relatie tot het Energieloket. 

 Scholen.  

o In 2015 is een begin gemaakt met samenwerking met het Griftland College voor 

voortgezet onderwijs. Aanknopingspunt was onder meer het leggen van 700 

zonnepanelen op het dak van de school. Energie Actief Soest geeft bovendien 

een gastles. In 2016 worden opnieuw afspraken gemaakt. 

o In 2015 is voor het eerst samengewerkt met Balans/Kinderboerderij De 

Veenweide aan Science Lab: duurzaamheidsproefjes voor basisschoolkinderen 

op de Kinderboerderij. Een zeer vruchtbare samenwerking, waarin zowel de 

leerlingen als hun ouders bewust werden gemaakt van de mogelijkheden energie 

te besparen. Ook werd ouders ondersteuning aangeboden als ze aan de slag 

wilden met energiebesparing. In 2016 wordt de samenwerking voortgezet. 

Daarbij zullen de ervaringen in 2015 worden benut om de samenwerking te 

versterken. 
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Nieuwe intiatieven 

Voor 2016 willen we ook een aantal nieuwe initiatieven starten: 

 Culturele instellingen. In 2015 is de samenwerking met culturele instellingen nog niet 

van de grond gekomen. In 2016 zijn er twee ambities: 

o Een concrete activiteit in één van de culturele instellingen van Soest. Concreet 

wordt gedacht aan een filmvoorstelling met discussie. Daarbij wordt 

samenwerking gezocht met Artishock en/of IDEA. 

o Voorbereiden van culturele manifestatie in 2017 in Cabrio. In 2016 wil Energie 

Actief Soest samen met een aantal betrokken partijen onderzoeken of er in 2017 

in en met Cabrio een culturele manifestatie kan worden georganiseerd. Het idee 

is dan een combinatie van optredens en activiteiten rondom het brede thema 

energie. 

 IVN. IVN is een organisatie, die primair staat voor natuur en milieueducatie. Voor oud 

en jong. Maar IVN heeft ook ambities op het gebied van Duurzaamheid. 

Energiebesparing past daarbij. Daarom willen we in 2016 graag: 

o Met IVN samenwerken op het gebied van NME 

o Met IVN samen bezien hoe we hun leden kunnen stimuleren om energie te 

besparen. 

 Woningbouwvereniging Portaal. Voor energiebesparing moeten huurders en 

woningeigenaren apart worden benaderd. EAS doet dat door op 

informatiebijeenkomsten het accent te leggen op “doe-het-zelf” maatregelen. Echter, 

ook in huurwoningen is in de schil nog veel te doen. Portaal is hierin een actieve speler, 

maar EAS wil graag in gesprek met Portaal om te bezien of samenwerking nog een 

meerwaarde kan hebben. Het combineren van bewustwording bij bewoners en 

investeringen door de woningbouwvereniging kan een geslaagde combinatie zijn. 

2.2. Huis aan huis de wijk in 
In 2015 is in wijk Klaarwater met het WBT Klaarwater een actie voorbereid en (gedeeltelijk) 

uitgevoerd om mensen in de wijk te activeren in de wijk en rond energiebesparing. Het was een 

uitstekende samenwerking, waarbij ruimte was om de belangen van EAS en WBT samen te 

brengen. De gemeente Soest ondersteunde de actie. De bedoeling was om in het najaar van 

2015 een actie uit te voeren met twee invalshoeken: 

1. Een informatieavond gericht op alle inwoners van de wijk (huur en koop). Inhoud: wat 

kunt u zelf doen. 
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2. Een huis aan huis actie, gericht op koopwoningen. Inhoud: een enquête gericht op 

huiseigenaren, waarin met name wordt gevraagd naar maatregelen gericht op energie 

besparen in “de schil” van de woning. 

 

Door omstandigheden waren we genoodzaakt de actie in tweeën te knippen. De 

informatieavond vond plaats in het najaar, maar de huis aan huis actie moest worden uitgesteld 

naar het voorjaar. Dat betekent dat die actie onderdeel wordt van het nieuwe werkplan. Wel is 

er door Energie Actief Soest in 2015 een digitale zelfscan op de website geplaatst, waarmee 

woningeigenaren na kunnen gaan waar in hun huis de kansen liggen voor energiebesparing. 

Wie de digitale zelfscan doorloopt krijgt van Energie Actief Soest een advies “op maat”. Dat wil 

zeggen dat op basis van de uitkomsten wordt aangegeven waar energie besparende 

maatregelen het snelst renderen en welke mogelijkheden er zijn om de volgende stap te zetten.  

Op de informatieavond in Klaarwater  zijn de aanwezigen op deze digitale zelfscan gewezen. 

 

In 2016 zal in het voorjaar dus de actie, gericht op woningeigenaren alsnog worden uitgevoerd. 

Met name rond de werving en inzet van enquêteurs ligt er nog een uitdaging. De voorziene 

samenwerking met partijen, die mensen aan het werk helpen is niet gelukt. Nieuwe acties 

zullen daarom noodzakelijk zijn. Daarnaast voorzien we in het najaar een soortgelijke actie in 

een tweede Soester wijk: informatieavond en enquête. Ook nu is de inzet om dat te doen, 

samen met het WBT. De keuze van de wijk is nog niet gemaakt. Bij de keuze zullen de volgende 

overwegingen een rol spelen: 

 In de eerste plaats moeten de ervaringen in Klaarwater worden verwerkt. Wat heeft dat 

aan (nieuwe) inzichten opgeleverd?  

 Zijn er (veel) geschikte woningen (van voor 1976)? 

 Is er een actief en geïnteresseerd WBT? 

De keuze zal zo snel mogelijk worden gemaakt na evaluatie van de actie in Klaarwater. 

 

Warmtecamera 

In 2016 heeft Energie Actief Soest ook de beschikking over een warmtecamera, met dank aan 

het Coöperatiefonds van de Rabobank Amersfoort en Eemland. Daarnaast zijn leden van 

Energie Actief Soest getraind om deze camera te kunnen gebruiken. Dat geeft een extra impuls 

aan de campagne. Met de camera kan belangstellenden inzicht worden gegeven waar “lekken” 

in het huis zitten. De ervaring leert dat dat een belangrijke stimulans is voor mensen om aan de 

slag te gaan met energiebesparing. Het biedt ons daarmee een “unique selling point”. 
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In principe gaan we in de nieuwe wijk terug naar het “oude” idee van een combinatie van de 

informatieavond en de huis aan huis actie, uit te voeren in het najaar van 2016. Echter, bij de 

noodzakelijke aanpassing van de planning in Klaarwater bleek op een aantal punten dat de 

splitsing (ook) verbeteringen betekende. Op basis van de werkelijke ervaringen in 2015/2016 in 

Klaarwater kan dan ook worden besloten om de gesplitste aanpak door te zetten. Daarover zal 

dan met de gemeente Soest worden overlegd. 

2.3. Communicatie 
De campagne “Energie besparen is verleidelijk” heeft als belangrijk doel zoveel mogelijk 

mensen in Soest te mondig te maken, te verleiden en in beweging te krijgen rondom 

energiebesparing. Hiervoor werden de hoofdactiviteiten beschreven om dat te 

bewerkstellingen. Maar om dat doel te bereiken is ook het gebruik van communicatiemiddelen 

belangrijk. Mensen moeten de campagne zo vaak mogelijk tegenkomen. Voor communicatie in 

Soest heeft Energie Actief Soest een aantal mogelijkheden tot haar beschikking. 

 Met de eigen Nieuwsbrief (ongeveer 4 x per jaar) worden ruim 500 adressen in Soest 

bereikt met informatie over energiebesparing. In de Nieuwsbrief ligt het accent op zelf 

in actie komen. Daarvoor worden lezers ook “doorgelinkt” naar de website. 

 De website is inhoudelijk het draaipunt van de campagne. Daar is alle relevante 

informatie te vinden. De crux is om mensen naar de website toe te krijgen. De 

Nieuwsbrief is daarin een belangrijk medium, maar ook de flyer van Energie Actief 

Soest. Daarnaast wordt in alle publieke activiteiten en media aandacht de website 

genoemd. 

 De gemeente. Vanuit de gemeente wordt structureel doorverwezen naar Energie Actief 

Soest als het om vragen over energiebesparing gaat. Daarnaast heeft de gemeente in de 

gemeentelijke pagina’s in de Soester Courant en Soest Nu de mogelijkheid om aandacht 

te vragen voor energiebesparing. In 2015 was er ook nog een Duurzaamheidsbijlage in 

de Soester Courant, waarin aandacht was voor Energie Actief Soest. Door verdere 

afstemming kan deze mogelijkheid wellicht nog effectiever worden benut. 

 Energie Actief Soest wil via het creëren van aandachtmomenten de lokale media 

interesseren in de campagne. Denk aan de samenwerking met De Kinderboerderij, met 

de moskee, maar ook aan de campagne in een Soester wijk. Op die manier zijn er ook 

mogelijkheden voor redactionele aandacht voor de campagne.  

 In de samenwerking met de drie doe-het-zelfzaken worden nieuwe mogelijkheden 

gezocht om de samenwerking ook op communicatief gebied te versterken. Daarbij is het 

idee om in de winkels informatie neer te leggen over Energie Actief Soest. Dat gebeurt 

in een “voorbeeldschap” met energie besparende producten. 
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2.4. Ondersteuning gemeentelijke actie geluidsisolatie 
In 2015 werd vanuit de gemeente contact gelegd tussen de projectleider van de actie 

geluidsisolatie en Energie Actief Soest. De actie behelst het isoleren van maximaal 380 

woningen tegen geluidsoverlast. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van I&M. Er werd 

afgesproken om binnen deze actie het maximale te doen om deelnemers aan het geluidsisolatie 

traject te stimuleren om noodzakelijke maatregelen te combineren met energiebesparende 

maatregelen. Uitgangspunt is daarbij: 

 Dat het in overlast bespaart (één keer “gedoe”) 

 Dat het geld bespaart. Als toch al wordt verbouwd zal het combineren met 

energiebesparende maatregelen veel goedkoper kunnen worden gerealiseerd. Daarbij 

komt dat de kosten van de geluidsisolerende maatregelen door het ministerie van I&M 

worden betaald. Het kiezen voor de combinatie is bovendien in lijn met het beleid van 

dat ministerie, dat nu bij toekenning van geluidsisolatie projecten voorrang geeft aan 

projecten die dat combineren met energiebesparing. 

 

Er zijn inmiddels afspraken over de volgende stappen: 

 Het gezamenlijk (gemeente en EAS) informeren van de deelnemers aan het project. De 

gemeente Soest heeft de betrokkenen inmiddels geïnformeerd over een brief van EAS. 

Deze brief zal in overleg met de projectleider op het meest geëigende moment worden 

verstuurd. 

 Energiebesparing zal onderdeel worden van de “uitvraag” aan bedrijven die worden 

uitgenodigd om te offreren voor het onderzoek in de deelnemende huizen.  

 De gemeente bemiddelt na de keuze voor een onderzoeksbedrijf in een gesprek tussen 

EAS en dat bedrijf, waarin afspraken worden gemaakt over samenwerking. 

 EAS krijgt de beschikking over de door het bedrijf “opgehaalde” gegevens m.b.t. 

energiebesparingsmogelijkheden onder de voorwaarde dat de bewoners daarvoor 

expliciet toestemming geven. 

 

EAS is ingenomen met deze samenwerking en zal er actief aan meewerken. Onze doelstelling is 

om zoveel mogelijk deelnemers te stimuleren in het kader van het traject te investeren in 

(aanvullende) energiebesparende maatregelen. 
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2.5. Energieloket 
Op 1 januari 2016 is iedere gemeente in Nederland verplicht voor haar inwoners een 

“Energieloket” beschikbaar te hebben. Hoe dat eruit ziet is facultatief. De invulling hiervan is 

voor de gemeente Soest onderdeel van de gezamenlijke aanpak van de Eemland Alliantie, een 

samenwerkingsverband met de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten/Spakenburg, 

Leusden en Woudenberg. In die Eemland Alliantie is ervoor gekozen de invulling van het 

Energieloket lokaal te doen. Dat betekent dat Soest hierin een eigen koers vaart. De gemeente 

heeft ervoor gekozen het Energieloket te delegeren aan Energie Actief Soest. Ruimte voor 

aandacht voor lokale bedrijven (Bedrijven Platform Duurzaamheid, Bedrijvenalliantie 

Energiezuinig Soest) is daarbij een voorwaarde.  

De invulling van het Energieloket zal de vorm krijgen van een overeenkomst tussen de 

gemeente Soest (opdrachtgever) en Energie Actief Soest (opdrachtnemer). Daarbij gaan de 

gedachten uit naar een professionele “frontoffice” in de vorm van een herkenbare website, 

waar  inwoners van Soest terecht kunnen voor algemene informatie, maar ook voor advies op 

maat. Daarbij zal de kennis en informatie van Energie Actief Soest worden ingezet, maar ook 

van Soester bedrijven. De verwachting is dat zeker in de eerste fase kosten gemaakt zullen 

worden voor het “bouwen” van een professioneel energieloket. Daarvoor is een stelpost 

opgenomen in de begroting. Die zal in het kader van de opdrachtverlening worden uitgewerkt. 

3. Projectorganisatie 

3.1. Continuïteit 
Er is geen reden de projectorganisatie, zoals die was in 2015, aan te passen. We willen daarom 

de gemeente Soest vragen voor 2016 opnieuw een overeenkomst aan te gaan met Gerrit 

Vledder als projectsecretaris. Energie Actief Soest blijft ook in 2016 verantwoordelijk voor de 

uitvoering van dit werkplan en zal de inspanningen van de projectsecretaris aansturen. 

2015 Heeft wel laten zien dat er, naast de investering in de projectsecretaris, behoefte is aan 

een werkbudget voor kosten van de uitvoering. In 2015 is de gemeente Soest zeer loyaal 

omgegaan met het honoreren van projectkosten. Maar we denken dat het beter is om een 

budget toe te kennen voor kosten van de campagne. Het gaat dan om de kosten voor de 

website, en communicatiemateriaal, maar bij de actie voor Klaarwater is gebleken dat rondom 

de informatieavond een budget van € 800 voor drukwerk, enveloppen en bezorgen van de 

mailing(en) nodig is. Omdat in 2016 een tweede mailing in Klaarwater is voorzien 

(koopwoningen) en een tweede wijk zal worden aangepakt, denken we dat in dat jaar het vrij 

maken van een bedrag van € 4.000 realistisch is. We hebben deze kosten neergelegd in de 

begroting. 
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3.2. Een stichting? 
Doordat EAS geen formele structuur heeft, wordt het voorzien in zo’n formele structuur t.b.v. 

EAS momenteel onderzocht. Nu Energie Actief Soest steeds meer een eigen gezicht krijgt, 

wordt het belangrijk om ook de formele zeggenschap goed te regelen. Denk daarbij aan de 

financiering van de projectsecretaris, maar ook de materiaalkosten. Het biedt ook 

mogelijkheden om externe gelden aan te trekken, anders dan van de gemeente Soest. De gang 

van zaken rond de gift van het Coöperatiefonds van  de Rabobank voor onze warmtecamera 

illustreerde dit: we hadden geen “plek” waar de gift heen kon. Met die aanschaf werd ook 

duidelijk dat er dan formeel geregeld moet zijn wie eigenaar is van de camera.  

Op dit ogenblik vinden besprekingen plaats met het Bedrijven Platform Duurzaamheid over een 

gezamenlijke stichting, maar ook andere opties zijn in beeld, zoals  het gebruik maken van de 

faciliteiten op dit punt van Stichting Balans. Ook een “stichting Energie Actief Soest” bestaat tot 

de mogelijkheden.  

 

Voor Energie Actief Soest is een nieuwe stichting vooral bedoeld om in de faciliterende sfeer de 

randvoorwaarden te verbeteren. De doelstelling EAS moet daarbij worden gehandhaafd: 

Energieactief Soest is een vrijwilligersorganisatie met het doel Soest en zijn inwoners/VVE's zo 

energiezuinig als mogelijk te maken, liefst bij gelijkblijvend comfort. Daartoe wordt getracht de 

inwoners zo mondig mogelijk te maken, hen te activeren zoiets te willen en vervolgens hen mee 

te helpen ook concreet iets te doen.  

 

Het spreekt vanzelf dat Energie Actief Soest over deze ontwikkelingen nauw contact zal 

onderhouden met de gemeente Soest. Voor het komende jaar willen we de samenwerking 

graag voortzetten zoals hij was. De gemeente Soest gaat contract aan met de projectsecretaris 

voor de periode 1 december 2015 tot en met 30 november 2016. Voor volgende jaren moet 

worden bezien of binnen de formalisering van Energie Actief Soest daarvoor andere afspraken 

gewenst zijn. 

 

 


