
De Energiecoöperatie Gouda is een vereniging 
en kan dus alleen bestaan bij de gratie, inzet én betrokkenheid 
van onze leden.  
In dit jaarplan lees je wat onze ambities zijn in 2022. 

Doe je met ons mee? 
Laat het weten via energiecooperatiegouda.nl/jaarplan2022
Of word lid van de Energiecoöperatie Gouda en meld je aan  
bij lopende projecten via energienetwerkgouda.nl

STAND VAN ZAKEN Q1– APRIL 2022



De Energiecoöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk, 
bestaande uit vrijwilligers en zonder commerciële belangen. Wij streven naar een duurzaam Gouda, 
naar eerlijke en begrijpelijke informatie voor Gouwenaars, naar zinvolle bewonersbijeenkomsten 
en -voorlichting en naar concrete duurzame projecten in stad, wijk en buurt.

In 2021 hebben we gewerkt aan het verbreden van de activiteiten en de verbindingen van 
de Energiecoöperatie Gouda. In 2022 zetten we de volgende stappen aan de hand van vier 
speerpunten:

1. Het stimuleren, steunen en samenbrengen van initiatieven in de stad;

2. Ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht financiële mogelijkheden,  
mee kan doen in de energietransitie;

3. Het vergroten van het draagvlak voor de energiecoöperatie;

4. Het beïnvloeden van bestuur, politiek en andere partners zodat  
de belangen van inwoners goed meegewogen worden.
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1 STIMULEREN, STEUNEN EN SAMENBRENGEN VAN INITIATIEVEN

Wij geloven in de kracht van inwoners van Gouda. Hier is al veel moois door de samenleving 
tot stand gebracht. We denken daarom dat het in onze stad mogelijk is om elkaar als inwoners 
door bundeling van kennis, kracht en kapitaal in staat te stellen om een eigen koers te kiezen 
en eigen verantwoordelijkheid te nemen in duurzaamheidsvraagstukken. In 2022 zetten we dan 
ook actief in op het stimuleren, steunen en samenbrengen van initiatieven in de stad.

WAT GAAN WE DOEN?
1.1. 750 woningen helpen verduurzamen, al is het maar een kleine stap. Dat doen we door het 

opzetten van concrete acties, denk aan een zonnepanelen-, isolatie- en warmtescan-actie. 
Maar ook door te onderzoeken of we in samenwerking met onderwijsinstellingen naast de 
huidige energiecoaches ook ‘energiefixers’ kunnen gaan inzetten in Gouda, die eenvoudige 
verduurzamingsmaatregelen zoals het plaatsen van radiatorfolie voor inwoners kunnen uitvoeren.

 De zonnepanelen-actie is tijdens de Duurzaamheidsmarkt gelanceerd en loopt tot 1 mei 2022. Het 
aantal deelnemers is nog te beperkt om van een succes te spreken. Met de gemeente wordt 22 
april een mobiel energieloket gepresenteerd. Primair gericht op voorlichting, voor veel inwoners 
een belangrijke 1e stap in verduurzaming van de eigen woning. 

 Tot slot participeren diverse netwerkleden actief in het ontwikkelen van het Gouds 
IsolatieProgramma. Voor de zomer moet dit gereed zijn. De EcG is in zowel de opdrachtgevers- 
als klanbordgroep vertegenwoordigd en heeft ook bewaakt dat huurders bij deze laatste groep 
aangehaakt werden. Andere initiatieven zijn nog niet ontwikkeld. Hiervoor actie is nog hulp nodig.
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1 STIMULEREN, STEUNEN EN SAMENBRENGEN VAN INITIATIEVEN

1.2. Helpen opzetten van meer energiecoöperaties of –werkgroepen op buurtniveau. Waar mogelijk 
organiseren we ondersteuning van inwoners in de energie- en warmtetransitie dichtbij de 
inwoners, op wijk- of buurtniveau. In Gouda zijn al een aantal energiecoöperaties en –werkgroepen 
op buurtniveau actief, in 2022 gaan we ook andere buurten ondersteunen bij het opzetten van een 
buurtcoöperatie of energiewerkgroep.

 Inventarisatie naar actieve wijk- en buurtverenigingen loopt. De Initiatiefgroep Raambuurt e.o. is 
zelf gestart met een energie-inloopuur bij de Speelwinkel, elke oneven week op vrijdagmiddag 
(behalve tijdens de schoolvakanties). In de Sport- & Molenbuurt, 1 van de verkenningsbuurten, is 
een zeer actief lid verhuist. We zoeken naar een groep van actieveling om dit werk voort te zetten.

1.3. Het Energienetwerk Gouda uitbouwen tot hét interactieve platform voor duurzame (buurt)
initiatieven in Gouda. Dit digitale platform voor en door bewoners van de stad is in 2021 
gelanceerd. In 2022 zetten we erop in dat meer bewoners zich aansluiten bij dit energienetwerk 
en er meer (technische) informatie en concrete projecten zichtbaar en vindbaar zijn op www.
energienetwerkgouda.nl. De interactieve kaart met energie-initiatieven in Gouda, zoals 
zonopdakprojecten, breiden we uit met meer initiatieven.

 Zie www.energienetwerkgouda.nl voor de stand van zaken. Het aantal deelnemers, projecten 
en berichten groeit. Maar een extra boost is wenselijk. Het zit nog niet in het systeem van 
actievelingen ‘in de wijk/stad’ om ook via het platform informatie te delen, kennis & kunde te 
zoeken en projecten te starten. Wie helpt er mee om hier een bruisend geheel van te maken?

1.4. Een volgende stap zetten op het gebied van aquathermie voor Goudse buurten. In 2021 is door 
betrokken en deskundige inwoners uit verschillende buurten gewerkt aan een schetsplan voor 
aquathermie in combinatie met Warmte-Koude Opslag voor de Krügerlaan en omgeving. In 2022 
willen we dit project verder brengen, bijvoorbeeld door een haalbaarheidsonderzoek te laten 
uitvoeren.

 De gemeente heeft 4 april een ‘deep dive warmtenetten’ georganiseerd. Contactpersonen van 
de diverse verkenningsbuurten hebben hier aan deelgenomen, net als de bestuurders van de 
woningcorporaties en wethouders. 

 Het schetsplan Krugerlaan e.o. is verder ontwikkeld. Medio april zal opdracht worden gegeven 
voor een second opinion door een gerenommeerd onderzoeksbureau. In de slipstream van het 
schetsplan Krugerlaan e.o. vindt in de Slagenbuurt en Plaswijck een analoge voorbereiding 
plaats van de ontwikkeling van een buurtwarmtenet. Op 11 april wordt deze ontwikkelingen 
gepresenteerd na de ALV van de EcG. 
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1 STIMULEREN, STEUNEN EN SAMENBRENGEN VAN INITIATIEVEN

1.5. Concrete voorbeelden van verduurzaamde woningen in Gouda zichtbaar maken. Door te laten 
zien wat stadgenoten hebben gedaan om hun woning te verduurzamen en welke keuzes ze daarin 
hebben gemaakt, inspireren we Goudse inwoners om zelf ook aan de slag te gaan. Dat doen we 
bijvoorbeeld via de duurzame huizenroute en filmpjes over bewoners en hun keuzes.

 29 oktober en 6 november is in Gouda deelgenomen aan de landelijke Duurzame Huizenroute. Er 
zijn ook andere, kleinere, initiatieven om kennis en ervaring te delen met buurgenoten. Samen met 
MaakGoudaDuurzaam wordt nu getracht het aantal voorbeeldwoningen te vergroten en zo meer 
mensen in de gelegenheid te stellen te ‘gluren bij de buren’. Om dit steviger op te pakken is nog 
organisatietalent nodig, wie helpt mee?

1.6. De energiecoaches onderbrengen bij de Energiecoöperatie Gouda. In Gouda is onder de vlag 
van de gemeente Gouda een netwerk actief van energiecoaches, die inwoners adviseren over 
energiebesparende maatregelen. In 2022 verkennen we of we de energiecoaches kunnen 
onderbrengen bij de Energiecoöperatie Gouda en zetten we het liefst ook al concrete stappen 
om dat te realiseren. De eerste reactie van de gemeente hierop was positief. Onze ambitie is het 
netwerk van energiecoaches verder door te ontwikkelen, onder andere door samenwerking met de 
organisatie “Junior energiecoaches”, professionaliseren door middel van cursussen en het werven 
van nieuwe energiecoaches. 

 De energiecoaches merken dat bewoners ook hulp willen bij daadwerkelijk advies en soms ook bij 
de keuze en uitvoering van maatregelen. Hoe doe je dat op een verantwoorde manier, zonder op de 
stoel van de bewoner te gaan zitten? Een eerste uitwerking is hiervan opgesteld, met ideeën over 
een energie-expert-team.

1.7. Rekenexercities uitvoeren voor de aanpak van woningen via Samen Aardgasvrij-projecten. Op 
basis van gegevens van referentiewoningen laten we in de eerste helft van 2022 onderzoeken 
welke aanpak geschikt is voor het verduurzamen van verschillende woningtypen in Gouda. 

 Via de subsidieregeling Samen Aardgasvrij Gouda (SAG) gaan 5-6 referentiewoningen onderzocht 
worden op meest effectieve maatregelen. De SAG-aanvragen zijn gehonoreerd, het onderzoek zal 
binnenkort starten.
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WAT GAAN WE DOEN?
2.1. Garantstelling door de gemeente voor het realiseren van grootschalige zonopdakprojecten. 

Het kost geld om een zonopdakproject te starten, met name voor de aanschaf- en installatiekosten 
van zonnepanelen. Vaak wordt hiervoor een financiële inleg van deelnemers gebruikt, waardoor 
dit soort projecten alleen toegankelijk zijn voor mensen met voldoende financiële middelen. 
Met een garantstelling van de gemeente kunnen zonopdakprojecten in plaats daarvan worden 
gefinancierd met een lening van de BNG. In 2021 hebben we de gemeente Gouda gevraagd om zo’n 
garantstelling. In 2022 willen we hierover concrete afspraken met de gemeente Gouda maken.

Concrete uitwerking van de borgstelling vindt nu plaats, in samenwerking met de financieel en 
juridisch deskundigen van de gemeente en ervaringsdeskundigen uit Bodegraven-Reeuwijk. 
Uiteindelijk is hier een collegebesluit voor nodig waar ook de gemeenteraad nog iets over te 
zeggen heeft. In het licht van de recente verkiezingen zal het feitelijke besluit door het volgende 
college genomen worden.

2.2. Voorbereiden van een inclusief zonopdakproject. Met een garantstelling van de gemeente (zie 2.1) 
kunnen we ervoor zorgen dat dit project juist ook toegankelijk is voor Goudse inwoners die minder 
te besteden hebben. In 2022 zoeken we naar geschikte daken en kijken we hoe de samenwerking 
met andere (energie)coöperaties, zoals Goudse Panelen, kunnen vormgeven.

 Op dit punt zijn we met 2 concrete initiatieven bezig. 1 klein project, zo’n 150-200 panelen. En 1 
potentieel zeer grote ontwikkeling, samen met de Stichting Schooldakrevolutie. In dit verband zijn 
we op zoek naar de volgende expertise: financiën, dakconstructies en juridische kennis.

2 IEDEREEN KAN MEEDOEN IN DE ENERGIETRANSITIE

Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de energietransitie. Niet iedereen heeft 
daarvoor dezelfde mogelijkheden. Als we niets doen, kan de energietransitie sociale 
ongelijkheid in de hand werken. In 2022 zetten wij daarom in op concrete acties ten behoeve 
van een inclusieve energie- en warmtetransitie in Gouda.
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2.3. Simpele, goedkope energiebesparende maatregelen onder de aandacht brengen met 
rekenvoorbeelden. Energiebesparende maatregelen hoeven niet altijd veel geld te kosten. Met 
simpele, goedkope maatregelen kun je ook flink besparen op de energierekening. In 2022 brengen 
we dit soort maatregelen onder de aandacht, onder andere via www.energienetwerkgouda.nl.

 Op dit punt is nog geen voortgang, anders dan een enkel bericht op het digitale platform.

2.4. Goudse inwoners met een krappe beurs ondersteunen bij het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen. In 2022 werken we één of meer concrete acties uit, bijvoorbeeld een isolatie-actie in 
samenwerking met de Voedselbank. 

 Op dit punt is nog geen voortgang, een actieve trekker/werkgroep ontbreekt.

2 IEDEREEN KAN MEEDOEN IN DE ENERGIETRANSITIE
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WAT GAAN WE DOEN?
3.1. Groeien naar 750 leden. 

Hoe meer leden, hoe meer wij als vereniging voor en door Goudse inwoners kunnen bereiken. 
Onze ambitie is eind 2022 750 leden te hebben, individueel of via de bij ons aangesloten 
buurtcoöperaties. We zetten concrete acties op om nieuwe leden te werven.

Hoewel we zonder actieve actie inmiddels gegroeid zijn naar 45 leden (begin 2022 25) mag hier 
nog wel een versnelling in komen. Met de bijdrage van een afstudeerder van de Brede University of 
Applied Science zetten we hier de komende maanden stappen in. 

3 MEER DRAAGVLAK VOOR DE ENERGIECOOPERATIE

De Energiecoöperatie Gouda wil een zo groot mogelijke groep Gouwenaars vertegenwoordigen, 
zodat zij de stem van de Goudse bewoners beter kunnen laten horen in de gesprekken 
met de gemeente en andere partners in de energietransitie. Daarnaast kunnen zo meer 
buurtinitiatieven beter ondersteund worden, kan opgedane kennis en ervaring beter gedeeld 
worden via het Energienetwerk Gouda en kunnen succesvollere collectieve acties die een 
bijdrage leveren aan de energietransitie opgezet worden. In 2022 werken we aan het draagvlak 
voor de energiecoöperatie door het werven van meer leden.
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WAT GAAN WE DOEN?
4.1. De Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Gouda concretiseren in een meerjarenplan 

tot 2025.  In 2021 hebben we met de gemeente afspraken gemaakt over samenwerking op het 
gebied van de energietransitie. In 2022 willen we met de gemeente Gouda op basis van deze 
overeenkomst concrete(re) afspraken maken voor de komende jaren.

 De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is geconcretiseerd in een actielijst waarvan de voortgang 
maandelijks besproken wordt. Eén keer per kwartaal is er afstemming met de wethouder. Zodra 
het nieuwe college is geïnstalleerd, wordt ingezet op een continuering en versterking van de SOK 
tot eind 2026.

4.2. Het realiseren van een duurzaam kieskompas en stadsdebat in het kader van de 
gemeenteraadverkiezingen in 2022. We maken inzichtelijk welke standpunten politieke partijen in 
Gouda hebben ten aanzien van duurzaamheid en de energietransitie, om inwoners te ondersteunen 
bij hun keuze in de raadsverkiezingen in 2022.

 Het kieskompas is een StemWijzer geworden (die niet zo mocht heten). Zie https://
energienetwerkgouda.nl/stemhulp. Alle partijen hebben deelgenomen, ook de nieuwe. Dit is 
opgevolgd door een Duurzaamheidsdebat met 10 politieke partijen en zo’n 100 aanwezigen 
(en inmiddels nog ruim 300 views via de livestream/YouTube). Dit samenwerkingsproject met 
Duurzaamheidsplatform Gouda, Fairtrade Gouda en de Werkgroep Duurzaamheid Gouda is 
succesvol afgesloten met een pamflet aan alle nieuwe fractievoorzitters, om mee te nemen in het 
college-/raadsprogramma.

4.3. Samenwerking met makelaars vormgeven. In 2022 investeren we in de samenwerking met 
makelaars, bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten.

4.4. Samenwerking met ondernemers vormgeven. In 2022 investeren we in de samenwerking met 
lokale ondernemers, bijvoorbeeld met het Duurzaamheidsplatform, Gouda onderneemt en de 
Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda.

4.5. Samenwerking met woningcorporaties vormgeven. In 2022 investeren we in de samenwerking 

4 BEINVLOEDEN VAN BESTUUR, POLITIEK EN ANDERE PARTNERS

De Energiecoöperatie Gouda wil in de energietransitie een onmisbare partner zijn voor 
bewoners, bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties en het bestuur in Gouda. We zijn 
vertegenwoordigd in de regiegroep voor de energietransitie, waar we de belangen van Goudse 
inwoners naar voren brengen. Door samen op te trekken met het gemeentebestuur, politiek en 
andere partners werken we effectief aan een duurzame, sterke en saamhorige stad. 
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4.3. Samenwerking met makelaars vormgeven. In 2022 investeren we in de samenwerking met 
makelaars, bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten.

 Eerste verkennend gesprek heeft plaats gevonden. Voor concretisering zijn meer hulptroepen 
nodig. Dus wie voelt zich geroepen?

4.4. Samenwerking met ondernemers vormgeven. In 2022 investeren we in de samenwerking met 
lokale ondernemers, bijvoorbeeld met het Duurzaamheidsplatform, Gouda onderneemt en de 
Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda.

 Met het Duurzaamheidsplatform is een actieve samenwerking/informatie-uitwisseling. 
De andere organisaties staan op het programma richting de zomer. Daarnaast is met de 
Duurzaamheidsplatfora en de EC’s van Midden Holland de Stichting Energietransitie Bedrijven 
Midden Holland opgericht.

4.5. Samenwerking met woningcorporaties vormgeven. In 2022 investeren we in de samenwerking 
met woningcorporaties en huurdersverenigingen

 Eind 2021 zijn de eerste kennismakingsgesprekken geweest. In praktische zin zijn er afspraken 
met Mozaïek om met het mobiele energieloket diverse complexen af te gaan.

4 BEINVLOEDEN VAN BESTUUR, POLITIEK EN ANDERE PARTNERS
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