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Inleiding
Sinds 2020 zijn in onze gemeente meer dan tien energiecoaches aan de slag. De energiecoaches zijn
vrijwilligers van energiecoöperatie Heerde Energiek. Ze geven inwoners op een laagdrempelige en
heldere manier objectieve informatie over energiebesparing en verduurzaming. Inmiddels hebben
ruim 130 huishoudens een gesprek gevoerd met één van deze coaches. Dit leidt vaak tot concrete
aanpassingen in de woning en daarbij horende energiebesparing.
Kernboodschap
Het college van B&W ziet veel meerwaarde in het werk dat deze coaches uitvoeren. Inwoners gaan
na een gesprek vaak actief aan de slag. Daarmee werken we aan onze doelen voor
energiebesparing. De stijgende energieprijzen met bijbehorende energiearmoede en noodzaak van
snelle energietransitie maken het werk van energiecoaches steeds actueler. We zien dat stijgende
energielasten zorgt voor een extra toestroom van inwoners die eerder niet bereikt werden.
De komende jaren gaan we wijk voor wijk actief aan de slag met het vinden van alternatieven voor
aardgas. Besparing is daarvoor een relevante eerste stap die nu al gezet kan worden. Begeleiding is
hiervoor voor veel mensen wenselijk. Kortom: energiecoaches vormen voor veel inwoners de basis
om te komen tot een toegankelijk en onafhankelijk handelingsperspectief voor verduurzaming.
Voor de periode van 2022 tot 2024 maakt het college jaarlijks €25.000,- vrij uit het budget voor
duurzaamheid om de activiteiten rond energiecoaches te kunnen blijven uitvoeren en verder uit te
bouwen. Daar komen ook nieuwe activiteiten bij, zoals het kennisdeling over onderwerpen als
(hybride) warmtepompen en verkenning naar deelmobiliteit. Uiteraard wordt in de komende
tweeënhalf jaar waar mogelijk aangesloten bij initiatieven rondom aardgasvrije wijken of activiteiten
van ons energieloket. Ook wordt actief aansluiting gezocht bij (subsidie)regelingen rondom
energiebesparing en energiearmoede.
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