1. INLEIDING
In het projectplan worden de werkwijze en de organisatie van het projectbureau Energieke Buurten
beschreven. Het bevat ook de afspraak om jaarlijks een plan op te stellen van de in dat jaar geplande
werkzaamheden. In dit eerste jaarplan wordt voortgeborduurd op de aanpak van de Energieke
Buurten in de periode 2019-2020, en wordt een start gemaakt met de realisatie van de warmtevisie.
2. BEOOGDE RESULTATEN
In 2021 willen we de volgende resultaten bereiken:
• Acties en activiteiten uit het programma zijn uitgevoerd: alle bewoners in de Energieke
Buurten zijn bewust van doelen van het project
• In elke buurt zijn minstens 25 woningeigenaren bezig met isolatiemaatregelen
• Het aantal woningen met zonnepanelen is met 25 per buurt toegenomen
• Er zijn concept wijkuitvoeringsplannen opgesteld in overleg met de buurten
• Samenwerking met de projectomgeving en de woningbouwcorporaties is goed
• Vrijwilligers doen het goed en zijn tevreden: bewonersplatforms functioneren goed en zijn
erkend in de buurt. Energiecoaches hebben elk gemiddeld 10 energieadviezen gegeven.
• Er ligt een routekaart voor de warmtetransitie tot 2030

3. PROGRAMMA 2021
1. Uitvoering Energieke Buurten Roderwolde, Norg-west en Peize Kortland
a. Ondersteunen bewonersplatform 3x7 bijeenkomsten, faciliteren met vergaderruimte
en verslaglegging
b. Buurtbijeenkomsten 3x2, verschillende vormen, faciliteren idem
c. Ontwikkelen en beheren eigen website (opnemen bestaande websites Roderwolde
en Norg), 3x4 nieuwsbrieven opstellen en verspreiden/ publiceren, streven naar
meer digitale communicatie
d. Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal
e. Uitvoeren acties t.b.v. energiebesparing, isolatie en zonnepanelen, huis aan huis
f. Uitvoeren specialistische energieadviezen (Anita) 10x
g. Uitvoeren energiescans door energiecoaches 120x (ook buiten EB)
h. Workshops, bespaaravonden en voorlichtingsbijeenkomsten 6x
i. Uitvoeren warmtescans door ECN 60x (ook buiten EB)
j. Uitvoeren actie Speur de energieslurper door ECN 60x
k. Opzetten klantvolgsysteem, voortgang acties bewaken
l. Opzetten ervaringsnetwerk bewoners
m. Opzetten gezamenlijke inkoop/ samenwerking met lokale ondernemers
n. Opstellen wijkuitvoeringsplannen i.s.m. de buurten 3x
o. Pilot schilrenovatie Norg-west opzetten, ook in ander buurten?
2. Ontwikkelen nieuwe Energieke Buurten
a. Opstellen plan van aanpak en campagne woningen van na 2000 als “4e buurt”, nader
bepalen in welke buurten.
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b. Opstellen analyse voor het selecteren van een geschikte “5e buurt” in samenspraak
met woningcorporaties
c. Inzetten energiecoaches en warmtescans buiten de Energieke Buurten
3. Na vaststelling warmtevisie:
a. Wijkuitvoeringsplannen EB en overige buurten voor 2030 opstellen
b. Samenwerking met woningcorporaties opzetten
c. Haalbaarheidsonderzoek geothermie; hoe en met welke partijen oppakken
4. Ontwikkelen projectbureau
a. Afspraken integrale werkwijze met afdelingen gemeente, Stichting WiN, etc.
b. PR en marketing, samenwerking met ECN en DEL
c. Structuren informatievoorziening vanuit gemeente m.b.t. duurzaamheidsvragen
d. Coördinatie en administratie afspraken vastleggen
e. Evalueren en bijstellen

4. INVULLING TAKEN EN WERKZAAMHEDEN
De onder 1 omschreven activiteiten worden uitgevoerd door de medewerkers van het
projectbureau. Daarbij hebben we de volgende verdeling van taken voor ogen:
Functie en taakomschrijving
Coördinator ECN: Verzorgt de afstemming met de eigen organisatie, de gemeente en
werkt samen met de regisseur van de gemeente. Zorgt ervoor dat de voorwaarden die
nodig zijn voor de uitvoering van de projecten aanwezig zijn (tijd, geld, capaciteit). Stelt
halfjaarlijks rapportages op en stelt telkens het uitvoeringsprogramma voor het
volgende jaar op.
Regisseur gemeente: Verzorgt de afstemming met de gemeentelijke organisatie en het
bestuur op hoofdlijnen. Stemt continu af met de coördinator ECN. Is verantwoordelijk
voor de financiering door de gemeente en eventuele subsidiegevers. Is opdrachtgever
voor externe opdrachten. Organiseert jaarlijks bestuurlijke afstemming tussen ECN en
gemeente.
Projectleider EB: Verzorgt de dagelijkse aansturing en uitvoering van de EB projecten. Is
de schakel tussen de bewoners en het projectbureau. Zorgt voor de facilitering van het
bewonersproces, is voorzitter van de bijenkomsten van de bewonersplatforms en
organiseert de inzet van de communicatie. Organiseert activiteiten die voortkomen uit
het project. Stemt regelmatig af met bovengenoemde personen. Stuurt externe
medewerkers aan en regelt aanbesteding van diensten.
Project-assistent: verzorgt de borging van afspraken, verslaglegging, contacten met en
coördinatie van vrijwilligers en de registratie van contacten met bewoners, de CRM.
Ook coördineert de project-assistent de energiemonitoring en de actie Speur de
energieslurper.
Communicatiemedewerker: Verzorgt de communicatie: uitwerken en verspreiden van
nieuwsbrieven, persberichten, websites en denkt mee over de effectiviteit van de
projecten en processen en het draagvlak bij deelnemers en overige inwoners en
bedrijven.
Vrijwilligerscoördinator: verzorgt en administreert de inzet van de energiecoaches en
de warmtescanners en coördineert hun inzet. Verzorgd de teambuilding, behoeftes en
opleiding van deze groep vrijwilligers van ECN.
Energiecoach: Deze vrijwilligers vervullen de loketfunctie richting de inwoners. Zij
zoeken de mensen op, doen de intake van vragen, maken desgewenst
energiegedragsscan of verrichten een warmtescan, interesseren bewoners voor de
acties zoals de energieslurper en de energiemonitoring.
Warmtescanner: Maakt op aanvraag opnames van woningen met een warmtecamera,
maakt een rapportage en adviseert bewoners over de resultaten en bevindingen.
Extern energieadviseur: Energieadviezen voor woningen
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Persoon
Jeroen Niezen

Jaap Lobbezoo

Roy Stavenga

Martine Westra

Jacky van Geffen

Richard Ton

Vrijwilligers

Vrijwilligers
Anita Speelman

Veldwerker
Extern PL
Extern adviseur/ onderzoeker

n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

5. KOSTEN , SUBSIDIES EN DEKKING
Zie bijlage 1
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