
 

 

Pagina 1 van 2 

MEMO 

Resultaten Energie Besparen Gooi en Vecht 2013-2017 

 

Algemeen 

Aan Directeurenoverleg Fysiek Domein 

Van F.C. van der Zandt 

Datum 3 september 2018 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 18.0007872 

 

Van 2013 tot en met 2017 is het regionale project Energie Besparen Gooi en Vecht uitgevoerd met 

subsidie van de provincie Noord-Holland. Het doel was om 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen 

met minimaal 1 maatregel. Resultaat van het regionale project Energie Besparen Gooi en Vecht is dat 

7.133 woningeigenaren in de regio maatregelen hebben getroffen om hun huis met minimaal 1 

maatregel energiezuiniger te maken. Samen hebben ze ruim 27 miljoen euro geïnvesteerd. De CO2 

besparing is 40,6 kton CO2. 

 

 

Financiën 

Voor uitvoering van dit project is RAP-subsidie ontvangen van de Provincie Noord-Holland. In totaal is 

€ 858.000,-- euro aangevraagd in drie delen (deel A € 269.000,-- + deel B € 439.000,-- + deel C 

€150.000,--). Voor deel A en B is 80% subsidie ontvangen, namelijk € 566.400,--. We hebben tot 31-12-

2017 € 481.208,34 uitgegeven en 20% (€ 141.600,--), is als cofinanciering bijgedragen in uren.  

 

Deel C is ingezet voor een subsidie op de duurzaamheidslening in Hilversum. We hebben van de  

€ 120.000,-- verkregen subsidie, € 32.200,70 verstrekt. 
De gemeente Hilversum heeft er voor gekozen om in 2013 de Subsidieregeling “ duurzame 
energiemaatregelen bestaande bouw”  in te zetten voor een subsidie gekoppeld aan de 

duurzaamheidslening. De overige gemeenten in de regio hebben in 2013 de subsidieregeling 

‘bestaande bouw’ uitgevoerd.  

 

Niet alle subsidie is ingezet. Het restant van de subsidie gaat terug naar de Provincie.  

Het gaat daarbij om € 85.191,66 (deel A + B) en om € 87.799,30 (deel C). 
 

Resultaten 

De volgende resultaten hebben we bereikt: 

- 1.159 woningeigenaren hebben een subsidie of een lening ontvangen. Er is voor € 6.095.863,-- 

geïnvesteerd in duurzame maatregelen.  

- 1.116 woningeigenaren hebben meegedaan aan een wijkactie van Hoom (257x) of via het 

Duurzaam Bouwloket (859x) geïnvesteerd in het verduurzamen van hun woning. Hier staat een 

investering tegenover van € 1.953.763,--. 

- Er hebben 4.858–326x (Subsidie en leningen)–55x (Hoom)= 4.509 woningeigenaren zonder 

subsidie, lening of collectieve wijkactie een zonnepaneleninstallatie geplaatst. Uitgaande van een 

gemiddelde investering van € 4.400 (bron: Milieucentraal) is er voor bijna 20 miljoen euro aan 
zonnepanelen installaties uitgegeven. 

- Er zijn 29 wijkaanpakken en inloopspreekuren met Hoom georganiseerd. 

 



Pagina 2 van 2 

Op basis van het aantal koopwoningen (69.614) in de regio (inclusief Eemnes, bron klimaatmonitor 

2016) kunnen we stellen dat: 

- 1,66% van het aantal koopwoningen een lening of subsidie heeft ontvangen. 

- 1,23% via het Duurzaam bouwloket zijn woning heeft verduurzaamd. 

- 0,37% via Hoom tot uitvoering van maatregelen is overgegaan. 

- 6,4% zelf zonnepanelen heeft geplaatst. 

- 11% van de inwoners het Duurzaam Bouwloket heeft geraadpleegd. 

 

De inzet van wijkacties van Hoom heeft dus relatief het minste opgeleverd en wel de meeste inzet 

gekost. Bezoekers van deze avonden vonden het wel fijn om “live” een verhaal te horen, materiaal aan 

te kunnen raken en persoonlijk contact te hebben. Op deze avonden waren vaak ook 

bewonersinitiatieven of energie coöperaties aanwezig. Zij hebben natuurlijk ook bewoners aan zich 

weten te binden.  

 

Met het regionale project Energie Besparen Gooi en Vecht (2013-2017) hebben 7.133 

woningeigenaren in de regio maatregelen getroffen om hun huis met minimaal 1 maatregel 

energiezuiniger te maken. Ze hebben ruim 27 miljoen euro geïnvesteerd. De CO2 besparing is 40,6 kton 

CO2. ). 

 

 
Bijlage(n)  

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1. Eindverantwoording Energie Besparen Gooi en Vecht 
Bijlage 2. Persbericht Energie Besparen Gooi en Vecht 
 


