Het regionale Energieloket en Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek – hand out voor bedrijven
De regiogemeenten in Gooi en vechtstreek moeten, net als andere gemeenten in het land, in 2050 aardgasvrij zijn. Om dat te bereiken wordt o.a. ingezet op het
verduurzamen van de bestaande bouw. Voor de regio is vastgesteld dat er de komende 30 jaar bijna 4000 woningen per jaar aangepakt moeten worden, en dat is een grote
opgave. Hiervoor is een excellente ketensamenwerking en bundeling van diensten nodig. Gemeenten, brancheorganisaties, energiecoöperaties, bedrijven en opleidings- en
kenniscentra werken daarom samen in een regionaal Energieloket en Energiedienstenbedrijf. Met de bundeling van een onafhankelijk Duurzaam Bouwloket, diensten van
energiecoöperaties en diensten van lokale bouwers, installateurs, isolatiebedrijven, adviseurs en toeleveranciers wordt de huiseigenaar in Gooi en Vechtstreek van
voorlichting tot uitvoering maximaal geholpen.

Deelname als bedrijf of ondernemer
Voor bouwers, installateurs, isolatiebedrijven, adviseurs en toeleveranciers zijn er verschillende opties om deel te nemen en voordeel te hebben van deze samenwerking.
Hieronder staan deze beschreven, met ook de contactgegevens van het aanspreekpunt. Het is mogelijk om op meerdere manieren aan te sluiten.
1. Het regionale Duurzaam Bouwloket
Duurzaam Bouwloket is in regio Gooi en Vechtstreek het energieloket voor inwoners over
duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken. Het bouwloket verwijst
inwoners door naar lokale bedrijven voor te nemen energiebesparende maatregelen voor het
verduurzamen van een woning. Als bedrijf kunt u zich kosteloos aansluiten bij het loket.

Robert Schutz
Accountmanager
Mail: r.schutz@duurzaambouwloket.nl
Tel: 06-45512181

2. Als onderdeel van één van de vier bouwcoalities
Er komen vier teams om proposities te ontwikkelen voor (a) VvE’s, (b) Monumenten, (c) jaren
’20-’95 en (d) jaren na ’95. Het gaat om de concepten aardgasloos, energieneutraal en
stapsgewijs ‘spijtloos’. Zowel individuele woningen als grootschalige projecten worden
opgeleverd, gewaarborgd met Energieprestatiegarantie. Het label Duurzame Aanbieder
(Bouwend Nederland en Techniek Nederland) begeleidt de coalities.

Herman Schotman
Kwartiermaker Gooi en Vechtstreek
Mail: schotman@projectatelier119.nl
Tel: 06-25067602

3. Opleiding en training
De energietransitie vraagt om nieuwe expertise en uitwisseling van kennis in de bouw.
Hiervoor bieden wij Gerrit de Heer aan als kennismakelaar. Hij is vanaf 1 maart op
woensdagen telefonisch, via de mail en op afspraak ook live te consulteren met vragen over
de gewenste opleiding en training voor u en uw personeel. Hij heeft inzicht in wat er in
Nederland beschikbaar is en adviseert uw bedrijf kosteloos. De kosten van opleiding en
training zijn voor eigen rekening.

Gerrit de Heer
Senior adviseur Building Changes
Mail: gdh@buildingchanges.nl
Tel: 06-17445622

