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Onderwerp

Intentieverklaring voor nauwere samenwerking tussen WeertEnergie, Wonen Limburg en
gemeente Weeft om energiebesparing onder inwoners te stimuleren

Voorstel
1. In te stemmen met de intentieverklaring om te komen tot nauwere samenwerking

om energiebesparing onder inwoners te stimuleren.
2. Wethouder Gabriels te machtigen om de intentieverklaring te ondeftekenen.

Inleiding

Op 2I december 2018 is het Ontwerp van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin staan
de hoofdlijnen gepresenteerd voor de Nederlandse invulling van het"Akkoord van Parijs".
Voor Nederland betekent dit in 2030 een reductie van de CO2 uitstoot van 49olo t.o.v.
1990. In 2050 wordt een reductie van 95o/o t.o.v. 1990 voorgesteld.

Om aan deze doelstellingen te voldoen is grootschalige energiebesparing in de gebouwde
omgeving noodzakelijk. De energiebehoefte van de gebouwde omgeving is
verantwoordelijk voor meer dan 2/3 van de totale energiebehoefte in Weert. Afgelopen
jaren heeft de gemeente reeds ingezet op informeren, stimuleren en faciliteren van haar
inwoners met betrekking tot energiebesparing. Voorbeelden daarvan zijn o.a. Warm
Wonen Weert en de duurzaamheidslening.

Deze rol dient de gemeente de komende jaren te continueren en uit te breiden. Aangezien
WeertEnergie en Wonen Limburg een soortgelijke rol hebben naar hun leden en huurders
ten aanzien van bewustwording van energiebesparing, kan hierin gezamenlijk worden
opgetrokken.
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Beoogd effect/doel
Zonder de inzet van inwoners is het niet mogelijk de doelstelling voor de energietransitie
(energieneutraal in 2040) te realiseren. Daarom is het gewenst om de rol van de
gemeente (informeren, stimuleren en faciliteren) voot te zetten en uit te breiden.
Inzetten op bewustwording bij inwoners leidt tot energiebesparing bij de woningvoorraad
in Weet.

Argumenten
1.1 Door samenwerking kan een gevarieerder en groter publiek worden bereikt
Door deze rol samen met de energie coöperatie en woningcorporatie op te pakken, is het
mogelijk een breder publiek aan te spreken (huurders én eigenaren). De campagnes
kunnen grootschaliger ingezet worden waarbij door synergie een kostenvoordeel gehaald
kan worden. Bovendien hebben deze partijen al veel relevante ervaring met
bewustword ingsactiviteiten.

1.2 De partijen hebben een gemeenschappeliik doel
De intentieverklaring geeft aan dat alle partijen het doel hebben om bewustwording
aangaande energiebesparing bij inwoners te vergroten. Omdat ze hetzelfde doel hebben is
het raadzaam om gezamenlijk op te trekken.
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Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door de samenwerking zal op gezette tijden ambtelijk overleg plaatsvinden. Deze
overleggen passen binnen de taakbelasting van de duurzaamheidscoördinator.
Door synergievoorcleel worclt een capaciteit en financieel voorcleel verwacht bij de
uitvoerinE van activiteiten van het Uitvoeringprogramma Duurzaamhcid 2019 2020 (mct
betrekking tot het thema wonen)

Duurzaamheid

Één van de doelstellingen uit het beleidskader Duurzame Ontwikkeling is het
energieneutraal worden van de gemeente in 2040. Energiebesparing in de gebouwde
omgeving is noodzakelijk om deze doelstelling te realiseren.

Uitvoering/evaluatie

De ondertekening zal 16 mei plaatsvinden. Voorgesteld wordt dat namens de gemeente
wethouder Gabriels gaat ondertekenen.
De samcnwcrking is rccds gestart. Op korte termijn zal er een fysiek energieloket worden
geopenci (aantai ciagcieien per week). Deze worcit bemensci cioor energiecoaches varì
WeertEnergie en Wonen Limburg. Tevens wordt een bewustwordingsactiviteit in nader te
bepalen wijk georganiseerd. Dit is een pilot van de Stichting Hier. Wanneer de pilot
succesvol verloopt zal de activiteit worden opgeschaald naar andere wijken.
Verder zullen t.z.t nieuwe activiteiten worden gelnitieerd.

Com m u n icatie/ participatie

Bij de ondertekening van de intentieverklaring zullen lokale verslaggevers worden
uitgenodigd. Tevens wordt er een persbericht opgesteld voor HeerlijkWeert.nl

Overleg gevoerd met
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Intern:
Anouk Cramers (R&E)
Fra nk Speet (Communicatie)

Extern:
Peter Gloudi (WeertEnergie)
Ger Verstegen (WonenLimburg)

Bijlagen:
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