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Jaarverslag over 2021 van de 

coöperatieve vereniging voor 

duurzame energie EcoHeemskerk 

(d.d. 22 november 2022, onder voorbehoud van goedkeuring 

door de Algemene Ledenvergadering) 

1. VERENIGING 

1.1 Doelstelling 

EcoHeemskerk is een coöperatieve vereniging die alle aspecten (technisch, organisatorisch, 

financieel, etc.) onderzoekt van vraagstukken op het gebied van duurzame energie die op ons af 

komen en de mogelijke oplossingen. EcoHeemskerk is dus een organisatie vóór Heemskerkse 

burgers en dóór Heemskerkse burgers, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden), o.a. via 

werkgroepen. De doelstelling van EcoHeemskerk, zoals beschreven in onze statuten, is als volgt: 

De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende 

maatschappelijke ontwikkeling. Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van 

haar leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten 

behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen 

van leden behartigen. 

1.2 Leden 

Het jaar 2021 was voor EcoHeemskerk als vereniging een jaar van groei. Aan het begin van 2021 

had EcoHeemskerk zo’n 300 leden; aan het eind van 2021 zo’n 450 leden, met name door de 

zonnepanelen-actie. Er is 1 Algemene LedenVergadering gehouden, op 22 juni; helaas moest deze 

ALV vanwege de corona-beperkingen digitaal plaatsvinden. Belangrijkste zaken die daar aan de 

orde zijn geweest, zijn: de vaststelling van het Secretarieel en Financieel Verslag over 2020, de 

prioriteiten voor de toekomstige verenigingsactiviteiten, inclusief de instemming met onze 

deelname aan de dochter-coöperatie Energiek IJmond. Als afsluiting er is een presentatie gegeven 

over “Energie en Welvaart”. 

1.3 Bestuur 

Het bestuur vergaderde normaal gesproken wekelijks een uur met het oog op de vele lopende 

zaken. Qua bestuurssamenstelling moest secretaris Frits Brouwer zich per 1 juni tijdelijk 

terugtrekken vanwege zijn wethouderschap. Omdat de zoektocht naar een penningmeester nog 

niet succesvol was, heeft George Poel deze functie het gehele jaar waargenomen. Wel is hij daarbij 

het tweede halfjaar ontlast door de invulling van de financiële administratie-functie door Annelies 

Westerhoven. Formeel heeft het bestuur na 1 juni dus bestaan uit Ario v.d. Zande en George Poel.  

1.4 Vrijwilligers 

De vereniging gedijt bij de gratie van actieve leden, de zogeheten vrijwilligers. Eind 2021 waren er 

ruim 15 vrijwilligers actief, in het bijzonder als Energiecoach, maar ook in werkgroepen als “Zonne-

Energie” en “Beleid Duurzame Energie”. 

2. ACTIVITEITEN 

EcoHeemskerk richt zich vanuit haar doelstelling in hoofdlijnen op drie zaken: 
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1. ondersteunen van de individuele burger bij de verduurzaming van zijn woning 

2. organiseren van collectieve energie-opwekprojecten 

3. beïnvloeden van het overheidsbeleid t.a.v. de energietransitie 

Hieronder wordt aandacht besteed aan de belangrijkste activiteiten op deze terreinen, waarbij 

vooraf moet worden opgemerkt dat door de corona-beperkingen alles moeizamer verliep dan 

gehoopt…  

 

2.1 Ondersteunen van de individuele burger bij de verduurzaming van zijn woning 

2.1.1 Communicatie en PR 

Om de Heemskerkse burgers te bereiken met onze boodschap over energiebesparing en meer 

duurzame energie, is goede communicatie onontbeerlijk. Daarbij gebruiken we allereerst onze 

website. Daarnaast zijn we aanwezig op Facebook en krijgen we berichten geplaatst op de 

gemeentelijke Facebook-pagina. Met verder regelmatig advertenties met inhoudelijke stukken in 

de Heemskerkse Courant is onze aanwezigheid in de media goed georganiseerd. Door de 

afwezigheid van onze secretaris, is de frequentie van onze communicatie-uitingen in het tweede 

halfjaar wel minder geweest. 

Als PR-actie hebben onze vrijwilligers in februari bijna 200 jonge perenbomen uitgedeeld aan 

Heemskerkers die daar belangstelling voor hadden. We deden dit in het kader van een landelijke 

actie van Urgenda om Nederland meer duurzaam te maken door in totaal 1 miljoen bomen te 

planten. Met het planten van de perenbomen in je eigen tuin kun je namelijk mooi bijdragen aan 

de biodiversiteit, maar vooral aan het verminderen van de klimaatverandering door extra CO2 op 

te nemen. De perenbomen waren gratis beschikbaar gesteld door een kweker in de regio en er 

was veel belangstelling voor. 

2.1.2 Inkoopacties 

In de periode medio januari tot eind april hebben we meegewerkt aan (de derde!) 

zonnepanelenactie in Heemskerk. O.a. tijdens (helaas digitale) voorlichtingsavonden hebben we 

de actie ondersteund in samenwerking met de gemeente, Duurzaam Bouwloket en Eneregio. Er 

hebben zich zo’n 500 mensen ingeschreven voor de actie van wie bijna 200 huishoudens ook 

daadwerkelijk een zonnepaneleninstallatie hebben aangeschaft.  

Tot eind maart liep ook onze woning-isolatieactie. Deze inkoop-actie deden we in samenwerking 

met de collega-energiecoöperatie uit Uitgeest (DUEC). Zo’n dertig mensen hebben hiervan gebruik 

gemaakt; tien ervan hebben daadwerkelijk opdracht gegeven. 

2.1.3 Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen) (RRE en RREW) 

Met de RRE zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine 

energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-

installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van LED-lampen. 

Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over 

energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie. Deze subsidieregeling liep tot 

medio 2021. Bij de RREW, de opvolger van de RRE per medio 2021, moesten ook huurders 

betrokken zijn. Bij de RRE was deze doelgroep uitgesloten. 

EcoHeemskerk was één van de RRE-uitvoerders voor de gemeente die ons daarvoor een subsidie 

verstrekte. In totaal hebben onze Energiecoaches in 2020 en 2021 aan 800 huishoudens advies 

gegeven over hun woning en/of energiebesparingsartikelen verstrekt. Als gevolg van corona-
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beperkingen is dit grotendeels online gegaan. Het online adviseren bleek daarbij goed toepasbaar. 

Bewoners zijn enthousiast over deze dienstverlening en kunnen er daadwerkelijk stappen mee 

vooruit maken in de energietransitie. Onze doelstelling voor RREW is met een vergelijkbaar 

aanbod meer dan 1100 huishoudens te bereiken tot eind 2022. 

2.2 Organiseren van collectieve energie-opwekprojecten  

2.2.1 Energiek IJmond  

We willen voorkomen dat grote commerciële partijen de beste opties voor grootschalige 

energieopwekking gaan uitnutten. Daarom, en omdat grootschalige opwekking van duurzame 

energie flinke investeringen vraagt en ook veel kennis en kunde, hebben wij IJmondiaal de 

krachten gebundeld met de energiecoöperaties van Beverwijk (EcoBeverwijk), Castricum (Calorie) 

en Velsen (EnergiekVelsen). Na de toestemming tijdens de vorige ALV, heeft het 

samenwerkingsverband Energiek IJmond van de vier energiecoöperaties in mei het licht gezien. 

Duidelijk is dat Energiek IJmond staat voor: groene energie (oplossingen voor wind- en 

zonneprojecten) die in de IJmond wordt opgewekt, die van en voor de inwoners is, die rekening 

houdt met de waarden van natuur, landschap en cultuur en die zo duurzaam en innovatief 

mogelijk zijn. Vanuit de RES zijn het tweede halfjaar verkenningen gestart naar mogelijke locaties 

voor zonne-energie langs de A9 en op het Tata-terrein en voor windenergie ook op het Tata-

terrein. Deze laatste verkenning werd eind van het jaar stopgezet, vanwege onhaalbaarheid. De 

overige twee mogelijkheden worden in het jaar 2022 verder bestudeerd. 

2.2.2 Regeling Verlaagd Tarief, de voormalige Postcoderoosregeling (PCR) 

Hierbij gaat het om collectief stroom op te wekken voor mensen die zelf geen zonnepanelen op 

hun dak (kunnen) hebben, bijv. omdat ze in een appartement of huurhuis wonen, of hun dak 

technisch ongeschikt is. Het principe is dat een bereidwillige locatie-eigenaar zijn dak ter 

beschikking stelt voor een looptijd van minstens 16 jaar. De coöperatie betaalt jaarlijks een 

vergoeding voor de dakhuur aan de locatie-eigenaar. Het dak moet voldoen aan alle technische, 

juridische en financiële voorwaarden, waarna de coöperatie hier zonnepanelen op plaatst, 

gefinancierd door deelnames van leden. De stroom wordt vervolgens door de energiecoöperatie 

doorverkocht aan een energieleverancier. De opbrengsten uit het project bieden de coöperatie de 

ruimte om de leden uit te betalen en mogelijk andere lokale initiatieven te realiseren. Een 

werkgroep heeft samen met de gemeente een inventarisatie gemaakt welke gemeentelijke daken 

mogelijk geschikt zouden zijn voor zo’n PCR-project. In de tweede helft van het jaar is een business 

case opgesteld om gebruik te maken van het dak van het gemeentehuis; de besprekingen 

daarover lopen door in 2022. 

Daarnaast hebben enkele vrijwilligers geadviseerd aan een drietal VVE’s over het aanleggen van 

een zonnepaneleninstallatie op hun collectieve dak. Deze problematiek is – bijv. vanwege 

verschillende inzichten van de appartementseigenaren - best wel complex. Er is dan ook geen 

succesvol project tot stand gekomen, maar 1 project loopt nog door in 2022. 

2.3 Beïnvloeden van het overheidsbeleid t.a.v. de energietransitie  

2.3.1 Regionale Energiestrategie (RES) en Omgevingsvisie Heemskerk 

De Regionale Energiestrategie (RES) is een instrument van de provincie om met maatschappelijke 

betrokkenheid te komen tot regionale keuzen voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de 

daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een 
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doorkijk naar 2050. In de praktijk gaat het vooral om mogelijke locaties te selecteren voor 

windparken-op-land en voor zonneweides.  

De Omgevingsvisie is een instrument van de gemeente en vertelt het verhaal van de toekomst van 

ons dorp. Bijvoorbeeld over: waar en hoe we willen wonen; de inrichting van de openbare ruimte; 

de opwekking van duurzame energie; en de maatregelen om in te spelen op klimaatverandering. 

Vooral de laatste twee onderwerpen hadden de belangstelling van EcoHeemskerk. De 

Omgevingsvisie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeente houvast in de 

ontwikkeling van Heemskerk tot 2040. 

In 2020 hadden we als EcoHeemskerk meegedacht over de invulling van beide instrumenten en 

zogeheten zienswijzen ingediend op de concepten van de RES en de Omgevingsvisie. Begin van het 

jaar ontvingen we reacties van de provincie (RES) en de gemeente (Omgevingsvisie). Die waren 

positief; er werd waardering uitgesproken dat we als EcoHeemskerk zo betrokken zijn en willen 

bijdragen aan de uitdagingen die er liggen op het gebied van de energievoorziening en de 

ruimtelijke ordening daaromtrent. Verder werd er n.a.v. onze inspraak aangegeven dat de 

gemeente Heemskerk zijn concept-Omgevingsvisie zal aanpassen, zodat het belang van 

woningisolatie meer wordt benadrukt. En voor wat betreft de windturbine op De Trompet, gaf de 

gemeente op ons verzoek aan dat de exploitant ervan het recht heeft om tot 2025 de windturbine 

te exploiteren en dat er daarna sprake kan zijn van verlenging of vervanging. 

Zowel de RES als de Omgevingsvisie zijn in het voorjaar vastgesteld in de gemeenteraad. 

3.2.2 Duurzaamheidslening 

De gemeente Heemskerk stelde vanaf maart 500.000 euro aan financiële middelen beschikbaar in 

de vorm van een zogeheten Duurzaamheidslening. Tegen een lage rente van 1,6% kunnen 

particuliere huiseigenaren lenen voor de verduurzaming van hun bestaande woning. 

EcoHeemskerk heeft de gemeente en de OD IJmond geadviseerd over de precieze voorwaarden 

van deze lening. 

3.2.3 Aardwarmte-winningsplan FloriCultura 

In 2019 heeft het bedrijf FloriCultura aan de Cieweg in Heemskerk een officieel verzoek ingediend 

bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) tot instemming met hun aardwarmte-

winningsplan. Het bedrijf wil tenminste 35 jaar lang aardwarmte kunnen winnen en die benutten 

voor de duurzame opkweek van uitgangsmateriaal voor orchideeën. Het gaat hier om in totaal 

zo’n 27 miljoen m3 kokend heet water, dat wordt opgepompt van bijna 3 kilometer diepte. Dit 

bespaart ongeveer 5 miljoen kubieke meter aardgas per jaar! EcoHeemskerk heeft een zienswijze 

t.a.v. deze vergunningverlening ingediend. Uiteraard staan wij positief t.o.v. het gebruik van 

aardwarmte als een duurzame warmtebron. Maar deze aardwarmtewinning is – vooralsnog – 

exclusief beschikbaar voor FloriCultura. Daarom waren we bezorgd of deze vergunning er niet voor 

gaat zorgen dat we voor toekomstige, andere doelen – bijv. de duurzame verwarming van 

woningen in Heemskerk – aardwarmte van verder weg moeten gaan halen, wat uiteraard veel 

kostbaarder is. Er is door EZK positief op onze zienswijze gereageerd. 

3.2.4 TransitieVisie Warmte (TVW) 

De gemeente Heemskerk geeft in de TVW aan hoe we in Heemskerk uiterlijk 2050 helemaal van 

het gas af zijn. Kort samengevat staat in de TVW dat in de komende periode veel nadruk moet 

liggen op het mindere gebruik van aardgas, dus bijv. meer elektrisch koken en betere isolatie van 
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woningen. Vervolgens zijn er enkele wijken geselecteerd die rond 2030 wel van het aardgas af 

zouden kunnen zijn met behulp van technieken die nu goed beschikbaar zijn, op twee manieren:  

- Ten eerste: in het Centrum en in Zuidbroek-Oosterwijk worden er kansen gezien voor een 

warmtenet. Want in deze wijken staan veel flats en appartementen en is er daardoor een 

geconcentreerde warmtevraag. 

- Ten tweede: de woningen in de wijken Waterakkers, De Wadden en Beierlust zijn gebouwd na 

1990 en zijn dus behoorlijk goed geïsoleerd. Een all-electric warmteoptie is in deze wijken 

waarschijnlijk geschikt. Dit betekent dat warm water (voor tapwater en verwarming) in het huis 

wordt geproduceerd m.b.v. een warmteopwekinstallatie zoals een lucht-water-warmtepomp. Zo’n 

installatie wordt dan gevoed met duurzaam opgewekte stroom, bijv. van zonnepanelen.  

EcoHeemskerk heeft meegedacht en ook formeel ingesproken t.a.v. deze TVW. Op hoofdlijnen 

konden we ermee instemmen, alleen hebben we onze twijfels over de aanleg van een grootschalig 

warmtenet in het centrum van Heemskerk; we zien meer kansen voor enkele kleinschalige 

warmtenetten. 

-  -  -  o  o  o  -  -  - 


