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Beste lezer! 

In de voorliggende notitie brengt het bewonerscollectief ECC verslag uit over het afgelo-

pen jaar 2020 en werpt een korte vooruitblik op mogelijke ontwikkelingen in het jaar 

2021. 

Door de Corona-maatregelen van de overheid moesten geplande buurtbijeenkomsten 

worden afgelast, huisbezoeken worden uitgesteld, online webinars worden ontwikkeld en 

on line bijeenkomsten met bewoners worden georganiseerd. 

Niettemin is het ECC in 2020 actief werkzaam geweest op een vijftal aandachtsgebieden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag 2020 beschrijft de ontwikkelingen op deze bovengenoemde aandachtsge-

bieden en is samengesteld uit bijdragen door deelnemers van het ECC, actief in de diverse 

werkgroepen. 

 

 

1 Selectie, training en coaching van Capelse Energiecoaches,  

 

2 Deelname aan het project Wonen,  

 

3 Uitwerking van de Energiecoöperatie Zonkracht Capelle,  

 

4 Deelname aan het Platform Vereniging van Eigenaren VvE’s 

 

5 Oriëntatie op de komende Capelse warmtetransitie. 

2020 bleek voor het ECC een moeilijk jaar! 

LEESWIJZER 
JAARPLAN ENERGIE COLLECTIEF CAPELLE 2020  
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Het Energie Collectief Capelle (ECC) is sinds 
haar oprichting in 2013 een kenniscentrum 
voor duurzaamheid in Capelle aan den IJssel.  
 
Het ECC bestaat uit vrijwilligers die inwoners 
van Capelle aan den IJssel adviseren op het 
gebied van duurzame energie in en rondom 
de eigen woonomgeving.  
 
Het bewonerscollectief verzamelt daartoe re-
levante wetenswaardigheden en volgt actule 
ontwikkelingen over toepassingen op het ge-
bied van duurzame energie. 
 
De vrijwilligersorganisatie is inmiddels een 
vertrouwd informatiepunt in het maatschap-
pelijke beeld van de gemeente Capelle aan den IJssel.  

 

De voornaamste doelstelling van het bewonerscollectief is het zo veel mogelijk lo-
kaal bevorderen van duurzaam energiegedrag door inwoners van Capelle aan den 
IJssel. Dit door advies te geven over onder andere woningisolatie, toepassing van 
warmtepompen en de aanschaf van zonnepanelen. 

 

Het ECC-jaarverslag over 2020 wordt na bespreking met ambtenaren van de ge-

meente uitgebracht aan het College van de gemeente Capelle aan den IJssel, met 

een afschrift aan de raadsleden van Capelse politieke partijen.  

Doel hierbij is het begrip duurzaamheid binnen de Capelse samenleving ook in 

2021 in brede(re) kringen onder de aandacht te brengen én te houden.  

Daarnaast beoogt het ECC  middels deze rapportage lokale en regionale duurza-

me initiatieven algemeen bespreekbaar te maken bij bestuurlijke beleidsmakers 

in de Capelse samenleving. 

Het ECC is hiertoe altijd bereid haar bevindingen, aanbevelingen en suggesties te 

delen met belangstellenden in het Capelse domein.  

 

INTRODUCTIE 
ENERGIE COLLECTIEF CAPELLE 
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De doelstelling van het project Energiecoaches is om voor eind 2020 minimaal 200 bewo-

ners in Capelle aan den IJssel door een energiecoach te adviseren over mogelijke energiebe-

sparingen in de eigen woning.  

Uitgangspunt hierbij is, dat 50% van de bewoners huurders bij Havensteder zijn. 
 

1.1 Inzet van Energiecoaches 

 

Het jaar 2020 was goed op gang gekomen. Er was een succesvolle werving onder huurders 

en op 10 maart was de opleiding gestart voor 7 vrijwilligers.  

 

Door de coronacrisis was alles gestopt van 15 maart tot 8 juni. In juni hebben 2 vrijwilligers 

de opleiding afgerond. 1 coach is opgeleid in september.  

 

Voor het 4e kwartaal 2020 waren er nu 6 vrijwilligers inzetbaar, waarvan 5 voor telefonische 

adviezen.  

 

In het vierde kwartaal van 2020 zijn de consulten vooral telefonisch gegeven. De 200e bewo-

ner is op 24 december geadviseerd en er zijn meer dan 260 aanmeldingen.  

In oktober 2020 is het project geëvalueerd en is besloten dat het project ook volgend jaar 

voortgezet wordt. 

 

1.2 Advisering  aan bewoners 

 

De werving geschiedt succesvol door brieven naar huurders in de wijken Schenkel, Middel-

watering, Oostgaarde en Schollevaar te posten.  

Dit eerste kwartaal van 2020 hebben zich 86 bewoners aangemeld via die acties. Het totaal 

is 264, waarvan 170 huurders (waarvan 54 huurders woonachtig in de Purmerhoek). 

 

De operationele doelstelling van 200 adviezen aan huurders in 2020 is gehaald, dit ondanks 

dat in het 2e kwartaal alle huisbezoeken moesten worden stilgelegd vanwege corona. 
 

 

1. ENERGIECOACHES 

ENERGIECOACHES ADVISEREN BEWONERS THUIS  
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1. Inzet Energiecoaches 

 

1.3 Voortgang consulten 

Door de grote aanwas is het de bedoeling, dat een bewoner 1 bezoek krijgt, tenzij 

de bewoner een extra bezoek nodig vindt. 79 consulten zijn in het 4e kwartaal uit-

gevoerd door de coaches waarvan 53 adviezen door één energiecoach (zie tabel).  

Gemiddeld zijn 3 tot 5 coaches actief geweest met huisbezoeken. 

 

 

 

1.4.Opleiding Energiecoaches 

Er hebben zich 7 deelnemers voor de opleiding aangemeld (een revisionist, die 

extra bijscholing wilde). De opleiding is gegeven door een gezamenlijke inspan-

ning van de gemeente, het externe adviesbureau  JMA en vrijwilligers van het 

ECC. 

 

Op 10 maart 2020 is de eerste van 3 bijeenkomsten geweest. De volgende 2 bij-

eenkomsten zijn vanwege de Corona-maatregelen op 16 en 23 juni online gege-

ven. In de coronatijd zijn echter 5 vrijwilligers afgehaakt en hebben 2 het certifi-

caat ontvangen. In september heeft de energiecoördinator 1 coach opgeleid. 

 

De stand van zaken van de aanmeldingen in het rapportagesysteem per ultimo 
2020 is weergegeven in onderstaande tabel. 

 
 

2020 okt nov dec totaal 

coaches 4 5 3 6 

 
 

Bezoeken 
 
 

 
 

26 
 
 

I33 
 
 

 
 

19 
 
 

 
79 

 
 

Aangemeld 
 
 

Geannuleerd 
 
 

Ingepland 
 
 

Reserve 
 
 

Verstuurd 
 
 

Totaal 
 
 

 

6 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

201 

 

 

264 
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1.5 Score tussentijdse evaluatie 

Een eind 2020 afgenomen enquete onder 116 projectdeelnemers leverde een respons op 

van 30% en een gemiddelde waardering door deelnemers van 8,6 alsmede een gemiddeld 

gebruik van 4 van de 6 producten uit de aan deelnemers gratis verstrekte energiebox en een 

opvolging van 6 tips. 

 

1.6 Conclusie 2020 

Het project energiecoach is in 2020 ondanks corona weer goed opgepakt. De doelstelling om 

200 bewoners te adviseren (waarvan minimaal 100 huurders) is dankzij een voortvarende 

aanpak van de projectcoördinator gehaald.  

Er zijn  meer dan 160 huurders geadviseerd (waarvan ca. 50 in de Purmerhoek) en daarmee 

is de doelstelling voor Havensteder ook gerealiseerd. 

De operationele doelstelling van 200 adviezen aan huurders in 2020 is gehaald, dit ondanks 

dat in het 2e kwartaal alle huisbezoeken moesten worden stilgelegd vanwege het Corona-

virus. 

 

1.7 Vooruitzichten 2021 

 

Besloten is om in 2021 een aantal professionele coaches te werven en op te leiden, daar er 

inmiddels een aangevraagde subsidie voor inhuur van dergelijke  

docenten / begeleiders is  toegekend.  

 

In 2021 zal ook door deze professionele coaches zelf geadviseerd worden, waardoor een 

veel hogere doelstelling bereikt kan worden.  

In het eerste kwartaal zal daar met een langzame start mee begonnen worden, omdat eerst 

de subsidie moet worden toegekend. 
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2. HET PROJECT WONEN 

ORGANISEREN VAN BUURTACTIES EN BIJEENKOMSTEN 

In februari 2020 is de twaalfde buurtactie “ Energiebesparing “ georganiseerd voor particu

-liere eigenaren van eengezinswoningen. De interesse was groot, net als bij eerdere 

buurtac-ties in 2019.  

De opvolging van deze buurtactie werd ernstig bemoeilijkt doordat in maart 2020 de coro-

na uitbraak waardoor er geen bezoeken werden afgelegd en onze partner, de Woonwij-

zerwinkel, geen woningopnames kon uit-

voeren.  

De resultaten in genomen maatregelen zijn 

minder dan de voorgaande buurt-acties.  

In mei is een webinar over zonnepane-len 

georganiseerd door de Woonwijzerwinkel.  

De interesse van deelnemers bleek duidelijk 

minder dan de informatieavond zonnepa-

nelen van 2019 met ongeveer de helft min-

der deelnemers.  

De verwachting was dat de webinars een 

jonger publiek zouden trekken, maar dat 

bleek he-laas niet het geval.  

Aangezien deze webinar volledig door de 

Woonwijzerwinkel werd georganiseerd is de 

rol van het ECC onvoldoende genoemd en 

is ook niet duidelijk gemaakt aan belang-

stellenden hoe de opvolging op het huis-

adres zou gaan plaatsvinden.  

Deze constatering is geëvalueerd en bij de volgende webinars van de Woonwijzerwinkel 

heeft ECC zelf de introductie sheets verzorgd.  

In oktober is tijdens “ De Week van de Duurzaamheid “ een webinar genaamd “ Warmte-

transitie en isolatie “ georganiseerd door de gemeente. De warmtetransitie webinar werd 

gepresenteerd door medewerkers van de gemeente en de isolatie webinar door de Woon-

wijzerwinkel. ECC heeft een introductie presentatie voorafgaand aan de isolatie webinar 

gegeven.  
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Tevens is na afloop van “ De Week van de Duurzaamheid “ een webinar over warmtepompen 

verzorgd door het ECC. De interesse voor deze webinars was minder dan de bijeenkomsten 

tijdens de “ Week van de Duurzaamheid “ in voorgaande jaren.  

 

In november is een buurtactie in Schollevaar georganiseerd met vier avonden een webi-

nar met elk avond een ander energiebesparend thema. De opzet van de buurtactie is zo 

veel mogelijk gelijk gehouden aan de buurtacties in voorgaande jaren.  

Wel konden de vrijwilligers van het ECC, echter, niet huis-aan-huis aanbellen om de buurt-

bewoners uit te nodigen. De informatiefolder is door ECC wel in brievenbussen gestopt.  

Tijdens de webinars waren variërend slechts 10 tot 18 bewoners ‘ online ’ aanwezig per 

avond, totaal circa 30 verschillende buurtbewoners over de vier avonden.  

Dat is duidelijk minder dan de eerdere Schollevaar buurtacties van 2019 waar zo'n 100 be

-woners op de informatieavonden kwamen. Gelet op de geringe animo van wijkbewoners 

gedurende de Corona-periode is door het ECC besloten in 2021 vooralsnog geen nieuwe 

buurtactie te organiseren zolang we geen fysieke bijeenkomst kunnen houden. Maar er 

worden alternatieve acties ontwikkeld.  

 

2.1 De relatie met de gemeente Capelle aan den IJssel en de Woonwijzerwinkel  

Met het team Wonen hebben we gemiddeld om de 6 weken constructief overleg waarbij 

de gemeente en de Woonwijzerwinkel aangesloten zijn. Beslissingen worden over het al-

gemeen gezamenlijk genomen, over operationele zaken soms in klein comité tussen het 

ECC, de gemeente en de Woonwijzerwinkel.  

De Woonwijzerwinkel is in 2020 gezamenlijk gemaakte afspraken niet altijd nagekomen, 

met name te wijten door groeipijn vanwege de succesvolle RRE acties bij veel andere ge-

meenten in de regio Rotterdam. De gemeente heeft daar ook last van en er zijn meerdere 

evaluatie- gesprekken gevoerd.  

 

Zoals eerder genoemd, worden buurtacties tijdelijk niet uitge-

voerd zolang we vanwege Corona geen fysieke 

bijeenkomsten in de wijk mogen c.q. kunnen 

houden.  

Voor 2021 worden door het team Wonen alter-

natieve acties ontwikkeld die wel tijdens de gel-

dende Corona maatregelen uitgevoerd kunnen 

worden.  

ECC Jaarplan 2020 
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2.2 Energie-scans aan huis 
 
Begin 2021 gaat het ECC van start met het aan huis uitvoeren van zogeheten 

energie-scans bij bestaande woningen.  

 

Hierbij wordt met behulp van een warmte-camera beelden geschoten van isolatielek-

ken aan de buitenmuren van woningen.  

 
Door een betere muurisolatie ter plaatse kan veelal met eenvoudige en goedkope 

hulpmiddelen het energieverbruik worden teruggebracht. 

 
De gemeente Capelle aan den IJssel zelf doet over het algemeen  veel meer op het ge-

bied van duurzaamheid dan een aantal jaren geleden. Dat zijn soms ook operationele 

acties. Dat komt vooral doordat het aantal gemeentelijke projectleiders in vaste dienst 

fors is toegenomen in 2019, ter vervanging van extern ingehuurde projectleiders. Tij-

dens ‘De week van de Duurzaamheid’ is op twee locaties in Capelle de mobiele Woon-

wijzerwagen ingehuurd. De gemeente heeft een abonnement met de Woonwijzerwin-

kel voor inhuur van de wagen.  Projectleider Duurzaamheid van de gemeente hebben 

geholpen in het ‘bemensen’ van deze mobiele toonzaal.  

 

Dit is zonder inbreng van het team Wonen of ECC uitgevoerd. Verder zijn er in het 

team Wonen geen acties ervaren buiten overleg van het team Wonen of ECC om. 

 
Wel ervaren we binnen het team Wonen de afgelopen jaren een gebrek aan nieuwe 

aanwas van deelnemers / vrijwilligers. Regelmatig houdt het ECC acties om nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken maar dat heeft gedurende 2020 weinig succes opgeleverd. 
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Het ECC heeft in 2019 actief deelgenomen aan de oprichting en juridische inrichting van het 

eerst zonnepanelencollectief in Capelle aan den IJssel: Coöperatie Zonkracht Capelle.  

De volgende (belangrijkste) ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in 2020: 

3.1 Bestuurlijk 

• Begin 2020 heeft de heer Ger Keuzenkamp de rol van voorzitter overgenomen. 

• De vorige voorzitter, de heer Johan Monster, heeft gekozen voor een rol als projectont-

wikkelaar/adviseur zonneprojecten voor de coöperatie.  

• Voor de zuiverheid is door het bestuur besloten dat het niet wenselijk is om deze rol te 

combineren met het voorzitterschap. 

• Als penningmeester is de heer Kees Bakker toegetreden tot het bestuur. 

• Eind van het jaar heeft de heer John Renirie de rol van secretaris van het bestuur.  

• Door het bestuur is er gedurende 2020 nauw samengewerkt met de projectontwikke-

laar / adviseur voor de verdere ontwikkeling van de Coöperatie ZonKracht Capelle. 

3.2 Financiëel 

Voor de opstartfase van ZonKracht zijn subsidies ontvangen van de gemeente Capelle, 

de provincie Zuid-Holland (reeds in 2019) en de Rabobank. Hiermee is het mogelijk om 

de coöperatie op een professionele wijze vorm te geven. 

 

Veel energie is gestoken in het indienen van een aanvraag bij het Denk en Doe Mee 

Fonds. Een financiële bijdrage is gevraagd om Capellenaren met een groen hart en een 

smalle beurs de mogelijkheid te bieden om mee te doen bij toekomstige zonnepro-

jecten.  

Helaas werd de aanvraag afgekeurd. In de toekomst zullen we op zoek gaan naar alter-

natieve mogelijkheden om ook inwoners met een smalle beurs in de gelegenheid te 

stellen om Capelle aan den IJssel verder te verduurzamen. 

 

 

3 COOPERATIE ZONKRACHT-

EERSTE CAPELSE ZONNE-COÖPERATIE  
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3.3 Projecten 

 

 

Na een zoektocht van een paar jaar is het in 2020 gelukt om een eerste ge-

schikt dak te vinden voor het plaatsen van zonnepanelen door de coöperatie. 

In oktober is een samenwerkingsovereenkomst getekend met het schoolbe-

stuur van BLICK voor het verkrijgen van het recht van opstal voor plaatsing van 

een zonnedak op “ Kindcentrum Ontdekrijk “ in de wijk Oostgaarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindcentrum Ontdekrijk - Capelle Oostgaarde 

Inmiddels is de dakconstructie onderzocht en zijn eerste offertes aange-

vraagd. Omdat eerst de huidige bitumen dakbedekking vervangen moet wor-

den, kan naar verwachting het zonnedak rond de zomer van 2021 worden 

geinstalleerd.  Daarnaast komt waarschijnlijk ook het dak van de openbare ba-

sisschool “ De Catamaran “ beschikbaar.  

 

Inmiddels is gestart met het werven van geïnteresseerden voor deelname als 

investeerder/ lid van energiecöoperatie. Ultimo 2020 hebben 24 Capellenaren 

zich aangemeld als medefinancier via onze voorinschrijving. 
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3.4 Communicatie en marketing 

 

•De website www.zonkrachtcapelle.nl is in vormgeving aangepast in lijn met de 

laatste ontwikkelingen. 

•Voor het eerste zonnedak op  “ Kindcentrum Ontdekrijk “ is een flyer gemaakt. 

•Een start is gemaakt met aanvullende noodzakelijke documenten, waaronder 

een informatiebrochure die straks nodig is om de potentiële kopers van partici-

paties de juiste detailinformatie te verschaffen. 

•Voor het uitwisselen van praktijkervaringen is contact opgenomen met andere 

energiecoöperaties in de regio. 

 

3.5 Postcoderoosregeling 

 

In 2021 komt er een nieuwe postcoderoos regeling van de rijksoverheid.  

Het eerste zonneproject in Capelle aan den IJssel zal gebruik gaan maken van 

deze nieuwe regeling. De exacte voorwaarden worden in het eerste kwartaal 

van 2021 bekend gemaakt door de Rijksoverheid. Deze informatie is nodig voor 

het uitwerken van de Business Case en onder meer de informatiebrochure aan 

geïnteresseerde bewoners. 

 

3.6 Conclusie 2020  

 De vooruitzichten van de  energiecöoperatie voor 2021 zijn goed te noemen.  

 De samenwerking met andere energiecoöperaties in de regio Rotterdam wordt  ge-

ïntensiveerd. Door deze hechte samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van 

marketing en backoffice-administratie hoopt het bestuur eind 2021 terug te kijken 

op een succesvolle realisatie van de eerste collectieve zonnepanelen-installatie in 

onze gemeente. 

www.zonkrachtcapelle.nl 
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Het jaar 2020 is helaas geen representatief jaar gebleken voor de vertegenwoor-
digers van het ECC in het Platform Vereniging van Eigenaren (VvE). De redenen 
daarvoor zijn grotendeels te benoemen als:.  
 

• Coronamaatregelen sinds medio maart 2020 die er vooor hebben gezorgd 
dat echte persoonlijke contacten niet meer mogelijk zijn. Dit geldt zowel 
voor de rechtstreekse contacten met VvE besturen als wel met de overige 
organisaties waarmee wij als ECC reguliere contacten onderhouden zoals 
gemeente, Havensteder, Woonwijzerwinkel en besturen van VvE’s die parti-
ciperen in de werkgroep verduurzaming VvE’s.  

 

• Sinds maart 2020 is er vrijwel uitsluitend alleen digitaal vergaderd. Dat vin-
den wij als ECC sowieso geen plezierige manier van communiceren en bo-
vendien zorgen de diverse gebruikte tools voor verwarring en oneigenlijk 
gebruik, nog los van de technische problemen als regelmatig wegvallen van 
connecties. Vergaderen online blijkt alleen goed mogelijk als er heel duidelij-
ke afspraken worden gemaakt over de manier van communicatie, dit geldt 
overigens ook voor de eigen vergaderingen van het ECC zelf.   

           

 Digitaal vergaderen en/of het volgen van webinars ervaren de meeste gebruikers 
als afstandelijk en  velen haken vaak tijdens de sessies af. Vele bewoners (kopers en 
huurders) wachten liever af tot echte gesprekken weer mogelijk zijn.  

 

• In voorgaande jaren ontving het ECC vanuit alle kanten aanvragen voor gesprekken 
met besturen. De meeste aanvragen kwamen binnen via contacten op voorlich-
tingsavonden in gemeentehuis / gemeentewerf,  gemeente Capelle, ECC website, 
directe contacten of via verhuurder Havensteder of via VvE’s waar wij eerder con-
tacten mee hebben gehad.  

4. DEELNAME VVE-PLATFORM 

ADVISEREN AAN VERENIGINGEN VAN EIGENAREN 
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 In het jaar 2020 is dat incidenteel gebeurd en sinds september lopen alle contac

 ten van de doelgroep via het VvE loket dat ip verzoek en in afstemming met de 

 werkgroep VvE's is opgezet door de gemeente.  

Sinds die tijd geen aanvragen meer ontvangen met uitzondering van een enkele aan-

vraag van VvE De Bugel in Schollevaar.  

  

4.1 Initiatieven en activiteiten bij VvE’s in 2020:   

• Besluitvorming voor duurzaamheidsmaatregelen en de uitvoering daarvan bij VvE s-
‘Gravestate (76 appartementen). Dit is absoluut het resultaat van onze inbreng bij 
zowel het bestuur als de leden van de Algemene Ledenvergadering. Het door het 
ECC ontwikkelde concept voor verduurzaming van een appartementencomplex en 
het daarin vroegtijdig betrekken van professionals voor onderzoek en realisatie 
(ontzorgen) blijkt succesvol.  

 

Uiteraard had deze VvE uiteindelijk zelf ook wel de weg naar verduurzaming gevon
 den, dit vanwege een zeer goed en professioneel bestuur, maar dan had er nooit 
 dit naar onze mening succesvolle concept uitgekomen.  
 

• Besluitvorming voor duurzaamheidsmaatregelen volgens concept 

• Woningcomplex van VvE Hilde Erf (28 appartementen) in Schollevaar, De uit-
voering van de maatregelen zal in de loop van 2021 plaatsvinden.  

 

• Het adviseren van VvE Slotpoort (72 appartementen) conform beproefde 
concept. Inmiddels zijn maatwerkadvies en bouwkundig onderzoek afgerond 
en worden financiële consequenties verder uitgewerkt i.s.m. warmtefonds. 
De definitieve besluitvorming loopt momenteel vertraging op door de heer-
sende Corona crisis. 

On-line vergaderen is voor veel VvE leden geen optie en fysiek bij elkaar ko-
men is ook niet mogelijk.  

In dit traject is veel samen opgetrokken met Havensteder. 

 

• Het adviseren van het bestuur van het appartementencomplex VvE Slotplein. 
 
• Het Organiseren on-line vergadering (mei) met duurzaamheidscommissie 

VvE Anton Wachterburg (Schollevaar) en vervolgens online vergadering met 
ALV (juni). ( idem over ons concept) 

 
•  Diverse fysieke gesprekken met VvE’s en Alexenergie in de eerste maanden 
 van 2020 
 
•  Voorbereiding en presentatie webinar voor VvE’s op 5 oktober 2020. 
 
•  Vijf maal overleg gevoerd met de Werkgroep Verduurzaming VvE’s. 
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4.2 Beraad binnen de werkgroep verduurzaming VvE’s.  

Het ECC heeft binnen de werkgroep een aantal malen aangegeven dat het voor het ECC 
niet meer zinvol is om te participeren in deze groep als er niet op basis van gedefinieerd 
beleid concrete doelstellingen zouden worden uitgewerkt en vervolgens bewaakt.  

Het was tot dan een sociaal praatclubje waar in feite alle relevante onderwerpen door 
vrijwilligers van het ECC werden aangedragen en de uitvoering daarvan meestal ook. 
(Geven van presentaties, cursus verzorgen voor VvE bestuurders). 

Het ECC heeft herhaaldelijk aangegeven dat het een werkgroep voor en door VvE’s zou 
moeten zijn met facilitaire ondersteuning door gemeente, ECC en woonwijzerwinkel. 

Een en ander op basis van te formuleren beleid 2020 – 2022 en concrete uitwerking en te 
toetsen doelstellingen in een Duurzaamheidsagenda.  

 

In eerste instantie werd deze opzet volledig gesteund door de gemeentelijke projectleider 
VvE’s  maar in latere instantie werd met name het bewaken van doelstellingen uit de 
duurzaamheidsagenda er uit gehaald omdat dit meer de leidende rol van de gemeente 
zou zijn… .   

4.3 Samenwerking ECC afdeling VvE richting gemeente  

Afgesproken is dat wij werken aan een gezamenlijk optreden en het komende jaar nieuwe ini-
tiatieven gaan ontplooien. Zo zal er in 2021 gestreefd worden naar een meer kwantitatieve 
doelstelling. 
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4.4 Conclusie 2020  

Terecht zijn er in binnen het ECC vragen gesteld over onze rol als ECC binnen deze werk-
groep en hoe het ECC die wellicht beter / anders gestalte kan geven voor het jaar 2021.  

 

Wat vaak intern ECC zelf wordt ervaren, is dat het ECC door de gemeente meer wordt gezien 
als een pro deo ‘ doe club ’ voor uitvoerende werkzaamheden en minder als een bewoners-
platform die bezig is met een duurzame missie voor en door inwoners van Capelle.  

Dit met een eigen visie op gebied van verduurzaming binnen de gemeente en haar visie sa-
men met de aanbevelingen en getrokken conclusies - daar waar mogelijk en gewenst - naar 
buiten brengt via alle mogelijke media-kanalen.  

 4.5 Doelstelling 2021   

• Het uitvoeren van de missie van het ECC.: adviseren over mogelijkheden en toepassin-

gen van energiebesparing en verduurzaming, (ontzorgen).  

• Actief participeren in en bewaken van voortgang uitvoering beleid van gemeen-
te en partners op het aandachtsgebied verduurzaming VvE’s  
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Binnen het aandachtsgebied warmtetransitie is gedurende 2020 door het ECC 
vroegtijdig ingespeeld op de door de Rijksoverheid landelijk aangekondigde warm-
tetransitie, binnen Capelle aan den IJssel specifiek gericht op een tweetal wijken 
van Capelle aan den IJssel , te weten Schenkel en Rivium. 

Verrichte  werkzaamheden 

5.1a. Deelname aan projectgroep warmtetransitie-visie (WTV) 

Na het warmteakkoord uit 2019 waarbij twee vrijwilligers van het ECC als leden-

van de voorbereidende projectgroep betrokken waren, heeft 1 vrijwilliger zitting 

genomen in de projectgroep WTV. In 2020 heeft deze ECC-vrijwilliger daarvoor: 

 

• op een na alle bijeenkomsten van de projectgroep bijgewoond; 

• op de meeste van de vooraf ingediende stukken schriftelijk commentaar inge-
bracht; 

• regelmatig ruggenspraak gevoerd met andere ECC-leden; 

• herhaaldelijk gepleit voor het meenemen van de koude-vraag ,die op grond 
van het toenemende aantal hitte-dagen ook in de komende decennia groter 
zal worden en bij voorkeur op een duurzamer manier dan via airco’s zou kun-
nen worden gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat dit door de gemeente bij 
de RES is ingebracht en dat het – op bescheiden wijze- is vermeld in de con-
cept-versies van de WTV.  

• 5.1b.voorlichting en deskundigheidsbevordering.  

Vanuit het ECC hebben drie vrijwilligers zich via literatuur/media, bezoek vak-

beurs, contacten met bedrijven  en conferenties verdiept in ontwikkelingen ( zo-

wel technisch als ‘sociaal’) met betrekking tot de diverse collectieve en individue-

le warmteoplossingen.  

 

Inmiddels is door een deelnemer zelf ervaring aan het opdoen met een warmte-

pomp in zijn woning. Deze vrijwilliger heeft zich ook verdiept in de rekenmodellen 

( zoals VestaMais) die voor de ondersteuning van keuzes in de warmtetransitie wor-

den gebruikt.  

 

5. ORIENTATIE OP WARMTE-TRANSITIE 

BIJDRAGEN AAN EEN  DUURZAME REALISATIE VAN WARMTE-NETTEN  
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In het najaar hebben wij in het kader van ‘ De week van de Duurzaamheid ’ voor 

de Capelse bevolking een webinar verzorgd over de huishoudelijke toepassing 

van warmtepompen.  

Voorts is er een concept-versie gemaakt voor een interne presentatie over zoge-

heten WijkUitvoeringsPlannen (WUPs) in de warmtetransitie.  

 

5.1c.Mogelijke warmte-oplossingen Schenkel 

Er is gestart - via verzameling van informatie over diverse kenmerken van wo-

ningen en gasverbruik - met een eigen oriëntatie op mogelijke warmte-

oplossingen in delen van Schenkel, nl. Florabuurt, Akker-Haagwinde, Molen-

buurt en ( een deel van ) Bloemenbuurt-West. Volgende de ontwikkelingen met 

betrekking tot Flora en Akker-Haagwinde is in het najaar contact gelegd met de 

onderneming Alex Energie, waarmee we ook een aantal online- sessies hebben 

gehad.  

 

5.1d.  Voorlichting aan de VvE’s Florabuurt en Akker-Haagwinde 

In het kader van de warmtetransitie heeft de gemeente Capelle een onlinebij-

eenkomst voor VvE's in de Florabuurt e.o. (5x Akkerwinde/ Dotterlei, 1x Wilgen-

hoek en 1x Haagwinde) georganiseerd op 16 december 2020.  

Tijdens deze bijeenkomst was er ook aandacht voor het VvE energieloket en is 

verteld wat het ECC-collectief voor VvE's kan betekenen op het vlak van verduur-

zamen. Verder zijn door de gemeente de plannen toegelicht voor de warmte-

transitie. 

 

5.2 De plannen voor 2021 

5.2a. Deelname aan projectgroep warmtetransitie-visie.  

Het ligt voor de hand dat het ECC doorgaat als lid van deze projectgroep t/m het 

realiseren van de warmtetransitie-visie voor de gemeenteraad ( zie ook hierbo-

ven 5.1a).  

 

Als ECC zullen we in de gaten houden welke betrokkenheid wij in de fase daarna 

kunnen en willen realiseren.  

 

Het ECC zal aandacht blijven vragen voor het opnemen van de koude-vraag in de 

plannen voor de warmtetransitie, zowel voor utiliteit als voor woningen.  

 

NB er is gerede aanleiding  om te verwachten dat in een volgende versie van de 
PBL-startanalyse aandacht wordt besteed aan oplossingen waarin ook de koude-
vraag wordt meegenomen. 
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5.2.b. Voorlichting en deskundigheidsbevordering 

De concept-versie  voor een interne presentatie over WijkUitvoeringsPlannen (WUPs) 

in de warmtetransitie zal verder worden uitgewerkt en gepubliceerd,  zodra dit op-

portuun is geworden en de relevante informatie compleet is. 

 

Een vrijwilliger van het ECC zal na het stookseizoen 2020-2021 een evaluatie schrijven 

van zijn ervaringen met de eigen warmtepomp. In de zomer van 2021 zullen enige 

vrijwilligers van het ECC hun warmtepomp ook gaan inzetten voor koeling en daar-

over rapporteren.  

 

Het volgen van ontwikkelingen enz. ( zie 1b) zal worden voortgezet. Een presentatie 

over warmte-opslag is voorgenomen. 

 

5.2.c. Volgen van ontwikkelingen op het gebied van warmtetransitie 

De komende ontwikkelingen in de wijk Schenkel en eventuele andere projecten die in 

de komende jaren worden voorzien en uitgevoerd op basis van de vastgestelde 

warmtetransitie-visie blijven we volgen en waar mogelijk als ECC ondersteunen in 

constructieve samenwerking met andere partijen. 

 

Begin 2021 zal het ECC aanwezig zijn bij een digitale bijeenkomst over de kosten van 

een warmtenet aansluiting achter de voordeur. Deze bijeenkomst is met de gemeen-

te Capelle, Rotterdam, Alex Energie en het ECC 

 

5.2.d. Onderzoek naar de rol van het ECC m.b.t. bewonersinitiatieven  

 

5.2.e. Onderzoek naar de rol van het ECC  voor huiseigenaren die een individuele 

warmte-oplossing nastreven. 

 

Tot slot,  

Gegeven de beperkende maatregelen door de heersende Corona-crisis heeft het bewo-
nerscollectief ECC bepaald niet stil gezeten in 2020. Ook in 2021 zullen leden van ECC (met 
de passende voorzichtigheid en nodige terughoudendheid) actief doorgaan met initiatie-
ven gericht op het verduurzamen van onze gemeente en haar inwoners. 

In dit verband zoeken wij naar zo veel mogelijk medewerking en ondersteuning door Ca-
pelse media, groeperingen en bestuursorganen. 

 

 

Energie Collectief Capelle 

Website:  www.energiecollectiefcapelle.nl 

Email: info@energiecollectiefcapelle.nl 

http://www.energiecollectiefcapelle.nl

