Beleidsplan Energiebank Zutphen 2021
1. Inleiding.
In het najaar van 2020 is de Stichting Energiebank Zutphen, hierna EbZ, formeel opgericht.
De begroting voor 2021 wordt gebaseerd op de activiteiten die de laatste jaren zijn
uitgevoerd door Stichting aanZET in opdracht van de gemeente en ZutphenEnergie.
2. Energiecoaches.
ZutphenEnergie heeft meer dan 25 energiecoaches en een coördinator. EbZ betaalt de
energiecoaches een vrijwilligersvergoeding van €20 per bezoek. De gemeente Zutphen zal
EbZ voor 2021 €4.000 overmaken, met de afspraak dat er 200 bezoeken worden afgelegd.
Binnen de groep van coaches zien wij een beweging, dat zij zich willen gaan specialiseren in:
monumenten, huurders, VvE’s en meer algemeen. De meeste energiecoaches voeren éénop-één gesprekken bij mensen thuis. Sommige energiecoaches voeren groepsgesprekken
met groepen bewoners uit dezelfde buurt en met ongeveer dezelfde woningen.
In 2020 zijn 4 energiecoaches opgeleid om gesprekken met huurders te voeren om
mogelijkheden voor besparing op de energierekening te bespreken door kleine maatregelen
en verandering van gedrag. In coronatijden is op huisbezoek gaan lastig, zeker bij huurders
(vaak minder leefruimte). Er is hiervoor een samenwerking aangegaan tussen ZE, De
Werkmakers, Schuldhulpmaatje en 2 lokale woningcorporaties. De eerste gesprekken
hebben plaatsgehad. Door corona is dit uiteraard vertraagd. We hopen nu dat het lukt om
voor de zomer 2021 60 huishoudens te hebben bezocht. Op basis van de resultaten kijken
we samen met de woningcorporaties naar mogelijke volgende stappen die we samen
kunnen zetten in het kader van duurzame energie voor iedereen.
3. Energiebesparende middelen.
De gemeente Zutphen heeft ingeschreven bij rvo voor de Regeling Reductie Energie. Deze is
toegekend in 2020 en loopt door in 2021. Naast de gezamenlijke inkoopacties voor
zonnepanelen en isolatiematerialen worden er ook 4.500 cadeaubonnen weggegeven met
een waarde van €45. Met deze bon kunnen, via de website van het Regionaal Energieloket,
middelen worden aangeschaft.
Door middel van advertenties en brieven aan huis wordt aandacht gevraagd.
Het ligt in de lijn der verwachting dat deze regeling voort wordt gezet en dan niet alleen voor
eigenaren van huizen, maar ook voor huurders.
Specifiek voor de energiecoaches voor huurders maken we een koffer met kleine materialen
(ledlamp, folie, tochtstrippen ed). zij kunnen zo huurders concreet iets aanbieden om de
energiebesparing op gang te brengen.
4. Bewonersplatforms
ZutphenEnergie is in overleg met de gemeente over het opzetten van bewonersplatforms.
Inmiddels zijn enkele mensen bereid om procesbegeleider te worden in hun wijk. De
gemeente steunt ons financieel, waarbij de afspraak is dat wij zelfstandig zijn en blijven in
onze benadering.

5. ontmoetingsplek
ZE heeft, zoals bekend, al de energiewinkel. Daarnaast komt er vanaf eind 2020 een
ontmoetingsplek in combinatie met een werkleerbedrijf voor afkoppelen hemelwater en
energiebesparende maatregelen in de wijk het Waterkwartier. Dit is de wijk met de hoogste
werkloosheid, laagste gemiddelde inkomen van
Zutphen. De ontmoetingsplek kan gebruikt worden door de energiecoaches voor huurders
en ook door anderen, zoals schuldhulpmaatje en bewoners uit de wijk die initiatieven willen
nemen voor de buurt, in het bijzonder natuurlijk ook in het kader van energiebesparing
en/of warmtevoorziening.
6. Duurzame energie voor mensen met schulden
We gaan samen met schuldhulpmaatje en bewindvoerders onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn ten aanzien van het leveren van duurzame energie voor mensen die
onder tijdelijke bewindvoering zijn. Afhankelijk van het resultaat hiervan maken we hiervoor
een aanbod in 2021.
7. Ten slotte
Met EbZ en vele andere partners hebben we in Zutphen de ambitie om duurzame energie
echt mogelijk te maken voor iedereen. We proberen hierbij aan te sluiten bij de dagelijkse
leefwereld van alle bewoners. Wat betreft EbZ natuurlijk in het bijzonder bij huurders en
mensen die het financieel lastig hebben. Daar waar wij kunnen bijdragen aan oplossingen
waar mensen echt wat aan hebben, doen we dat van harte.

Kosten
Vergoedingen vrijwilligers
Kleine materialen ed
huurders
Toevoegen aan reserve

Begroting 2021
€
opbrengsten
4.000
Bijdrage gemeente
2.000
Bijdrage zonnestroom

€
4.000
3.000

1.000

Toelichting:
Aangezien we net van start gaan, hebben we nog geen financiële buffer. Een kleine buffer is
voldoende aangezien het financiële deel van de meeste projecten waar wij bij betrokken zijn
via onze partners verloopt. We streven naar een reserve van rond de € 3.000, zodat er altijd
voldoende liquide middelen zijn.
Dit is de startsituatie die wij kennen.
Het bedrag van Zonnestroom Zutphen is een jaarlijkse gift. De Stroomversnellers hebben
mee geïnvesteerd in dit zonnepark. Het rendement komt 15 jaar lang toe aan EbZ.

