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Werkgroep informatie
Duurzame fietsroute Zoetermeer
Doel van de fietsroute was mensen informeren over mogelijkheden van verduurzaming
in huis of m.b.t. mobiliteit. Uiteindelijk willen we mensen enthousiastmeren en stimuleren
om in eigen situatie energie te besparen of duurzaam op te wekken.
De fietsroute ging langs een aantal locaties zoals huizen, wooncomplexen, garages en
wijktuinen. Bij het startpunt was er een stand van DEZo en de mobiele
WoonWijzerWinkel. Hier konden deelnemers zich laten informeren en zien wat mogelijk is
om je huis te verduurzamen.
Er zijn 128 bezoeken gebracht aan de verschillende locaties en er waren 86 bezoekers.
Bij de huizen was er door het bescheiden aantal deelnemers voldoende tijd om uitleg te
geven en ook op persoonlijke vragen in te gaan.
De werkgroep was redelijk tevreden over het resultaat. We willen met de ervaring van
de eerste keer komen tot een aangepaste opzet waar we de verwachting bij hebben meer
bezoekers te trekken.
Er is op ruime schaal en op diverse wijze PR gemaakt voor deze dag. De organisatie was
mogelijk dankzij finaciële ondersteuning van gemeente, Fonds 1818, de Rabobank en
een garantstelling en publicitaire ondersteuning van Floravontuur.
Er is voor geïnteresseerden een uitgebreide evaluatie beschikbaar met o.a. gegevens
(van bezoeken) per locatie, financiën en verbeterpunten voor een volgende keer.

WoonWijzerWinkel (WWW)
Omdat de WWW voor de regio Rotterdam en Haaglanden zich ook bezig houdt met
mensen informeren en ondersteunen bij het verduurzaming van de woning wilden we als
werkgroep ons informeren over wat ze te bieden hebben en hoe wij mogelijk zouden
kunnen samenwerken. De bedoeling was het bestuur van DEZo daarover te adviseren.
De werkgroep heeft een bezoek gebracht aan het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in
Rotterdam waarbij de mogelijkheden voor samenwerking zijn verkend. Op basis daarvan
is een advies aan het bestuur opgesteld.
Het advies is echter niet in het bestuur besproken omdat de gemeente uiteindelijk een
andere keuze heeft gemaakt om de informatie, advies en ondersteuningfunctie aan
burgers te realiseren in de vorm van een Renovatiewinkel. Na een aanbestedingtraject
heeft de gemeente gekozen voor Reimarkt, die op dit gebied ook al in andere plaatsen
actief is (o.a. in Delft)
Het spreekt voor zich dat DEZo ook met Reimarkt een goede samenwerkingrelatie gaat
opbouwen.

Blok voor Blok aanpak
In het jaarplan staat dat we bij eventuele vragen vanuit het project Blok voor Blok, als
we daar ruimte voor hebben, een bijdrage aan het project kunnen leveren. Deze vragen
zijn nog niet gekomen omdat het project nog niet gestart is

Energiemarkt
In 2015 heeft de werkgroep een energiemarkt georganiseerd. Dit was kwa opzet een
succes maar de bezoekersaantallen bleven achter bij de verwachtingen. In 2016 zouden
we gebruiken om te kijken of we zodanig aan de opzet kunnen sleutelen dat we grotere
bezoekersaantallen kunnen verwachten. Hierover zouden we dan een advies aan het
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bestuur opstellen. Dit is niet gebeurt. Wat wel is gebeurd is dat we als werkgroep
voortdurend zoeken naar manieren/ vormen om burgers te verleiden en te
enthousiasmeren om de verduurzaming van hun huis en mobiliteit aan te pakken.
De duurzame fietsroute heeft grotendeels dezelfde doelen. Vanuit de ervaring met deze
fietsroute kiezen we voor 2017 weer een andere aanpak met een programma rond de
dag van de duurzaamheid (zie werkplan 2017). In dat kader zal er misschien in ander
o.a. Een energiemarkt georganiseerd gaat worden. De werkgroep is dus wel bezig om
jaarlijks op basis van de ervaringen in voorgaande jaren, een grootschalig evenement te
organiseren en daarmee een groot en nieuw publiek te bereiken.

Energiecafé
In het jaarplan voor 2017 stond dat we, als we voldoende ruimte/ capaciteit hadden als
werkgroep, zouden starten met een maandelijks energiecafé.
Nadat we de opzet en planning van energiecafés hadden uitgewerkt zijn we in oktober
gestart met het eerste energiecafé.
In 2016 hebben we in oktober een eerste energiecafé gehad over nieuwe DEZo projecten
en in november over de energiesafari, gehouden in de wijk Seghwaert en over
subsidieregelingen. De energiecafés worden gehouden in een sfeervolle ruimte (Happy
Moose).
De gemeente Zoetermeer subsidieert de energiecafés en ook op het gebied van de
inhoud wordt samengewerkt.
Bezoekersaantallen lagen rond de 25 personen. Het energiecafé is niet alleen gericht op
de inhoud maar ook op contact tussen bestuur en leden en leden onderling. Belangrijk is
dat we inmiddels een lijst hebben met leden en geïnteresseerden die op de hoogte
gehouden worden over energiecafés en DEZo in het algemeen. De werkgroep was
enthousiast over de eerste energiecafés. Besloten is om er in 2017 mee door te gaan

Werkgroep projecten
Project Pelgrimshoeve
De installatie is nu een ruim een jaar in gebruik en draait naar verwachting. De eerste
rentes op de investeringen zijn uitgekeerd.
De productie was iets hoger dan de prognose. De oorzaak hiervan is de redelijk zonnige
zomermaanden. Er hebben twee keer inspecties plaatsgevonden en daarbij zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. De SDE-subsidie is per maand als voorschot
uitbetaald. De afrekening zal echter pas in juli van 2017 plaatsvinden.

Project 4 Gemeentelijke daken
In 2016 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor dit project bijna afgerond. Alle
technische hobbels zijn genomen. De aansluitingen op het openbare net zijn met Stedin
besproken en per locatie in beeld gebracht. De eenmalige kosten en de variabel kosten
voor deze aansluitingen zijn bekend en zijn ingevoerd in het verdienmodel. Met
potentiële energieleveranciers is overleg geweest voor het uitbrengen van offertes voor
de levering van de opgewekte energie. Een aantal offertes zijn binnen. Tijdens de opstart
van het project zal er een keuze worden gemaakt welke offerte zal worden aangehouden.
De samenwerking met de gemeente is constructief geweest en is door DEZo als prettig
ervaren. In december is tijdens de laats bijeenkomst met de gemeente afgesproken dat
wanneer de paar laatste nog openstaande vragen zijn beantwoord een start kan worden
gemaakt met het project. De verwachting is dat dit direct na de ALV van 8 maart 2017,
als er toestemming is van de leden, kan plaatsvinden.
Een communicatieplan, waarin de stappen en de taken bij het in de markt zetten van het
project staan beschreven, is in voorbereiding.
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Ook aan een tekstvoorstel voor het contract met de gemeente als eigenaar van de
panden en voor het Recht van Opstal wordt gewerkt.

Project UNICOZ
In juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen UNICOZ, de gemeente en DEZo.
Unicoz is de beheerder van de Oranje Nassau colleges in Zoetermeer. Na een slechte
ervaring met aan commerciële partij voor het plaatsen van zonnepanelen op de ONC
panden is DEZo via de gemeente gevraagd wat wij kunnen betekenen op dit gebied.
DEZo heeft aangeboden een onderzoek te starten naar de mogelijkheden op het gebied
van plaatsen van zon-pv installaties. Het betreft de daken van de scholen aan de
Clauslaan en de Parkdreef en de sportzalen aan de Tuindreef,
DEZo heeft op basis van dit onderzoek een rapportage uitgebracht met een voorlopig
voorstel hoe een en ander kan worden gerealiseerd. Voorlopige conclusies zijn dat alleen
de bouwdelen met meer een verdieping in verband met vandalisme in aanmerking
komen en dat, vanuit DEZo standpunt, gekozen zal worden voor het postcoderoos model.
Begin 2017 is een nieuw overleg gepland waarin dit voorstel zal worden besproken en zal
worden besloten hoe dit project verder zal worden uitgewerkt.

Project Zonneweiden Oosterheem
In de wijk Oosterheem tegen de HSL-lijn aan naast de Kinderboerderij De Weidemolen
liggen twee braak liggende terreinen waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente
heeft DEZo gevraagd of zij geïnteresseerd is in deze twee terreinen voor bv het plaatsen
van zonnepanelen. DEZo heeft deze uitdaging opgepakt en een werkgroep ingesteld om
een voorstel uit te werken voor het invullen van deze terreinen. Het idee is om
gedeeltelijk zonnepanelen te plaatsen maar vooral ook activiteiten te ontplooien die
wijkgericht zijn. Hierbij wordt gedacht aan stadslandbouw in de meest uitgebreide vorm,
wijkgerichte voorzieningen op educatief gebied en een ontmoetingsplaats voor de buurt.
De voorstellen zijn vastgelegd in een voorlopig projectplan dat begin 2017 zal worden
voorgelegd aan de gemeente.

Werkgroep Communicatie
Website
De website van DEZo heeft enkele wijzigingen ondergaan. De opvallendste is de
koppeling met Mailchimp zodat er nieuwsbrieven verzonden kunnen worden. Op de
website kunnen leden en niet leden zich abonneren voor de nieuwsbrief.
Op de achtergrond is een test versie gebouwd zodat de werkgroep in overleg met de
werkgroep Informatie nieuwe functionaliteit kan testen en uitbouwen.

Samenwerking
De werkgroepen Communicatie en Informatie trekken steeds vaker met elkaar op. In de
praktijk uit zich dat vooral in een gezamenlijk periodiek overleg. Deze samenwerking
bevalt goed omdat alle communicatie uitingen vanuit de werkgroep Informatie vanaf het
ontstaan gevolg kunnen worden. Hierdoor is het makkelijker om inhoud en vorm van
nieuwsbrieven en de website op elkaar af te stemmen en actueel te houden.

