Aan de slag met nieuwe energie; mooie resultaten in 2020!
Ondernemers verminderen hun CO2-uitstoot

Energieconvenant

Uw onderneming verduurzamen begint met een gratis adviesgesprek met Bas de Haas,
energieconsulent bedrijven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (06) 538 43 794.
In 2020 gingen al 24 bedrijven u voor.
Johanna Six van Bres advocaten

Energiescan
Zonnepanelen

616 woningeigenaren
schaften energiebesparende
producten aan met
de energiesubsidievoucher.
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18 bedrijven tekenden het energie24

32

convenant.

24 energiescans van Klimaatroute
met subsidie van de gemeente.

32 bedrijven legden zonnepanelen

Nermina Kundić, wethouder duurzaamheid

op hun bedrijfsdak.
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Inwoners aan de slag met nieuwe energie

250 inwoners dachten mee over

geschikte plekken voor toekomstige
laadpalen.
50 openbare laadpalen geplaatst.

Simon Schreur

Ik heb een tijd tegen de aanschaf van
zonnepanelen aangehikt. Nu denk ik: had
ik het maar drie of vier jaar eerder gedaan.
Ze liggen nu zeven maanden op mijn dak
en de geschatte jaaropbrengst is al
terugverdiend.
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aan webinar
duurzame vve.

Gratis advies van een energiecoach
In 2020 leidde inwonersinitiatief Energie Actief Soest (EAS)
veertien inwoners op tot energiecoach. Een energiecoach
geeft onafhankelijk advies over verduurzamen van uw
woning.
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Warmte- en energiescans 2020

Een warmte- of energiescan als startpunt voor
energiebesparing? Maak via duurzaambouwloket.nl/
lokaaladviessoest een afspraak met een energiecoach.
Hij adviseert wat uw beste stap is.
406 huurders van Portaal en Alliantie kozen voor
zonnepanelen en isolatie.
Schrijf u in voor de nieuwsbrief via www.energieactiefsoest.nl/contact-eas/ als u wilt weten wanneer
EAS naar uw wijk komt.
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2.600 inwoners

in ‘t Hart en
Soesterberg over
verduurzaming
van hun woning.
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Schoner vervoer
Pak de fiets!

1. Fietsroute Verlengde Paltzerweg verbeterd.
2. 16 dagkluizen geplaatst bij station Soest-Zuid.
3. Fietsstroken worden aanlegd op Soestdijkse
Grachten.
4. Nieuwe stallingen, nieuwe fietsverbindingen,
bestaande verbindingen verbeteren.

Voldoende electriciteit opwekken
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Meedoen aan het convenant betekent
dat alle administratieve rompslomp
voor je wordt geregeld. Dan krijg je
ook nog de helft van de kosten van de
energiescan cadeau van gemeente
Soest.

Kijk op: duurzaambouwloket.nl/soest

Fietsen is gezond, fietsen is milieuvriendelijk! We maken fietsen op korte
en lange afstand aantrekkelijker
en comfortabeler.

50 deelnemers

Kijk op: duurzaambouwloket.nl/soest
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Overstappen naar duurzame, schonere energie.
Het is noodzakelijk om onze CO2-uitstoot te
verminderen. In 2020 maakten we met onze
samenwerkingspartners een plan (programma
energietransitie 2020-2025) om energie
besparen en de overstap naar schone energie
makkelijker te maken. Samen met u, inwoners
en ondernemers, maakten we al flinke stappen
in 2020. Ik ben blij met wat we bereikten.
Wat we deden en nog meer kunnen doen leest
u hier.
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Alleen energie besparen en zon op dak is niet genoeg. Om in 2050 CO2-neutraal te zijn en
in 2030 op de helft, zijn ook zonnevelden en windturbines nodig. We vroegen inwoners
daarover mee te denken. Ongeveer 1.000 inwoners deden dat ook. In juli 2021 brengen we
de uitwerking van de participatie in besluitvorming bij de raad. Vanaf dat moment kunnen
energiecoöperaties of ontwikkelaars plannen gaan maken voor zonnevelden of windturbines. Dit is dan de Soester inbreng voor de Regionale Energietransitie Regio Amersfoort.

Gemeentelijke organisatie
- 109.397 Kwh opgewekt met
1.037 zonnepanelen.
- 5 elektrische auto’s aangeschaft.
- Verminderen CO2-uitstoot.
- We hebben lantaarnpalen
vervangen voor dimbare led
palen. Deze werken op 100%
Nederlandse groene stroom.

