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GREEN DEAL 'HEEL HILVERSUM DUURZAAM' 
 

 
tussen 
 

- Gemeente Hilversum 
 
en  
 

HilverZon, duurzame energie coöperatie Hilversum U.A. 
 
 

1. Partijen in dit partnership 
De gemeente Hilversum voert een actief duurzaamheidsbeleid; gebaseerd op de resultaten 

van een eerste beleidsperiode in de periode 2012-2015 heeft de gemeente een nieuw 
programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 opgesteld. Daarin staat samenwerking met 
de maatschappij bovenaan om de ambitieuze doelstelling voor de periode 2016-2020 te 
kunnen halen; 100 kTon CO2 reductie in 2020. Stip op de horizon is een klimaatneutraal 
Hilversum. 
 
HilverZon, duurzame energie coöperatie Hilversum, is een ledencoöperatie waarin 

betrokken Hilversummers hun krachten bundelen om hun gemeente zo effectief en zo snel 
mogelijk te verduurzamen. HilverZon komt voort uit buurten en wijken, zoals in de Meent, 
de Sein-buurt en de Hei-buurt, maar beperkt zich daar niet toe; HilverZon biedt een 
paraplu voor alle burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals kerken, 
scholen, sportverenigingen, woningbouwcorporaties) om met elkaar een zo groot mogelijk 
duurzaam effect te bereiken. Zij doet dit onder het motto: ‘duurzame energie voor heel 
Hilversum’.  HilverZon een verdienmodel en streeft erna dit te verbreden. Momenteel is 

het verdienmodel gebaseerd op doorleverantie van groene stroom. HilverZon heeft echter 
geen winstoogmerk. Meer verdiensten betekent meer inzet voor meer resultaat. Daarover 
maken HilverZon en de gemeente jaarlijks afspraken. 

 
Beide partijen zien het belang van strategische samenwerking, omdat alleen in zo’n 
samenwerking de benodigde slagkracht, draagvlak en uiteindelijk effectieve ontwikkeling 

en invoering van duurzaamheidsbeleid gestalte kan krijgen. Gemeente Hilversum ziet 
hiermee de opzet en opbouw van HilverZon als belangrijk speerpunt voor de komende 
jaren, en de inzet van de coöperatie in de beleidsontwikkeling en –uitwerking als 
belangrijke bijdrage om de gemeentelijke beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Deze 
Green Deal legt de basis voor onze samenwerking in de periode 2016-2020.      

2. Gezamenlijke visie en ambities 
Hoewel beide partijen qualitae qua hun eigen verantwoordelijkheid en instrumentarium 
hebben, is er sprake van een duidelijke overlap in visie en ambities. Deze zijn erop gericht 
Hilversum zo snel en zo effectief mogelijk te verduurzamen; dit houdt in dat de CO2 
uitstoot wordt teruggedrongen. Dit wordt bereikt via energiebesparing, reductie van het 
gebruik van fossiele brandstoffen en dat het waar mogelijk bevorderen van het gebruik 
van hernieuwbare energie. De ambitie van HilverZon is om de gemeente in al zijn 

geledingen geheel energieneutraal te laten worden in 2030. Het bereiken van deze ambitie 

is niet mogelijk in de periode waarover deze Green Deal zich uitstrekt.  
 
Doel is om tussen nu en 2020 een versnelling te bereiken ten opzichte van voorgaande 
jaren. De huidige uitstoot dient in 2020 met 20% te zijn verlaagd, ofwel met 100 kiloTon. 
Dat betekent dat de lat ligt op een kleine 5% per jaar door energiebesparing en het 
opwekken van duurzame energie. Deze Green Deal levert daar een bijdrage aan. 
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3. Gezamenlijk handen uit de mouwen 

steken: benadering en concrete doelen 2020 
Analyses van het aandeel uitstoot op dit moment (2014-2015) geven richting aan de 
maatregelen waarop dit beleid gericht is: 

- particulier en coöperatief woningbezit (koop en huur) 

- vervoer en verkeer 
- maatschappelijke organisaties (scholen, kerken, 

sportverenigingen) 
- diensten en bedrijven en – specifiek voor Hilversum – de 

mediasector 
 

Daarmee dient de inspanning van de strategische partners ook een breed 
bereik te hebben, zowel qua type maatregelen als qua partijen en sectoren 
waarop dit beleid zich richt.  

- Qua maatregelen gaat het dan om een combinatie van 
energiebesparing, om zo min mogelijk energie nodig te hebben, en 
sterke vergroting van de lokale hernieuwbare energie-opwekking, 
om de energie die nog wel nodig is schoon, groen en daarmee 

hernieuwbaar op te wekken en dicht bij huis.  
- Qua partijen willen de strategische partners een effectieve aanpak 

ontwikkelen voor de genoemde sectoren: woningen, 
maatschappelijk vastgoed, verkeer en vervoer en (media-) 
bedrijven.     

 
In concrete doelen uitgedrukt, willen partijen zich committeren aan de 

volgende concrete doelen tot aan 2020: 

 30 collectieve zonnestroom-projecten met minimaal 6000 
bewoners als afnemer (= 15% bestaande particuliere 
huishoudens); 

 in 15 buurten/wijken actieve energiebesparingsprojecten: 750 
woningen sterk verbeterd geïsoleerd en 350 van zonnestroom 
voorzien; 

 in huursector met corporaties minimaal 3000 woningen voorzien van zonnestroom;   

 50 VvE's met collectieve of individuele zonnestroom-opwekking (500 
appartementen met zonnestroom); 

 10 nieuwe scholen met zonnepanelen, inclusief lespakket/onderwijs in 
duurzaamheid; 

 levering van groene HilverZon-stroom aan 2000 huishoudens; 

 3 innovatieve projecten met opwekking, verdeling, opslag of anderszins 
verduurzamende maatregelen. 

4. Gezamenlijke inzet 
Deze doelen vergen een duidelijke inzet van partijen.  
HilverZon spant zich in om de coöperatie uit te bouwen tot gezaghebbende speler in het 
maatschappelijke middenveld in Hilversum en omgeving. Als doelen hiervoor heeft de 
coöperatie gedefinieerd dat ze 2000 leden wil hebben (dit betreft huishoudens en 

vertegenwoordigen naar schatting 5000 inwoners, ofwel 6% van het totaal aantal 

Hilversumse inwoners) en met 15 buurten/wijken via actieve inzet van burgers en 
burgerinitiatieven op verduurzaming wil gaan bereiken.  

De gemeente verleent HilverZon jaarlijks subsidie in de periode 2016-2020 op 

voorwaarde van een goed onderbouwde jaarlijkse subsidieaanvraag met resultaatgericht 
jaarplan gekoppeld aan verantwoording. Daarnaast voert de gemeente het programma 
Duurzaam Hilversum 2016-2020 uit om ook via gemeentelijke inzet bij te dragen aan de 
bovenstaande resultaten, waaronder de opschaling van de wijkaanpak energiebesparing 
via buurtnetwerken en doorontwikkeling van de regionale aanpak Energiebesparen Gooi en 
Vecht met oa het DuBoLoket. 
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5. Evaluatie en bijstelling 
Deze Green Deal vormt een raamwerk-structuur en daarmee een leidraad voor de 
komende jaren. De werkwijze is zoals gezegd een jaarlijkse subsidieaanvraag door 
HilverZon op basis van met een jaarplan bij de gemeente. Ook de gemeente maakt 
jaarplannen voor de uitvoering van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Hierdoor 
kunnen gemeente en HilverZon jaarlijks evalueren en de plannen voor het jaar erna 

optimaliseren. Op deze wijze blijft de inzet van partijen optimaal aansluiten bij wat in de 
praktijk mogelijk blijkt en nodig is, om op die wijze de geformuleerde resultaten voor 2020 
te halen.   
 

6. Ondertekening 
 
Datum: 27 januari 2015 
 
 
 

 
Gemeente Hilversum: Nicolien van Vroonhoven, wethouder monumenten en duurzaamheid 

 
 
 
 
HilverZon, Duurzame Energie Coöperatie Hilversum: Jeroen Pool, coördinator  
 
 

 


