
HET ook voor jou!
HET werkt voor:

Particulieren: 
•  via warmtescans en energie-advies op maat om 

je eigen huis te verduurzamen;
•  via deelname in collectieve opwekinstallaties, 

zoals zonnedaken en warmtebronnen.
 
Bedrijven, maatschappelijke organisaties 
(scholen, sport) en VvE’s:
•  door zonnedaken mee te ontwikkelen, subsidies 

te regelen (zoals SDE en EDS) en projecten te 
begeleiden;

•  of door zelf de investering in zo’n zonnedak over 
te nemen, via onze esco-aanpak.

Branches en gemeentes, via:
•  gezamenlijke projecten die bijdragen aan beleids-

doelstellingen;
•  ondersteuning van opzet van beleid, waar de 

expertise van HET daaraan bijdraagt.

Jij bent HET!
HET is alleen succesvol met een brede basis. Doe 
daarom mee met HET en wordt lid. Dat kan als 
particulier of vanuit je bedrijf, organisatie of VvE. 
Duur? Welnee! Particulier 20 euro per jaar, als be-
drijf of organisatie 50 of 150 euro (afhankelijk van 
grootte). 
Hoe meer mensen en hoe meer leden, hoe makke-
lijker het werk en hoe meer plezier we hebben. Een 
coöperatie is ten slotte een samenwerkingsver-
band.

Interesse? Vult het inschrijfformulier in, op 
www.hetcooperatie.nl.

Contact met HET?

Bel of mail met:
Jeroen Pool, coördinator bureau
06 109 345 30
jeroen.pool@hetcooperatie.nl

Volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook.com/HETcooperatie
Twitter: @hetcooperatie

HET en duurzame warmte: 
Besparen en schoon opwekken
De meest duurzame energie is de energie die je 
niet gebruikt. Die hoef je ook niet op te wekken en 
niet te betalen. En de rest kun je zelf, of met elkaar, 
duurzaam opwekken. 

Besparen op basis van warmtescans
Met een warmtescan zie je meteen waar je energie 
kunt besparen. En je energierekening naar bene-
den kunt brengen. In een gesprek hierover geven 
we aan waarmee je je huis het makkelijkst energie-
zuiniger en comfortabeler kunt maken.
We kunnen helpen het beste aanbod te selecteren 
van maatregelen die je dan kunt treffen. HET ener-
gie-ambassadeurs staan je hier graag in bij. 

Zelf of met elkaar schoon opwekken:  
baas van je eigen energie
Elektriciteit wek je op met zonnepanelen. Als je 
geen eigen dak hebt, kun je meedoen in een collec-
tief project. Dan haal je het niet van je eigen dak, 
maar van een groot dak in de buurt.

Warmte wekken we op met warmtepompen, of 
met grondinstallaties. 
Ook dat kan samen: met elkaar een warmtebron 
organiseren, zoals met een veld zonnecollecto-
ren die warm water geven, uit oppervlaktewater, 
biogas of uit de diepe grond (warmte-koude op-
wekking of geothermie). Via een warmtenet komt 
dat dan bij je thuis. Zo blijf je zelf baas van je eigen 
energie. En kan het aardgas eruit. 
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HET gaat gebeuren!
We staan met elkaar voor een grote uitdaging, 
ook in Hilversum: tussen nu en 15-20 jaar gaan we 
allemaal over naar een totaal nieuwe energievoor-
ziening: 
•  van: fossiel, eindig, vervuilend en het klimaat 

verstorend; 
•  naar: schoon, hernieuwbaar en zoveel mogelijk 

lokaal en in gezamenlijk eigendom opgewekt. 
Dan wordt er geen benzine of diesel meer gereden, 
dan zijn er geen kolencentrales meer, dan wordt 
er geen gas meer gebruikt. We verwarmen met 
warmtepompen en warmtenetten, rijden auto’s op 
elektriciteit (of waterstof) en komt onze stroom 
van zon, wind en water. En HET helpt daarbij. 
 
Wat is HET?
HET is een breed burgerinitiatief dat zich inzet voor 
een energieneutraal Hilversum in 2035. Dat doet 
HET op verschillende manieren:
• coöperatief;
• ontwikkelingsgericht en innovatief;
• samen met maatschappelijke partijen. 

Samenwerken in een coöperatie
In Hilversum (en breder in het Gooi) draagt HET 
als energiecoöperatie hier actief aan bij. We geven 
samen met buren, vrienden,  collega’s en zakelijke 
partners de transitie vorm. Naar eigen idee en 
zoveel mogelijk in eigen coöperatief bezit. HET kan, 
en HET moet, om de wereld voor onze kinderen en 
kleinkinderen bewoonbaar te houden. 
Vindt je dit ook inspirerend? Meldt je aan en doe 
mee!

Energieneutraal Hilversum
In Hilversum stoten we nu (2018) grofweg 450 
kiloTon CO2 per jaar uit. Dat moet zo snel mogelijk 
naar nul. 
Deze droom geeft inspiratie, koers en energie om 
er met elkaar de schouders onder te zetten. 

Keuzes
We maken drie heldere keuzes om onze doelen te 
bereiken:
•  elektrisch vervoer met deelauto’s;
•  zakelijke zon;
•  duurzame warmte.

HET rijdt op Zon, 
Elektrisch rijden via autodelen, en op 
zonnestroom

HET introduceert, in de periode 2018-2020, elektri-
sche deelauto’ s op zonnestroom in diverse buur-
ten van Hilversum. Dat doen we in samenwerking 
met onze partner Buurauto en met de gemeente.
Per buurt plaatsen we zo’n 3 tot 5 auto’s, die je 
deelt met ongeveer 15-25 medebewoners. In totaal 
plaatsen er we meer dan 20 in verschillende buur-
ten, in drie jaar tijd.  

Minder CO2-uitstoot. 
Elektrisch rijden scheelt CO2 uitstoot: 30% als je op 
grijze stroom rijdt, en zelfs 90% op zonnestroom. 
En het scheelt parkeerruimte. Zeker als er veel au-
to’s in de buurt zijn,  waardoor het lastig parkeren 
is. Dan  levert het delen van auto’s veel extra ruim-
te op. Autodelen is sociaal rijden: met een aantal 
buren regel je je eigen vervoer, via een app. 

Laden op de zon
Het laden op zon gaat via laadpalen die HET plaatst 
en koppelt aan zonnepanelen in de buurt. Dat 
scheelt geld; want dan mag je goedkoop stroom 
leveren. Ook voor andere elektrische rijders biedt 
HET straks aantrekkelijke laadtarieven. 

Rijden met je buren
En als de auto door een ander wordt gebruikt als 
ik hem nodig heb? Dat is een terechte vraag. Het 
antwoord: we plaatsen 3 tot 5 auto’s bij elkaar, die 
je allemaal kunt gebruiken. De kans op misgrijpen 
is dan erg klein. En zelfs voor die situatie hebben 
we een oplossing: je kunt dan terugvallen op een 
andere (weliswaar benzine) deelauto via een ander 
deelplatform.  

Een selectie van e-auto’s:
Je kunt zelf kiezen met de buren die meedoen:  
een nieuwe e-BMW i3 of de Nissan Leaf 2.

HET zakelijke zon: ontzorgd 
en investeringsvrij

HET ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van 
grotere zonnedaken voor bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties. Door onafhankelijke advise-
ring, regeling van subsidies (zoals SDE en EDS) en 
begeleiden van offerte-uitvragen. 
We nemen financieel deel als de partner dat op 
prijs stelt. Dan zetten we een zogenaamde esco op 
die het project realiseert en financiert. En een gun-
stig levercontract sluit met de dakeigenaar, zodat 
die echt geld verdient met verduurzamen.

Geld verdienen met verduurzamen: 
Dat ‘geld verdienen met verduurzamen’ bieden we 
ook voor bewoners en leden van HET. Met een zon-
ne-obligatie neem je deel in een groot zonnedak, 
zoals bij Crailoo. Daar komt in de loop van 2018 
een groot aantal zonnepanelen op de daken van 
Railpro. 
Met zo’n lening krijg je meer rendement op je 
spaarcenten. Tegelijk help je mee dit project moge-
lijk te maken en groene stroom op te wekken. En 
risico-arm, want het project krijgt 15 jaar subsidie 
van het rijk.

Zon voor VvE’s
HET begeleidt VvE’s naar een zonnedak, en in de 
naaste toekomst ook verder naar brede verduur-
zaming. Isolatie, duurzame warmte en elektrische 
deelauto’s samen met de VvE-leden.  Met verstand 
van hoe VvE’s werken (veel HET-leden hebben 
een appartement) en van de dilemma’s die vaak 
optreden. En met ervaring uit eerdere VvE’s die we 
begeleid hebben. Ook zijn er verschillende VvE’s lid 
van HET.


