BES jaarplan 2020
Doel BES
BES is de buurtenergie vereniging in de wijk Statenkwartier die tot doel heeft:
• het verminderen van het energieverbruik, en
• het verbeteren van de gezondheid op wijkniveau en het comfort van de woningen en
bedrijfspanden in de wijk door bevorderen inzet van duurzame energie, tegen gaan van
energieverspilling en zo efficiënt mogelijk gebruik van energie in het algemeen.
Dat tracht BES te bereiken door:
• het geven van voorlichting,
het voor en met de leden realiseren van projecten en maatregelen,
• het voorbereiden, oprichten en tot zelfstandigheid brengen van gezamenlijke projecten,
• het aangaan van samenwerkingsverbanden voor projecten,
• andere middelen die het doel bevorderen,
dit alles gericht op energiebesparing, duurzame opwekking van energie en zo efficiënt mogelijk
gebruik van energie in woningen en bedrijfspanden.

Wat gaan we doen in 2020
Energiespreekuur en inzet energieadviseurs voor energieadvies/energielabel
Deze activiteiten verrichten we voor onze leden/medebewoners, die vragen hebben over besparing,
isolatie en voorbereiding op aardgasloos koken, verwarmen en tapwater. Het spreekuur is elke
zaterdagochtend bij Doppio van 9 tot 12 uur op de Fred.
Straattafels
Zes tot acht bewoners spreken op straatniveau met elkaar rond de huistafel over hun keuzes in de
verduurzaming van hun huis. Buren vergelijken elkaars gas- en elektriciteitsverbruik en wisselen
feitjes en fabels uit over mogelijke maatregelen in huis. Na de pilot eind 2019 in drie straten zal in
2020 bekeken worden of deze activiteit plaats kan vinden met de heersende corona beperkingen.
Een doorlopende actie zonder einddatum.
Actie ‘Zet ‘m op 70’
Onze oude woningen zijn matig tot slecht geïsoleerd. Met deze actie komen bewoners erachter of
hun wooncomfort hetzelfde blijft als de woning verwarmt wordt met water van 70 graden Celsius.
Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt eventueel gemonitord op afstand door Energy Guards. De
universiteit Leiden helpt mee bij de evaluatie van de resultaten. Met subsidie van de gemeente
kunnen bewoners direct kleine energiebesparende maatregelen (laten) uitvoeren. De actie loopt tot
1 april 2021.
Actie ‘Zonnestroom vanaf je eigen dak’
Het Statenkwartier is de wijk met de meeste geplaatste zonnepanelen van Den Haag. En dat willen
we zo houden! Ook in 2020 organiseert BES daarom weer een collectieve inkoopactie. Doel is de
plaatsing van 30 PV-installaties. BES faciliteert maar is geen contractpartij want de bewoner tekent
rechtstreeks een overeenkomst met de voor deze actie geselecteerde leverancier Solar Engineers.
Intekenen voor de actie is mogelijk tot 1 oktober 2020.
Wijkenergieplan (WEP) mee opstellen en vervolg Statenwarmte
Ook in 2020 blijft BES zich inzetten op het doorlopen van een goed proces in en met de wijk naar
wat voor de bewoners een passende oplossing is bij een aardgasloze toekomst. In 2020 levert de
gemeente Den Haag een wijkenergieplan op, waarin de wijk haar mening geeft. BES ondersteunt de
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actie met kennis en vrijwilligersuren. De bijdrage van de gemeente aan Statenwarmte van bijna
20.000,- euro loopt via het wijkoverleg.
Onderzoek project Stroom delen
Het technologisch geavanceerde project ‘Sterk op stroom’ van de Groene Mient/Vruchtenbuurt
betreft het delen van opgewekte stroom op wijkniveau. BES en een aantal geïnteresseerde
bewoners onderzoeken of dit ook voor onze wijk toepasbaar is.

Bestuurszaken
Het bestuur van BES bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. De
zittingsduur is 3 jaar, met maximaal 2 verleningen van 3 jaar.
In 2020 wordt gezocht naar een nieuwe secretaris – inmiddels gevonden - en een penningmeester.
De leden van de kascommissie treden af en twee nieuwe leden worden voorgedragen.

Begroting 2020
De inkomsten van BES bestaan primair uit de jaarlijkse contributie á 20 euro. Het doel dit jaar is 120
betalende leden. Daarnaast ontvangt BES middelen voor specifieke acties en enkele donaties.
Bewoners die advies van de vrijwilligers van BES vragen of deelnemen aan een actie worden
verzocht lid te worden.
Aan de uitgaven kant zijn er kosten voor de diverse projecten, en wat kosten voor papierwerk en
digitale communicatie, een bankrekening en de bewonersbijeenkomsten.
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