
Samen met de Bergense samenleving gaan we voor een energieonafhankelijke gemeente in 2030.  

Dit doen we door duurzame energie op te wekken en energie te besparen.

VERDUURSAMEN2030-
IMPULS

Subsidieregeling om duurzame initiatieven
mogelijk te maken



 Samen hebben we een belangrijke en 

mooie ambitie: een energieonafhanke-

lijk Bergen in 2030. Om deze ambitie  

waar te maken, verdient jouw duurzame 

initiatief een impuls. Hiervoor hebben 

we een subsidieregeling opgesteld.  

Je kunt subsidie aanvragen voor:

- het oprichten van lokale energie- 

coöperaties;

- projecten gericht op bewustwording 

van inwoners;

- energiebesparende maatregelen in 

particuliere koopwoningen. 

 Oprichten lokale  
energiecoöperatie

 Wat zou het mooi zijn als straks in elk 

dorp van onze gemeente een energie- 

coöperatie actief is. In een energie- 

coöperatie denk je samen met andere 

inwoners na over hoe energie op te 

wekken en te besparen. Door krachten 

te bundelen, ben je samen in staat  

om flinke stappen te zetten. Voor het 

oprichten van de energiecoöperatie  

kun je subsidie aanvragen. 

 Projecten gericht op  
bewustwording

 Er zijn duizend-en-één manieren om 

met duurzaamheid aan de slag te gaan. 

We vinden het belangrijk dat inwoners 

zich bewust zijn van wat duurzaamheid 

inhoudt en op welke manieren zij er een 

bijdrage aan kunnen leveren. Projecten 

die zich hier op richten, stimuleren  

we met de VerduurSAMEN2030-impuls.  

Denk hierbij aan een energiebattle 

waarin inwoners elkaar uitdagen om 

zoveel mogelijk energie te besparen  

of aan een bezoek aan een voorbeeld-

project.

 Energiebesparende  
maatregelen in particuliere 
koopwoningen 

 Met de VerduurSAMEN2030-impuls willen 

we ook woningeigenaren stimuleren  

om energiebesparende maatregelen te 

nemen. Elk klein stapje is er één in de 

richting van een energieonafhankelijk 

Bergen in 2030! Wie in aanmerking wil 

komen voor de subsidie, dient eerst een 

gratis woningscan te laten uitvoeren 

door een van onze experts. 

 Meer informatie
 Meer informatie over de subsidie- 

regeling is te vinden op de website: 

www.verduursamen2030.nl/impuls  

Hier kun je ook een subsidieaanvraag 

indienen. Vragen of opmerkingen 

kunnen worden gestuurd naar  

verduursamen2030@bergen.nl

Energiehuis Bergen (L)

Keulerstraat 1 

5854 BV Bergen
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