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Voorwoord 
Nog maar twee jaar geleden schreven wij onze ervaringen en 

de geleerde lessen over verduurzaming van bedrijventerreinen 

op in het handboek ‘Collectieve verduurzaming 

bedrijventerreinen’. Voor u ligt een update van dit handboek. 

Een handleiding voor het oprichten van een EnergieCollectief 

Utrechtse Bedrijven (ECUB) 2.0. Is er dan zoveel veranderd in 

twee jaar tijd? Ja, dat is er. Zowel de technologische als de 

politieke en economische ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid volgden elkaar in een rap tempo op. Zo kwam er 

meer aandacht voor duurzame mobiliteit van bedrijven, het 

Klimaatakkoord, de Informatieplicht Energiebesparing en 

aardgasvrije bedrijventerreinen. 

 

Vanuit ECUB volgen we deze ontwikkelingen op de voet en stellen we altijd de vraag: wat betekent 

dit voor de ondernemers en bedrijventerreinen en welke kansen liggen er?   

Tijdig kunnen anticiperen op veranderingen is cruciaal om te kunnen overleven. Maar er zijn zoveel 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid dat het moeilijk is voor bedrijven om in te schatten 

welke kant het opgaat. Hier ligt een belangrijke rol voor het collectief. We komen terug bij onze 

slogan Luisteren-Verbinden-Realiseren. Dit is geen lege huls. We proberen onze dienstverlening 

continu te verbeteren door te luisteren naar wat er speelt op bedrijventerreinen, bij bedrijven maar 

ook bij lokale, regionale en landelijke overheden, en daarop op te anticiperen.  

 

Het gaat er inmiddels niet meer om welke ondernemer de meeste zonnepanelen op zijn dak legt,   

maar om hoe we vraag en aanbod van energie en warmte zoveel mogelijk op elkaar kunnen 

afstemmen, rekening houdend met de wensen die er zijn op een bedrijventerrein. Dit vraagt een 

andere benadering.  

 

Een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van energie is uiteindelijk het meest voordeligst. 

Maar om daar te komen moeten er soms lastige keuzes gemaakt worden. Want ben je als 

ondernemer bereid om anderen inzicht te geven in je eigen energieverbruik? Kun je wel investeren in 

energiebesparende maatregelen in deze economische onzekere tijden? En hoe ga je om met 

leveranciers die het niet zo nauw nemen met duurzaamheid? Om tot optimalisatie te komen moeten 

er aan heel veel verschillende knoppen tegelijkertijd gedraaid worden. Dat maakt het complex, maar 

de tijd is er nu wel rijp voor. Alleen verduurzamen voor de bühne gaat niet meer. We moeten nu met 

elkaar serieuze stappen gaan zetten.  

 

Dat kan ook. We hebben in de loop der jaren waardevolle lessen geleerd waardoor we onze aanpak 

konden ‘finetunen’. Het mooie van deze aanpak is dat hij in feite breed toepasbaar is. Natuurlijk 

heeft ieder bedrijf, ieder bedrijventerrein, iedere gemeente en iedere provincie zijn eigen 

doelstellingen en zijn eigen dynamiek. Maar deze verduurzamingsuitdaging is van ons allemaal en op 

dat snijpunt kunnen we elkaar ontmoeten en kunnen we samen plannen maken. De tijd is er nu rijp 

voor. Meer dan ooit beseffen we het belang van samenwerking op het gebied van duurzaamheid, 

niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons. Daarom gaat ECUB uitbreiden. Zo 

maken we samen Nederland duurzaam.  

 

Henk Stamhuis, voorzitter EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven  

Foto: Henk Stamhuis, voorzitter ECUB 
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1 Leeswijzer 
Dit ‘Handboek aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ van het EnergieCollectief 

Utrechtse Bedrijven (ECUB) is een update van het handboek met dezelfde titel uit 2018.  

Het doel van dit handboek is om anderen die willen werken aan het collectief verduurzamen van 

bedrijventerreinen te inspireren en praktische handvatten aan te reiken. Vanuit ECUB geven we aan 

hoe wij het hebben aangepakt, wat we ervan geleerd hebben, wat onze tips zouden zijn aan anderen. 

Maar uiteraard kan het ook anders. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Wellicht verschilt 

de ‘beste’ aanpak per regio.  

 

Hoofdstuk 3 ‘EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven’ gaat vooral over het opzetten van een 

organisatie zoals ECUB en over de structuur ervan.  

In hoofdstuk 4 ‘Dienstverlening’ beschrijven we wat ECUB zoal doet voor haar leden en voor andere 

bedrijven op bedrijventerreinen.  

Hoofdstuk 5 ‘Communicatie’ laat zien welke communicatiemiddelen we gebruiken en hoe belangrijk 

communicatie kan zijn voor een organisatie die werkt aan verduurzaming van bedrijventerreinen.  

In Hoofdstuk 6 ‘Gebiedsaanpak CO₂-neutrale bedrijventerreinen’ is te lezen dat het goed kan werken 

om ondernemers zelf eigenaar te maken van hun aandeel in de energietransitie, om zo gezamenlijk 

te werken aan een duurzaam bedrijventerrein.  

Hoofdstuk 7 gaat geheel over het stimuleren van ‘Duurzame mobiliteit’ bij bedrijven.  

In hoofdstuk 8 ‘Geleerde lessen’ hebben we een aantal van onze ervaringen vertaald naar lessen en 

tips voor anderen.  

Naar aanleiding van een deel van de geleerde lessen hebben we Hoofdstuk 9 ‘Checklist 

randvoorwaarden voor succes’ geschreven.  

In de bijlagen zijn onze reglementen en beleidskaders te vinden.  

 

In dit handboek gebruiken we vaak de term ‘energiecollectief’. Met deze term bedoelen we een 

samenwerkingsverband van ondernemers dat vanuit een collectief belang met verduurzaming aan de 

slag wil gaan. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan om een parkmanagementvereniging of een 

bedrijvenkring. Het hoeft geen coöperatie zoals ECUB te zijn.  

 

In dit handboek wisselen we algemene adviezen af met eigen ervaringen en met voorbeelden uit de 

praktijk. In iedere paragraaf blijkt uit de tekst of dat gedeelte specifiek over ECUB gaat, of dat het 

meer algemeen/landelijk is.  

 

Behalve teksten, staan in dit handboek ook quotes van onder andere opdrachtgevers en ECUB-leden 

en foto’s van onder andere duurzame projecten en bijeenkomsten.  
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2 Samenvatting 
 

Het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ van het EnergieCollectief 

Utrechtse Bedrijven (ECUB) is bedoeld om iedereen die wil werken aan het collectief verduurzamen 

van bedrijventerreinen te inspireren en praktische handvatten aan te reiken. 

 

Steeds meer ondernemers willen werken aan verduurzaming. Ze doen dat voor het tegengaan van 

klimaatverandering en luchtvervuiling, maar ook om te voldoen aan wettelijke maatregelen, in het 

kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of vanwege kostenbesparing. 

 

Voor het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen kan een collectief een goede 

kapstok zijn om organiserend vermogen te realiseren. ECUB heeft gekozen voor de rechtsvorm 

coöperatie. Lid zijn van de coöperatie in combinatie met goede communicatie, zorgt vaak voor 

betrokkenheid en een verantwoordelijkheidsgevoel bij ondernemers.  

 

Het collectief kan verschillende financieringsbronnen hebben, zoals: 

• Contributie van leden; 

• Een ondernemersfonds, dat collectieve voorzieningen financiert met geld dat ondernemers zelf 

opbrengen via een opslag op de onroerendezaakbelasting; 

• Subsidies en/of (project)opdrachten van gemeenten waar de bedrijventerreinen gevestigd zijn; 

• Fees van partners (leveranciers van bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen, groene stroom). 

 

Een bedrijvencollectief kan werken op twee manieren naast elkaar: 

1. Individuele ondernemers ontzorgen met duurzame maatregelen voor zijn/haar bedrijf; 

2. Projecten uitvoeren die bijdragen aan collectieve verduurzaming van het bedrijventerrein.  

 

Bij de individuele ontzorging is het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de 

ondernemer. Is er interesse in zonnepanelen of ledverlichting, of ligt het voor de hand om in te 

zetten op duurzame mobiliteit? Via een energiescan krijgt de ondernemer een goed beeld van het 

energieverbruik, het besparingspotentieel en wat de verschillende maatregelen kunnen opleveren. 

Inzicht is de eerste stap naar minder energieverbruik. Het collectief kan een ondernemer vervolgens 

verbinden met uitvoerende partijen. Dit kunnen partners zijn die als ‘preferred suppliers’ worden 

voorgesteld en waar de ondernemer collectieve korting kan krijgen. Ongeacht de keus van de 

ondernemer, blijft het collectief in het hele proces betrokken, van ambitie tot realisatie.  

Uiteraard zijn er andere voorbeelden van ontzorging denkbaar zoals het aanvragen van subsidies en 

het rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.  

 

Bij collectieve verduurzaming gaat het om voorzieningen voor meerdere ondernemers. Zo kan een 

collectief onder meer werken aan een gebiedsaanpak voor het CO2-neutraal maken van een 

bedrijventerrein, zich inzetten voor een openbaar laadplein, of een consortium oprichten dat zich 

inzet voor de realisatie van een waterstoftankstation op het terrein.  

 

Voor dit alles is continu en doelgroepgericht communiceren essentieel. Met een mix van onder 

andere bijeenkomsten, social media, nieuwsbrieven, maar vooral persoonlijke gesprekken, krijgt een 

collectief naamsbekendheid en krijgen ondernemers meer kennis over duurzaamheid. Bovendien 

worden de ondernemers via goede voorbeelden van anderen geïnspireerd en gemotiveerd om aan 

de slag te gaan en te blijven. Met deze aanpak kunnen we bedrijven ondersteunen in de overgang 

naar een duurzamere bedrijfsvoering en maken we bedrijventerreinen aantrekkelijker en duurzamer.   
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3 EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven 
 

 Verduurzaming bij bedrijven 
Iedere onderneming, groot of klein, heeft een eigen energiehuishouding. Energie is nodig om de 

lampen te laten branden en om het bedrijfspand te verwarmen, maar ook om productieprocessen te 

laten draaien. Het gebruik van energie is zó vanzelfsprekend dat we er vaak nauwelijks bij nadenken. 

Enkele uitzonderingen daargelaten kan worden gesteld dat het gebruik van energie vaker meer een 

randvoorwaarde dan core business is. In tijden dat het economisch voor de wind gaat, gaat alle 

aandacht bovendien uit naar het primaire bedrijfsproces. Als de energierekening wordt bezorgd trekt 

men de wenkbrauwen eens op, maar in de meeste gevallen wordt de rekening zonder er al te veel 

aandacht aan te besteden gewoon betaald.   

 

Tijden veranderen. Het klimaat verandert, de aarde warmt op, we maken extremer weer mee en 

Noord-Nederland heeft te kampen met aardbevingen als gevolg van de olie- en gaswinning. Het blijkt 

dat de fossiele bronnen waaruit onze energie traditioneel wordt geproduceerd niet onuitputtelijk 

zijn. De prijs van energie begint instabieler te worden. Een merkbare trend is, met pieken en dalen 

daartussen, dat de prijs voor energie langzaam maar gestaag oploopt. Bovendien zijn de effecten van 

het gebruik van fossiele bronnen voor de opwekking van energie steeds duidelijker merkbaar.   

 

De afgelopen jaren neemt de aandacht voor de energiehuishouding van bedrijven daardoor flink toe. 

Energie wordt een steeds belangrijkere financiële factor in het businessmodel van de bedrijfsvoering. 

Energie wordt meer en meer onderdeel van het ondernemerschap; minder energie gebruiken 

betekent geld besparen, zelf energie opwekken levert geld op én het maakt een onderneming 

minder afhankelijk van derden. Maatschappelijk neemt ook het gevoel van verantwoordelijkheid 

naar de generaties na ons toe. De samenleving doet steeds nadrukkelijker een beroep op 

ondernemers om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. Ook zijn er steeds 

meer bedrijven die vanuit een intrinsieke motivatie verduurzamen. Bedrijven met een duurzaam 

profiel merken dan ook dat dat een ‘competitive edge' oplevert. Steeds meer ondernemers 

ontdekken: het werken aan het verbeteren van de energiehuishouding loont, niet alleen financieel, 

het verbetert óók de concurrentiekracht.  

 

Ook vanuit overheidswege neemt de aandacht toe. Net als de landelijke overheid heeft vrijwel iedere 

Nederlandse provincie en iedere gemeente zichzelf klimaat- en energiedoelen gesteld. Om deze 

doelen te realiseren heeft de overheid twee verschillende rollen. Enerzijds is dat een stimulerende en 

faciliterende rol waarbij de overheid beleid formuleert, verbindt, regisseert en kennis en middelen 

beschikbaar stelt om doelrealisatie te bevorderen. Anderzijds is dat een 

toezichthoudende/handhavende rol waarbij de overheid steeds strenger gaat toezien op de naleving 

van de wet- en regelgeving rond energiebesparing waar ondernemers aan moeten voldoen.   

 

In de praktijk blijkt dat ondernemers en ondernemers-/industrieverenigingen eigenlijk heel positief 

gemotiveerd zijn om de energiehuishouding te verbeteren. Dezelfde praktijk wijst echter ook uit dat 

ondernemers de nodige hindernissen moeten overwinnen om hun ambities ook werkelijk tot 

realisatie te brengen. Te denken valt aan een ondoorzichtige markt en weinig vertrouwen in de 

aanbieders, gebrek aan kennis, gebrek aan consistent overheidsbeleid, een laag projectrendement, 

hoge aanvangsinvesteringen en een gebrek aan liquiditeit.   
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Het verbeteren van de energiehuishouding vraagt om gerichte aandacht en kennis van zaken. Door 

ondernemers hierbij ondersteuning te bieden vanuit een collectief neemt de realisatiekracht op dit 

gebied toe en wordt de CO₂-reductie in een hogere versnelling gezet.  

 

Jeroen Willem Klomps, wethouder gemeente Stichtse Vecht: 

“Via ECUB is de gemeente nog meer verbonden met ondernemers. Het is fijn om 

samen te werken aan duurzaamheid op onze bedrijventerreinen.” 

 

 Een collectief oprichten 
Om samen met ondernemers te werken aan de energietransitie en het verduurzamen van 

bedrijventerreinen, kan het een goed idee zijn om gezamenlijk een collectief op te richten. De 

ondernemers zijn dan immers echt betrokken omdat ze lid zijn van het collectief. Ze zijn onderdeel 

van de organisatie en daardoor voelen ze zich ook verantwoordelijk voor het in standhouden van de 

‘club’ en voor het behalen van de doelstellingen.  

 

Een coöperatie, oftewel coöperatie vereniging, is hiervoor een geschikte rechtsvorm. Voordelen van 

een coöperatie zijn onder andere: 

• Een coöperatie heeft een grote vrijheid bij de vormgeving van de statuten en andere regelingen; 

• Aansprakelijkheid van leden is uit te sluiten; individuele leden lopen geen (financieel) risico; 

• Toetredingen en uittredingen zijn eenvoudig; 

• Een coöperatie kent fiscale voordelen; 

• Leden kunnen (een deel van) het benodigde kapitaal inbrengen; 

• Leden kunnen profiteren van schaalvoordelen; 

• Ondernemers werken in een coöperatie samen op basis van solidariteit en zakelijkheid. 

 

Een coöperatie oprichten kan met twee of meerdere ondernemers. Als eerste stellen de 

ondernemers statuten op, met daarin onder andere de naam van de coöperatie, het doel en de 

verplichtingen van de leden. Een notaris zorgt voor de oprichtingsakte, waar de statuten onderdeel 

van zijn. Na het opstellen van deze akte kan het bedrijf worden ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel (KvK). In een ledenovereenkomst legt de coöperatie afspraken over het lidmaatschap en 

de samenwerking vast. In het huishoudelijk reglement zijn de praktische zaken geregeld.  

Een coöperatie heeft net als een vereniging een bestuur. In een coöperatie ligt de hoogste 

zeggenschap bij de Algemene Ledenvergadering. 

 

ECUB 

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht 

in 2015 door en voor ondernemers om verduurzaming op bedrijventerreinen te versnellen. Bedrijven 

op aangesloten bedrijventerreinen in de regio Utrecht kunnen lid worden van de coöperatie.  

 

Bedrijven die lid worden van ECUB krijgen een duidelijk beeld van het energieprofiel van hun 

onderneming, weten wat ze moeten doen om te voldoen aan wettelijke eisen én wat ze 

daarbovenop kunnen doen om het energieprofiel verder te verbeteren. Waar nodig kan ECUB 

begeleiding bij de implementatie van energiebesparende of energieopwekkende maatregelen 

organiseren. Leden van ECUB profiteren bovendien van collectief voordeel bij de inkoop van groene 

stroom, ledverlichting, zonnepanelen en laadpalen. Ook ná het nemen van maatregelen worden 

leden actief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken en 

veranderende wet- en regelgeving.   



 

 

11 

 

 
Afbeelding: organisatiestructuur ECUB 

 

 Projectbureau 
Behalve een bestuur, zijn er uiteraard een of meerdere medewerkers nodig voor de dagelijkse 

werkzaamheden van de coöperatie. Deze zouden ondergebracht kunnen worden in een 

‘projectbureau’ en vanuit een fysiek kantoor op een aangesloten bedrijventerrein kunnen werken.  

 

Het projectbureau van ECUB bestaat uit vier personen: een directeur/manager, een consultant, een 

senior communicatieadviseur en een projectondersteuner/communicatiemedewerker.  

 

    
Foto’s: v.l.n.r. directeur Bert Strijker, consultant Ruben Schutte, projectondersteuner Margreet Schuiling, 

communicatieadviseur Dyana Loehr 

 

 Missie 
Een missie is eigenlijk het fundament van een organisatie. Een goede missie geeft aan wat het 

bestaansrecht is en waar de organisatie voor staat. Als voorbeeld voor andere energiecollectieven of 

andere organisaties die bedrijven op bedrijventerreinen willen verduurzamen, geven we hieronder 

de missie van ECUB plus een wat uitgebreidere uitwerking daarvan.  

 

De missie van ECUB is verduurzaming simpel, bereikbaar en uitvoerbaar te maken voor iedere 

ondernemer op een aangesloten bedrijventerrein.  

 

ECUB helpt ondernemers die lid zijn door hen inzicht te geven in hun energiehuishouding, 

besparingspotentieel, verduurzamingsmaatregelen en wettelijke verplichtingen. Vervolgens ontzorgt 

ECUB deze ondernemers bij het uitvoeren van CO₂-besparende maatregelen, zoals zonnepanelen, 
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ledverlichting, groene stroom en duurzaam vervoer. De ondernemer heeft hierbij altijd zelf het 

laatste woord.  

ECUB gelooft in de kracht van het collectief, maar ook in het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van 

ondernemers. Leden moeten daarom voldoen, of zich ertoe verbinden om binnen afzienbare tijd te 

voldoen, aan de voor hen geldende wettelijke kaders voor energiebesparende maatregelen. ECUB 

stimuleert ondernemers ook bovenwettelijke verduurzamingsmaatregelen te nemen.  

 

Aandacht voor de individuele behoeften van ondernemers is bij ECUB de standaard. ECUB wil een 

betrouwbare verduurzamingspartner zijn die ondernemers in alle openheid bijstaat en die met een 

hoogwaardige dienstverlening duurzaamheidsambities naar realisatie brengt.   

 

De dienstverlening van ECUB is met name voor de leden van de coöperatie, hoewel ECUB ook veel 

activiteiten ontplooit waar niet-leden van meeprofiteren. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren 

van bijeenkomsten voor ondernemers in de regio en het werken aan collectieve voorzieningen zoals 

laadpalen of een waterstoftankstation.  

 

 
Foto: Joost Akkermans van het energiefonds Utrecht  bij de bijeenkomst Zon op dak bij het bouwbedrijf Van 

Schaik in de gemeente Stichtse Vecht 

 

 Doelen 
Een energiecollectief of andere organisatie die werkt aan de verduurzaming van bedrijventerreinen 

zou onder andere de volgende doelen na kunnen streven:  

1. Werken aan toekomstbestendige duurzame energiesystemen op bedrijventerreinen; 

2. Kennis en expertise delen; 

3. Het organiseren van collectieve voordelen bij de inkoop van producten en/of diensten; 

4. Ieder lid voldoet of gaat voldoen aan de wettelijke kaders voor energiebesparing; 

5. Alle leden verlagen de CO2-footprint zodanig dat zij uiteindelijk klimaatneutraal zijn of zelfs een 

negatieve CO₂-uitstoot hebben; 

6. De bedrijfspanden op de aangesloten bedrijventerreinen hebben zoveel mogelijk zonnepanelen; 

7. Ondernemers op de aangesloten bedrijventerreinen verduurzamen hun mobiliteit; 

8. Aangesloten bedrijventerreinen zijn koploper in de energietransitie, en ondervinden daar 

positieve spin-off effecten van. 
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 Positionering 
Vanuit de ambitie om bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk te maken en om bedrijven te helpen 

hindernissen te overwinnen, is ECUB opgericht.  

Het is een coöperatie die werd opgericht vanuit een industrievereniging. De coöperatie heeft geen 

winstoogmerk. ECUB verschilt daarmee wezenlijk van commerciële partijen die ook aanbieden om 

bedrijven te helpen verduurzamen. Het is met andere woorden een organisatie van en voor 

ondernemers. ECUB handelt onafhankelijk en heeft maar een belang: die van de ondernemer.  

Het succes van het collectief zit vooral in het feit dat verduurzaming zo van onderaf wordt 

georganiseerd en gestimuleerd in plaats van dat het van bovenaf wordt opgelegd. ECUB streeft 

ernaar om continuïteit in verduurzaming te waarborgen. Ook hierin verschilt ECUB van veel andere 

verduurzamingsorganisaties. Verduurzaming van bedrijven kost tijd, en daarom hebben we gekozen 

voor een aanpak waarin ondernemers minimaal drie jaar lid blijven. Ook streven we naar een 

langdurige samenwerking met de ondernemersverenigingen op de aangesloten bedrijventerreinen.  

 

ECUB staat voor een collectief, en heeft binnen het collectief veel contacten met individuele 

bedrijven. Daaruit ontstaan aanvullende kansen die zonder het collectief niet, of minder snel, zouden 

ontstaan. Hierbij valt te denken aan kansen voor warmtenetten, maar bijvoorbeeld ook aan kansen 

voor waterstof.   

 

ECUB beschikt over en heeft toegang tot specialistische kennis. Bovendien beschikt ECUB over een 

betrouwbaar en breed netwerk. Dit zorgt ervoor dat ECUB kan verbinden, stimuleren en realiserende 

uitvoeringskracht kan genereren.  

 

 
Foto: Zonnepanelen op De Fabrique, Lage Weide Utrecht 

 

 Businessmodel 
Besparen en hernieuwbare energie opwekken loont. Een energiecollectief zoals ECUB kan bedrijven 

helpen bij de realisatie van maatregelen. Basisuitgangspunt van ECUB is dat de organisatie geen 

winstoogmerk heeft en dat eventuele financiële voordelen, die via energiebesparing of de opwek van 

hernieuwbare energie bij bedrijven worden gegenereerd, volledig ten goede komen aan de klant. Om 

als ECUB een aantrekkelijke en laagdrempelige partner te blijven, wijst de praktijk uit dat het 

voordeel voor de klant voorop moet blijven staan.  
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Maar zoals elke organisatie heeft ook een energiecollectief een gezonde financiële basis nodig om 

goed te kunnen functioneren. ECUB heeft verschillende bronnen van inkomsten, waar we hierna wat 

nader op in gaan. 

 

In de pioniersfase is geëxperimenteerd met een procentuele fee. Dat hield in dat ECUB een 

percentage van de financiële besparing die bij bedrijven werd gerealiseerd factureerde, als dekking 

voor de gemaakte kosten. In de praktijk bleek deze propositie een psychologische hindernis voor 

bedrijven te zijn om van de diensten van ECUB gebruik te maken. Het bleek geen haalbare en 

duurzame basis te zijn voor het businessmodel van ECUB. De dienstverlening van ECUB vindt daarom 

nu plaats vanuit een andere invalshoek.  

 

Voor veel bedrijven geldt dat het werken aan het energieprofiel van de organisatie een flinke 

uitdaging vormt die relatief ver verwijderd staat van de core business. Ook overheden en collectieven 

zoals brancheverenigingen en ondernemersverenigingen staan voor een uitdaging. Iedereen moet 

door de energietransitie, maar de praktijk wijst uit dat dit specifieke kennis vraagt en een nauwe 

samenwerking tussen de betrokken partijen. En dát proces binnen de energietransitie blijkt een 

opgave en uitdaging van iedereen te zijn, maar van niemand in het bijzonder.  

Het energiecollectief vervult hier een katalysatorrol. Het collectief is van en voor ondernemers, staat 

midden tussen partijen, levert specifieke kennis waar dat nodig is en begeleidt de verschillende 

organisaties belangeloos tot realisatie. De dienstverlening van het collectief kan in die zin vergeleken 

worden met een collectieve nutsvoorziening. Het is van niemand in het bijzonder maar iedereen 

heeft het nodig. En daarmee voorziet het in een collectieve behoefte. Vanuit deze gedachte is de 

coöperatie EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven opgericht.  

 

De coöperatie achter het energiecollectief heeft leden. Een energiecollectief kan jaarlijkse kosten 

rekenen voor het lidmaatschap, waarmee een deel van de kosten kunnen worden gedekt. ECUB 

vraagt de leden om een contributie van €350 per jaar. De bedrijven zijn voor minimaal drie jaar lid. 

Daarmee is ECUB niet kostendekkend. Hiermee kunnen de energiescans en het energieadvies maar 

gedeeltelijk betaald worden. Daarnaast zijn er nog proceskosten en organisatiekosten.  

 

Een mogelijkheid om een ander deel van de kosten van een energiecollectief te dekken is via een 

ondernemersfonds. Een ondernemersfonds beheert geld dat ondernemers zelf opbrengen via een 

opslag op de onroerendezaakbelasting. Om te zorgen dat de ondernemers die het geld opbrengen er 

daadwerkelijk zelf mee aan de slag kunnen, wordt een gemeente verdeeld in deelgebieden: de 

trekkingsgebieden. Zo’n trekkingsgebied kan een bedrijventerrein zijn of een kantorenpark, en soms 

is het een hele stadswijk. Ieder gebied brengt een eigen budget op en mag zelf bepalen wat het 

daarmee doet.  Naarmate meer organisaties op bedrijventerreinen die aanspraak kunnen maken op 

het ondernemersfonds zich aansluiten, kan het collectief zich steeds efficiënter organiseren. Dat 

heeft tot gevolg dat de relatieve bijdrage per trekkingsgebied lager kan worden. 

 

ECUB krijgt ook een deel van de kosten voor de Utrechtse bedrijventerreinen vergoed via het 

Ondernemersfonds Utrecht. Bedrijventerreinen die zich bij ECUB willen aansluiten, kiezen er in dat 

geval voor om een bijdrage uit hun eigen trekkingsrecht in het ondernemersfonds in te zetten voor 

ECUB.  

ECUB opereert zowel in gemeenten met een ondernemersfonds als in gemeenten zonder een 

ondernemersfonds of ander instrument voor de gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen in 

een gemeente. In gemeenten waar geen ondernemersfonds of BIZ (Bedrijven Investeringszone) is, 

wordt de verduurzaming van de bedrijventerreinen gefinancierd door de gemeenten.  
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Praktijkvoorbeeld 1: Veel gemeenten hebben geen ondernemersfonds.  

De gemeente Stichtse Vecht heeft bedrijventerreinen die grenzen aan Utrechtse bedrijventerreinen. 

Rond 2017 volgde de gemeente ECUB al geruime tijd en zou de aansluiting van de bedrijventerreinen 

van Stichtse Vecht van harte toejuichen. De ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) heeft 

destijds haar commitment ook uitgesproken en de gezamenlijke intentie werd opgenomen in de 

Routekaart Klimaatneutraal 2030 van Stichtse Vecht.  

In de gemeente Stichtse Vecht is echter nog geen ondernemersfonds waaruit financiering kan 

plaatsvinden. Ondanks het enthousiasme van alle partijen lag er financieel dus een serieuze 

uitdaging. Vanuit de wens toch meteen meters te kunnen maken werd in 2018 in Stichtse Vecht 

daarom gestart met een ‘light versie’ van ECUB. Hierbij verzorgde de gemeente in de aanvangsfase 

de ontwikkeling en de promotie van het samenwerkingscollectief in de gemeente. ECUB richtte zich 

toen vooral op de directe begeleiding van individuele bedrijven. Parallel hieraan werden de 

mogelijkheden voor het inrichten van een ondernemersfonds onderzocht, waarmee deze en andere 

collectieve activiteiten van financiering kunnen worden voorzien. 

Inmiddels is deze light versie overgegaan in een ‘full service’. Er is nog geen ondernemersfonds 

opgericht, maar de stappen richting ondernemersfonds/BIZ zijn in gang gezet. De gemeente Stichtse 

Vecht juicht de wijze waarop ECUB in samenwerking met de OVSV ondernemers in de gemeente 

informeert en enthousiasmeert om te gaan verduurzamen van harte toe. De gemeente bleek daarom 

bereid om extra bij te dragen aan de proceskosten van ECUB, om te zorgen dat de verduurzaming 

van de bedrijventerreinen op gang bleef.  

Het oprichten van een ondernemersfonds duurt ongeveer een tot anderhalf jaar. Zodra het 

ondernemersfonds operationeel is, kunnen de ondernemers het initiatief grotendeels zelf dragen. 

 

 

 
Foto: Cees van den Oosten, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht (OVSV) bij 

nazomerbarbecue bij gemeentehuis Stichtse Vecht 
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Praktijkvoorbeeld 2: Er zijn ook gemeenten zonder ondernemersfonds en zonder organisatiegraad 

op de bedrijventerreinen.  

ECUB is sinds 2019 ook actief op de bedrijventerreinen De Liesbosch en Laagraven in de gemeente 

Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein heeft geen ondernemersfonds en er is geen 

ondernemersorganisatie op deze bedrijventerreinen.  Hier de verduurzaming aanslingeren kost 

relatief veel tijd en inspanning. In het begin haakte ECUB aan bij de ‘Gluren bij de buren’-

netwerkbijeenkomsten die af en toe georganiseerd werden door een commercieel bedrijf. Dit bedrijf 

zorgde ervoor dat een ondernemer op een van de bedrijventerreinen andere ondernemers een kijkje 

in de keuken gunde. ECUB sloot hierbij aan om te netwerken. Ook deed ECUB op deze terreinen veel 

koude acquisitie. ECUB benaderde onder andere de vier VVE’s op de bedrijventerreinen. Hoewel 

deze inspanningen wel enige interesse opleverde, leidde dit niet direct tot het gewenste resultaat.  

Pas toen ECUB bij een ondernemer op locatie zelf een bijeenkomst organiseerde in samenwerking 

met de gemeente, gaf dit een opening. Aan de aanwezige ondernemers werd gevraagd waarmee ze 

geholpen konden worden. We kregen een paar warme leads die we nu verder opvolgen. Zo bleek het 

gastbedrijf een ambitie te hebben voor een duurzaam overslagpunt voor water- en wegtransport. De 

aanwezige wethouder was enthousiast en was blij dat wij de verbindende schakel waren. We hebben 

de provincie laten aanhaken. In opdracht van de provincie is een onderzoek gedaan naar de kansen 

en mogelijkheden voor deze locatie.  

Het creëren van een eigen podium op het werkterrein zelf blijkt op bedrijventerreinen waar geen 

organisatiegraad is essentieel. Ondernemers willen zien dat je aanwezig bent op het bedrijventerrein. 

Het organiseren van activiteiten op het bedrijventerrein zelf helpt dus. Je kunt ernaar verwijzen in de 

communicatie en zo bouwen aan naamsbekendheid en het vertrouwen van de ondernemers in het 

gebied vergroten. 

 

 

Foto: Bijeenkomst voor ondernemers in Nieuwegein, over o.a. zonnepanelen op bedrijfsdaken 

 

 Contributie en bijdrage gemeenten 
Het collectief ECUB werd opgericht om het ondernemers zo makkelijk en goedkoop mogelijk te 

maken om met verduurzaming aan de slag te gaan. Om ervoor te zorgen dat bedrijven zich 

daadwerkelijk committeren om verduurzamingsstappen te nemen, vraagt ECUB de eerdergenoemde 

jaarlijkse contributie van 350 euro. De energiescan (Energieplanner), die zowel de wettelijke als 

bovenwettelijke maatregelen voor bedrijven inzichtelijk maakt, komt alleen beschikbaar als een 

onderneming lid wordt van ECUB. Het blijkt dat begeleiding gedurende een langere termijn nodig is 

om effectief resultaten te behalen. We vragen bedrijven daarom om minimaal drie jaar lang lid te 

blijven. Op deze manier betalen de ondernemers bovendien ongeveer de helft van de energiescan in 

drie jaar tijd zelf. Het commitment blijkt in de praktijk te zorgen voor een natuurlijke prikkel om 

daadwerkelijk te handen uit de mouwen te steken. De ondernemers verdienen de jaarlijkse 
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contributie snel terug door de voordelen van de collectieve inkoopcontracten en de 

energiebesparingen die ze realiseren. ECUB heeft dan ook gekozen voor deze constructie in plaats 

van bijvoorbeeld een procentuele fee van de gerealiseerde besparing. Zo blijven de 

besparingsvoordelen bij de ondernemer, zodat de ondernemer de gerealiseerde besparing weer kan 

gebruiken voor verdere investeringen in duurzaamheid. Zo blijft het vliegwiel draaien.  

 

Verduurzaming van bedrijven is belangrijk voor lokale en regionale overheden, die immers ook 

duurzaamheidsdoelstellingen moeten halen. Daarom is het niet onredelijk om gemeenten en 

provincies te vragen om de andere helft van de energiescans te betalen en/of een bijdrage te doen in 

de proceskosten om collectieve verduurzaming op bedrijventerreinen te organiseren. ECUB ontvangt 

dan ook bijdragen van diverse overheden voor zowel projecten als voor begeleiding van leden.  

 

 Managementfees 
Voor verduurzamingsprojecten die via partners van het energiecollectief lopen, kan het 

energiecollectief een managementfee aan die partners vragen. Het energiecollectief neemt immers 

de acquisitie over van de uitvoerende partijen. Door een managementfee te vragen wordt het 

commitment van uitvoerende partners bovendien beter gewaarborgd. Met het geld dat vanuit de 

projecten komt, kunnen weer andere projecten opgepakt worden die ten bate zijn van het gehele 

collectief. Het is te adviseren om een fee niet te hoog te maken om te voorkomen dat het de 

realisatie van de projecten belemmert. Maak daarom ook, indien mogelijk, afspraken over het niet 

doorberekenen van de fee aan leden. ECUB hanteert een fee van 1 tot 3 procent van de totale 

projectkosten. Met deze incidentele inkomsten kunnen we aanvullende activiteiten uitvoeren. 

 

Energieleveringscontracten 

Voor de meeste diensten van partijen die verduurzamingsmaatregelen aanbieden, geldt dat er een 

procentuele managementfee gevraagd kan worden. Voor de collectieve energiecontracten ligt dit 

vaak anders. De ervaring heeft geleerd dat met het verrekenen van zo’n fee het verschil tussen de 

collectieve tarieven en de tarieven van andere aanbiedende marktpartijen te klein wordt. Bedrijven 

stappen over het algemeen alleen over naar een andere partij wanneer er een significant verschil in 

de kosten is. Toch is het goed om na te denken over een andere manier om het commitment met 

energieleverende partners te waarborgen. Zo kan gedacht worden aan een klein geldbedrag (enkele 

euro’s) per gasaansluiting en/of elektriciteitsaansluiting per maand.  

 

 
Foto: ledverlichting van partner Sterkinled 
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 Collectieve contracten 
Een energiecollectief kan bedrijven die gebruik  maken van de collectieve energiecontracten zelf ook 

eenmalig een bijdrage vragen. Aangezien ECUB geen winstoogmerk heeft, en ook zeker niet die 

indruk wil wekken, kiezen wij ervoor om deze vergoedingsbijdrage niet te groot te maken.   

 

Ter illustratie van hoe de hoogte een dergelijke bijdrage bepaald zou kunnen worden, staat 

hieronder een overzicht. Het stroomverbruik (in de tabel in megawattuur) staat centraal in de 

bepaling van de bijdrage. Het kan natuurlijk dat een ondernemer meerdere locaties heeft. Dan zou 

de hoogte van de vergoeding bepaald kunnen worden door het adres met het hoogste verbruik. Voor 

elke andere locatie onder hetzelfde bedrijf zou je een bijkomende bijdrage kunnen vragen. Uiteraard 

zijn er ook andere constructies denkbaar en is dit slechts een voorbeeld. De factuur van de 

vergoeding voor ECUB ontvangt de ondernemer nadat hij is overgestapt aan het einde van het eerste 

besparingsjaar.   

 

Verbruik (MWh) < 50 50 – 100 100 – 500 500 - 1.000 > 1.000 

Eenmalige bijdrage 
(excl. btw) 

€ 75 € 125 € 175 € 350 € 500 

 

Voor de overstap naar gas via ECUB vragen wij geen vergoeding, want dit is meegerekend in de 

vergoeding voor elektriciteit.  

 

 Inkomsten uit projecten 
Een energiecollectief kan ook inkomsten krijgen vanuit projecten die bijdragen aan verduurzaming 

van grotere gebieden dan een bedrijventerrein of voor kennisontwikkeling op een specifiek terrein. 

Zo doet ECUB onder andere de volgende projecten: 

• Een project in de gemeente Stichtse Vecht waarbij we een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen 

om een bedrijventerrein in z’n geheel te aardgasvrij te maken (hierover meer in hoofdstuk 6).  

• Het project H2U dat gericht is op waterstof in de provincie Utrecht (zie paragraaf 7.4).  

• Het MOOI-project met betrekking tot een powerbalancer en congestiemanagement (zie 

paragraaf 4.11).  

 

 
Foto: zonnepanelen op het gebouw van Warmtebouw op bedrijventerrein De Wetering in Utrecht 
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 Andere verdienmodellen 
Er zijn nog andere verdienmodellen denkbaar. Bijvoorbeeld het organiseren van een collectieve 

voorziening zoals een zonneweide, een laadpalenplein of een waterstoftankstation en hiervoor een 

opslag rekenen. Ook ontwikkelen diverse provincies momenteel regelingen voor verduurzaming van 

bedrijventerreinen. Deze kunnen interessant zijn. Hiermee kan een collectief verzekerd worden van 

een stabiele bron van inkomsten. Deze inkomsten kunnen weer ingezet worden voor de realisatie 

van andere (grote) verduurzamingsprojecten. Zo treedt er een inverdieneffect op.  

 

De ervaring heeft geleerd dat het goed is om te streven naar een gezonde mix van subsidies, 

opdrachten, trekkingsgelden en andere inkomstenbronnen. Teveel afhankelijk zijn van één 

inkomstenbron is risicovol. Wanneer deze inkomstenbron om wat voor reden dan ook stagneert, 

brengt dit de continuïteit van het collectief in gevaar.  

 

 

 
Foto: Allart van Eck, eigenaar van evenementenlocatie De Fabrique in Utrecht, op zijn dak met Margreet van 

Gastel van RVO tijdens de opname van een vlog over ECUB 
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4 Dienstverlening 
 

 Kerntaken  
Een energiecollectief kan allerlei verduurzamingszaken oppakken voor zowel individuele leden als 

voor projecten die ten bate komen van de verduurzaming van een bedrijventerrein in z’n geheel. 

Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van collectieve inkoopvoordelen, het realiseren van 

zonneweides, een openbaar laadpalenplein of een waterstoftankstation. Maar om iets tot succes te 

brengen is draagvlak nodig. Een duidelijke focus aanbrengen is daarbij essentieel. Beschouw daarbij 

de dienstverlening als een geheel. Kijk vanuit de behoefte van een bedrijf of het bedrijventerrein en 

pas daar de dienstverlening en communicatie op aan. Begin klein, maar denk groot. En blijf kritisch 

op jezelf. Zit je nog steeds op de juiste koers, zijn er verbeteringen mogelijk? 

 

ECUB richt zich op duurzame bedrijfsgebouwen, verduurzaming in de mobiliteit en duurzame 

energiesystemen. Om bedrijven en bedrijventerreinen gericht te kunnen ondersteunen is inzicht in 

de energiehuishouding van bedrijven essentieel. Onder het verduurzamingstraject dat ECUB aanbiedt 

aan de leden valt dan ook een energiescan waaruit een energieadvies volgt. Dit is het nulpunt van 

waaruit het verduurzamingstraject begint. De huidige partner van ECUB voor 

verduurzamingstrajecten is EnergiePartners. Op basis van een energiescan maken zij voor de leden 

een online dashboard aan waarin de ondernemer kan bijhouden welke energiebesparende 

maatregelen genomen zijn, wat deze hem of haar opleveren en welke maatregelen nog uitgevoerd 

moeten worden. EnergiePartners neemt jaarlijks contact op met de leden van ECUB om te vragen 

hoe het gaat met het verduurzamingstraject, of ze tegen problemen oplopen, en waarom sommige 

maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. Dit wordt doorgegeven aan ECUB. Ook geven ze aan dat ECUB 

de leden kan adviseren over de uitvoering. 

 

 
Foto: Willem Smit van Smit Installatietechniek in Utrecht is blij met het ECUB-lidmaatschap 

 



 

 

21 

ECUB pakt de begeleiding vervolgens verder op. ECUB heeft hierin een toezichthoudende, 

verbindende en zo nodig bijsturende rol. Zo kan ECUB voor al haar diensten diverse uitvoerende 

partners voorleggen,  bemiddelen met uitvoerende partijen in verduurzamingsprojecten, maar ook 

zelf de vinger aan de pols houden.  

 

Wanneer een lid geen stappen neemt, nemen we contact op om te kijken waar het aan ligt en hoe 

we ze kunnen helpen. Maar we wijzen er ook op dat het bedrijf ervoor getekend heeft om te gaan 

verduurzamen.  Wanneer inzichtelijk is aan welke (erkende) energiebesparende maatregelen een 

bedrijf moet voldoen en welke andere duurzame maatregelen interessant voor een bedrijf zijn, 

kunnen wij erop toezien dat het bedrijf deze daadwerkelijk gaat (laten) uitvoeren. ECUB kan hen in 

contact brengen met bedrijven die verduurzamingsmaatregelen aanbieden of met partijen die inzicht 

bieden in de mobiliteitsbewegingen van een bedrijf, offertes aanvragen, bemiddelen tussen het 

bedrijf en uitvoerende partijen, helpen bij het aanvragen van subsidies etc. Zo nemen we 

ondernemers bij de hand en werken we samen aan realisatie. 

 

 Thema’s 
ECUB kan bedrijven ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen op het gebied van de 

volgende thema’s: 

• Inkoop groene stroom 

• Energiescan en monitoring via de Energieplanner  

• Zonnepanelen en eventueel andere manieren om duurzame energie op te wekken 

• Ledverlichting en bijbehorende maatregelen zoals lichtsensoren en schakeling  

• Verwarming en warmtepompen 

• Isolatie  

• Laadpalen  

• Aanschaf van elektrische vervoersmiddelen  

• Rijden op waterstof 

 

 
Foto: Inkooppartners van ECUB vertelden over hun dienstverlening en samenwerking met ECUB tijdens de 

ECUB-ALV in 2019 bij ECUB-lid Strukton Worksphere in Utrecht 
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In de toekomst zouden daar onder andere de volgende thema’s bij kunnen komen, zowel voor ECUB 

als voor soortgelijke organisaties: 

• Circulariteit 

• Biodiversiteit 

• Klimaatadaptatie. 

 

Circulariteit 

Het is altijd goed om ook vooruit te kijken. Nederland wil nu grote stappen gaan maken in de 

energietransitie. Overal wordt ingezet op windmolens, voertuigen die zo min mogelijk uitstoten, 

zonnepanelen en warmtepompen. En dat is goed, maar het kan nog beter. Wat gebeurt er met de 

warmtepompen, elektrische auto’s, of zonnepanelen wanneer deze aan het eind van hun levensduur 

zijn? Vaak worden ze vervangen door nieuwe gemaakt van nieuwe grondstoffen. Het opraken van 

grondstoffen en het onnodig weggooien ervan is een serieus probleem waarmee we onze volgende 

generaties opzadelen.  We kunnen dit voorkomen door in te zetten op circulariteit, oftewel op het 

hergebruiken van materialen en het elimineren van afval.  

 

Zoals architect en visionair Thomas Rau stelt, moeten we ‘oefenen in doen wat nodig is, niet wat 

mogelijk is’. Het maken van werkafspraken met producenten, over de verantwoordelijkheid van de 

grondstoffen en over het terugnemen/inzamelen hiervan, kan hierin oplossingen bieden. 

Producenten kiezen er steeds vaker voor om producten te maken die bestaan uit hergebruikt 

materiaal of materiaal dat eenvoudig te hergebruiken is. Ook wordt het normaler om gebruikte 

producten weer in te zamelen, zodat de materialen gerecycled kunnen worden. Bedrijven die 

producten kopen kunnen kiezen voor een circulaire versie: van hergebruikt materiaal en/of na 

gebruik weer in te leveren voor hergebruik of recycling.  

 

Vanuit ECUB zien we dat dit thema steeds belangrijker aan het worden is. Ons advies aan een 

energiecollectief is dan ook om hiermee aan de slag te gaan.  

 

 
Foto: Projectbureau ECUB samen met architect/visionair Thomas Rau tijdens inspiratiebijeenkomst Energie van 

de Toekomst in oktober 2019 
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Biodiversiteit 

We willen bedrijven stimuleren om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit. Een hoge biodiversiteit 

betekent dat er veel verschillende soorten planten en dieren zijn. Dit is van belang voor het 

ecosysteem, waarin iedere plantensoort en ieder diersoort zijn eigen rol heeft. Deze soorten hebben 

elkaar vaak ook nodig. Daarom kan bijvoorbeeld een kleine weide met heel veel verschillende 

plantensoorten (en daardoor ook verschillende diersoorten) van hogere waarde voor de natuur zijn 

dan een grote weide waar slechts één grassoort groeit.  

 

Op bedrijventerreinen is vaak niet heel veel ruimte voor ‘groen’. Voor de biodiversiteit is het van 

belang om de ruimte die er is op zo’n manier te gebruiken dat er zoveel mogelijk soorten kunnen 

leven. Daarnaast is het belang dat de dier- en plantensoorten zich ook kunnen verspreiden, dus van 

het ene naar het andere groene gebied kunnen komen. Meerdere kleine stukken groen tussen de 

bedrijven zouden daarom beter kunnen zijn dan één groot grasland in een hoekje van het terrein.  

 

Door te werken aan biodiversiteit op hun terreinen investeren bedrijven eveneens in een 

aangenamere werkplek en in hun imago. Daarmee creëren bedrijven een extra troef om goede 

werknemers aan te trekken en aan zich te binden. Diverse onderzoeken hebben bovendien 

uitgewezen dat uitzicht op groen vanaf de werkplek, het groen opzoeken tijdens een pauze of door 

een groene omgeving naar het werk komen, de prestaties ten goede komt. Het wakkert de 

creativiteit aan en bevordert de concentratie, waardoor werknemers productiever worden.  

 

 
Foto: Soortenrijke weide bij KWR op bedrijventerrein Plettenburg in Nieuwegein 

 

Klimaatadaptie 

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en 

zo de schadelijke gevolgen ervan probeert te beperken. Binnen klimaatadaptatie zijn vier thema’s 

belangrijk: wateroverlast, droogte en hittestress en hoogwaterbescherming.  
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Ook voor bedrijventerreinen kan klimaatadaptatie een belangrijk thema zijn. Het is in eerste instantie 

de overheid die hier verantwoordelijk is, maar op bedrijventerreinen is altijd samenwerking met 

bedrijven nodig om zaken aan te pakken. Wanneer een Energiecollectief hier bewust van is, kan het 

hierop anticiperen. Zo kan werken aan klimaatadaptie kansen bieden voor verduurzamingstrajecten 

bij bedrijven en het kan ook een aanknopingspunt zijn om de verduurzamingsgraad op een 

bedrijventerrein te verhogen.  

 

Er zijn legio redenen om bedrijven en bedrijventerreinen te vergroenen: Door het planten van bomen 

en struiken en het vergroenen van hekken, muren en daken voorkom je hittestress, wateroverlast en 

droogte en helpen we de natuur een handje. Een groen dak absorbeert fijnstof en tempert geluid. 

Daarnaast zorgt het voor verkoeling. In veel steden geldt bovendien een subsidieregeling voor de 

aanschaf van een groen dak. Bovendien nemen planten CO2 op, wat weer goed is tegen 

klimaatverandering. Kortom, genoeg redenen om hier aandacht aan te geven. 

 

Wateroverlast 

Door de klimaatverandering vallen er steeds vaker extreme regenbuien. Dit zorgt soms voor overlast 

doordat de riolering en het oppervlaktewater dit kunnen opvangen. Ook bedrijventerreinen hebben 

hier soms last van. Naast verbeteringen aan de riolering kunnen ook het aanbrengen van meer groen 

en meer waterdoorlatende steensoorten op bedrijventerreinen helpen om wateroverlast te 

voorkomen. Samenwerking tussen de bedrijven onderling en gemeenten hierin loont.  

 

Droogte 

Door droogte zakt het grondwaterpeil. Dit kan ook invloed hebben op gebouwen. Er kan bijvoorbeeld 

verzakking van de grond ontstaan en lage grondwaterstanden kunnen houten funderingen van 

gebouwen aantasten. Dat kan ook gelden voor bedrijventerreinen. Maar droogte kan ook op andere 

manieren tot economische schade leiden. Schepen kunnen bij droogte minder zwaar beladen 

worden. Door de verminderde scheepvaartcapaciteit komt ook de capaciteit van de gehele 

transportketen onder druk inclusief wegvervoer. Industrieën krijgen te maken met hogere 

chlorideconcentraties en w atertemperaturen en moeten productieprocessen hierop afstemmen.   

 

Hittestress  

Er komen steeds vaker langere perioden van extreme hitte voor. Door hitte gaat de vraag van energie 

omhoog. Gebouwen worden vaker en langer gekoeld, bijvoorbeeld door airco’s. Dat zorgt voor een 

hoger energiegebruik. Alleen daarom al is dit een belangrijk onderwerp voor bedrijventerreinen. 

Mensen ervaren minder comfort wanneer het een lange tijd extreem heet is en dit kan ook een 

effect op het gedrag van mensen hebben (meer agressie). Verder zijn er ook bewezen relaties tussen 

hittestress en een aantal ziekten/aandoeningen: huiduitslag, krampen, oververmoeidheid, beroertes, 

nierfalen en ademhalingsproblemen. Niet zo gek daarom dat hittestress ook gevolgen heeft voor de 

arbeidsproductiviteit. 

 

Hoogwaterbescherming 

Hoogwaterbescherming is, nog meer dan de andere thema’s, een verantwoordelijkheid van de 

overheid. Bedrijven en bedrijventerreinen hebben hier niet veel invloed op. Toch is 

hoogwaterbescherming wel van groot belang. Zonder onze dijken en duinen zou 60% van Nederland 

regelmatig onder water lopen (Bron: Rijkswaterstaat). Rijkswaterstaat en de 21 waterschappen 

werken samen om de dijken en duinen te versterken en zo overstromingen te voorkomen. 

 

  

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/hoogwaterbeschermingsprogramma.aspx
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 Werkwijze 
De onderstaande procedure omschrijft welke stappen ECUB zet vanaf het moment dat een bedrijf, 

dat gevestigd is op een bedrijventerrein waar ECUB werkzaam is, aangeeft geïnteresseerd te zijn in 

het ECUB-lidmaatschap.   

  

Opstartfase:  

1. Werving (zie hoofdstuk 5 Communicatie) of spontaan getoonde interesse  

2. Kennismaking/inventarisatie op locatie:  

• Schetsen wat ECUB is en wat een coöperatie inhoudt;  

• Algemene mondelinge inventarisatie waar het bedrijf staat, of het voldoet aan de 

Informatieplicht Energiebesparing, wat nodig is en wat de ambitie is van het bedrijf;  

• Bedrijf uitleggen wat een Energiescan inhoudt, wat de Energieplanner is (een 

energiemonitoringsdashboard), en wat het bedrijf kan verwachten qua begeleiding. Ook 

wordt een tijdspad uitgestippeld. Als al eerder een (quick) scan is uitgevoerd, dan worden de 

resultaten hiervan waar mogelijk gebruikt als basis. Om een actueel beeld te krijgen zijn 

aanvullende gegevens over het energieverbruik/duurzame opwek eigenlijk altijd nodig;  

• Bedrijf schetsen wat de wettelijke bepalingen voor energiebesparing inhouden en welke 

afspraken ECUB heeft met de gemeente hierover voor leden van ECUB;  

• Uitleggen dat ondertekening van het aanmeldformulier inhoudt dat het bedrijf zich ertoe 

verbindt om aan de Wet milieubeheer te voldoen of te gaan voldoen met ondersteuning van 

ECUB en dat ook verwacht wordt dat het bedrijf aan de slag gaat met bovenwettelijke 

maatregelen. Ook wordt uitgelegd dat als het bedrijf hieraan niet gaat voldoen, het 

lidmaatschap wordt ontbonden en de collectieve voordelen komen te vervallen;  

• Opvragen van de energiefacturen voor elektriciteit en gas of warmte; 

• Partners van ECUB toelichten. Ook benadrukken dat wanneer het bedrijf zelf eigen 

voorkeuren heeft deze altijd worden meegenomen;  

• Groene stroom aanbieden via het collectiviteitsvoordeel; 

• Mogelijke resterende vragen over het aanmeldingsformulier worden beantwoord en het 

formulier wordt ingevuld. Als dit niet direct kan, wordt het formulier na afloop van het 

gesprek nagestuurd; 

• Het verduurzamingstraject kan pas beginnen na ontvangst van een ingevuld en ondertekend 

aanmeldingsformulier. 

3. Bedrijf opnemen in het CRM-systeem van ECUB. De ledenlijst ECUB wordt per kwartaal 

doorgeven aan de gemeente t.b.v. dienst Toezicht en handhaving; 

4. Bedrijf opnemen in de mailinglijst van de nieuwsbrief van ECUB die gemiddeld eens per maand 

verschijnt; 

5. Doorgeven aan de gemeente dat het bedrijf lid is geworden (rekening houdend met de AVG, dus 

zonder persoonsgegevens).  

 

 

Robert Hendriks, directeur Energiepartners: 

“We werken graag met ECUB. Samen denken we in mogelijkheden  

en daardoor realiseren we beloftes en energiebesparing.” 
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Afbeelding: Screenshot Energieplanner 

 

Uitvoeringsfase:  

1. Opdracht geven voor uitvoering energiescan en aanmaken van de Energieplanner door de 

partner waarmee ECUB een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten;   

2. De Energieplanner wordt opgeleverd aan het bedrijf na het uitvoeren van de scan. Daarin wordt 

inzichtelijk wat de energiehuishouding is, welke maatregelen genomen moeten worden vanuit 

Wet milieubeheer en uitleg over bovenwettelijke maatregelen (wat moet, wat kan extra en wat 

kosten de maatregelen); 

3. Uitvoerder van de scan bespreekt het energieadvies fysiek of op afstand via 

telefoon/beeldbellen met bedrijf en bespreekt de stappen die het bedrijf wil/kan nemen;  

4. Een medewerker van ECUB zoekt met regelmaat contact met het bedrijf om de voortgang te 

bespreken en om zo nodig bij te kunnen sturen. Als het bedrijf ook bovenwettelijke maatregelen 

wil doorvoeren, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een zonnedak, worden hier waar nodig 

maatwerkafspraken voor gemaakt. Ook hierbij biedt ECUB actieve ondersteuning, zoals 

begeleiding bij de aanvraag voor SDE+, een subsidie voor Stimulering van Duurzame Energie, of 

bij het aanvragen en/of beoordelen van offertes;   

5. In totaal zijn er twee à drie fysieke contactmomenten per jaar met het bedrijf, hetzij op de 

bedrijfslocatie, hetzij tijdens bijeenkomsten van ECUB. Naar aanleiding van deze 

contactmomenten beoordeelt ECUB of er extra wind in de zeilen moet komen;  

6. Wanneer een bedrijf na een jaar nog geen stappen heeft gezet zoekt het projectbureau contact 

voor het maken van een afspraak op locatie bij het bedrijf. Tijdens deze afspraak krijgt het bedrijf 

een waarschuwing van ECUB. Ook wordt verteld dat het bedrijf binnen het daaropvolgende jaar 

verduurzamingsmaatregelen moet nemen om het lidmaatschap en de voordelen van ECUB te 

houden. Doet het bedrijf dit niet dan wordt het lidmaatschap ontbonden.  
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Foto: De Energieplanner op de tablet 

 

Vervolg:  

De praktijk leert dat als een bedrijf eenmaal de smaak van het verduurzamen te pakken heeft, deze 

ook aanvullende stappen wil zetten:  

1. Het projectbureau van ECUB maakt een afspraak met het bedrijf om eventuele vervolgstappen 

te bespreken. Voor vervolgstappen wordt altijd een maatwerktraject opgezet, denk aan een 

transporteur die zero emissie vervoer nastreeft en hiermee geholpen wil worden of een bedrijf 

dat van het aardgas af wil. 

2. ECUB kan de informatie die de uitvoerder van de scan en het begeleidingstraject middels 

monitoring verzamelt, inzien via een centraal dashboard. Hierin kan ECUB zowel de prestaties 

van individuele bedrijven inzien als informatie over de totale energieprestatie. Hier hebben de 

individuele leden geen toegang toe. De gegevens van individuele bedrijven worden niet gedeeld 

met derden vanwege privacygevoeligheid. Wel worden deze gegevens gebruikt voor 

verantwoording naar het collectief en gemeenten. Ook gebruikt ECUB de gegevens voor de 

bepaling van de energieprestatie van het bedrijf in het kader van het ECUB-keurmerk (zie 

paragraaf 4.8).  

3. De uitvoerder van de scan blijft drie jaar lang de resultaten monitoren. (Eens per jaar houden ze 

een evaluatiegesprek met de bedrijven. Er wordt dan vastgesteld of het bedrijf de 

Energieplanner goed bijhoudt en welke vorderingen het heeft gemaakt. Als het bedrijf aangeeft 

tegen problemen aan te lopen wordt er verwezen naar ECUB voor begeleiding). ECUB en de 

uitvoerder van de scan houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. 

4. ECUB blijft ieder jaar de energiegegevens van het bedrijf ook monitoren via een centraal 

dashboard van de Energieplanner. Bij opvallende afwijkingen neemt ECUB contact op met het 

bedrijf en wordt geïnventariseerd of ondersteuning vanuit ECUB gewenst is. 

 

Samengevat is wat ECUB doet: luisteren, verbinden en realiseren.  
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 Collectieve inkoop 
Leden van de coöperatie voeren vaak vergelijkbare maatregelen uit voor energiebesparing of 

energieopwekking. Als meerdere leden gebruik maken van dezelfde aanbieder(s) is collectief 

voordeel mogelijk. Daarnaast is voor de inkoop van deze diensten vaak kennis nodig die niet in 

iedere organisatie aanwezig is.   

 

Ter ondersteuning en advisering van haar leden selecteert ECUB daarom ook aanbieders van 

producten of diensten. Hiervoor is een inkoopbeleid opgesteld. ECUB beveelt deze aanbieders aan 

bij haar leden, maar maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst die tussen een lid en de 

aanbieder wordt gesloten. Het staat de leden van ECUB vrij om zelf een andere aanbieder voor deze 

dienst te selecteren; op de aanbeveling van ECUB rust geen enkele verplichting. We functioneren als 

adviseur voor al onze leden. Dit doen we ongeacht de keuze van de ondernemer in de uitvoerende 

partij. ECUB vind het belangrijk dat een ondernemer stappen gaat zetten, niet met wie. 

 

De producten en diensten waarvoor ECUB partners nu geselecteerd heeft zijn: 

• Verduurzamingstrajecten (Energiescans plus drie jaar begeleiding) 

• Zonnepaneleninstallaties + advieswerk in subsidieaanvragen 

• Ledverlichting 

• Laadpalen  

• Groene energie 

 

 

Albert Schulp, eigenaar Schulp Vruchtensappen, ECUB-lid: 

“Wat mij aanspreekt is dat ECUB makkelijk benaderbaar is voor adequaat advies en 

dat ze heel resultaatgericht zijn. Een vruchtbare samenwerking!” 

 

 

 
Foto: Zonnedak bij Schulp Vruchtensappen in Stichtse Vecht 
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Foto: Plaatsing zonnepanelen bij ECUB-lid Stamhuis in Utrecht 

 

 Voordelen voor leden  
Leden van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven hebben de volgende voordelen: 

• Energiescan om energieverbruik en energiebesparingspotentieel inzichtelijk te maken 

• Inzichtelijk maken van wettelijke verplichtingen en bovenwettelijke maatregelen 

• Advies en begeleiding bij energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking 

• Ondersteuning bij het aanvragen van offertes en subsidies 

• Collectief inkoopvoordeel voor zonnepanelen, ledverlichting, laadpalen en groene stroom 

• Hulp met rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing 

• ECUB-keurmerk 

• Kennisbijeenkomsten over duurzaamheid 

• Kennisdeling via nieuwsbrief  

• Geen hoge prioriteit voor toezicht op of handhaving van de Wet milieubeheer wat betreft de 

energiebesparingsplicht 

• Bemiddeling bij handhaving 

• Duurzaam imago van het bedrijf. 

 

 Bemiddeling 
Bedrijven die zich aansluiten bij ECUB zijn vaak al met verduurzaming bezig, of zijn voornemens hier 

mee aan de slag te gaan en zoeken ondersteuning. De bedrijven die lid worden tekenen ervoor om 

te voldoen of te gaan voldoen aan de verplichtingen op het gebied van de Wet milieubeheer wat 

betreft energie. Controles van de gemeente of omgevingsdienst nemen vaak veel tijd in beslag voor 

een ondernemer. Daarom streeft ECUB er altijd naar om afspraken te maken met de toezichthouder 

over ‘geen prioritering van ECUB-leden voor toezicht op de Wet milieubeheer wat betreft energie’. 

Doorgaans is het moeilijk om afspraken te maken over ‘geen toezicht’. De gemeente of 

omgevingsdienst behoudt zich graag het recht om steekproefsgewijs een lid van ECUB te bezoeken 

om een inspectie op het gebied van energie uit te voeren. Met de gemeente Utrecht zijn we wel aan 

het kijken of het ECUB-keurmerk hierin een oplossing kan bieden. Hierover later meer. Wanneer 

overgegaan wordt op handhaving, bemiddelt ECUB tussen het bedrijf en de handhavende 

organisatie.  
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Waar ECUB eerder enkel de bedrijfsnamen en hun locaties van haar leden deelde zijn we nu aan het 

nadenken over een volgende stap. Energiegegevens over in hoeverre bedrijven voldoen aan de 

wettelijke maatregelen zijn voor gemeenten en omgevingsdiensten zeer waardevol. Dit betekent 

immers minder werk voor toezichthouders om deze zaken zelf uit te zoeken. De gemeente is 

gerechtigd om deze gegevens op te vragen tijdens inspecties van toezichthouders. ECUB denkt nu na 

over de mogelijkheden om hieraan medewerking te verlenen ‘in ruil’ voor geen prioritering voor 

toezicht. Dit kan alleen wanneer dit niet in strijd is met de AVG-wetgeving. Als ECUB hierover 

afspraken maakt met gemeenten en omgevingsdiensten dan zal dit duidelijk gecommuniceerd 

worden met de leden.  

 

Wanneer het bevoegd gezag toch langs komt bij een lid en constateert dat een bedrijf nog niet 

geheel voldoet aan de wettelijke verplichtingen dan treedt ECUB op als bemiddelaar.  

 

 
Foto: Rondleiding bij ECUB-lid Wasserij/Linnenverhuur G. van der Kleij en Zn. tijdens ‘ECUB on Tour’ in 2019 
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 Belangenbehartiging  
Door het nauwe contact met ondernemers hoort ECUB uit eerste hand wat er speelt onder 

ondernemers, wat zij belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben. Hierdoor is het 

energiecollectief in staat om dit te verwoorden naar overheidsinstellingen of andere organisaties 

waar zij mee te maken krijgen. Het blijkt voor overheidsinstellingen vaak lastig zelf in verbinding te 

komen met het bedrijfsleven. ECUB heeft hierdoor steeds meer de rol gekregen van ‘spreekbuis’ van 

de ondernemers, een taak die wij serieus nemen.   

 

Anderzijds heeft ECUB ook veel contact met overheidsinstellingen en andere organisaties. Met de 

kennis die we van hen meekrijgen kunnen we de ondernemers in ons werkgebied beter helpen bij 

keuzes waarvan zij de eventuele negatieve gevolgen op lange termijn niet kunnen overzien.  

 

Tot slot leggen we ook verbindingen tussen bedrijven onderling. Dit gebeurt soms op eigen initiatief 

wanneer er kansen zijn en soms naar aanleiding van een vraag van een ondernemer. Dit kan een lid 

zijn, maar dat hoeft niet altijd. We geloven dat kennis delen zich vroeg of laat terug ‘verdient’, 

bijvoorbeeld door een lidmaatschap of positieve beeldvorming over ECUB.  

 

 ECUB-keurmerk 
Afgestemd op het stappenplan ‘Op weg naar Klimaatneutraal’ van de gemeente 

Utrecht brengt ECUB met een keurmerk in beeld hoe een bedrijf presteert op 

energiegebied. Het keurmerk kent vier prestatieniveaus (ECUB Basis, Brons, 

Zilver en Goud) en wordt op basis van de inzichten uit de energiescan, het 

begeleidingstraject of voortschrijdende inzichten uit onze monitoring aan 

bedrijven uitgereikt volgens een vaste methodiek. Het maakt voor een eerste 

keuring niet uit hoe lang een bedrijf lid is. Bij het eerste niveau wordt er geen 

certificaat uitgereikt. Vanaf Brons en hoger reiken we wel een certificaat uit en 

communiceren we erover.  

 

De procedure voor het ECUB-keurmerk is als volgt: 

• Aan de hand van de door een bedrijf geboekte resultaten bepaalt ECUB in 

welke categorie het bedrijf valt en welk keurmerk het bedrijf verdient. 

Daarvoor moet het bedrijf over een energiemonitoringssysteem beschikken waaruit o.a. blijkt in 

hoeverre ze aan de wettelijke verplichtingen voldoen en welke bovenwettelijke maatregelen er 

eventueel al genomen zijn.  

• Het projectbureau maakt een overzicht van alle uit te reiken keurmerken en legt dit ter 

besluitvorming voor aan het bestuur van de coöperatie. De voorstellen worden besproken in de 

bestuursvergadering.  

• Het besluit van het bestuur wordt binnen twee weken bekendgemaakt aan het bedrijf. 

• Het bedrijf krijgt vervolgens persoonlijk het keurmerk uitgereikt door ECUB.   

• Tenzij het bedrijf daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt, maken we de uitgereikte keurmerken 

bekend via nieuwsbrieven, de ECUB-website en websites van andere betrokken partijen.  

• Aan de hand van resultaten van monitoring (zie protocol monitoring) bepaalt ECUB na het 

volgende half jaar of het bedrijf zich nog steeds in dezelfde categorie bevindt, of dat het over is 

gegaan naar een volgende categorie.  

• Om het keurmerk actueel te houden, beoordeelt ECUB om de 2 jaar alle resultaten van de leden. 

Een keurmerkhouder kan ook tussentijds een verzoek doet tot het herzien van het 

prestatieniveau. 
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Uitgebreide informatie over het ECUB-keurmerk is te vinden in bijlage e.  

 

 
Foto: Erik Rosier eigenaar van ROSIERVANDENBOSCH ontvangt het eerste ECUB-keurmerk 

 

 Ontzorging informatieplicht energiebesparing  
ECUB is een van de partners van MKB-Nederland in de voorlichtingscampagne rondom de 

Informatieplicht Energiebesparing. Deze verplichting geldt per 1 juli 2019 voor bedrijven die jaarlijks 

50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) of meer verbruiken. Deze bedrijven zijn 

verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Ook 

moeten zij rapporteren over de maatregelen die ze hebben uitgevoerd via het eLoket van RVO. Alle 

ECUB-leden krijgen de mogelijkheid om voor het rapporteren gebruik te maken van ondersteuning 

van ECUB. We hebben hier vroegtijdig en herhaaldelijk op diverse manieren aandacht aan gegeven. 

We hebben onze partner op het gebied van verduurzamingstrajecten gestimuleerd om een app aan 

te maken waarmee ondernemers een html-bestand kunnen maken van de gegevens van hun online 

dashboard. Dit html-bestand kunnen wij vervolgens via de site van de RVO in het eLoket uploaden. 

Hiermee wordt het rapporteren versimpeld. Ruim 90% van de leden deed hiervoor een beroep op 

ECUB en inmiddels voldoet 98% van de ECUB-leden aan de Informatieplicht Energiebesparing. Ook 

nieuwe leden bieden wij deze ontzorging aan.  

 

 
Afbeelding: Infographic van RVO over de Informatieplicht energiebesparing 
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 Uitvragen en contact met opdrachtnemers 
Door samenwerkingsovereenkomsten met strategische partners realiseert ECUB een collectief 

inkoopvoordeel voor specifieke producten die bedrijven helpen verduurzamen. Zie paragraaf 4.4 

Collectieve inkoop.  

Periodiek besteden we onze diensten opnieuw aan. Hiervoor ontwikkelde ECUB een inkoopbeleid 

(zie bijlage d). Hierin staat precies omschreven op welke criteria bedrijven beoordeeld worden en 

hoe we bekend maken dat er een aanbesteding plaatsvindt.   

 

Hoe ziet een uitvraag eruit? 

Naast uitleg over de eigen organisatie, ons werkgebied, wat het collectief partijen te bieden heeft en 

de uitvraagprocedures, stellen we altijd eerst een aantal kaders afhankelijk van de dienst/producten 

die we uitvragen. Hieronder een voorbeeld van de kaders voor een uitvraag naar ledverlichting. 

 

Kaders van de aanbieding 

• Het is wenselijk om de aanbieding kort en bondig te houden.  

• Het staat de aanbieders vrij om naar eigen inzicht de aanbieding aan te vullen met relevante 

informatie. 

• ECUB zal de aanbieding vertrouwelijk behandelen. Voor de transparantie kan echter een 

samenvatting van de beoordeling met de leden van ECUB worden gedeeld. Een samenvatting 

van de beoordeling kan tevens worden gedeeld met de betreffende aanbiedende partij als die 

daar om vraagt. 

 

Onderdelen van de aanbieding 

• Referentieprojecten waaruit blijkt dat de aanbiedende partij ervaring heeft 

• Hoe omgegaan wordt met aangedragen leads en garantietermijnen 

• Hoe snel de zaken gerealiseerd kunnen worden 

• Welke betalingstermijnen en andere betalingsvoorwaarden er zijn 

• Waarin aanbiedende partijen afwijken van andere marktpartijen 

• Of zij kennis hebben van belastingvoordelen en subsidieregelingen voor duurzame investeringen 

• Om ook qua prijs een goede vergelijking te kunnen maken: een prijsindicatie van een aantal 

producten en/of diensten. 

 

Tot slot zijn er een aantal randvoorwaarden voor samenwerking die we vastleggen in een 

samenwerkingsovereenkomst. Zaken die hierin afgesproken worden betreffen: 

• De manier waarop overlegd wordt en de frequentie hiervan 

• Hoe omgegaan wordt met contactgegevens van (potentiele) ECUB-leden  

• Hoe ECUB inzicht kan krijgen in de dienstverlening bij onze leden. 

 

Na het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst vindt er regelmatig overleg plaats met onze 

samenwerkingspartners om te bespreken hoe het contact met de ECUB-leden verloopt, welke 

bedrijven mogelijk geïnteresseerd zijn in een bepaalde dienst en hoe deze het beste opgevolgd 

kunnen worden. Ook is er regelmatig contact over afstemming in communicatie-uitingen. Zo wordt 

ECUB genoemd in brochuremateriaal en bedrijfspresentaties en zijn er links van en naar de websites 

van onze partners. 

 



 

 

34 

 
Foto: Prof. dr. Wilfried van Sark van Universiteit Utrecht over technologische ontwikkeling en integratie van 

zonnepanelen, tijdens zonnepanelenbijeenkomst bij ECUB-lid Van Schaik Bouwbedrijf in Stichtse Vecht 

 

 Projectmanagement 
Naast de stimulering van verduurzaming bij individuele bedrijven, pakt ECUB soms ook projecten op 

die bijdragen aan verduurzaming van een bedrijventerrein in z’n geheel en soms voor nog groter 

gebied. Hieronder vier van de projecten waarin ECUB deelneemt of waarin ECUB de trekker is. 

 

MOOI-project 

In het MOOI-project bereidt ECUB samen met een aantal samenwerkingspartners een 

subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst.  

Als gevolg van de toenemende decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit (met name zon 

en wind) wordt het elektriciteitsnet zowel in het hoog-, midden-, als laagspanningsgebied zwaar en 

onregelmatig belast. Een algemene wens van zowel elektriciteitsproducenten als netwerkbeheerders 

is om het verbruik en de opwekking met elkaar in balans te brengen zonder het elektriciteitsnet te 

zwaar te belasten. In dit project wil ECUB op Lage Weide en De Wetering-Haarrijn slimme nieuwe 

technieken om energie te balanceren in de praktijk demonstreren. Het gaat dan onder andere om 

opslag en aanstuurbare regelaars om elektriciteitsstromen op, tussen en vanuit de locaties naar het 

net te optimaliseren. ECUB is in deze subsidieaanvraag penvoerder en neemt het valorisatie-

programma voor zijn rekening. 

 
Koolstofarme economie op Lage Weide - Kansen voor west 

Dit project gaat om het realiseren van een Clean Energy Hub voor groene waterstof op 

bedrijventerrein Lage Weide. Een consortium van ondernemers op Lage Weide en omgeving wil 

investeren in de aanschaf en het uitbaten van een electrolyser en een waterstoftankstation met 

behulp van subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Tegelijk zullen zij 

investeren in een wagenpark (personenvervoer en bedrijfsauto’s, later uit te breiden met 

vrachtauto’s), zodat afzet van de groene waterstof op dit tankstation gegarandeerd is.  

ECUB is in dit project de trekker en de verbindende partij tussen de provincie Utrecht, gemeente 

Utrecht, de Hogeschool Utrecht, bedrijven op Lage Weide en het subsidieadviesbureau. 
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Doelen van dit project zijn: 

• De energietransitie versnellen door het heft in eigen hand te nemen 

• Lokale groene waterstofproductie op Lage Weide 

• Profilering Utrecht Lage Weide als een duurzaam bedrijventerrein 

• Groene waterstof beschikbaar stellen voor de regio door de verkoop aan andere 

waterstoftankstations.  

 

Aardgasvrije bedrijventerreinen 

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht is ECUB bezig met het ontwikkelen van een aanpak voor 

het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen. Doelgebieden voor het project zijn de 

bedrijventerreinen De Corridor en Merwedeweg, met name vanwege hun representativiteit. Met de 

resultaten van deze bedrijventerreinen kunnen we een aanpak maken voor de hele gemeente, en op 

den duur ook voor andere bedrijventerreinen in andere gemeenten. Hierover meer in hoofdstuk 6 

Gebiedsaanpak CO₂-neutrale bedrijventerreinen.  

 

Emma Steenbergen, gemeente Stichtse Vecht: “Samen met ECUB werken we onder 

andere aan aardgasvrije bedrijventerreinen in Stichtse Vecht. Een project waar we 

samen met de ondernemers aan het pionieren zijn.” 

 

 

 
Foto: Voorkant kansenkaart project Verkenning aardgasvrije bedrijventerreinen Stichtse Vecht 
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H2U 

In het programma H2U werkt ECUB samen met drie gemeenten, de provincie, RVO en 

Rijkswaterstaat aan het stimuleren van waterstof in de mobiliteit. Dit gebeurt op diverse manieren. 

ECUB is in het H2U-programma onder andere bezig met een uitvoeringsprogramma waterstof voor 

de regio Utrecht voor de periode 2020-2025, een regionaal waterstofconvenant en de 

ondersteuning van drie kansrijke waterstofprojecten voor tanklocaties. De sleutel voor succes in 

waterstofinitiatieven ligt in vraagbundeling. Door dit regionaal op te pakken wordt de regio in z’n 

geheel voor fabrikanten en ombouwers van waterstofvoertuigen en voor 

waterstoftankstationbouwers interessanter. Meer over het programma H2U staat in paragraaf 7.4.  

 
Afbeelding: Logo H2U-programma 

 

 Collectieve aanpak in de regio  
Klimaatproblemen en luchtverontreiniging zijn gemeentegrensoverschrijdende kwesties waarin 

regionaal samenwerken logisch is. Samenwerking in verduurzaming schept bovendien kansen voor 

de regionale economie. De projecten van ECUB laten zien dat er door samenwerking grote en 

complexe zaken ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden die een significante positieve impact 

kunnen hebben op de verduurzaming van een gebied of regio. 

 

Door elkaar op te zoeken en elkaar te versterken kunnen regio’s zichzelf landelijk onderscheiden en 

zichzelf ook in Europees verband op de kaart zetten. Zo kunnen er subsidieregelingen aangeboord 

worden waarvoor men anders niet in aanmerking zou komen. Hiermee creëer je slagkracht waarmee 

meerdere verduurzamingsprojecten vooruit geholpen kunnen worden en de totale impact voor de 

regio groter kan worden. Het belang van regionaal samen te werken aan duurzame projecten wordt 

hiermee steeds duidelijker.  

 

Ook de roep om een collectieve verduurzamingsaanpak voor bedrijventerreinen in de regio wordt 

steeds groter. Dit geldt niet alleen voor de regio Utrecht, maar ook in andere regio’s kijkt men met 

grote belangstelling naar ECUB. De gebiedsgerichte aanpak die ECUB nu aan het ontwikkelen is voor 

bedrijventerreinen (zie hoofdstuk 6) brengt een regionale aanpak een stukje dichterbij. Wanneer 

deze aanpak straks geoptimaliseerd is, kan de aanpak op meerdere terreinen worden ingezet. Zo kan 

er een netwerk van diverse gebiedsgerichte verduurzamingstrajecten in verschillende gemeenten 

gaan ontstaan.   
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5 Communicatie 
Voor een dienstverlenende organisatie zoals een energiecollectief voor bedrijven is goede 

communicatie essentieel. Er is immers geen tastbaar product om te tonen. Wanneer er net een 

organisatie opgericht wordt zijn er ook nog geen resultaten die voor zichzelf spreken. Daarom moet 

het verhaal rondom de dienstverlening tot in de puntjes kloppen. Maar daarmee ben je er niet. Je wil 

ook dat mensen de organisatie kunnen vinden. Daarom is het zaak om het gezicht van de organisatie 

vaak te laten zien, zowel online als offline. Door regelmatig te communiceren via diverse kanalen 

zorg je ervoor dat (potentiele) leden en (potententiele) opdrachtgevers te weten komen wat de 

organisatie doet en waar het collectief voor staat.  

ECUB werkt daarom continu aan het vergroten van naamsbekendheid en het vergroten van het 

vertrouwen in onze aanpak door kennis aan te reiken, helder te communiceren, de juiste nuances 

aan te brengen en een rode lijn aan te houden in de communicatie.  

 

 
Foto: ECUB-directeur Bert Strijker geeft een presentatie 

 

 Doelen 
Naast het vergroten van de bekendheid van de organisatie, kunnen we de algemene doelen van de 

communicatie van een energiecollectief omschrijven als:  

• Het delen van kennis en expertise 

• Doelgroepen informeren over de organisatie en de activiteiten 

• Doelgroepen inspireren, motiveren, overtuigen  

• Stimuleren/faciliteren van een actieve dialoog binnen het collectief  

• Nieuwe bedrijventerreinen en leden werven 

• De band met leden en relaties versterken 

• Ambassadeurs werven 

  

Enkele SMART geformuleerde communicatiedoelstellingen van ECUB voor het jaar 2025 zijn: 

• Alle bedrijven op aangesloten bedrijventerreinen en alle gemeenten in de provincie Utrecht 

hebben over ECUB gehoord en ze weten globaal wat ECUB doet. 

• ECUB heeft minimaal 400 leden. 

• Minstens 8 van de 11 bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht zijn aangesloten bij ECUB. 

 



 

 

38 

 Doelgroepen 
Hoe beter de communicatie aansluit bij de beoogde doelgroep, hoe groter de kans dat de boodschap 

goed overkomt. ECUB onderscheidt de volgende doelgroepen: 

• Leden 

• Potentiële leden: ondernemers op bedrijventerreinen in de provincie Utrecht 

• Ondernemersorganisaties op aangesloten bedrijventerreinen 

• Ondernemersorganisaties op andere bedrijventerreinen in de provincie Utrecht 

• Decentrale overheden, met name gemeenten en provincie 

• Rijksoverheid, zoals ministeries, RVO en RWS 

• Opdrachtnemers  

• Andere relaties en geïnteresseerden in ons werk 

 

 
Foto: Netwerken tijdens het EZK-evenement ‘Partners in energie-uitdagingen’ begin 2020 

 

 Hoe communiceer je met ondernemers? 
Als je ondernemers wilt aanspreken en wilt bewegen om in actie te komen, is het belangrijk dat je de 

‘taal’ van de ondernemers spreekt. Natuurlijk zijn geen twee ondernemers hetzelfde, maar er zijn wel 

een aantal zaken die goed zijn om in het achterhoofd te houden. Een goede relatie is immers de basis 

om zaken te doen.  

 

Enkele tips voor goede communicatie met ondernemers:  

• Ondernemers zijn vaak drukke mensen. Houd de boodschap kort, duidelijk en zakelijk.  

• Schep niet het beeld dat je alles kunt oplossen, maar wel dat je de ondernemer kunt ontzorgen. 

Door zaken over te nemen, en/of inzichtelijk te maken welke investeringen nodig zijn en wat 

deze opleveren, help je ondernemers om tot een investeringsbesluit te komen. 

• Laat regelmatig iets van je laten horen. Bijvoorbeeld maandelijks een nieuwsbrief, mail of 

telefoontje.  

• Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Kom afspraken na en communiceer over wanneer je wat doet 

en wat van de ondernemer verwacht wordt en wat de ondernemer kan verwachten. 

• Probeer erachter te komen welke wensen en motivatie de ondernemer heeft om te 

verduurzamen. Voor de een is dat bijvoorbeeld een gezonde werkomgeving voor werknemers, 
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voor de ander een kostenvoordeel door energiebesparing en voor weer een ander is dat een 

concurrentievoordeel ten aanzien van opdrachtgevers. Kom vervolgens met informatie waar de 

ondernemer wat aan heeft. Verplaats je in hem/haar. 

• Veel ondernemers willen wel verduurzamen, maar de economische continuïteit staat altijd 

voorop. Ondernemers gaan niet investeren in duurzaamheid als de bedrijfsvoering in gevaar 

komt.  Focus daarom niet teveel op de milieuvoordelen, maar benadruk ook de (financiële) 

voordelen voor de eigen organisatie.  

• Denk in oplossingen. 

• Blijf op de hoogte van lokaal nieuws, bijvoorbeeld welke voetbalclub heeft gewonnen, hoe heet 

het zwembad, welke sportverenigingen zijn er, zijn er grote infrastructuurprojecten in de buurt? 

Dit is handig om in gesprekken tijdens het netwerken te gebruiken.  

 

Een aantal argumenten om te verduurzamen zijn:  

• Minder energieverbruik leidt tot kostenverlaging  

• Draagt bij aan een betere luchtkwaliteit  

• Draagt bij aan minder klimaatverandering, van belang voor toekomstige generaties  

• Kan bijdragen aan een prettige werkomgeving voor werknemers 

• Kan bijdragen aan een positieve uitstraling van het bedrijf voor (toekomstig) personeel en 

opdrachtgevers: Survival of the fittest!  

• Kan leiden tot een waardeverhoging van het bedrijfspand 

• Makkelijker financiering van banken aan kunnen trekken  

• Voldoen aan wet- en regelgeving.  

 

 
Foto: Online meetup over uitwisselen van warmte tussen bedrijven, in november 2020 

 

 Communicatiekanalen 
Iedere doelgroep heeft zijn eigen kanaalvoorkeuren en een eigen ‘tone of voice’. Hoe meer de 

communicatie hierop wordt afgestemd, hoe groter de kans dat de boodschap de doelgroep bereikt. 

Om zoveel mogelijk verschillende mensen te bereiken, zet ECUB vaak verschillende 

communicatiekanalen tegelijkertijd in. Nog een voordeel hiervan is ‘de kracht van de herhaling’. 

Wanneer mensen via verschillende wegen over het collectief horen, staan ze eerder open voor 

contact met ECUB en zoeken ze ook zelf eerder contact. 

Bij vrijwel ieder communicatiemiddel gebruiken we onze huisstijl met ons logo voor de 

herkenbaarheid.  
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Onze meest gebruikte communicatiekanalen en -middelen zijn:  

• Netwerken en/of spreken op bijeenkomsten van anderen 

• Eén-op-één-gesprekken met ondernemers 

• ECUB-nieuwsbrief 

• Social media en video’s 

• Gerichte mailingen 

• Persberichten 

• Bijeenkomsten en webinars 

• ECUB-website www.ecub.nl  

• Websites en nieuwsbrieven van andere organisaties  

• Presentaties 

• Flyers en brochures 

• Banners 

• Jaarverslag 

 

Netwerken 

Een groot deel van het succes van ECUB hangt af van de manier waarop ECUB het netwerk inzet en 

steeds verder uitbouwt. Netwerken is eigenlijk het belangrijkste ‘communicatie-instrument’ voor 

ECUB. Ondernemers waarderen persoonlijk contact. Uiteraard kunnen de berichten op social media 

en de presentaties op bijeenkomsten e.d. bijdragen aan de bekendheid, maar de persoonlijke 

gesprekken zijn vaak de ‘druppel’ waardoor de ondernemer beslist om lid te worden en/of aan de 

slag te gaan met CO₂-besparende maatregelen.  

Bijeenkomsten bieden kansen om ondernemers persoonlijk te ontmoeten. Ondernemers gebruiken 

bijeenkomsten zelf ook om hun netwerk te vergroten en staan dan open voor contact. Door te 

luisteren naar de wensen van een ondernemer en met hem/haar mee te denken, bouwen we een 

vertrouwensband op. Pas later komt een eventueel lidmaatschap aan bod. De ondernemer moet 

eerst weten met wat voor organisatie hij te maken heeft, wat hij eraan heeft, en het vertrouwen 

krijgen in zowel de aanpak van ECUB als in de medewerkers.  

 

Foto Robert Oosterbroek: Netwerken na bijeenkomst ECUB in februari 2020 

 

http://www.ecub.nl/
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Eén-op-één-gesprekken 

Ondernemers willen ECUB eerst goed leren kennen voordat ze beslissen of ze lid worden en voordat 

ze beslissen of ze met ondersteuning van ECUB duurzame maatregelen gaan uitvoeren. Een goede 

verhouding zorgt ervoor dat de kans op succes groter is. Regelmatig langs bij de bedrijven die 

mogelijk lid willen worden en die al lid zijn, is daarom belangrijk.  

Ook is ‘mond-op-mond-reclame’ voor ECUB essentieel. Ondernemers hebben contact met elkaar en 

met ondernemersorganisaties. Voor een ondernemer die overweegt om te gaan verduurzamen, zijn 

de ervaringen van een collega-ondernemer het beste referentiepunt. 

 

Nieuwsbrief 

Ongeveer één keer per maand verstuurt ECUB een digitale nieuwsbrief via Mailchimp naar leden en 

andere relaties. Ook in deze nieuwsbrief staat de lezer centraal. Bij het afwegen van de items 

worden altijd drie vragen gesteld. Is het interessant genoeg voor onze relaties, is de informatie 

duidelijk weergeven en is het moment van communiceren juist? 

In de nieuwsbrief staan naast nieuwtjes van ECUB zelf, zoals berichten over de bijeenkomsten die we 

organiseren, berichten over subsidies die we voor ondernemers kunnen aanvragen en berichten die 

bijdragen aan het kennisniveau van onze doelgroepen rondom duurzaamheid. We communiceren 

ook over ECUB-leden die succesvol bezig zijn met het nemen van duurzame maatregelen. Het actief 

uitdragen van succesverhalen geeft betekenis aan de soms vrij onzichtbare dienstverlening van 

ECUB. Het inspireert en stimuleert andere bedrijven en kan daardoor ook nieuwe leden opleveren.   

 

 
Afbeelding: Een gedeelte uit de ECUB-nieuwsbrief van september 2020 
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Social media 

Vooral via social media bereikt ECUB ook bekendheid buiten ons reguliere netwerk van leden en 

relaties. Mensen die niet naar onze bijeenkomsten komen en niet in ons relatiebestand staan, komen 

dankzij onze berichten op LinkedIn en Twitter wel veel te weten over wat ECUB is en doet. Hoe meer 

mensen over ECUB weten, hoe groter de kans dat er voor ons relevante contacten uit voortkomen.  

Meerdere keren per week plaatsen we berichten op de bedrijfspagina 

https://www.linkedin.com/company/energiecollectiefutrechtsebedrijven/ op LinkedIn en tweets via 

het ECUB-account https://twitter.com/ECUB_NL. Dit kunnen nieuwtjes zijn van de ECUB-website of 

andere websites, berichten bijvoorbeeld over bijeenkomsten, webinars en subsidies die relevant zijn 

voor onze achterban, succesverhalen van ECUB-leden, maar ook algemene informatie over wat ECUB 

voor haar leden doet en berichten met een ledenwervende insteek.  

 

 
Afbeelding: Een LinkedInbericht van ECUB in september 2020 

 

Daarnaast heeft ECUB een YouTube-kanaal 

https://www.youtube.com/channel/UCSc4fPCJ1df9At6GSz4J52g waar enkele video’s over ECUB op 

staan. Deze en diverse andere filmpjes waar ECUB aan meegewerkt heeft, gebruiken we voor 

promotiedoeleinden. De ervaring leert dat communicatie via filmpjes zeer effectief is. Filmpjes 

blijven lang in het geheugen hangen en via video kun je complexe informatie op een eenvoudige 

manier overbrengen. Dat scheelt tijd, en tijd is geld is voor ondernemers. Ook is het gewoon leuk om 

iets over een collega-ondernemer uit de buurt te zien.  

 

https://www.linkedin.com/company/energiecollectiefutrechtsebedrijven/
https://twitter.com/ECUB_NL
https://www.youtube.com/channel/UCSc4fPCJ1df9At6GSz4J52g
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Gerichte mailingen 

Regelmatig mailen we naar leden en/of relaties van ECUB. Bijvoorbeeld als ECUB een bijeenkomst 

organiseert of als er ander relevant nieuws voor onze leden en relaties is. Deze mails hebben vaak 

een persoonlijk karakter en worden verstuurd vanuit het emailaccount van de directeur. De directeur 

is in de loop der jaren het boegbeeld van de organisatie geworden. Veel ondernemers kennen hem 

of hebben van hem gehoord. Wanneer zijn naam onder de mail staat is dat vertrouwd en levert de 

mail meer respons op.  

 

Persberichten 

Als ECUB een bijeenkomst organiseert of als er ander belangrijk nieuws is, stuurt ECUB soms een 

persbericht naar onder andere alle ondernemersorganisaties van de aangesloten bedrijventerreinen, 

naar het Ondernemersfonds Utrecht en naar de gemeenten waar de bedrijventerreinen zich 

bevinden, zodat zij het kunnen communiceren naar hun achterban.  

Afhankelijk van de nieuwswaarde, sturen we ook een persbericht naar de lokale/regionale pers, zoals 

kranten en radio, naar pers gericht op ondernemers, zoals Ondernemersbelang, 

Duurzaamondernemen en Duurzaambedrijfsleven. We houden een perslijst bij met relevante lokale 

en regionale contacten om persberichten naartoe te sturen.  

 

 
Foto Robert Oosterbroek: Bert den Ouden van Berenschot tijdens bijeenkomst Zonnepanelen op bedrijfsdaken, 

in februari 2020 bij De Utrechtse Stadsvrijheid 

 

Bijeenkomsten en webinars 

ECUB organiseert veel bijeenkomsten. Soms zijn die voor bedrijven van één bedrijventerrein of één 

gemeente, vaak spreken we een bredere doelgroep aan.  

Onze succesformule voor de organisatie van een bijeenkomst: eerst bedenken we het onderwerp. 

Dan prikken we een datum en zoeken we een locatie, vaak bij een ondernemer. Vervolgens sturen 

we een ‘save the date’ via mail, nieuwsbrief en social media. Daarna zoeken we een keynote speaker 

en/of andere goede sprekers en stellen we het programma vast. De ondernemer van het bedrijf waar 

de bijeenkomst plaatsvindt, krijgt altijd de gelegenheid om zijn/haar bedrijf te introduceren. Tot slot 

versturen we de uitnodigingen en herinneringen via Eventbrite, een platform waar deelnemers zich 

ook eenvoudig kunnen aanmelden.  

Om een bijeenkomst goed voor te bereiden is het verstandig op tijd beginnen. ECUB begint hier 

meestal twee maanden voor de bijeenkomst mee. Herhaling is wederom het sleutelwoord. Hoe 

vaker de doelgroep over de bijeenkomst hoort, hoe groter de kans op aanmelding. Doseer hier wel 

goed in. In een korte periode te vaak gemaild worden over hetzelfde kan irriteren.  
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Foto: ECUB on Tour bij de biowarmte-installatie van Eneco op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht 

 

We onderscheiden de volgende soorten bijeenkomsten: 

• Werkbijeenkomsten: kleine interactieve bijeenkomsten (maximaal enkele tientallen deelnemers) 

over een bepaald thema, waarbij behalve het uitwisselen van kennis vooral het gezamenlijk 

werken aan een plan of project centraal staat 

• Themabijeenkomsten: middelgrote bijeenkomsten (minimaal enkele tientallen deelnemers) over 

een bepaald thema, bijvoorbeeld rijden op waterstof of zonnepanelen op bedrijfsdaken, waarbij 

het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat 

• ECUB on Tour: middelgrote bijeenkomsten (minimaal enkele tientallen deelnemers) waarbij 

ondernemers uit de buurt te gast zijn bij een bedrijf (ECUB-lid) dat duurzame maatregelen heeft 

uitgevoerd en deze laat zien door middel van een rondleiding en een presentatie. Doelen zijn niet 

alleen inspireren over duurzaamheid en kennisuitwisseling, maar ook te weten komen wat 

ondernemers uit de buurt precies doen (‘gluren bij de buren’).  

• Inspiratiebijeenkomsten: grote bijeenkomsten (rond de honderd deelnemers) over verschillende 

duurzaamheidsonderwerpen voor ondernemers, waarbij inspireren, kennisoverdracht en 

netwerken centraal staan.  

• Webinars: verschillende digitale presentaties, video’s en kennisuitwisseling over een bepaald 

thema. In tegenstelling tot fysieke bijeenkomsten zijn webinars niet gebonden aan de regio 

Utrecht, dus er zijn deelnemers uit het hele land.  

• Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s): een keer per jaar en alleen voor ECUB-leden. Om het 

aantrekkelijker te maken zorgen we voor een of meerdere interessante presentaties, naast 

uiteraard de behandeling van de (financiële) jaarstukken.  

 



 

 

45 

 
Foto: Dyana Loehr, communicatieadviseur bij ECUB, met presentatie over ECUB tijdens een webinar 

 

 

Website  

Op de website www.ecub.nl staat onder andere informatie over wat ECUB is, wat we doen en wat de 

voordelen zijn van een lidmaatschap voor ondernemers. ECUB werkt momenteel aan een nieuwe 

website. De nieuwe website wordt toegankelijker met onder andere kortere teksten en een andere 

structuur, zodat bezoekers sneller bij de informatie komen die ze zoeken. Het onderdeel ‘nieuws’ 

blijft een prominent onderdeel op de website en wordt regelmatig voorzien van nieuwe content die 

relevant is voor de leden, potentiële leden, opdrachtgevers en andere relaties. 

 

 
Foto: Homepage van de huidige website ECUB.nl 

 

http://www.ecub.nl/
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Websites en nieuwsbrieven van anderen  

ECUB probeert nieuwsberichten en aankondigingen van bijeenkomsten meestal ook gepubliceerd te 

krijgen op websites van andere organisaties, zoals de betreffende gemeente, het Ondernemersfonds, 

het Energiefonds en vooral diverse ondernemersorganisaties. Dit zorgt voor een groter bereik onder 

onze doelgroepen. Vooral de ondernemersorganisaties nemen vaak onze berichten over.  

 

Presentaties 

De medewerkers van ECUB houden op eigen bijeenkomsten en op die van anderen regelmatig 

presentaties over wat ECUB is en doet en wat de meerwaarde van een lidmaatschap voor de 

ondernemer is. Ook specifieke projecten van ECUB (bijvoorbeeld H2U en aardgasvrije 

bedrijventerreinen) zijn onderwerp van presentaties. ECUB maakt gebruik van een speciaal voor 

ECUB ontworpen Powerpointtemplate.  

Daarnaast is er een vanzelf doorlopende PowerPointpresentatie over ECUB, die we gebruiken in 

bijvoorbeeld een informatiestand of tijdens de pauze van een bijeenkomst.  

 

 
Foto: Introductie ECUB tijdens ALV van ondernemersvereniging Bedrijvenkring Oudenrijn bij Matex Deuren BV 

 

Flyers en brochures 

ECUB heeft enkele brochures en flyers gemaakt waarin kort staat wat ECUB is en doet. Deze leggen 

we bij bijeenkomsten neer, zodat deelnemers die ECUB nog niet zo goed kennen deze mee kunnen 

nemen om later na te lezen. Ook nemen we de flyers/brochures mee naar gesprekken met 

potentiele leden. De flyers en brochures zijn tevens digitaal beschikbaar, zodat we ze kunnen mailen 

en ernaar verwijzen op onze website en social media.  
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Foto: Brochure van ECUB 

 

 

Ook is er een handig stappenplan gemaakt waarin in duidelijke bewoordingen uitgelegd staat welke 

stappen er te nemen zijn wanneer een ondernemer zonnepanelen op zijn pand wenst en waar een 

ondernemer bij elke stap aan moet denken.  
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Afbeelding: Stappenplan ‘Van ambitie naar realisatie; in 5 stappen zonnepanelen op uw bedrijfsdak’ 

 

Banners 

ECUB heeft twee verschillende banners. Op de ene banner staat onze slogan ‘Samen koploper in 

duurzaamheid’ en op de andere staat een wat meer uitgebreide beschrijving van onze 

dienstverlening. Afhankelijk van hoe lang mensen in de gelegenheid zijn om de banner te bekijken 

maken we een keuze voor de ene of de andere banner. Ook worden de banners gebruikt wanneer 

ECUB ergens met een informatiestand staat. Wanneer de banners niet voor bijeenkomsten gebruikt 

worden staan ze op het kantoor van het projectbureau. De banners zorgen voor herkenbaarheid. Op 

beide banners staat het logo van ECUB. Wanneer mensen foto’s maken tijdens evenementen, ziet 

men achteraf het logo van ECUB terug en herinnert men zich dat ECUB de bijeenkomst organiseerde. 

 

 
Foto: ECUB-banner tijdens een netwerkborrel 
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Jaarverslag 

Het jaarverslag is voor ECUB een belangrijk promotiemiddel. We sturen het naar (potentiële) 

opdrachtgevers en (potentiele) leden, zodat men een beeld krijgt van wat ECUB allemaal doet. 

Het jaarverslag wordt in het voorjaar opgesteld. Aan bod komen de belangrijkste activiteiten en 

resultaten van het afgelopen jaar. Om niet te hoeven terugzoeken verzamelt ECUB gedurende het 

hele jaar informatie en foto’s die hierin komen. Het jaarverslag komt als pdf op de website.  

 

 Contact met ondernemersorganisaties 
ECUB hecht veel waarde aan goed contact met ondernemersorganisaties, zoals 

ondernemersverenigingen, businessclubs en VvE’s. ECUB wil zoveel mogelijk ondernemers laten 

profiteren van de voordelen van collectieve verduurzaming. We streven ernaar om iedere 

ondernemer op aangesloten bedrijventerreinen in de provincie Utrecht bereiken. Het aantal 

bedrijven dat ECUB wil bedienen is hiermee enorm groot. Alleen al op de bedrijventerreinen Lage 

Weide en De Wetering-Haarrijn in Utrecht zijn in totaal zo’n 1.000 bedrijven gevestigd. ECUB maakt 

daarom gebruik van platformen en de communicatie-instrumenten van bedrijvenverenigingen.  

 

ECUB maakt onderscheid in:  
1. Potentiele leden die lid zijn van een ondernemersorganisatie op een bedrijventerrein dat al is 

aangesloten bij ECUB 

2. Potentiele leden op bedrijventerreinen die nog niet zijn aangesloten.  

 

De eerste groep bereikt ECUB via mailing, nieuwsbrieven en websites en bijeenkomsten van de 

desbetreffende ondernemersverenigingen. De tweede groep is voor ECUB lastiger te bereiken. 

Immers, omdat het bedrijventerrein nog niet is aangesloten zijn er nog geen afspraken met de lokale 

ondernemersorganisatie met betrekking tot communicatie ter promotie van ECUB. En soms is er 

geen ondernemersorganisatie op het bedrijventerrein. Voor deze groep zet ECUB in op 

communicatie via kanalen die een gemeentebreed bereik hebben, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven 

van het Ondernemersfonds Utrecht en de gemeente. 

 

 
Foto: Directeur Bert Strijker presenteert over ECUB tijdens algemene ledenvergadering van de 

Industrievereniging Lage Weide (ILW) in 2018 bij evenementenlocatie De Utrechtse Stadsvrijheid 
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 AVG 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet) geldt uiteraard ook voor een 

organisatie als ECUB.  

ECUB registreert persoonsgegevens van leden en relaties om deze te gebruiken voor: 

• Dienstverlening en overig contact in het kader van het ECUB-lidmaatschap 

• Toesturen van de nieuwsbrief, alleen als mensen (leden en andere relaties) zelf aangeven deze te 

willen ontvangen 

• Uitnodigen voor bijeenkomsten en toesturen van informatie over bijeenkomsten waar ze zich 

voor hebben aangemeld 

• Contacten met opdrachtgevers, opdrachtnemers, partners, relaties etc.  

 

De persoonsgegevens worden in principe niet aan derden verstrekt. Soms is dit echter wel 

noodzakelijk, bijvoorbeeld als een bedrijf de techniek voor een webinar verzorgt of als we voor een 

bijeenkomst gebruik maken van een locatie waar alle bezoekers geregistreerd moeten worden. In die 

gevallen sluiten we hiervoor een verwerkersovereenkomst af in het kader van de AVG.  

 

De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor onze werkzaamheden 

en het behalen van onze doelstellingen. 

 

 
Foto: Opname filmpje voor webinar ‘Waterstof voor iedereen’ met Jos Boere, directeur van onderzoeksinstituut 

KWR, op het dak van KWR 
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6 Gebiedsaanpak CO₂-neutrale bedrijventerreinen 
Parralel aan de aanpak van ECUB per bedrijf, zoals omschreven in hoofdstuk 4, kent het 

bedrijventerrein als gebied veel kansen voor de energietransitie. Het energiebesparingspotentieel 

van alle bedrijven gezamenlijk is aanzienlijk en er kan vaak meer in relatie tot het bestemmingsplan. 

Ook zijn er voordelen te behalen op het gebied van besparingen op proceskosten, imago en 

vestigingsklimaat. Deze voordelen worden vaak niet gezien en zeker niet benut. Dit komt door de 

complexiteit van bedrijventerreinen. Op de bedrijventerreinen is het energieverbruik hoog. Het 

stimuleren van de investeringsbereidheid van bedrijven in secundaire bedrijfsprocessen 

(bijvoorbeeld energiebesparing en zonnepanelen) is onderbelicht. Waar in woonwijken nog gewerkt 

kan worden met een aanpak per woningcategorie en segmentatie, vragen bedrijven op 

bedrijventerreinen vergaand maatwerk. Voor de energietransitie op bedrijventerreinen is daarom 

veel begeleiding nodig, zowel per bedrijf als voor het gebied als geheel. Ook helpt voldoende 

professionele begeleiding bij het vergroten van de investeringsbereidheid van ondernemers en het 

oplossen van het verantwoordelijkheidshiaat. 

 

 
Foto: Luchtfoto bedrijventerrein Lage Weide Utrecht 

 

 Individuele aanpak versus gebiedsgerichte aanpak 
ECUB ontzorgt bedrijven die lid zijn bij individuele verduurzamingsprocessen. Mede door het 

lidmaatschap van de coöperatie is een fundament ontstaan waarop ook collectieve verduurzaming 

kan plaatsvinden. De individuele verduurzaming zorgt voor betrokkenheid, inzicht, individuele 

stappenplannen en (eerste) resultaten. Verdergaande verduurzaming vraagt om collectieve 

oplossingen die voortborduren op wat individueel al is gedaan en nog kan worden gedaan. Het is bij 

collectieve verduurzaming essentieel dat de belangen van de participerende bedrijven centraal 

blijven staan en dat de bedrijven onder professionele begeleiding vrij kunnen bewegen binnen de 

juridische kaders van decentrale overheden. Bedrijven moeten in staat worden gesteld om eigenaar 

te zijn van de energietransitie in hun bedrijf en op hun bedrijventerrein. Dat kan als ze gebruik 

kunnen maken van professionele ondersteuning, betrouwbare informatie en transparante en 

volledige business cases. De bedrijven worden ontzorgd door ECUB en door professionele 

begeleiding, maar ze blijven hierbij ‘eigenaar’: de ondernemers zijn in de lead en houden uiteraard 

besliskracht. Dit eigenaarschap is gebaseerd op vertrouwen en zorgt voor draagvlak in het 

gezamenlijke proces en in de resultaten die het proces en de maatregelen moeten gaan opleveren. 

 

Naast de aanpak van ECUB per bedrijf bestaan al veel gebiedsgerichte aanpakken voor 

bedrijventerreinen in Nederland. Uit een lerende evaluatie in 2020 van acht verschillende aanpakken 
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in de provincie Overijssel van het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties Saxion, blijkt dat deze 

aanpakken vaak wel zachte resultaten bereiken, zoals een verhoogde bewustwording voor de 

energietransitie, onderlinge cohesie tussen de ondernemers en het agenderen van duurzaamheid. 

Substantiële harde resultaten blijven echter vaak uit. Zo is bijvoorbeeld de mate van CO₂-besparing, 

het geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen en de mate waarin de bedrijven aan de 

energiebesparingsplicht voldoen beperkt. Dit is logisch omdat het verduurzamen van bedrijven 

individueel en gebiedsgericht complex is en daarom tijd kost. Een goede manier om dit proces te 

versnellen is om de individuele aanpak en de gebiedsaanpak van bedrijven parallel te laten lopen en 

elkaar te laten versterken.  

Via ECUB worden al wel individueel harde resultaten bereikt. Om uiteindelijk te komen tot CO₂-

neutrale bedrijventerreinen, hebben het individuele en het collectieve elkaar nodig. Individueel door 

een goede aansluiting bij de bedrijfsprocessen en energiebesparing en -opwek. Collectief door het op 

groter niveau te voorzien in duurzame warmte, passende infrastructuur en lokale uitwisseling. 

Collectief wordt via ECUB ook slimmer ingekocht. Dit pleit voor een integrale aanpak waar parallel op 

beide sporen wordt ingezet. Een integrale aanpak biedt ook ruimte om andere relevante zaken te 

koppelen, zoals circulaire economie op bedrijventerreinen en het verduurzamen van mobiliteit en 

logistiek. 

 

Kortom: een integrale benadering van de energietransitie op het niveau van een bedrijventerrein is 

van belang om een goede wederzijdse afstemming te vinden tussen individuele maatregelen en 

collectieve oplossingen. Beide schaalniveaus hebben elkaar nodig en versterken elkaar. De behoefte 

aan een integrale aanpak blijkt ook uit de resultaten van de enquête uit 2018 van RVO in 

samenwerking met Stichting CLOK onder ondernemersverenigingen en parkmanagers op 

bedrijventerreinen. Het onderwerp verduurzaming leeft zowel individueel als op collectief niveau. 

Men ziet dat er actie mogelijk is en ook nodig is.  

 

In onderstaande afbeelding staat in welke mate de verduurzaming van de energiehuishouding een 

thema is op bedrijventerreinen in Nederland. 

 

 
Afbeelding: De mate waarin verduurzaming van de energiehuishouding een thema op bedrijventerreinen is 

(Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, 2018) 

 

Toch wordt er nog relatief weinig met het thema gedaan. Uit de enquête van RVO blijkt dat de 

oorzaak hiervan een gebrek aan kennis, geld en/of tijd kan zijn. Uit de volgende afbeelding blijkt dat 

voornamelijk het beschikken over de juiste kennis omtrent financiële middelen en voldoende 

organisatorisch vermogen de belangrijkste elementen zijn voor een significante verbeterslag. Een 

belangrijke barrière is de afwezigheid van capaciteit met specifieke competenties om de 

energietransitie op bedrijventerreinen op structurele wijze te organiseren. 

 

18% 27% 28% 20% 6%

In zeer grote mate helemaal niet

De mate waarin verduurzaming van de energiehuishouding een thema op bedrijventerreinen is

45% wel een thema 26% geen thema28% beperkt een thema
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Welke elementen zijn nodig voor een significante verbeterslag? 

 
Afbeelding: Elementen voor een significante verbeterslag voor de verduurzaming van de energiehuishouding op 

bedrijventerreinen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2018) 

 

 

In de volgende afbeelding staat de samenhang tussen de energietransitie van individuele bedrijven, 

de energietransitie van het bedrijventerrein en het benodigde gebiedscollectief voor de organisatie 

van de energietransitie nog eens grafisch weergegeven. Aan de hand van enkele voorbeelden onder 

verschillende categorieën wordt de relatie tussen de verschillende niveaus geïllustreerd. 

 

46%

45%

42%

26%

22%

19%

18%

16%

16%

10%

Duidelijke afspraken over de financiering
van de activiteiten

Afspraken met de gemeente/provincie voor

ondersteuning

Inzicht in financieringsmogelijkheden voor
implementatie van de maatregelen

Vastleggen taken en verantwoordelijkheden
van alle betrokken partijen

Verplichte energie-inventarisatie

Het vaststellen van een concrete
kwantitatieve ambitie

Een door de ondernemersvereniging

vastgesteld doel

Afspraken met het bevoegde gezag over
handhaving van de achterblijvers

Het vaststellen van een minimuminspanning
of eis per bedrijf

Diversen

Welke elementen zijn er nodig voor een significante verbeterslag?
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Afbeelding: Schets van de samenhang tussen het individuele bedrijf, het bedrijventerrein en de ondersteunende 

organisatie met voorbeelden van activiteiten. 

 

Voorbeeld: Waterstof en mobiliteit 

Bedrijventerreinen bieden kansrijke locaties voor waterstoftankstations en is er toegevoegde waarde 

voor waterstofvoertuigen. Op veel bedrijventerreinen zijn bedrijven gevestigd die gebruik maken van 

zware voertuigen. Groene waterstof biedt een goede optie voor deze voertuigen om nul-emissie te 

gaan rijden. Om de toepassing van groene waterstof in de mobiliteit te realiseren zijn zowel op 

niveau van individuele bedrijven als op gebiedsniveau acties nodig. De acties op de verschillende 

niveaus hebben een versterkende werking op elkaar door een gebiedscollectief, zoals ECUB. Op het 

niveau van een individueel bedrijf moeten ondernemers investeringen doen in waterstofvoertuigen 

en kunnen ze eventueel groene stroom verkopen aan een lokale electrolyser. Op gebiedsniveau 

realiseren we het waterstoftankstation en kan een electrolyser eventueel zorgen voor balancering op 

het elektriciteitsnetwerk. Het gebiedscollectief kan de subsidiewerving organiseren en het 

projectmanagement voor de realisatie uitvoeren. Eventueel kan het gebiedscollectief de exploitatie 

van het waterstoftankstation uitvoeren en de revenuen toekennen aan participerende bedrijven. 

 

 Procesmatige gebiedsgerichte aanpak 
Om de integrale benadering van de energietransitie op een bedrijventerrein mogelijk te maken, heeft 

ECUB in samenwerking met Procap een procesmatige gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld. Procap is 

een advies- en projectmanagementbureau dat gespecialiseerd is in ruimtelijke opgaven met 

betrekking tot gebieden en gebouwen, energie en klimaat, mobiliteit en infrastructuur. Ze hebben 

onder andere kennis over processen en projecten en ervaringen met gebiedsgerichte aanpakken 

(zoals aardgasvrije wijken). ECUB zelf heeft kennis over bedrijventerreinen, energietransitie van 

bedrijven en collectieve verduurzaming. De combinatie van Procap en ECUB was een natuurlijke 
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samenwerking voor de ontwikkeling van dé effectieve gebiedsgerichte aanpak voor 

bedrijventerreinen: ‘CO₂-neutrale Bedrijventerreinen’.  

 

De gebiedsgerichte aanpak biedt de kaders voor het invullen van een proces om te komen tot een 

breed gedragen plan voor het realiseren van een CO₂-neutraal bedrijventerrein. Afhankelijk van de 

lokale context kan de uitvoering van het proces verschillen. De aanpak CO₂-neutrale 

bedrijventerreinen staat hieronder in de vorm van een infographic samengevat. 

 

 
Afbeelding: Samenvatting van de aanpak CO₂-neutrale bedrijventerreinen 

 

6.2.1 Stap 1: Pak de kans 

In de eerste stap wordt de lokale situatie van het bedrijventerrein in kaart gebracht. Mogelijk zijn er 

lopende initiatieven voor duurzaamheid of heeft de gemeente beleid ontwikkeld voor het 

bedrijventerrein. De volgende actie is het samen met de gemeente opstellen van het beleidskader 

waarin de ondernemers zich kunnen bewegen. Ondernemers formeren een stuurgroep om de 

invloed van de lokale bedrijven op het proces formeel te borgen. In een startbijeenkomst worden: 

• de ondernemers geïnformeerd over het proces; 

• de ondernemers uitgedaagd om zitting te nemen in de stuurgroep; 

• de ondernemers gevraagd om te participeren in de totstandkoming van het plan van aanpak; 

• het doel, de stappen en het verwachte resultaat gezamenlijk besproken en bepaald. 

 

6.2.2 Stap 2: Ken de inhoud 

Deze stap begint met analyseren van de lokale kenmerken door middel van een bestaande database 

(bijvoorbeeld uit de Energiepotentieelscan). Ook het in kaart brengen welke data aanvullend nodig is 

om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het bedrijventerrein is onderdeel van deze stap. 
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Hierbij wordt ook rekening gehouden met de benodigde input voor de collectieve business case. 

Verschillende variabelen zijn toegespitst op drie pijlers van CO₂-neutraal:  

• Energiebesparing (zoals isoleren en hoog rendement installaties); 

• Fossielvrij energieverbruik (zoals aardgasvrij en groene stroom); 

• Lokale opwek van duurzame energie (zoals zonnepanelen en geothermie). 

 

Daarnaast worden ook de kansen in kaart gebracht voor bijvoorbeeld bronnen van restwarmte, 

kansen voor aqua- of geothermie, laadpleinen voor batterij-elektrisch vervoer en de opwek van 

hernieuwbare elektriciteit. De bevindingen worden vervolgens gepresenteerd in een kansenkaart en 

gedeeld met de bedrijven om gezamenlijk de kansen en uitdagingen te bespreken. 

 

6.2.3 Stap 3: Zoek de samenwerking 

Een belangrijke barrière in de energietransitie op een bedrijventerrein is het 

verantwoordelijkheidshiaat in de uitvoering van de energietransitie. Het is vaak niet duidelijk wie 

voor welke onderdelen verantwoordelijk is. Daarom is het belangrijk dat de rollen en de taken in 

kaart worden gebracht en onder duidelijke afspraken worden verdeeld. Daarnaast is er op een 

bedrijventerrein vaak al kennis beschikbaar over verschillende relevante onderwerpen. Het in kaart 

brengen en betrekken van die kennis werkt versterkend voor het lokale eigenaarschap. 

 

Dr. Kjell-Erik Bugge, professor ontwikkeling bedrijventerreinen: 

“Dé succesformule voor investeringsbereidheid in collectieve maatregelen: Focus op 

WIE de oplossing is, werk vraaggericht en stel ondernemersbelangen centraal. Dat is 

wat ECUB doet!” 

 

6.2.4 Stap 4: Denk oplossingsgericht 

Met de huidige situatie, rollen en mogelijkheden in kaart gebracht, wordt er samen met de bedrijven 

nagedacht over wat wenselijk is. Zo wordt er bepaald wat de bedrijven zowel collectief als individueel 

willen op basis van wat er kan. Bedrijven kunnen hun eigen plannen en meerjarenbegroting koppelen 

aan de collectieve mogelijkheden. Door de professionele ondersteuning kunnen de mogelijkheden 

voor innovatieve (pilot-)projecten worden onderzocht, externe kennis worden betrokken en 

verschillende (subsidie-)regelingen worden ingezet. Bij de (voorkeurs)scenario’s wordt rekening 

gehouden met de unieke eigenschappen van bedrijfspanden en bedrijfsprocessen. Hiervoor is 

maatwerk per bedrijf nodig. Dit maatwerk vergroot de investeringsbereidheid van bedrijven omdat 

een economisch verantwoorde ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. In deze stap is een gezamenlijk 

beeld gevormd van de mogelijkheden op collectief en individueel niveau en de samenhang 

daartussen. Dit beeld geeft perspectief en enthousiasmeert voor vervolgstappen. 

 

6.2.5 Stap 5: Schrijf een plan 

In de laatste stap stellen de bedrijven op basis van het gezamenlijke beeld een concreet plan van 

aanpak op. In het plan van aanpak staan verschillende tijdspaden. Zo wordt de korte termijn ingevuld 

aan de hand van concrete projecten en (voorbereidende) activiteiten. Voor de lange termijn worden 

ambities, doelstellingen en stappen geformuleerd. In het plan van aanpak wordt verder opgenomen 

welke partij wat zou moeten betalen op welke termijn. De uitvoeringsorganisatie wordt ook 

opgenomen in het plan van aanpak. De wens van de bedrijven kan bijvoorbeeld zijn om gezamenlijk 

een energiecoöperatie op te richten om collectieve projecten uit te voeren of om professionele 

ondersteuning in te huren om de bedrijven te ondersteunen.  
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Afhankelijk van de wensen van de bedrijven kan de oplevering van het plan van aanpak bijvoorbeeld 

plaatsvinden in vorm van een bijeenkomst met een handtekeningmoment waar de pers voor is 

uitgenodigd. Daarnaast is er de mogelijkheid om het plan van aanpak direct te koppelen aan 

gebiedsbranding ter versterking van het vestigingsklimaat. Voor deze gebiedsbranding kan men 

bijvoorbeeld communicatiemiddelen zoals een huisstijl, persberichten en een website inzetten. 

 

6.2.6 Resultaten 

• Afbakening van de opgave van de energietransitie naar CO₂-neutraal. Een goede en snelle start 

met de kansen en belemmeringen bekend. 

• Factsheet en kansenkaart van het bedrijventerrein met daarop overzichtelijk het inzicht en de 

kennis van de opgave. 

• Regie en draagvlak voor de uitvoering van het plan van aanpak. De betrokkenen zijn mede-

eigenaar van hun eigen energietransitie op maat. 

• Kansrijke ideeën waarvan een deel klaar is voor uitvoering op de korte termijn. De verschillende 

scenario’s zijn vertaald naar een realistisch plan. 

• Een haalbaar en onderbouwd plan van aanpak met duidelijke stappen en de organisatorische 

inrichting voor de uitvoering. 

 

 

 
Foto: Luchtfoto bedrijventerrein Lage Weide Utrecht 
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7 Duurzame mobiliteit 
 

 Mobiliteitsmix 
Bij de meeste bedrijven op bedrijventerreinen veroorzaken de energievoorziening en het vervoer de 

meeste uitstoot. Willen we grote stappen maken in de duurzaamheidstransitie, dan moeten we 

mobiliteit dus meenemen. Hoe we onszelf en onze goederen verplaatsen, bepaalt voor een deel hoe 

schoon de lucht is, hoeveel CO₂ we uitstoten en hoe veilig onze leefomgeving is. Hier is nog veel 

winst te behalen, maar er zijn ook nog grote innovaties nodig.  

 

Er zijn grofweg twee typen mobiliteit te onderscheiden bij bedrijven: 

1. Woon-werkverkeer van de medewerkers 

2. Bedrijfsvervoer zoals vrachtvervoer en dienstreizen, dus al het vervoer onder werktijd 

 

Woon-werkverkeer  

Op het woon-werkverkeer heeft de ondernemer uiteraard minder invloed dan op het 

bedrijfsvervoer, omdat woon-werkverkeer plaatsvindt in privétijd en werknemers hier veelal hun 

eigen keuze in kunnen maken. De financiële en privésituatie (woonplaats, partner, kinderen, leefstijl) 

van de werknemers spelen hier een grote rol.  

Als de werknemer woon-werkverkeer moet combineren met dienstreizen (werken op locatie, 

bijvoorbeeld bij een klant) kiest men vaak voor een leaseauto. Als je daarbij als ondernemer een 

duurzame keuze wilt maken, kies je dan voor batterij-elektrisch of voor waterstof? Of toch nog een 

conventionele brandstof, omdat de actieradius anders te klein is of de kosten te hoog oplopen?  

Voor andere werknemers zijn er nog meer keuzes. Kun je als ondernemer mensen stimuleren om 

bijvoorbeeld te gaan fietsen, het ov te nemen of thuis te werken?  

 

Een energiecollectief zoals ECUB kan hierin een rol spelen. Niet zozeer door zelf de beste oplossing 

aan te dragen, maar meer als verbinder met partijen die zich hierin gespecialiseerd hebben. We 

werken samen met GoedOpWeg die namens de  provincie Utrecht een gratis mobiliteitsscan en 

mobiliteitsadvies aanbiedt aan alle werkgevers in de provincie Utrecht. We verwijzen ondernemers 

naar Goedopweg als zij aan de slag willen met duurzamer woon-werkverkeer, maar ook als er sprake 

is van bijvoorbeeld een parkeerprobleem, fileprobleem of te hoge kosten. Goedopweg kijkt bij hun 

advies namelijk zeker niet alleen naar duurzaamheid, maar ook naar mogelijkheden om de kosten 

omlaag te brengen, efficiënter om te gaan met de tijd en de ruimte.  

 

 
Foto: Wouter de Valk van Goedopweg bij de ‘ECUB on Tour’ bijeenkomst bij Eneco 

https://goedopweg.nl/
https://goedopweg.nl/acties/mobiliteitsscan-voor-werkgevers
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Afbeelding: Stappenplan Goedopweg 

 

Bedrijfsvervoer 

De ervaring leert dat het verduurzamen van panden een grote uitdaging kan zijn voor bedrijven, 

maar het verduurzamen van de bedrijfsvervoer (alle vervoer onder werktijd) is misschien nog wel 

een moeilijkere opgave. Er is veel keuze in bedrijfsvoertuigen die rijden op onder andere diesel, 

benzine, gas, elektriciteit of een mix. Bij elektriciteit kan het gaan om batterij-elektrisch of (al dan 

niet groene) waterstof.  

Ondernemers worstelen met de vraag wat de beste en vooral meest efficiënte keuze is voor hun 

bedrijf. Als je investeert in schone elektrische of waterstof-voortuigen, verdien je dat dan terug? 

En/of wordt het imago van je bedrijf of product zoveel beter dat het ook daarom een reden is om 

voor duurzaam te kiezen? Bovendien hebben ondernemers te maken met regelgeving, bijvoorbeeld 

binnensteden waar op termijn geen dieselauto’s meer in mogen, maar ook met mogelijkheden voor 

laadpalen bij het bedrijf en voor het tanken van waterstof in de buurt.  
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ECUB heeft hier ervaring mee en kan ondernemers hierin ondersteunen. We denken met de 

ondernemer mee, we dragen kennis aan, we adviseren en we verbinden met relevante partijen zoals 

aanbieders van laadpalen en waterstofauto’s maar ook met de gemeente.  

 

 
Foto: ANWB-testdag voor batterij-elektrische auto’s en waterstofauto’s in mei 2019, bij ECUB-lid 

ROSIERVANDENBOSCH in Utrecht 

 

 Batterij-elektrisch vervoer 
Een andere rol voor ECUB is het betaalbaar maken van duurzame mobiliteit. Er zijn inmiddels enorm 

veel aanbieders van laadpalen voor elektrische voertuigen en de dienstverlening van deze 

aanbieders verschilt behoorlijk. Waar de een alleen een paal verkoopt, verzorgt de ander de 

aansluiting op het elektriciteitsnet en verzwaart zelfs je aansluiting als dit nodig is. Met veel 

laadsystemen kun je alleen energie uit het net halen, maar er zijn ook systemen die het mogelijk 

maken om via een voertuig elektriciteit terug te leveren, het zogenaamde bidirectioneel laden. ECUB 

gelooft dat dit het systeem van de toekomst voor elektrische auto’s is. Maar niet alle bedrijven zijn 

hier al aan toe. Hier dienen we in deze transitiefase rekening mee te houden. Deze bedrijven zijn 

meer gebaat bij ‘recht toe recht aan’ oplossingen en willen vooral ontzorgd worden bij het 

aanschaffen en de plaatsing van laadpalen. Vanuit een uitvraag heeft ECUB daarom in 2019 drie 

partnerbedrijven geselecteerd die laadpalen en de daaraan gekoppelde dienstverlening aanbieden. 

 

 
Foto: Bidirectioneel laadplein van ECUB partner ‘We drive Solar’ aan de Reactorweg op Lage Weide Utrecht 
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 Waterstof 
ECUB wil niet alleen elektrisch rijden stimuleren. Ook rijden op groene waterstof biedt kansen voor 

de verduurzaming van de mobiliteit bij bedrijven, en voor een bedrijventerrein om zich te 

onderscheiden van andere bedrijventerreinen. Met groene waterstof wordt bedoeld dat de 

elektriciteit die nodig is voor het elektrolyseproces wordt geproduceerd met duurzame bronnen 

zoals zonnepanelen en windmolens. Waterstof als brandstof heeft de laatste jaren veel aandacht 

gekregen door een in potentie gunstig zero-emissie profiel, door een relatief grote actieradius en 

vanwege relatief korte tanktijden. Daardoor lijkt het een serieuze plaats te gaan innemen in de 

brandstoffenmix van de toekomst. 

 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk al besproken is, heeft waterstof nog een voordeel: het is een 

energiedrager. Hernieuwbare energiebronnen hebben doorgaans een grilliger productieprofiel 

waardoor de actuele energievraag en de productie van energie niet altijd gelijk lopen. Op 

verschillende locaties in Nederland blijkt de capaciteit van de huidige infrastructuur daarvoor niet 

toereikend te zijn. Waterstof kan hierin een oplossing bieden. In waterstof kan energie opgeslagen 

worden, waarmee pieken in het energienet opgevangen kunnen worden. 

Waterstof is ook een optie voor duurzame verwarming van panden. Aandacht voor waterstof in de 

mobiliteit kan deuren openen voor waterstof in de gebouwde omgeving. Waterstof was eerder een 

omstreden onderwerp in de regio Utrecht, maar door voortdurende positieve aandacht en het 

aanreiken van de juiste kennis over groene waterstof in de mobiliteit vanuit ECUB, veranderde de 

mindset en werd ook groene waterstof in de gebouwde omgeving bespreekbaar.  

 

In dit hoofdstuk focussen we ons echter op duurzame mobiliteit. Om de kansen voor de rol van 

waterstof binnen de mobiliteit te verzilveren is een planmatige aanpak vereist die zich zowel op de 

vraag naar voertuigen als op de realisatie van waterstoftankstations richt. Zonder vraag naar 

voertuigen kan er immers geen rendabele businesscase voor een waterstoftankstation gemaakt 

worden en zonder waterstoftankstation komen er geen extra waterstofvoertuigen op de weg, 

aangezien er nog geen landelijk dekkende infrastructuur is. Om dit ‘kip-ei-probleem’ op te lossen 

was het zaak tegelijkertijd aan zowel de ‘kip’ als het ‘ei’ te werken’.   

 

Marieke Schouten, wethouder gemeente Nieuwegein:  

“Bedrijven kunnen een voortrekkersrol spelen bij verduurzaming. Vanuit Nieuwegein 

zie ik het belang om meer te doen met waterstoftoepassingen voor zware mobiliteit 

en met andere gemeenten, provincie, bedrijven, onderzoekers en een organisatie als 

ECUB die bedrijven kan inspireren.” 
 

 H2U  
Meerdere grote ondernemers uit de achterban van ECUB gaven aan dat ze een waterstoftankstation 

wilden realiseren. Zij dichtten waterstof een belangrijke rol in de energietransitie toe en zij wilden 

investeren in waterstofvoertuigen. ECUB is aan de slag gegaan met deze vraag van de ondernemers. 

We hebben deze ondernemers vervolgens bij elkaar gebracht en in contact gebracht met een 

waterstoftankstationbouwer met een Europese subsidie. Aan tafel werden afspraken gemaakt over 

het aantal voertuigen dat zij op den duur op waterstof zouden willen laten rijden. Vervolgens 

hebben we samen met deze tankstationbouwer en de gemeente Utrecht succesvol gelobbyd voor 

een landelijke subsidie.  



 

 

62 

 

Toen was het tijd om meer ondernemers te informeren. We organiseerden in december 2018 een  

informatiebijeenkomst waarbij we diverse partijen hadden uitgenodigd om te spreken. Professor Ad 

van Wijk, een enthousiast waterstofpromotor, kwam met een zeer inspirerend verhaal over de 

mogelijkheden van waterstof voor de mobiliteit, maar ook voor de gebouwde omgeving. De 

waterstoftankstationbouwer zelf vertelde over hun plannen voor de bouw van een 

waterstoftankstation op het bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn. Twee waterstofautofabrikanten 

en een bedrijf dat een kleinschalig waterstoftankstation aanbiedt informeerden de aanwezigen over 

hun mogelijkheden.  

Om te zorgen dat de bijeenkomst niet te vrijblijvend zou zijn, hebben we voorafgaand aan de 

bijeenkomst de logo’s verzameld van bedrijven die bereid waren om een of meerdere 

waterstofvoertuigen aan te schaffen, wanneer er een waterstoftankstation gerealiseerd zou zijn en 

aanschaf van voertuigen financieel haalbaar zou zijn. Een vrij laagdrempelige omschrijving, maar wel 

zeer effectief om bedrijven enthousiast te krijgen om samen van Utrecht ‘De waterstofregio van 

Nederland’ te maken. Op de avond zelf konden de ondernemers bij de ingang hun handtekening op 

het bord plaatsen en aan het einde van de avond werd het bord met een veertigtal handtekeningen 

onthuld. Ook konden de aanwezigen aangeven of ze op de hoogte gehouden wilden worden van de 

ontwikkelingen op het gebied van waterstof in de regio en/of wilden deelnemen aan werkgroepen 

om mee te denken over hoe we deze ontwikkelingen kunnen versnellen. Ruim 90 mensen waren 

aanwezig. 

 

 
Foto: Onthulling bord met handtekening bedrijven tijdens ’Just add water(stof)’ in 2018 

 

Themabijeenkomst 

Op 10 oktober 2019 organiseerde ECUB een tweede bijeenkomst waar waterstof een thema was, 

naast drie andere thema’s (het klimaatakkoord, aardgasvrije bedrijventerreinen en circulariteit). Jörg 

Gigler, directeur TKI New Gas, vertelde de aanwezigen over ontwikkelingen van waterstof in het 

binnen- en buitenland. Ook tijdens deze bijeenkomst bleek dat er veel interesse was en dat de 

ondernemers bijna niet konden wachten tot er een tankstation gerealiseerd zou zijn.   
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Foto: Jörg Gigler tijdens de bijenkomst op 10 oktober 2019 

 

Werksessie waterstof 

De volgende stap was het aanbrengen van focus. We organiseerden een werksessie speciaal voor 

directeur-grootaandeelhouders (DGA’s), waarbij we meer de diepte in gingen. Naast een bijdrage 

van de tankstationbouwer, die over de status van het waterstoftankstation vertelde, nodigden we 

diverse waterstofvoertuigenfabrikanten uit om de aanwezige ondernemers in te lichten over de 

types voertuigen, de prijzen en levertijden. Ook werd een financieel model gepresenteerd waarmee 

20 ondernemers samen tegen een zeer aantrekkelijke tarief een waterstofauto kunnen leasen.  

 

 
Foto: Sprekers van de werksessie Waterstof op 15 oktober 2019 

 

Behoeftepeiling 

Na afloop stuurde ECUB een behoeftepeiling rond, waarin ondernemers kunnen aangeven hoeveel 

waterstofvoertuigen van welk soort (personenvoertuig/bestelbus/heftruck/vrachtwagen) zij van 

plan zijn aan te schaffen en of zij interesse hebben om gezamenlijk te investeren in waterstofauto’s 

en/of een waterstoftankstation. Inmiddels is er al een behoefte van meer dan 300 

waterstofvoertuigen in kaart gebracht. Meerdere ondernemers gaven aan ook collectief te willen 

investeren in een waterstoftankstation. We hebben de behoeftepeiling inmiddels verder verspreid. 
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Afbeelding: Inleiding behoeftepeiling waterstofvoertuigen 

 

Waterstofuitvoeringsprogramma regio Utrecht 2020-2025 

ECUB’s inzet voor de realisatie van een of meerdere waterstoftankstations in haar werkgebied viel 

op bij diverse overheden. Vooral de manier waarop we ondernemers enthousiasmeerden, 

informeerden en daarna commitment creëerden kon de goedkeuring wegdragen. Naar aanleiding 

hiervan vroeg de provincie Utrecht aan ECUB om voor de regio Utrecht een regionaal 

uitvoeringsprogramma waterstof te schrijven voor de periode 2020-2025. Hieronder een 

uiteenzetting van onze aanpak.  

 

Waterstoftankstation 

Inmiddels is ECUB betrokken bij diverse plannen voor waterstoftankstations in de provincie Utrecht, 

die zich in verschillende stadia bevinden. De praktijk laat zien dat de realisatie van een 

waterstoftankstation om een lange adem vraagt. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn, zoals niet 

toegekende subsidies, een uitgestelde investeringsbeslissing, personeelswisselingen, niet toekennen 

van vergunningen etc. Alle betrokkenen aan boord houden is niet gemakkelijk. Het vraagt een grote 

inspanning om iedereen uit te leggen waarom de zaken langer duren dan verwacht en iedereen 

gemotiveerd te houden. Juist hierin schuilt de kracht van ECUB. Dit kan alleen als je weet wat er 

speelt, welke gevoeligheden er zijn, en welke personen kunnen helpen om een bepaalde hobbel 

over te komen. Om dit te kunnen overzien, is goede communicatie met alle betrokkenen essentieel.  

 

DKTI-aanvraag 

ECUB zag ook dat de daadwerkelijke realisatie van waterstoftankstations achterbleef, ondanks de 

succesvolle lobby voor subsidie en de bemiddeling tussen de gemeente en de tankstationbouwer. 

Daarom besloot ECUB in 2019 om zelf een DKTI-subsidieaanvraag (Demonstratie 

KlimaatTechnologieën en -Innovaties in transport) in te dienen voor een plan, waarbij diverse 

ondernemers zelf eigenaar zouden worden van een waterstoftankstation en ook voertuigen met 

subsidie zouden gaan aanschaffen. Helaas werd de subsidieaanvraag afgewezen omdat men de 
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voorkeur gaf aan een spreiding van waterstoftankstations en er in de directe omgeving al twee 

initiatieven liepen. Een behoorlijke tegenvaller, maar het werk dat gedaan was ter voorbereiding van 

de aanvraag bleek niet voor niets. 

 

Waterstoftankstation Lage Weide 

Een consortium van ondernemers, Hogeschool Utrecht en ECUB heeft in 2020 een nieuwe 

subsidieaanvraag gedaan onder de EFRO-regeling (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Een 

consortium van ondernemers op Lage Weide en omgeving zal investeren in de aanschaf en het 

uitbaten van een electrolyser en een waterstoftankstation met behulp van EFRO-subsidie. Tegelijk 

zullen zij investeren in een wagenpark (personenvervoer en bedrijfsauto’s, later uit te breiden met 

vrachtauto’s) op waterstof, zodat afzet van de groene waterstof op dit tankstation gegarandeerd is. 

 

 
Afbeelding: Infographic H2 Pioniers 

 

Waterstofconvenant 

De ervaringen tot dusver laten dus zien dat de waterstofeconomie zich nog in de pioniersfase 

bevindt. Er zal de komende jaren nog veel aanjaag- en verbindingswerk moeten worden verricht om 

de waterstofeconomie volwassen te laten worden. Om de ontwikkelingen te versnellen bereidt ECUB 

in opdracht van de provincie een regionaal waterstofconvenant voor, waarin we een gezamenlijke 

ambitie omschrijven. Diverse partijen die hier concreet aan kunnen bijdragen, zoals de provincie 

Utrecht, gemeenten, bedrijven die voertuigen aanschaffen, bedrijven die waterstoftankstations 

bouwen, fabrikanten/ombouwers van voertuigen leasemaatschappijen, gaan het convenant tekenen.  

  

Doelstellingen van het regionaal waterstofconvenant zijn: 

• 10 waterstoftankstations 

• 300 vracht-/krachtvoertuigen 

• 1500 waterstofpersonenauto’s/bestelbussen 

• 1 of 2 waterstofvaartuigen 

• 2 waterstofbussen 
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In het regionale convenant moeten de bedrijven de hoofdrol spelen en neemt de publieke kant een 

meer ondersteunende rol op zich, waarmee zij als het ware een ‘License for action’ aangeven en 

lokale/regionale initiatieven aanjagen. Wethouder Jeroen Willem Klomps van gemeente Stichtse 

Vecht (voorzitter U-16 mobiliteitstafel), wethouder Marieke Schouten van de gemeente Nieuwegein 

en Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht, zijn bestuurlijk trekker voor dit 

regionale convenant. Vanuit de wetenschappelijke hoek is prof. dr. Ad van Wijk ambassadeur van het 

convenant. Ook Bert den Ouden, Manageging Director van het gerenommeerde onderzoeksbureau 

Berenschot, en Henk Stamhuis, voorzitter van ECUB, CEO van de Stamhuis Groep, en bestuurslid van 

de Industrievereniging Lage Weide, zijn opgestaan als ambassadeurs van het waterstofconvenant.  

 

ECUB fungeert als procesregisseur voor de totstandkoming van het regionale convenant. We 

enthousiasmeren stakeholders, delen kennis, verbinden partijen aan elkaar en zorgen voor 

vraagaggregatie en vraagbundeling. Iedere convenantpartner zet zich in om de benodigde inbreng in 

het proces te leveren en het benodigde draagvlak te organiseren. Het uiteindelijke resultaat van de 

opdracht is dus afhankelijk van de inspanningen en bijdragen van alle partijen.  

 

Regina Horbach, provincie Utrecht: De provincie Utrecht werkt samen met ECUB aan 

het verduurzamen van goederenvervoer en binnenvaart in de regio Utrecht. Dit doen 

we door initiatieven op het gebied van batterij-elektrisch en waterstof te faciliteren en 

begeleiden. We leveren hiermee een bijdrage aan de ontwikkeling van een provinciaal 

netwerk van Clean Energy Hubs nabij de goederencorridors over weg en water. 

 

Webinar Waterstof voor iedereen 

In juni 2020 organiseerde ECUB een webinar over waterstof. Keynote speaker was Ad van Wijk. Hij 

legde uit dat je makkelijk de hele wereld kunt voorzien van zonne-energie of windenergie. Het 

probleem is echter het transport. Dat kan met waterstof. Waterstof is een energiedrager. Waterstof 

kun je maken door middel van elektrolyse en vervolgens vloeibaar maken en transporteren, met 

dezelfde pijpleidingen als voor aardgas. Waterstof kan bovendien goedkoop opgeslagen worden in 

zoutkoepels. Rijden op waterstof gaat met behulp van een elektromotor. Door middel van 

omgekeerde elektrolyse produceert een brandstofcel in het voertuig elektriciteit uit waterstof. ECUB 

riep initiatiefnemers van waterstofprojecten op om straks mee te tekenen met het convenant en 

daarmee een regionale ambitie voor waterstoftankstations en waterstofvoertuigen te bekrachtigen.  

 

 
Foto: Lezing Ad van Wijk tijdens webinar ‘Waterstof voor Iedereen’ in samenwerking met KWR 
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8 Geleerde lessen 
De vele lessen die ECUB de afgelopen jaren heeft geleerd zijn onder te verdelen in: 

• Financiering en organisatie 

• Werkwijze/procedure 

• Inhoudelijke thema’s 

 

 Lessen met betrekking tot financiering en organisatie 
Concrete aanbevelingen: 

• Provincies kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie 

• Collectieve verduurzaming vanuit de ondernemerskant is een sleutel tot succes 

• Zorg voor structurele financiering  

• Ondernemers willen hun besparingen voor hun eigen organisatie houden 

• Een ondernemersfonds/BIZ biedt kansen voor collectieve verduurzaming  

• Verken mogelijkheden voor collectieve verduurzaming via stadsbrede of thematische initiatieven 

• Houd regels rondom aanbestedingstrajecten goed in de gaten 

• Houd begeleiding zo laagdrempelig mogelijk 

• Stichting CLOK kan gemeenten ondersteunen bij het oprichten van een ondernemersfonds of BIZ 

• Een gemeente of provincie kan bijdragen aan collectieve verduurzaming in een 

overbruggingsperiode  

 

Rol voor provincies 

Een belangrijk inzicht dat we hebben opgedaan is dat er bij de verduurzaming van bedrijven op 

bedrijventerreinen ook een rol ligt voor de provincies. Dit kan een financiële rol zijn, bijvoorbeeld 

door subsidies ter beschikking te stellen voor een collectieve aanpak. Met subsidie kunnen 

collectieven van bedrijven onderzoek doen en stappen zetten om collectief maatregelen te nemen 

om energie duurzaam op te wekken, via bijvoorbeeld zonnepanelen en/of energie te besparen.  

De provincie kan ook bedrijven actief in contact brengen met lokale energiecoöperaties. In Utrecht 

heeft de provincie een website ingericht waar allerlei duurzame initiatieven zichzelf kunnen 

voorstellen en waar de initiatieven ook met elkaar in contact kunnen komen. 

(www.energiewerkplaatsutrecht.nl/verduurzamenbedrijven) 

 

 
Foto: Bert strijker tijdens lanceringsbijeenkomst Energiewerkplaats LIVE 

 

Als er een provinciaal energiefonds bestaat dan kan de provincie dit fonds onder de aandacht van 

bedrijven brengen, als mogelijkheid om bedrijven te ondersteunen bij de investering van de 

verduurzamingsprojecten.  

http://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/verduurzamenbedrijven
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Verder kan de provincie bijdragen aan het ontwikkelen van een aanpak voor stimulerend toezicht bij 

bedrijven, waarbij de toezichthouder tijdens een energiecontrole met de ondernemer in gesprek 

gaat over de mogelijkheden van duurzame opwek, restwarmte-uitwisseling en verduurzaming van de 

mobiliteit.  

 

 
Foto: Bijeenkomst op bedrijventerrein in Naarden gemeente Gooise Meren, presentatie over Stimulerend 

Toezicht door Axel Roeten, beleidsadviseur Flevoland, Gooi en Vechtstreken 

 

Organisatie door ondernemers  

Een groot deel van de kracht van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven zit in het feit dat de 

organisatie is opgericht door en voor ondernemers en géén winstoogmerk heeft. Deze 

onafhankelijke positie is een van de grootste troeven van ECUB bij het in contact komen met 

ondernemers. Ondernemers hebben hierdoor niet het gevoel dat hen iets wordt opgelegd, of iets 

aan hen wordt verkocht. Zij worden geholpen en ondersteund door een organisatie ‘uit eigen 

gelederen’.  

 

Het is algemeen bekend dat met energiebesparing geld wordt verdiend. Vanuit dat oogpunt is ECUB 

in de opstartfase begonnen met een model dat de inspanningen van ECUB betaald zouden worden 

vanuit de gerealiseerde besparingen. Theoretisch zou dit kunnen. De praktijk wijst uit dat een relatief 

gering percentage van alle tot heden gerealiseerde besparingen en daaruit voortvloeiende 

opbrengsten voldoende zouden zijn om ECUB kostendekkend te kunnen laten werken.   

De praktijk liet bovendien zien dat dit model voor ECUB niet werkte. Het model wierp een drempel 

op voor ondernemers om in het collectief deel te gaan nemen. Een mogelijke, niet onderbouwde, 

verklaring is dat ondernemers vanuit ondernemerszin besparingen bij voorkeur naar de eigen 

organisatie willen toerekenen.   

 

Vanaf het moment dat het collectief financiering vond vanuit het Ondernemersfonds Utrecht begon 

het collectief echt te groeien. Zo konden we niet alleen individuele ondernemers helpen met 

verduurzamen, maar konden we ook verduurzamingsprojecten oppakken die ten bate kwamen aan 

het bedrijventerrein in het geheel.  

De praktijk wijst dus uit dat het begeleidingstraject zo laagdrempelig mogelijk moet worden 

aangeboden om bedrijven te verleiden er gebruik van te maken.  
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Dezelfde praktijk wijst echter óók uit dat als bedrijven eenmaal begeleiding ontvangen ze graag 

bereid zijn te investeren in de maatregelen zelf. En daarmee wordt het doel van de begeleiding wel 

gerealiseerd.  

 

Ondernemersfonds  

Om het collectief draaiende te houden zijn mensen nodig en dat kost geld. Het EnergieCollectief 

Utrechtse Bedrijven wordt voor een deel gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds Utrecht. Dit is 

een stichting die ondernemers helpt om initiatieven en investeringen met een collectief belang voor 

ondernemers binnen Utrecht te faciliteren. Het fonds wordt gevuld door een opslag op de OZB niet-

woningen. Deze opslag wordt geïnd door de gemeente Utrecht en vervolgens als een subsidie 

uitgekeerd aan het Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds Utrecht ziet erop toe dat elk gebied 

dit geld investeert in een collectief doel. Om te zorgen dat de ondernemers die het geld opbrengen 

er daadwerkelijk zelf mee aan de slag kunnen, is de stad verdeeld in een aantal deelgebieden: de 

trekkingsgebieden. Zo’n trekkingsgebied kan een industrieterrein zijn of een kantorenpark, en soms 

is het een hele stadswijk. Ieder gebied brengt een eigen budget op (trekkingsgeld) en mag zelf 

bepalen wat het daarmee doet. 

 

De energietransitie is een proces waar iedere onderneming vanuit een wettelijke dan wel 

economische achtergrond mee te maken krijgt. Voor veel bedrijven is het doorlopen van de 

energietransitie geen dagelijkse business. Het actief begeleiden en faciliteren van dit proces wordt 

echter door vrijwel iedere onderneming gewaardeerd en vertegenwoordigt daarmee over alle 

bedrijven gezien een collectief belang. In het Utrechtse heeft het geholpen dit collectieve belang te 

vergelijken met een nutsvoorziening. Deze vergelijking wordt door alle ondernemers begrepen en 

onderschreven, en daarmee is een bijdrage vanuit het ondernemersfonds een logisch gevolg waar 

veel draagvlak voor is.  

 

 
Foto Beeldboot Gertjan Kooij: Voormalig fondsmanager van het Ondernemersfonds Utrecht Alan Grommers, 

tijdens gezamenlijke bijeenkomst met ECUB 

 

De aanwezigheid van een ondernemersfonds kan een belangrijke succesfactor voor de oprichting 

van een energiecollectief voor bedrijven zijn. Het vergemakkelijkt de financiering van het collectief 

aanzienlijk. Tegelijk voelt het collectief daarmee als een ‘eigen voorziening’. Bedrijven hebben er 
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immers zelf ook voor betaald via de opslag OZB. De praktijk wijst uit dat bedrijven juist hierdoor ook 

meer openstaan voor de collectieve verduurzamingsboodschap. Een aanvraag kan alleen door of 

namens een trekkingsgerechtigde gedaan worden. Dit is een collectief van ondernemers is een 

trekkingsgebied, zoals een industrievereniging, bedrijvenkring of parkmanagementorganisatie. Om 

aanspraak te maken op trekkingsgelden moet een trekkingsgerechtigde een plan indienen waarin 

staat voor welke periode er trekkingsgelden aan ieder doel wordt besteed.  

Wanneer bedrijventerreinen willen aansluiten bij het energiecollectief voor verduurzaming, maar al 

het trekkingsgeld is al begroot voor andere thema’s, dan zou een gemeente of provincie kunnen 

overwegen om tijdens een overbruggingsjaar de collectieve verduurzaming te financieren, om toch 

alvast de zaken in gang te kunnen zetten. Uiteraard wel met de afspraak dat de trekkingsorganisatie 

op het bedrijventerrein geld reserveert voor verduurzaming wanneer er een nieuw plan bij het 

ondernemersfonds ingediend wordt. 

 

Aandacht verdelen over veel trekkingsgebieden vormt een uitdaging. Het Ondernemersfonds 

Utrecht kent bijvoorbeeld circa 70 trekkingsgebieden met ieder een eigen bestuur en een eigen 

methodiek om te bepalen op welke ontwikkelingen en projecten het beschikbare geld wordt ingezet. 

Hier heeft ECUB ervaren dat het vrijspelen van trekkingsgeld uit de verschillende trekkingsgebieden 

een zeer tijdrovend proces kan zijn. Niet alleen heeft ieder trekkingsgebied haar eigen procedures, 

ook moeten alle ondernemers op het desbetreffende bedrijventerrein worden geïnformeerd over de 

beoogde besteding van de financiële middelen. Als er geen bezwaar komt, wordt de aanvraag 

voorgelegd aan het bestuur van het Ondernemersfonds Utrecht. Zij nemen uiteindelijk het finale 

besluit. Een leerervaring van ECUB is dat het voor een betrekkelijk kleine organisatie als ECUB 

ondoenlijk is om dit proces in alle geïnteresseerde trekkingsgebieden te doorlopen. ECUB adviseert 

initiatiefnemers van energiecollectieven die afhankelijk zijn van bijdragen uit ondernemersfondsen 

dan ook om hiervoor in een vroegtijdig stadium actieve samenwerking te zoeken met het bestuur of 

de fondsmanager van het ondernemersfonds, zeker voor gemeenten waar meerdere 

trekkingsgebieden zijn. Daarbij is de invalshoek ‘nutsvoorziening’ een passende aanleiding. Het 

evaluatieonderzoek naar het Ondernemersfonds Utrecht van Hiemstra & de Vries (Van hanging 

baskets tot duurzame initiatieven, 21 januari 2019) onderstreept dit. Hiemstra en de Vries adviseren 

om de mogelijkheden voor stadsbrede en thematische initiatieven te verkennen. Er zou een 

gedeelte van het totale trekkingsgeld voorbehouden kunnen worden voor collectieve ontzorging van 

bedrijven/bedrijventerreinen bij verduurzaming. Zo krijgen alle trekkingsgebieden evenveel 

slagkracht voor dit thema. Samen kun je op deze manier meer bereiken. 

 

Geen ondernemersfonds?  

Het oprichten van een ondernemersfonds voor deze en andere activiteiten op bedrijventerreinen is 

een wens van veel gemeenten en ondernemersverenigingen. Hiermee worden niet alleen zaken op 

het gebied van duurzaamheid georganiseerd, maar ook andere zaken zoals veiligheid, 

bereikbaarheid en zichtbaarheid van de bedrijventerreinen. De praktijk wijst uit dat het opzetten van 

een dergelijk fonds een proces van jaren is. Voor begeleiding bij het opzetten van een 

ondernemersfonds verwijzen we graag naar de landelijke organisatie CLOK die hier ruime ervaring in 

heeft en ook maatwerk kan leveren. Zowel vanuit het wettelijke kader als vanuit het oogpunt van de 

klimaat- en energiedoelen geredeneerd zal de energiebesparing bij bedrijven echter op korte termijn 

in een versnelling moeten worden gebracht. Als er in een gemeente geen ondernemersvereniging 

voor bedrijventerreinen aanwezig is, adviseert ECUB daarom dat de lokale en regionale overheid (al 

dan niet tijdelijk) de financiering voor haar rekening neemt. De energietransitie blijft ook dan een 

gezamenlijke inspanning, aangezien bedrijven een veelvoud van de relatief bescheiden 

(kostendekkende) overheidsbijdrage zullen investeren in maatregelen. 

https://clok.nl/
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Foto: Herman Timmermans, voorzitter van Stichting CLOK, bij een bijeenkomst in Gooise Meren 

 

Stabiliteit door verschillende bronnen van financiering 

De lokale binding met bedrijventerreinen door de financieringsconstructie via een 

ondernemersfonds en een trekkingsorganisatie biedt een enorm voordeel. Wees er wel van bewust 

dat deze constructie geen absolute zekerheid voor de lange termijn biedt. Bestuurders wisselen, er is 

een afhankelijkheid van de trekkingsorganisaties voor het indienen van de aanvraag voor 

trekkingsgelden, en wanneer op meerdere bedrijventerreinen verduurzaming georganiseerd wordt, 

komen er al gauw aanbestedingsregels om de hoek kijken. Al deze zaken kunnen het voortbestaan 

van het collectief bedreigen. Door hier bij de oprichting van een collectief al rekening mee te houden 

wordt de toekomstbestendigheid groter. Zo moet er goed nagedacht worden over de 

organisatievorm (coöperatie of stichting liggen het meest voor de hand) en zou het goed zijn om de 

uitvoerende/organiserende partij via een aanbesteding te selecteren.   

Aan te raden is om ook andere vormen van financiering te zoeken door subsidies of opdrachten aan 

te nemen voor projecten. Denk aan een project over zonnepanelen op bedrijfsdaken of aardgasvrije 

bedrijventerreinen. Zo wordt de spreiding van inkomsten beter. Verduurzaming van een 

bedrijventerrein vergt een lange adem. Zorg er daarom voor dat je voor meerdere jaren een 

verbinding aangaat.  

 

Bedrijventerreinen onmisbare schakel in energietransitie 

Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Er liggen grote 

besparingsmogelijkheden en er is ruimte voor duurzame energieopwekking. Ook is hier ruimte voor 

schakelstations en opslagmogelijkheden, waardoor er met het energieverbruik gestuurd kan worden. 

Ieder bedrijventerrein heeft een eigen dynamiek. Hoe meer bekend is over het energiegebruik, de 

opwekmogelijkheden, de restwarmtestromen en afvalstromen van een bedrijventerrein, hoe meer 

winst er te behalen valt op het gebied van duurzaamheid. Maar ook de organisatiegraad van het 

bedrijventerrein en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk spelen een rol. Wanneer bekend is 

waar knelpunten in de netwerkbelasting zitten, kunnen bedrijven met ambities voor energieopwek 

beter geadviseerd worden.  
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 Lessen met betrekking tot de werkwijze  
Concrete aanbevelingen: 

• Goed georganiseerd toezicht helpt, strenge handhaving werkt averechts 

• Stimulerend toezicht draagt bij aan positieve resultaten 

• Leg gezamenlijke ambities vast om wij-gevoel te creëren 

• Persoonlijk contact met ondernemers is essentieel 

• Samenwerking met andere partijen versnelt de energietransitie, maar waak voor verwarring 

• Maak van koplopers ambassadeurs 

• Vier behaalde successen en deel succesverhalen 

• Zorg dat je maatwerk kan bieden en ontzorg daar waar gewenst 

• Gebruik het woord kosteloos in plaats van gratis 

• Vraag lidmaatschapsgeld en management fees om commitment te waarborgen 

• Betrek lokale uitvoerende partijen 

• Zorg voor goede monitoring 

• Zorg voor meerjarenafspraken met opdrachtgevers 

• Webinars bieden kansen  

 

 
Foto: Bert Strijker, wethouder Lot van Hooijdonk en directeur Energieprogramma gemeente Utrecht Joop Oude 

Lohuis, tijdens bijeenkomst Zon op dak bij De Utrechtse Stadsvrijheid 

 

Overheid en collectief  

Een goede samenwerking met toezichthoudende en handhavende overheden blijkt een belangrijke 

randvoorwaarde om de energietransitie bij bedrijven in de gewenste samenwerking te brengen. Bij 

afwezigheid van toezicht en handhaving wijst de praktijk uit dat ondernemers uit zichzelf 

onvoldoende maatregelen treffen om energie te besparen. De aandacht gaat immers bij voorkeur 

uit naar de core business van het bedrijf.   

De wettelijke kaders rond energiebesparing bestaan al enige decennia en er is steeds media-

aandacht voor. Toch is het bestaan van deze kaders bij veel bedrijven nog steeds niet goed genoeg 

doorgedrongen, laat staan dat ze zich bewust zijn van de verplichtingen die deze kaders met zich 

mee brengen.   
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Te strenge handhaving werkt echter averechts. Het wettelijk kader is vooral bedoeld om het verbruik 

van energie te verminderen. Toezicht gericht op het doel werkt daarbij beter dan toezicht op de 

letter van de wet. Toezicht gericht op het ‘opvoeden van bedrijven’, waarbij de overheid juist een 

stimulerende, adviserende en overtuigende rol neemt werkt beter. De ervaring leert dat deze 

methode er uiteindelijk toe leidt dat bedrijven niet alleen de wettelijke maatregelen nemen, maar 

óók positief gesimuleerd worden bij het nemen van bovenwettelijke maatregelen.   

 

Een positieve benadering moet dus voorop staan. Ondernemers zien inspecties vaak als tijdrovend 

en afleidend van de core business. Maar wanneer een toezichthouder juist kennis komt brengen 

over de voordelen van verduurzaming en op het bestaan van het collectief wijst, kunnen 

ondernemers inspecties ook als een meerwaarde ervaren.  

 

 
Foto: Jac van Trijp, RVO, tijdens een bijeenkomst over de Informatieplicht Energiebesparing, bij ECUB-lid Tribus 

 

Een belangrijke ervaring die ECUB de afgelopen jaren heeft opgedaan is dat ondernemers die al wél 

bezig zijn met verduurzaming vooral de ruimte moeten krijgen. Als een ondernemer zelf met een 

plan komt waarin hij/zij aangeeft welke maatregelen hij/zij oppakt om energie te besparen of op te 

wekken, geeft dat het grootste momentum voor de realisatie daarvan. Als overheden vervolgens 

flexibel kunnen omgaan met de volgorde van de maatregelen, kan door relatief snelle opbrengsten 

een financiële bron ontstaan binnen de onderneming zelf, waarmee de ondernemer 

vervolgmaatregelen kan financieren. Voorbeeld: de eerste stap is het terugdringen van de footprint 

met de realisatie van zonnepanelen (bovenwettelijke maatregel). Deze leveren na realisatie vrijwel 

meteen een financiële besparing, waarmee ook andere maatregelen kunnen worden opgepakt.  

 

Op het moment dat een gemeente constateert dat bedrijven niet bewegen en achterblijven, moet 

uiteindelijk wel de spreekwoordelijke stok worden gehanteerd.  

Tip: Neem duurzaamheid mee in het kavelverkoopbeleid en beloon bedrijven die duurzaamheid 

aantoonbaar voorop hebben staan met een gereduceerde grondprijs.  

 

Wij-gevoel creëren  

Als iedereen zich maximaal eigenaar binnen het collectief voelt, dan maak je optimaal gebruik van 

alle aanwezige potentiële denk- en doe-kracht. Zoek met elkaar in een goede dialoog uit wat de 

collectieve ‘bedoeling’ is. Dan krijgt iedere klus die gedaan moet worden betekenis, omdat men 

weet wat dat bijdraagt aan het collectieve belang. Door samen doelstellingen vast te leggen creëer 

je een wij-gevoel. Dit wij-gevoel is essentieel voor het daadwerkelijk behalen van resultaten.    
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Voorbeeld: In februari 2017 organiseerde de gemeente Utrecht de Dakconferentie 2017 met 

ondersteuning van het EnergieCollectief.  Daar werd het manifest ‘Het dak van Utrecht geeft 

energie’ gelanceerd. Bedrijven met ambities op het gebied van duurzaam opgewekte zonne-energie 

werden opgeroepen om het manifest te ondertekenen en zich zo te conformeren aan realisatie van 

deze ambities. Voor bedrijven was dit een mooi moment om te schitteren. Dat bleek later een zeer 

bruikbaar en aansprekend instrument voor werving van nieuwe deelnemers voor het collectief. 

Bedrijven konden immers nu aangesproken worden op hun eigen ambities.  

 

 
Foto: Bord van de Dakconferentie 2017 met handtekeningen van bedrijven die de intentie hebben 

zonnepanelen te plaatsen 

 

Persoonlijk contact ondernemers  

In deze wereld van digitalisering gaat veel contact via internet. Toch blijkt persoonlijk contact voor 

verduurzaming van het bedrijfsleven uitermate belangrijk. Persoonlijk contact kan helpen om de 

motivatie en eventuele belemmeringen van ondernemers te achterhalen, zodat je hier actief op in 

kunt spelen. In persoonlijke gesprekken kun je signalen opmerken die in e-mailcontact niet naar 

boven komen. Zeker bij het winnen van vertrouwen in de relatie tussen ECUB en potentiele leden 

blijkt dit essentieel.  Ook het beeld dat ondernemersorganisaties hebben van het collectief is 

belangrijk. Communiceer regelmatig en wees zichtbaar aanwezig op de bedrijventerreinen, door 

activiteiten op het bedrijventerrein te organiseren of  eens spontaan langs te gaan voor een kop 

koffie. 

Het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat het persoonlijk contact tijdelijk niet of minder goed 

mogelijk is. Door meer online te communiceren via videobellen, mailen en gewoon bellen met 

ondernemers, kunnen we toch in contact blijven. Het gewoon even vragen hoe het gaat in een 

dergelijke onzekere tijd wordt zeer gewaardeerd.  

 

‘Concurrentie’: als je niet kunt delen kun je ook niet vermenigvuldigen  

Kijkend naar het doel, dan zou je voor de energietransitie niet moeten spreken van concurrentie 

tussen initiatieven die werken aan hetzelfde doel. Het gaat juist om het samen versnellen van de 

energietransitie.   
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ECUB is niet de enige organisatie in Utrecht die bedrijven en organisaties helpt bij de 

energietransitie. Een ruim aanbod waar de doelgroep uit kan kiezen is een goede ontwikkeling 

zolang organisaties elkaar niet tegenwerken of verwarring in de markt veroorzaken.  

 

Hoewel de energiemarkt haast oneindig groot lijkt is het belangrijk om te weten welke bedrijven en 

organisaties zich in hetzelfde vaarwater bevinden en waar ze mee bezig zijn. ECUB adviseert bij 

nieuwe initiatieven juist om samen te werken en elkaar aan te vullen. Vooral in het zoeken naar 

elkaar aanvullen zit een kans. Mocht dit niet aan de orde zijn dan is het verstandig dat de betrokken 

organisaties (al dan niet in samenspraak met de betrokken overheid) duidelijke werkafspraken 

maken. De praktijk wijst uit dat een niet gecoördineerd aanbod, ondanks ieders goede bedoelingen 

en intenties, reputatieschade en/of het verlies van vertrouwen in de markt oplevert.  

 

Blijf jezelf vernieuwen 

Iedere organisatie gelooft in de eigen kracht en daarbij is het goed om af en toe een spiegel voor te 

houden. Staat kwaliteit nog steeds voorop, weet de doelgroep de organisatie nog wel te vinden, is 

men tevreden over de dienstverlening? Door dit continu in de gaten te houden en open te staan 

voor vernieuwing, blijft de organisatie een aantrekkelijke partner. Om onder de aandacht te blijven 

helpt ‘out-of-the-box’ denken. Door bijvoorbeeld af en toe een zijstap te maken met nieuwe en 

verrassende projecten.  

 

 
Foto: Overleg in het gemeentehuis van Nieuwegein met wethouder Marieke Schouten en vertegenwoordigers 

van diverse verduurzamingsorganisaties 

 

Koplopers nodig 

Een ondernemer luistert het beste naar een andere ondernemer. Ieder bedrijventerrein kent een 

aantal ondernemers die de dynamiek op het terrein kunnen beïnvloeden. Deze ondernemers spelen 

een sleutelrol in het succes. Door hen mee te krijgen en ervoor te zorgen dat zij iets gaan doen, kun 

je succesverhalen creëren. Zet deze mensen op een podium en laat hen het verhaal vertellen. 

Vergeet niet om dit vast te leggen, bijvoorbeeld door het maken van een artikel of filmpje. Door 

deze ondernemers als ambassadeur in te zetten, gaan er weer deuren open van andere bedrijven. 

Zo krijg je een sneeuwbaleffect. Deze personen weten wat er speelt op een bedrijventerrein. Ze 

weten wie er open staan voor verduurzaming en wie er nog niet aan toe zijn. Ze vormen een 

belangrijke bron van informatie.  
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Successen vieren 

Het vieren van succesverhalen werkt positief en aanstekelijk. Schenk aandacht aan ieder project en 

zoek steeds weer nieuwe manieren om deze onder de aandacht te brengen. Hoe meer positieve 

naamsbekendheid, hoe beter ondernemers je weten te vinden. Succes inspireert, motiveert en 

draagt bij het wij-gevoel. Zorg ook dat je voor ieder evenement een interessant programma biedt 

met goede sprekers die aanzetten tot denken. Tip: Laat die sprekers voorbeelden aanhalen van 

ondernemers op het bedrijventerrein. Zo maak je het nog persoonlijker. 

 

 
Foto: Opnamen bij horecagroothandel Stylepoint voor de landelijke klimaatcampagne: ‘iedereen doet wat’ met 

wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht, Rob Alkema van Stylepoint en Bert Strijker van ECUB 

 

Ontzorgen en maatwerk bieden  

Ondernemers zijn doorgaans drukke mensen. Zij hebben weinig tijd om zich te verdiepen in de 

verduurzamingsmarkt die een groot aanbod van producten en diensten kent. Om voor elke 

ondernemer het beste resultaat te realiseren, is het van belang eerst goed te luisteren; wat heeft 

deze ondernemer nodig, welke ambities en wensen heeft hij/zij en voor welke uitdagingen staat 

hij/zij. Het verschil blijkt in de praktijk groot. De een heeft al heel veel uitgezocht en wil alleen een 

vergelijkende offerte, de ander heeft zich nog totaal niet verdiept en wil aan de hand meegenomen 

worden.   

 

Niet gratis 

ECUB biedt haar leden een kosteloze energiescan aan. De ervaring heeft namelijk geleerd dat het 

woord ‘gratis’ argwaan opwekt bij ondernemers. Er wordt vaak gedacht dat wanneer iets gratis 

wordt aangeboden, het niet goed kan zijn of dat er een commerciële bedoeling achter zit.   

Daarom biedt ECUB geen gratis energiescan aan, maar een kosteloze energiescan. Het subtiele 

verschil is, dat de ondernemer daardoor weet dat de scan wel waarde heeft en betaald is. Het feit 

dat zij er niet rechtstreeks voor hoeven te betalen maakt het dan extra aantrekkelijk.   
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Commitment 

We vragen niet alleen commitment van onze leden door contributie te betalen. We vragen onze 

leden ook om af en toe als ambassadeur op te treden, bijvoorbeeld door hun bedrijf open te stellen 

voor andere ondernemers of door bij te dragen aan communicatie-uitingen van ECUB. 

 

Aan partners van ECUB op het gebied van ledverlichting, energie en pv-installaties vragen we om 

een management fee. Via het collectief wordt hun toegang tot potentiele opdrachtgevers vergroot. 

Daar mag best iets tegenover staan, maar niet ten koste van de leden, wiens belang het collectief 

behartigt. Door het betalen van een management fee laat de partner van ECUB zien dat het bedrijf 

betrokken is bij ECUB en waardeert wat ECUB doet.   

 

Lokale partners  

Bij het selecteren van partners die via het ECUB-platform diensten aanbieden kijkt ECUB ook naar de 

roots van het bedrijf. Bedrijven die op aangesloten bedrijventerreinen gevestigd zijn, of hun 

lokaliteit op een andere manier kunnen aantonen, hebben volgens het samenwerkingsbeleid/ 

inkoopbeleid een streepje voor. Natuurlijk staat de prijs-/kwaliteit verhouding voorop. Maar een 

lokale aanbieder kent men vaak al en wekt meer vertrouwen dan een partij die geen enkele 

betrokkenheid heeft met het bedrijventerrein.  

 

Belang van monitoring  

Zonder nulmeting en goede monitoring kun je niet laten zien wat het effect is van je dienstverlening. 

Opdrachtgevers zoals gemeenten vragen om duidelijk in beeld te brengen wat er is gebeurd.  

Daarnaast is monitoring belangrijk om te kunnen reflecteren en eventueel tijdig te kunnen bijsturen.  

Een aandachtspunt bij het inschakelen van derden is dat monitoringsinformatie altijd beschikbaar 

is/blijft voor het collectief. Zo voorkom je dat er waardevolle informatie verloren gaat wanneer je 

besluit om van partner voor energiescans/begeleiding te wisselen.  

 

Lange adem noodzakelijk 

Duurzaamheid wordt langzaamaan gewoon. We zitten nog in een tussenfase. Sommige bedrijven 

lopen voorop en andere bedrijven wachten gewoon af of verzetten zich zelfs tegen verduurzaming. 

Geen enkel bedrijf wordt van het ene op het andere moment duurzaam. Verduurzaming gaat in 

stappen en vergt een lange adem van meerdere jaren. Zeker als je ook een positief effect wilt 

creëren in de hele keten. Het is daarom raadzaam om de ondersteunende organisatie die 

ondernemers hierbij kan helpen ook zo in te richten dat je voor meerdere jaren ondersteuning kan 

bieden. Dus, streef ernaar om afspraken te maken met gemeenten, ondernemersverenigingen of 

andere financiers voor meerdere jaren.  

 

Corona-aanpassing 

Het COVID-19 virus heeft ervoor gezorgd dat we minder op kantoor werken en meer online 

overleggen. Ook ECUB heeft zich aangepast. Het persoonlijk contact met ondernemers was niet of 

nauwelijks mogelijk. Daarom hebben we meer ingezet op andere vormen van contact. Veel kan ook 

via beeldbellen en de online communicatie-uitingen namen toe. Hierdoor zorgden we ervoor toch in 

beeld te blijven bij ondernemers en andere stakeholders. Tijdens de Coronaperiode organiseerden 

we bijvoorbeeld voor het eerst een webinar onder de naam ‘Waterstof voor iedereen’ dat door zo’n 

tachtig mensen live bekeken werd.  

Webinars hebben een aantal grote voordelen. Mensen uit alle delen van het land kunnen het 

webinar volgen, waarmee het veel toegankelijker is dan een live bijeenkomst. Deelnemers hoeven 

minder vervoersbewegingen te maken en daarom is het een duurzame optie om mensen te 
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bereiken. Ook kun je makkelijker inspelen op de actualiteit. En heeft iemand het webinar gemist? 

Dan kan hij/zij het altijd terugkijken. Webinars bieden ook meer mogelijkheden tot interactie dan 

seminars. Vragen van deelnemers kunnen direct beantwoord worden. Een tip: de inzet van een 

goede technicus die alles weet te stroomlijnen is echt essentieel. Ook aansluiten bij andere webinars 

en actief meedoen kan leiden tot meer naamsbekendheid.  

 

 Lessen met betrekking tot inhoudelijke thema’s 
Concrete aanbevelingen: 

• Richt je niet alleen op de verduurzaming van panden, maar neem mobiliteit ook mee 

• Bereid bedrijven voor op de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit 

• Zet in op een mix van verschillende brandstoffen en mobiliteitstechnieken 

• Aardgasvrij worden is geen doel op zich 

 

Neem mobiliteit ook mee  

Het collectief of een andere ondernemersorganisatie biedt kansen om gezamenlijk verduurzaming 

van mobiliteit op te pakken, door bijvoorbeeld collectieve inkoop van laadpalen, het stimuleren van 

deelauto’s en carpoolen. Daarnaast kan een collectief de samenwerking opzoeken met organisaties 

die een mobiliteitsscan aanbieden aan bedrijven. Ook kan een collectief van ondernemers een 

waterstoftankstation (helpen) realiseren op bedrijventerreinen door o.a. het stimuleren van de 

vraag naar waterstofvoertuigen en het in kaart brengen van de behoefte. Het aanvragen van 

subsidies voor duurzame mobiliteitsprojecten kan gemakkelijker vanuit een collectief van 

ondernemers opgepakt worden dan vanuit individuele ondernemers.  

 

 
Foto: Bestelbus op waterstof 

 

Grote bedrijven zijn verplicht elke vier jaar een energieaudit uit te voeren voor alle gebouwen die 

worden gebruikt door de onderneming. Hierin moeten zij ook aantonen hoe zij de 

bedrijfsgerelateerde mobiliteit verduurzamen. Momenteel  bereidt het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat daarnaast ook een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor, 

m.b.t. beperking van CO2-uitstoot door verkeer. De normerende regeling  werkgebonden 

personenmobiliteit is voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. De wijziging is een afspraak uit 

het Klimaatakkoord (zomer 2019). Deze normerende regeling met wetgeving richt zich op zakelijke 
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mobiliteit en woon-werkmobiliteit. Voor zakelijke mobiliteit geldt daarom vanaf de start (1/1/2022) 

een maximumnorm, bepaald op het Nederlandse gemiddelde. De werkgevers die nog niet aan de 

norm voldoen, hebben vier jaar de tijd (tot 1/1/2026) om acties te ondernemen die leiden tot 

minder zakelijke kilometers, meer gebruik van OV of fiets, of een grotere inzet van schonere 

voertuigen. De regeling verplicht de werkgevers ook tot een jaarlijkse rapportage van de 

werkgebonden personenmobiliteit. Na het voldoen aan de rapportageplicht krijgen werkgevers een 

basisrapport terug dat hen kan helpen met het verduurzamen van mobiliteit, met een 

terugkoppeling van de eigen CO2-reductie en suggesties voor acties of meer informatie. De 

wetgeving start naar verwachting op 1/1/2022. 

 

Mobiliteitsmix nodig  

De maatschappelijke discussie over welke brandstof de brandstof van de toekomst wordt is volgens 

ECUB niet zinvol. Zoals de Koninklijke RAI Vereniging het omschrijft, kan niet één brandstof of 

techniek het hoofd bieden aan de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. Er moet daarom 

ingezet worden op een mix van verschillende brandstoffen en technieken die ieder door hun 

specifieke toepassing en inzet bijdragen aan de gestelde doelen. Alleen door te kiezen voor 'het 

laten bloeien van alle bloemen' wordt optimale duurzaamheidswinst behaald. (Bron: Koninklijke RAI 

Vereniging) 

 

Aardgasvrij worden is geen doel op zich 

Vooral gemeenten zijn bezig met de overgang naar aardgasvrij. Wat vaak over het hoofd gezien 

wordt is dat aardgasvrij geen doel op zich is, maar een middel is om tot een klimaatneutrale 

samenleving te komen. Voor sommige bedrijven is van het aardgas af gaan voorlopig geen optie 

omdat er nog geen alternatief (elektrificatie, groen gas, waterstofnet) voor hun bedrijfsproces 

beschikbaar is. Dit geldt met name voor productiebedrijven met hoge temperatuurprocessen. Toch 

zijn ook hier ontwikkelingen die we in de gaten moeten houden. Maar, de methodiek van de Trias 

Energetica volgend, is stap 1 volgens ons toch nog altijd het voorkomen van onnodig verbruik: de 

vraag naar verwarmingsenergie reduceren. 

 

 
Foto: De verwarming kan soms een graadje lager 
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9 Checklist randvoorwaarden voor succes  
Er zijn een aantal zaken die wij uitzoeken om te bepalen hoe succesvol de collectieve aanpak zal zijn 

op het beoogde bedrijventerrein. Uiteraard hoeft niet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan 

te zijn. Sommige dingen kun je ook achteraf uitzoeken of regelen. Het hebben van commitment 

vanuit de betrokken gemeente en van de ondernemers(vereniging) op het bedrijventerrein is het 

belangrijkst. Een bedrijventerrein met een bepaalde organisatiegraad heeft dan ook de voorkeur.  

 

Gemeentelijk commitment 

• Is er bestuurlijk commitment vanuit de gemeente voor collectieve verduurzaming van (een) 

bedrijventerrein(en)? 

• Is er ambtelijk commitment voor collectieve verduurzaming van (een) bedrijventerrein(en)? 

• Is de gemeente bereid om te investeren in collectieve verduurzaming? 

 

Kenmerken bedrijventerrein 

• Hoe oud is het bedrijventerrein? Op bedrijventerreinen met veel nieuwbouw is minder 

‘duurzame winst’ te behalen. 

• Heeft het bedrijventerrein organisatorisch vermogen? Is er een parkmanagementorganisatie 

en/of ondernemersvereniging? 

• Is er commitment vanuit de ondernemersvereniging/parkmanagementorganisatie om 

verduurzaming collectief op te pakken? 

• Heeft de ondernemersvereniging/parkmanagementorganisatie wensen voor 

verduurzamingsprojecten die zonder collectief niet of minder makkelijk te realiseren zijn? 

• Zijn er op het bedrijventerrein lokale aanbieders van duurzame producten of diensten? 

• Zijn er eerdere pogingen gedaan om het bedrijventerrein te verduurzamen? Wanneer eerdere 

pogingen onvoldoende resultaat opleverden kan dat bij ondernemers het vertrouwen in een 

collectieve aanpak hebben geschaad.  

 

Koplopers 

• Op elk bedrijventerrein zijn een aantal ondernemers aan te wijzen die je achter je moet hebben. 

Is bekend wie dit zijn? Dit zijn vaak mensen die in besturen van ondernemersorganisaties zitten. 

Maar het kunnen ook mensen zijn die veel panden en/of grond bezitten op een bedrijventerrein. 

• Is bekend of er koplopers zijn onder de ondernemers op de bedrijventerreinen? Wie vindt 

duurzaamheid erg belangrijk, heeft daar ook naar gehandeld en kan als ambassadeur worden 

ingezet? 

 

Ondernemersvereniging 

• Is er commitment vanuit een ondernemersvereniging? 

• Is duurzaamheid een speerpunt van de ondernemersvereniging? 

• Is de ondernemersvereniging bereid om vanuit trekkingsgelden/BIZ-gelden budget voor 

collectieve verduurzaming te reserveren? 

 

Financiering organisatie en projecten 

• Zijn er financieringsmogelijkheden voor een structurele aanpak? 

• Is er een financieringsorganisatie die gesteund wordt vanuit de gemeente of provincie, zoals een 

Energiefonds? 

• Is er al gebruik gemaakt van subsidies?  
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10 Slotwoord 
Het werken aan deze update van het oorspronkelijke handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming 

bedrijventerreinen’ was voor het hele projectbureau van ECUB opnieuw een leerzame ervaring. 

Hoewel we nog steeds (en eigenlijk nog meer dan twee jaar geleden) geloven in onze basisideeën,  

kwamen we tot veel nieuwe inzichten en konden we andere inzichten aanscherpen. Als organisatie 

zijn we in twee jaar tijd enorm geprofessionaliseerd, maar toch bevindt ECUB zich in een 

pioniersfase. We hebben echter goed voor ogen waar we naartoe willen, en werken hier ook gericht 

aan. Die toekomst, waarin wij anderen inspireren, gericht kennis delen en de mensen die het 

verschil kunnen maken op de bedrijventerreinen de juiste middelen aanreiken, komt zo dichterbij. 

En het zou ons dan ook niet verbazen als wij over een paar jaar dit handboek van nieuwe 

hoofdstukken moeten voorzien.  

 

Dat ECUB zo ver is gekomen, is te danken aan veel mensen die geloven in onze aanpak. In eerste 

plaats natuurlijk aan onze leden, en de ondernemersverenigingen en gemeenten die bij ECUB zijn 

aangesloten. Maar ook aan de provincie Utrecht en andere overheden en organisaties die ECUB en 

H2U ondersteunen.  

 

Een aantal mensen zouden wij echter graag in het bijzonder willen bedanken. Onze bijzondere dank 

gaat uit naar: Guido Hoek (kwartiermaker van ECUB) die op de achtergrond met ons meedenkt, 

Ruben van Brenk (gemeente Utrecht) die ons altijd scherp houdt, Eric Gerritsen (RVO) die van ons 

wilde leren maar waarvan wij ook veel geleerd hebben, Jos Boere (KWR) die ons mee nam in de 

wondere wereld van waterstof, Regina Horbach (provincie Utrecht), onze ongekroonde 

waterstofkoningin, Ruud Dwars (RVO) die ons altijd aanmoedigt om door te blijven gaan, en onze 

zeer gewaarde oud-collega Jelle van der Heide, die onder andere twee jaar geleden samen met ons 

de basis van dit handboek legde. 

 

 
Foto: Viering van realisatie van zonnedak bij Ampco Flashlight in Utrecht in 2018 
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11 Bijlagen 
 

a. Statuten 
 

COÖPERATIE ENERGIE COLLECTIEF UTRECHTSE BEDRIJVEN (ECUB) akte van oprichting / statuten 

  

naam 

1 De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) U.A, hierna te 

noemen: de coöperatie  

zetel 

2 De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.  

doel 

3.1 De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden door met hen 

overeenkomsten te sluiten in het na te noemen bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden 

uitoefent of doet uitoefenen, te weten: het organiseren van collectief voordeel bij inkoop van groene 

stroom en/of energiebesparende maatregelen, het verrichten van conceptontwikkeling op het gebied van 

duurzame energie, met als doel het ontzorgen van haar leden en het verlagen van de CO2-footprint van de 

bedrijven op de bij ECUB aangesloten bedrijventerreinen.  

3.2 Tot het doel van de coöperatie behoort voorts:  

a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede 

het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;  

b. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over 

registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

3.3 De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen aangaan, doch 

niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis 

zijn.  

algemene voorwaarden / wijziging overeenkomsten 

4.1 De algemene vergadering kan algemene voorwaarden vaststellen die alsdan van toepassing zijn op de in 

artikel 3 van deze statuten bedoelde overeenkomsten. Hiervan kan bij een zodanige overeenkomst 

worden afgeweken. Bedoelde algemene voorwaarden kunnen bij besluit van de algemene vergadering 

worden gewijzigd.  

4.2 De coöperatie is bevoegd door een besluit wijzigingen in de in artikel 3 van deze statuten bedoelde 

overeenkomsten aan te brengen - al dan niet door wijziging overeenkomstig artikel 4.1 van de aldaar 

bedoelde algemene voorwaarden -, mits zij zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze 

heeft voorbehouden. Een verwijzing naar statuten, reglementen, algemene voorwaarden of dergelijke is 

daartoe niet voldoende.  

4.3 Op een wijziging als in het vorige lid bedoeld kan de coöperatie zich tegenover haar wederpartij bij de 

desbetreffende overeenkomst slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan die wederpartij was 

medegedeeld.  

leden 

5.1  Leden van de coöperatie mogen uitsluitend zijn:  

a. natuurlijke personen;  

b. rechtspersonen; en  

c. maatschappen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (‘personenvennootschappen’) die 

een onderneming in stand houden en gevestigd zijn op een bedrijventerrein in de provincie Utrecht en 

waarvan de onderneming voldoet aan de voorwaarden die de Wet Milieubeheer aan deze 

ondernemingen stelt op het gebied van energiebesparing of welke onderneming bij het aangaan van 

het lidmaatschap heeft verklaard aan genoemde voorwaarden te zullen gaan voldoen.  

5.2 Het lidmaatschap van de coöperatie is voor overdracht vatbaar. Op zodanige overdracht is het bepaalde in 

artikel 6 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.  
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5.3 Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat over op de 

verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte 

beschrijving over op een van de verkrijgende rechtspersonen.  

toelating 

6.1 Het bestuur beslist over de toelating van een lid, zowel als er een aanvraag voor toelating wordt gedaan 

als wanneer een lidmaatschap wordt overgedragen, zoals bedoeld in artikel 5.2.  

6.2 Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.  

ledenregister 

7 Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.  

einde van het lidmaatschap 

8.1 Het lidmaatschap eindigt, behoudens het bepaalde in de artikelen 5.2 en 5.3 van deze statuten:  

a. indien het lid is:  

- een natuurlijke persoon: door de dood van het lid;  

- een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan; en  

- een personenvennootschap: door de ontbinding van de desbetreffende personenvennootschap;  

b. door opzegging door het lid;  

c. door opzegging door de coöperatie. Zodanige opzegging kan geschieden:  

-   wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het 

lidmaatschap gesteld; en  

-   wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, alsook wanneer 

redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;  

d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.  

8.2 Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur.  

8.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de coöperatie kan slechts geschieden tegen het 

einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter, het 

lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de coöperatie of van het lid redelijkerwijs 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

8.4 Een opzegging in strijd met het hiervoor in artikel 8.3 bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het 

vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.  

8.5   Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem 

een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of 

medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet 

voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.  

8.6   Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een 

besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing 

in de zin van Boek 2, Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek.  

8.7   Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.  

8.8   Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op de grond dat een lid zijn 

verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het 

lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het 

besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 

besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid toegang heeft tot de 

algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het 

woord te voeren.  

8.9   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel verschuldigd.  

verplichtingen van de leden 

9. Bij besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van het bestuur, kunnen aan de leden 

verplichtingen worden opgelegd tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage en/of het storten van al of 

niet risicodragend ledenkapitaal.  
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aansprakelijkheid leden 

10. Iedere verplichting van de leden of oud-leden van de coöperatie om in een bij de ontbinding van de 

coöperatie blijkend tekort bij te dragen, is uitgesloten.  

ledencontracten 

11.1 De coöperatie kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen 

aangaan die bij het doel en de aard van de coöperatie passen.  

11.2 Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van een door de coöperatie te zijnen laste 

aangegane verplichting uitsluiten.  

11.3 De coöperatie kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid              

vorderen.  

bestuur 

12.1 Het bestuur van de coöperatie bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van 

ten minste drie personen. Zowel leden als niet-leden kunnen bestuurslid zijn.  

12.2 Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De voorzitter van het bestuur wordt in 

functie benoemd. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  

12.3 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het 

hierna in artikel 12.5 bepaalde. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het 

bestuur als drie of meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 

vergadering meegedeeld. Een voordracht door drie of meer leden moet vóór de aanvang van de 

vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.  

12.4 Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.  

12.5 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de algemene 

vergadering, genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering 

waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  

12.6 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid 

aan alle opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering 

vrij in de keus.  

12.7 Het bestuur komt minimaal zes keer per jaar bijeen.   

einde bestuurslidmaatschap / periodiek aftreden / schorsing 

13.1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene 

vergadering worden ontslagen of geschorst. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, 

maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen 

tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.  

13.2 Elk bestuurslid treedt af uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming, volgens een door het bestuur op te maken 

rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 

neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.  

13.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.  

bestuurstaak / besluitvorming / taakverdeling 

14.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

coöperatie.  

14.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 

verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de 

ontstane vacature(s) aan de orde komt.  

14.3 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming 

van het bestuur.  

14.4 Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak ieder bestuurslid meer in het bijzonder 

zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.  

14.5 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen 

uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Daarnaast is het bestuur bevoegd 

onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een manager 

die door het bestuur wordt benoemd.  

14.6 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere 

wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen 

van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten 
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vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het bestuur of een door hem 

aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede een van de overige 

bestuursleden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke 

verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.  

manager 

14A.1.  De coöperatie heeft een directie, bestaande uit één manager; de manager heeft een bezoldigde functie.  

14A.2. De manager wordt benoemd en ontslagen door het bestuur.  

14A.3  De manager wordt (al dan niet) voor (een deel van) deze bestuursvergaderingen uitgenodigd.   

14A.4  De manager is verplicht alle algemene vergaderingen bij te wonen.  

14A.5 Het beheren van het projectbureau van de coöperatie en het voeren van haar administratie behoren tot 

de taak van de manager; de taak en de bevoegdheid van de manager kunnen door het bestuur in een 

directiereglement nader worden vastgesteld.  

vertegenwoordiging 

15.1  Het bestuur is bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging 

komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.  

15.2  Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid 

aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn 

bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.  

15.3  Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de coöperatie en een bestuurslid wordt de coöperatie 

vertegenwoordigd door een ander bestuurslid. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de 

coöperatie en alle bestuursleden wordt de coöperatie vertegenwoordigd door het bestuurslid of de 

andere persoon die de algemene vergadering daartoe aanwijst.  

goedkeuring van bestuursbesluiten 

16.1  De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. 

Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden 

medegedeeld.  

16.2   Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als hiervoor in artikel 

16.1 bedoeld, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuursleden niet aan.  

boekjaar / jaarrekening 

17.1   Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar.  

17.2   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles betreffende de 

werkzaamheden van de coöperatie naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 

zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de 

coöperatie kunnen worden gekend.  

17.3   Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met 

ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, 

maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de 

coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden, tenzij de 

artikelen 2:396 lid 7, eerste volzin, of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden. De 

jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.  

17.4   De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden die het dagelijks bestuur 

vormen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van 

reden melding gemaakt.  

17.5   De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 

van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, 

bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de 

stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.  

17.6   De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na 

afloop van de hiervoor in artikel 17.3 genoemde termijn doet houden.  

17.7   De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuursleden voor het 

gevoerde bestuur.  
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17.8   Het bestuur is verplicht de hiervoor in de artikelen 17.2 en 17.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in artikel 17.9 bepaalde.  

17.9   De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en winst- 

en verliesrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgedragen en bewaard, mits de 

overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende 

de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.  

controle jaarrekening 

18.1   De coöperatie kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal aan een accountant als bedoeld in artikel 

2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.  

18.2  Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan 

is het bestuur bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De 

opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door het bestuur 

indien deze haar heeft verleend.  

18.3  De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.  

18.4  De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van 

de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 17.5 van deze statuten 

beschikbaar gesteld aan de leden.  

18.5   Indien geen accountantsverklaring als hiervoor bedoeld overeenkomstig artikel 17.5 van deze statuten 

beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een financiële commissie 

van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De financiële commissie 

onderzoekt de jaarrekening en brengt aan dealgemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de financiële 

commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de financiële commissie ten 

behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 

kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie 

voor raadpleging beschikbaar te stellen.  

bestemming batig saldo 

19.1  De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het batig saldo, blijkende uit de vastgestelde 

jaarrekening, wordt gegeven.  

19.2   Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor 

zover de wet dat toestaat.  

algemene vergaderingen 

20.1   Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de 

statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

20.2   Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze 

termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering - 

gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:  

a.   indien van toepassing: het jaarverslag;  

b. indien van toepassing: het verslag van de in artikel 18 van deze statuten bedoelde commissie;  

c. vaststelling van de jaarrekening;  

d. verlening van decharge aan bestuursleden;  

e. tenzij voor het volgende boekjaar reeds aan een accountant een opdracht als bedoeld in artikel 18 

van deze statuten is verleend: benoeming van een accountant of commissie overeenkomstig artikel 

18 van deze statuten;  

f. voorziening in eventuele vacatures;  

g. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.  

20.3 Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, 

of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.  

20.4 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening 

van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 24 van deze 
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statuten of bij advertentie in ten minste één in de vestigingsplaats van de coöperatie veelgelezen 

dagblad, met inachtneming van de in artikel 24 van deze statuten vermelde oproepingstermijn. De 

verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het 

opstellen van de notulen.  

toegang en stemrecht 

21.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de coöperatie en de bestuursleden die 

geen lid van de coöperatie zijn. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in 

artikel 8.8 van deze statuten, en geschorste bestuursleden.  

21.2 Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft 

geopend, zijn de leden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van artikel 21.1 en 

in artikel 21.4 door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de 

voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging 

en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het 

lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze 

mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) het lid het 

stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.  

21.3 Over toelating van andere dan de hiervoor in artikel 21.1 bedoelde personen beslist de                    

voorzitter van de vergadering.  

21.4 Ieder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft een stem. Een bestuurslid dat geen lid van de 

coöperatie is, heeft een raadgevende stem.  

21.5 Een stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het 

uitbrengen van zijn stem.  

21.6.   Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand 

aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet 

eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-

mailadres.  

 Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht. 

Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het 

uitbrengen van die stem en het tijdstip van de algemene vergadering het betrokken lidmaatschapsrecht 

verkrijgt.  

voorzitterschap / notulen 

22.1   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, 

dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt 

ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. Tot dat 

ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige 

persoon.  

22.2   Van het verhandelde in elke vergadering worden door een daartoe door de voorzitter aangewezen 

persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij 

die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen 

opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.  

besluitvorming van de algemene vergadering 

23.1  Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd 

werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

23.2   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid 

daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, 

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming.  

23.3   Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle 

besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen.  

23.4   Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.  
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23.5  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een 

tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de 

voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 

vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 

hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder 

niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de 

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande 

stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste 

aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van 

die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een 

stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.  

23.6   Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het hiervoor in artikel 23.5 bepaalde.  

23.7   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat de stemmen schriftelijk worden 

uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde 

verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij 

ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 

hoofdelijke stemming verlangt.  

23.8  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige 

besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 

onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping 

niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden 

van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.  

23.9  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met 

voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.  

bijeenroeping algemene vergadering 

24.1   De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in 

artikel 20.4 van deze statuten. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens 

het ledenregister, bedoeld in artikel 7 van deze statuten. De termijn voor de oproeping bedraagt ten 

minste zeven dagen.  

24.2   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 

26 en 27 van deze statuten.  

huishoudelijk reglement 

25.1   De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.  

25.2   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, 

noch met de statuten.  

statutenwijziging 

26.1  In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 

zal worden voorgesteld.  

26.2   Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 

hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 

de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 

inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  

26.3   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de stemmen, uitgebracht in een 

vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee 

derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede 

vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken, doch niet eerder dan zeven dagen na de 

eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 

ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een 

meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.  

26.4  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het 

doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.  

ontbinding 
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27.1   De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in 

de artikelen 26.1 en 26.3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.  

27.2  Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten om andere 

personen tot vereffenaar te benoemen.  

27.3   Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan degenen die ten tijde van het besluit tot 

ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter 

ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.  

27.4   Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2, Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek van 

toepassing.  

schriftelijk 

28 Onder ‘schriftelijk’ wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 23.7, in deze statuten verstaan: bij brief, 

telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht 

en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan 

worden vastgesteld. 

overgangsbepaling 

29 Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien.Dit artikel 

vervalt na afloop van het eerste boekjaar.  

SLOTVERKLARINGEN 

Ten slotte hebben de verschenen personen onder 1. en 2. genoemd verklaard:  

1. dat bij deze oprichting worden benoemd tot eerste bestuursleden van de coöperatie, in de achter hun naam 

vermelde functie:  

a. genoemde Hendrik Stamhuis; als voorzitter;  

b. genoemde Gerard Maarten Wassing; als secretaris.  

2. dat het bestuur van de coöperatie zo spoedig mogelijk zal voorzien in de vervulling van de vacature voor de 

derde bestuurder van de coöperatie, de penningmeester.  

3. dat het bestuur van de coöperatie zo spoedig mogelijk zal voorzien in de vervulling van de vacature voor de 

manager van de coöperatie.  

4. dat het eerste adres van de coöperatie is: Otto Hahnweg 20, 3542 AX in Utrecht.  

VOLMACHTEN 

Van de volmachten aan de comparant blijkt uit de documenten, die aan deze akte worden gehecht.  

HET SLOT VAN DEZE AKTE 

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van zijn identiteitsbewijs, zodat hij mij 

bekend is.  

Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de 

gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Hij heeft verklaard dat hij een concept van deze akte heeft 

gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.  

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte ondertekend. Het 

origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in Utrecht op de datum die ik in het 

begin van deze akte vermeld heb  

 

NA ONDERTEKENING UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT  
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b. Huishoudelijk reglement 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

de coöperatie: EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) gevestigd te Utrecht. 

de statuten: de statuten van de coöperatie, vastgesteld bij notariële akte d.d. ### 2018 door notaris Mr. Nick 

van Buitenen in Utrecht. 

het bestuur: het bestuur van de coöperatie. 

 

Artikel 2 Doel van het collectief 

De coöperatie heeft ten doel het organiseren van collectief voordeel bij inkoop van groene stroom en/of 

energiebesparende maatregelen, het verrichten van conceptontwikkeling op het gebied van duurzame 

energie, met als doel het ontzorgen van haar leden en het verlagen van de CO₂-footprint van de bedrijven op 

de bij ECUB aangesloten bedrijventerreinen. 

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid  

De coöperatie ontzorgt haar leden. De coöperatie handelt daarbij naar beste eer en geweten overeenkomstig 

de wensen en ambities van het collectief. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en ‘best 

value for money’. De coöperatie en haar bestuur kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden 

gehouden voor schade voortvloeiend uit diensten of producten die door of via het collectief worden 

aangeboden. 

  

Artikel 4 Selectie van diensten of producten 

Naast de ontzorging die ECUB levert door inzet van haar eigen medewerkers worden ook diensten en 

producten van derden aangeboden. In gevallen gaat ECUB hiervoor een rechtstreekse overeenkomst met een 

leverancier aan. In andere gevallen wordt aan leveranciers gevraagd op basis van het collectief een aanbieding 

te doen. Als een lid gebruik maakt van deze aanbieding gaat het lid een rechtstreekse overeenkomst met de 

betreffende leverancier aan.  

Ten behoeve van een transparante en objectieve selectie hanteert ECUB richtlijnen die zijn vastgelegd in het 

inkoopreglement. 

 

Artikel 5 Leden  

Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap. Het bestuur van 

de coöperatie besluit over de toelating van leden. 

Van deze leden wordt verwacht, dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van de coöperatie 

naleven. Dat ze zich jegens elkaar en de coöperatie gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid 

wordt gevorderd en de belangen van de coöperatie niet te schaden. 

Leden zijn verplicht te voldoen aan de wettelijke eisen die voor hen gelden op het gebied van 

energiebesparende maatregelen, of verplichten zich ertoe binnen een periode van maximaal drie jaar na 

ingang van het lidmaatschap hieraan te gaan voldoen.  

 

Artikel 6 Privacybeleid 

De volledige privacyverklaring is in te zien en op te vragen middels een email aan info@ecub.nl. ECUB verwerkt 

de bedrijfs- en persoonsgegevens van haar leden. De gegevens bestaan uit de opgegeven informatie uit het 

aanmeldingsformulier en de resultaten van energiequickscans. ECUB draagt zorg voor de beveiliging van de 

bedrijfs- en persoonsgegevens van haar leden. 

De verwerking van de gegevens heeft als doel om een actueel ledenbestand te onderhouden, monitoren van 

de uitgevoerde energiescans en verduurzamingsmaatregelen en het kunnen uitreiken van het keurmerk. 

Voor de verwerking van de gegevens beroept ECUB zich op 2 grondslagen van de AVG. De toestemming van de 

betrokken persoon en de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.  

De bedrijfs- en persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te 

doen van strafbare feiten. 

mailto:info@ecub.nl
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De bedrijf- en persoonsgegevens worden de gehele duur van het lidmaatschap bewaard. Bij opzegging of 

royement van het lidmaatschap worden de gegevens in het eerstvolgende kalenderjaar verwijderd. 

Leden hebben het recht op inzage van hun persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om 

rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast 

kunnen leden bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Artikel 7 Contributiebetaling 

De contributieregeling bedraagt Euro 350,-- ex. btw per jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op 

de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

De jaarlijkse contributie wordt in de maand februari gefactureerd en moet door een lid bij vooruitbetaling 

uiterlijk op 30 april voorafgaande aan het komende coöperatiejaar zijn voldaan.  

Betaling kan als volgt gebeuren: 

• door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de coöperatie; 

• door afgifte van een machtiging / automatische incasso. 

 

Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet 

binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap 

opzeggen.  

De contributie voor het komende coöperatiejaar welke niet op 1 mei is voldaan wordt verhoogd met een door 

het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten. 

Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende lid een 

schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie.  

Het aldus verschuldigde moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde opgave, zijn voldaan. 

 

Artikel 8 Restitutie 

Indien het lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd, vindt er geen restitutie van de contributie 

plaats. 

 

Artikel 9 Sancties 

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de 

statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de coöperatie, of waardoor de belangen van de 

coöperatie worden geschaad. 

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 

van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 

Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een 

brief met bericht van ontvangst met opgave der reden(en) van het besluit in kennis gesteld. 

Van een door de coöperatie opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na 

ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende 

het beroep is het lid geschorst. 

 

Artikel 10 Bestuur 

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het 

dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen.  

 

Artikel 11 Vergaderingen bestuur  

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit 

nodig achten.  

 

Artikel 12 Aftreden bestuur 

Bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar benoemd door de algemene ledenvergadering. 

Herbenoeming kan plaatsvinden met goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds 

voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur. 
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Artikel 13 Besluitvorming 

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de 

doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven. 

 

Artikel 14 Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een 

gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 60% van 

de leden. 

 

Artikel 15 Bijeenkomsten 

Bijeenkomsten worden steeds gehouden op uitnodiging.  

  

Artikel 16 Uitnodigingen 

Uitnodigingen worden steeds per e-mail verzonden naar de leden. 

Op de website van de coöperatie zullen eveneens de uitnodigingen voor de bijeenkomsten worden geplaatst. 

 

Artikel 17 Deelname 

Leden dienen steeds deel te nemen aan de bijeenkomsten. 

 

Artikel 18 Afmeldverplichting 

Indien een lid geen deel kan nemen aan een bijeenkomst dan wordt het lid verzocht zich per email af te 

melden bij het bestuur (info@ecub.nl). 

 

Artikel 19 Gebruik adressenbestand 

Het is leden NIET toegestaan het adressenbestand te gebruiken voor reclamedoeleinden of andere 

promotionele acties. 

 

Artikel 20 Slotartikel 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. 

Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur 

Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit 

met andere leden willen bespreken. 

 

 

  

mailto:info@ecub.nl
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c. Managersreglement 
Dit reglement, hierna te noemen: het ‘managersreglement’, is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur 

van ECUB op 1 februari 2018. Dit managersreglement is het reglement als bedoeld in artikel 14A.4 van de 

statuten van ECUB. Het kan bij besluit van het Bestuur worden gewijzigd.  

Daar waar dit managersreglement mocht afwijken van de statuten van ECUB, hebben de statuten voorrang. 

Indien een van de bepalingen uit dit managersreglement niet of niet meer geldig is of door een wetswijziging in 

strijd met de wet is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het Bestuur zal de ongeldige 

bepaling of de bepaling die in strijd is met de wet vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, 

gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepaling(en).  

  

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit managersreglement wordt verstaan onder:  

• ECUB: de Coöperatie Energie Collectief Utrechtse Bedrijven;  

• Bestuur: het Bestuur van ECUB;  

• manager ECUB: de manager van het projectbureau ECUB;  

• langs elektronische weg: indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen 

schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van ECUB geschieden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door ECUB respectievelijk degene 

met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk 

ECUB bekend is gemaakt.  

  

Artikel 2  Status en werkingsduur 

Het managersreglement treedt in werking op de werkdag, volgend op de dag waarop het Bestuur het 

managersreglement heeft vastgesteld, derhalve op 1 februari 2018  

 

Artikel 3  Algemene bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

3.1 De manager ECUB handelt overeenkomstig de beginselen van verantwoord ondernemerschap. De 

manager ECUB richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van ECUB.  

 

3.2 De manager ECUB ontwikkelt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de 

kwaliteit van de werkzaamheden van ECUB dienen, zoals het opstellen of wijzigen van beleidsplannen, 

investeringsplannen en het opstellen van een jaarlijks plan van aanpak en de uitvoering daarvan.   

 

3.3 De manager ECUB is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, alsmede de uitvoering van het 

beleid.  

 

3.4 De manager ECUB neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels in acht die bij of krachtens 

de wet, de statuten van ECUB en dit reglement zijn gesteld.  

 

3.4.1 De manager ECUB draagt zorg voor een gezonde financiële positie van ECUB.  

 

3.5 De manager ECUB is gerechtigd contact op te nemen met een of meer leden van het Bestuur voor 

advies omtrent een bepaalde aangelegenheid.  

  

Artikel 4 Informatieverschaffing en verantwoording aan het Bestuur 

4.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de manager ECUB in samenwerking met de 

penningmeester halfjaarlijks uiterlijk op 31 maart en 31 oktober aan het Bestuur een begroting alsmede 

een uitvoeringsplan voor het volgende jaar.   

  

4.2 De manager ECUB heeft een eigen verantwoordelijkheid om aan het Bestuur tijdig alle informatie te 

verstrekken die het Bestuur behoeft om zijn taak als Bestuur te kunnen uitoefenen.   
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4.3 De manager ECUB verstrekt het Bestuur informatie over de financiële ontwikkeling ten opzichte van het 

budget, vergezeld van een toelichting.  

  

4.4 De manager ECUB rapporteert jaarlijks aan het Bestuur over de ontwikkelingen in de relatie met de 

externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid.   

  

4.5 De manager ECUB legt verantwoording af aan het Bestuur voor het door hem gevoerde beleid.   

  

Artikel 5 Tegenstrijdig belang  

5.1  De manager ECUB zal:  

a. niet in concurrentie met ECUB treden;  

b. ten laste van ECUB derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;  

c. geen zakelijke kansen die aan ECUB toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd 

partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad 

benutten.  

  

5.2 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen ECUB en de manager ECUB wordt vermeden. De 

manager ECUB met een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor ECUB 

en/of voor de betrokken manager ECUB meldt dit terstond aan de voorzitter van het Bestuur. Hij 

verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake 

zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en 

aanverwanten tot in de tweede graad.   

  

5.3 Een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 5.2 bestaat in ieder geval wanneer ECUB voornemens is 

een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:  

a. waarin de manager ECUB persoonlijk een materieel financieel belang houdt;  

b. waarvan een manager een familierechtelijke verhouding heeft als bedoeld in lid 1 met de manager 

ECUB; of   

c. waarbij de manager ECUB een bestuurs-, toezichthoudende of beleidsbepalende functie vervult.  

 

5.4  Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de manager ECUB spelen worden onder in de 

branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij 

tegenstrijdige belangen van de manager ECUB spelen die van materiële betekenis zijn voor ECUB en/of 

voor de desbetreffende manager ECUB behoeven de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur.  

  

Artikel 6 Beloning  

Het Bestuur stelt de hoogte en de structuur van de beloning, alsmede de arbeidsvoorwaarden en de 

ontslagregeling van de manager ECUB vast, een en ander in met in acht name van de Wet Normering 

Topinkomens.  

  

Artikel 7 Vergaderingen, besluitvorming en vertegenwoordiging  

7.1 Besluiten van de manager ECUB worden schriftelijk of langs elektronische weg vastgelegd en ter 

informatie verzonden aan de leden van het Bestuur.   

  

7.2 De manager ECUB behoeft de goedkeuring van het Bestuur voor besluiten omtrent:  

a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgesteld(e) beleid, 

begroting en plan van aanpak;  

b. bestedingen boven € 5000,-;  

c. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;  

d. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede 

verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 

betekenis is;  

e. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden;  
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f. het vestigen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van 

bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of overdragen (in genot) van het bedrijf van ECUB of een 

deel daarvan;  

g. handelen of nalaten in afwijking van de begroting, het handboek/beleidsplan of andere door het 

Bestuur opgestelde en door het Bestuur goedgekeurde soortgelijke stukken;  

Deze besluiten van de manager ECUB kunnen eerst worden genomen nadat het Bestuur schriftelijk of 

langs elektronische weg goedkeuring of machtiging heeft verstrekt, waaronder vastlegging in notulen is 

begrepen.   

  

7.3  De manager ECUB vertegenwoordigt ECUB overeenkomstig hetgeen is ingeschreven bij het 

handelsregister.  

   

Artikel 8 Functioneren manager ECUB  

Jaarlijks houdt het Bestuur minimaal één functioneringsgesprek met de manager ECUB en één 

beoordelingsgesprek. Het Bestuur wordt in deze vertegenwoordigd door minimaal twee leden.  

 

voorzitter Bestuur ECUB   manager ECUB  

datum: 1 februari 2018  datum: 1 februari 2018  
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d. Inkoopbeleid 
Ten behoeve van de ondersteuning van haar leden koopt ECUB rechtstreeks diensten in. Te denken valt aan de 

inkoop van energiescans. ECUB gaat hiervoor een rechtstreekse overeenkomst aan met een aanbieder.  

 

Leden van de coöperatie voeren vaak vergelijkbare maatregelen uit ten aanzien van energiebesparing of 

energieopwekking. Indien meerdere leden gebruik maken van dezelfde aanbieder (s) is collectief voordeel 

mogelijk. Daarnaast is voor de inkoop van deze diensten vaak kennis nodig die niet in iedere organisatie 

aanwezig is. Ter ondersteuning en advisering van haar leden selecteert ECUB daarom ook aanbieders van 

producten of diensten. ECUB beveelt deze aanbieders aan bij haar leden, maar maakt geen onderdeel uit van 

de overeenkomst die tussen een lid en de aanbieder wordt gesloten. Het staat de leden van ECUB vrij om zelf 

een andere aanbieder voor deze dienst te selecteren, op de aanbeveling van ECUB rust geen enkele 

verplichting.  

 

Net als private ondernemingen is onze coöperatie volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke 

voorwaarden zij zaken wil doen. De coöperatie is echter ván en vóór onze leden. Dat betekent dat mening van 

de leden belangrijk is bij de besluitvorming binnen een coöperatie. Onze leden vinden het belangrijk dat de 

inkoop van diensten niet alleen op basis van ‘best value for money’ plaatsvindt, maar ook dat het 

inkoopproces transparant en consequent is.   

 

Om te voorkomen dat ieder besluit betreffende inkoop aan de leden ter goedkeuring moet worden voorgelegd 

heeft ECUB inkoopbeleid opgesteld. In dit door de leden goedgekeurd beleid zijn de kaders die wij hanteren 

voor inkoop vastgelegd. Het is goed dat u zich als ondernemer hierin vooraf verdiept als ECUB een mogelijke 

opdrachtgever van u wordt.   

 

ECUB als inkoper  

De manager van ECUB is verantwoordelijk voor de coördinatie van de inkoop. Hij heeft daarbij de volgende 

taken en verantwoordelijkheden.  

• Coördineren en signaleren;  

• Opstellen, uitdragen en bewaken van het beleid;  

• Adviseren van het coöperatiebestuur, gevraagd en ongevraagd.  

 

De manager van ECUB is de heer Bert Strijker. U kunt hem als volgt bereiken:  

• telefoon: 06-20735360  

• e-mail: b.strijker@ecub.nl  

 

Digitaal, transparant en vertrouwelijk  

ECUB wil haar inkooptrajecten zo transparant mogelijk laten verlopen. Daarom wordt een vraag voor inkoop 

van diensten met een financiële omvang van meer dan € 5000,- ook digitaal op de website van ECUB 

gepubliceerd. Op deze wijze hebben alle aanbieders van diensten de gelegenheid, mits ze voldoen aan de 

criteria, op de levering van de gevraagde dienst in te schrijven.  

  

De inschrijvingen worden vertrouwelijk behandeld en worden niet op de website getoond. Alleen de 

medewerkers en het bestuur van ECUB hebben directe inzage in de aanbiedingen. Ook leden van ECUB 

kunnen, na schriftelijk verzoek aan het bestuur van ECUB, inzage krijgen.  

  

Kaders  

Voor de inkoop van diensten door ECUB gelden de volgende kaders:  

• Voor de rechtstreekse inhuur van personeel voor het bedrijfsbureau van ECUB geldt een uitzondering. 

Zowel de uitvraag als de beoordeling van aanbiedingen worden door het bestuur van ECUB gecoördineerd 

en afgehandeld. Verantwoording aan de leden over besluitvorming vindt plaats via de Algemene Leden 

Vergadering;  
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• Indien de een dienst meerjarig voor ECUB moet worden uitgevoerd is de financiële omvang van de dienst 

over de gehele looptijd bepalend voor de wijze van aanbesteden;   

• Een uitvraag/opdrachten mag niet worden gesplitst om onder het bedrag te blijven voor meervoudige 

aanbesteding;   

• Omgekeerd mogen opdrachten ook niet samengevoegd worden die heel goed als aparte opdrachten 

behandeld kunnen worden;  

• De wijze van inkopen wordt als volgt bepaald:  

o Een dienst tot € 5.000,- mag, op basis van een passende offerte, rechtsreeks en enkelvoudig worden 

gegund;  

o Voor diensten tussen € 5000,- en € 10.000,- moeten, tenzij dit aantal aanbieders in de markt niet 

beschikbaar is, minstens twee offertes worden aangevraagd. Deze uitvraag wordt ook op de website 

van ECUB gepubliceerd;  

o Voor diensten groter dan € 10.000,- moeten, tenzij dit aantal aanbieders in de markt niet beschikbaar 

is, minstens 3 offertes worden aangevraagd. Deze uitvraag wordt ook op de website van ECUB 

gepubliceerd;  

• De selectie vindt plaats op basis van de in dit reglement beschreven wegingscriteria;  

• Uitvragen met een financiële omvang groter dan € 5000,- worden gedurende een periode van minstens 

twee weken op de website gepubliceerd;  

• Afspraken met geselecteerde leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd. Deze evaluaties worden in de 

Algemene Ledenvergadering besproken;  

• Overeenkomsten worden voor een periode van maximaal 3 jaar aangegaan. Daarna wordt een nieuwe 

uitvraag gedaan.  

  

Voor de selectie van diensten en producten voor de leden gelden de volgende kaders:  

• Voor dit type uitvragen wordt aan de aanbieders een casus verstrekt op basis waarvan zij de aanbieding 

kunnen doen;  

• De selectie vindt plaats op basis van de in dit reglement beschreven wegingscriteria;  

• Afspraken met geselecteerde leveranciers worden jaarlijks geëvalueerd. Deze evaluaties worden in de 

Algemene Ledenvergadering besproken;  

• Overeenkomsten worden voor een periode van maximaal 3 jaar aangegaan. Daarna wordt een nieuwe 

uitvraag gedaan.  

    

Wegingscriteria  

ECUB hanteert voor de beoordeling van aanbiedingen wegingscriteria. Aanbiedingen worden hier op getoetst 

waarna de aanbieding met het hoogste puntenaantal wint. De zwaarte van de criteria verschilt:  

• Passendheid: in hoeverre sluit de aanbieding aan bij de dienst die ECUB heeft gevraagd.   

o Uitstekend: 6 punten  

o Goed: 4 punten 

o Matig: 2 punten 

o Slecht: 0 punten  

• Value for Money: wat is de prijs/kwaliteit verhouding  

o Uitstekend (veel waarde voor relatief laag bedrag):   6 punten  

o Goed (veel waarde voor marktconform bedrag) :   4 punten  

o Matig (relatief weinig waarde voor marktconform bedrag): 2 punten  

o Slecht (weinig waarde voor relatief hoog bedrag:   0 punten  

• ECUB vindt het belangrijk dat lokale en regionale (provincie Utrecht) ondernemers daar waar mogelijk de 

kans hebben om een opdracht van ECUB te ontvangen.   

o Lokale/regionale aanbieder:   2 punten  

o Niet lokale/regionale aanbieder:  0 punten  

• Duurzaam inkopen: ECUB streeft ernaar dat haar leden hun CO₂-footprint zover verlagen dat ze in ieder 

geval voldoen aan de wettelijke eisen die aan hen worden gesteld. Waar mogelijk en kansrijk stimuleert 

ECUB haar leden om een stapje extra te zetten. Daarvoor heeft ECUB een keurmerk opgezet (zie website). 
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ECUB vindt het belangrijk dat haar aanbieders ook aandacht hebben voor de verlaging van de CO₂-

footprint. Aanbieders dienen in kaart te brengen op welke stap van het keurmerk ze zitten.   

o Stap 5 en hoger:   6 punten  

o Stap 3 en 4:    4 punten  

o Stap 1 en 2:   2 punten  

o Stap 0:   0 punten  

• Social Return On Investment (SROI): ECUB vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt voldoende kansen krijgen.   

o Aanbieder betrekt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief bij de levering van de dienst 

aan ECUB: 2 punten  

o Aanbieder betrekt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet bij de levering van de dienst aan 

ECUB: 0 punten  
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e. ECUB-keurmerk 
Bedrijven die lid zijn van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) zijn energiebewust. Ze voldoen aan 

de wettelijke eisen die aan hen worden gesteld met betrekking tot energiebesparing, óf hebben zich eraan 

verbonden daar binnen een periode van maximaal twee jaar na de inwerkingtreding van het lidmaatschap aan 

te gaan voldoen.  

 

De gemeente Utrecht heeft stappen naar klimaatneutraal geformuleerd. Het is erg belangrijk om te werken 

naar klimaatneutraal. Klimaatneutraal wil zeggen dat bepaalde activiteiten (al dan niet binnen een bepaald 

gebied of op een bepaalde plek) geen positief of negatief effect hebben op het klimaat. Het begrip 

‘klimaatneutraal’ wordt vooral gebruikt om aan te geven dat bepaalde activiteiten geen negatief effect hebben 

op het klimaat. Het begrip wordt door diverse instanties (overheden, onderzoeksinstellingen) gebruikt, ook 

voor de gebouwde omgeving. Klimaatneutraal is echter een nogal vaag begrip. Vele processen en stoffen zijn 

van invloed op ons klimaat. Deze processen en stoffen bevinden zich echter niet in de invloedring van ECUB. 

Vanwege die redenen zal dit keurmerk voornamelijk ‘CO₂-neutraal’ stimuleren. 

 
Afbeelding: Stappenplan naar klimaatneutraal van de gemeente Utrecht 

 

Het begrip ‘CO₂-neutraal’ houdt in dat er geen emissie is van CO₂ of dat de emissie wordt gecompenseerd. Dit 

is door ECUB te meten en te controleren. Dit keurmerk is toegespitst op het bereiken van CO₂-neutraliteit in de 

gebouwde omgeving, mobiliteit en energieproductie. 

 

Het werken aan het verbeteren van het energieprofiel van de onderneming wordt, als men de eerste hobbels 

over is, door ondernemers vaak als zeer positief en uitdagend ervaren. Niet alleen betaalt vrijwel iedere 

investering in energiebesparing zich binnen een aantrekkelijke periode terug, ook het positieve effect op de 

uitstraling van het bedrijf werpt steeds vaker zakelijk vruchten af. Voor veel bedrijven zijn dit redenen om 

meer maatregelen te treffen dan de wet voorschrijft. Ook hier geldt namelijk dat met goed ondernemerschap 

geld valt te verdienen! En dat blijkt voor toekomstgerichte ondernemers een gezonde motivatie. 

 

ECUB ondersteunt en faciliteert haar leden bij het verkrijgen van inzicht in wat er op het gebied van 

energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie allemaal moét én wat er nog meer mogelijk is. 

Samen werken aan een forse reductie van de uitstoot van CO₂, en daar geld mee verdienen. Waar veel 

bedrijven in Nederland worstelen met de energieopgave kunnen we er in Utrecht met recht trots op zijn dat 

wij wél in staat zijn onze CO₂-footprint te verlagen.  

 

We zijn trots, en dat willen we laten zien. Aan elkaar, maar ook aan de gemeente Utrecht. De gemeente heeft 

hier meerdere rollen. Enerzijds heeft de gemeente energiedoelen gesteld en stimuleert ze bedrijven om de 

CO₂-footprint zover als mogelijk te verlagen. Anderzijds heeft de gemeente een toezichthoudende rol en ziet 

ze erop toe of bedrijven minimaal voldoen aan de wettelijke eisen voor energie. Vanuit haar toezichthoudende 

rol heeft de gemeente aangegeven dat de ontwikkelingen bij ECUB vertrouwen wekken, én dat bedrijven die 

met ECUB werken aan het verbeteren van het energieprofiel geen prioriteit krijgen bij handhaving. De 

gemeente behoudt zich echter wel het recht voor haar toezichthoudende taak steekproefsgewijs bij deze 

bedrijven uit te voeren. 

 

Voor ECUB redenen genoeg om een noviteit in te voeren. Het ECUB-keurmerk! Afgestemd op het 6- 

stappenplan van de gemeente Utrecht ‘Utrechtse bedrijven op weg naar klimaatneutraal’ brengt dit keurmerk 



 

 

100 

in beeld hoe een bedrijf presteert op energiegebied. We gaan ervan uit dat er zich onder de leden géén leden 

bevinden die nog nooit energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. Het keurmerk kent vier 

prestatieniveaus en wordt uitgereikt op basis van de procedure zoals omschreven in dit document. 

 

Procedure 

Om aanspraak te maken op het ECUB-keurmerk, dient het bedrijf lid te zijn ECUB. Het bedrijf kan dan als lid de 

onderstaande procedure doorlopen: 

 

Stap 1: Aankondiging aanvraag ECUB-keurmerk 

Het bedrijf kondigt bij ECUB aan dat het een aanvraag wil doen voor een ECUB-keurmerk en spreekt het naar 

eigen inzicht te verwachten prestatieniveau uit. 

 

Stap 2: Dossiervorming 

Het bedrijf gaat een dossier vormen van bewijslijst aan de hand van de relevante indicatoren. Hierbij kan het 

lid gebruik maken van de Energieplanner van EnergiePartners. Een ECUB-lid heeft recht op een 

Energieplanner. Het bedrijf kan ook zelfstandig (door bijvoorbeeld een adviseur of KAM Manager) het dossier 

opbouwen. Uit het dossier moet duidelijk blijken dat het bedrijf voldoet aan de indicatoren. 

 

Stap 3: Eerste toetsing 

EnergiePartners doet binnen 5 werkdagen een eerste toetsing van het dossier en brengt een advies uit voor 

het prestatieniveau. Wanneer het dossier niet voldoende bewijslast bevat, wordt het teruggestuurd met een 

verzoek tot aanvullen van gespecificeerde stukken. 

 

Stap 4: Tweede toetsing 

ECUB doet vervolgens binnen 5 werkdagen een tweede toetsing aan de hand van het dossier en het advies van 

EnergiePartners. ECUB neemt dan een definitief besluit over het prestatieniveau. 

 

Stap 5: Kennisgeving 

Het bedrijf wordt geïnformeerd over het definitieve prestatieniveau. Er worden afspraken gemaakt over het 

moment en de vorm van de uitreiking. 

 

Stap 6: Uitreiking 

De uitreiking vindt plaats op het afgesproken moment en in de afgesproken vorm. ECUB zal in overleg zorgen 

voor een fotomoment en vermeldingen op de eigen website en in de eerstvolgende nieuwsbrief. Verder 

kunnen afspraken worden gemaakt over aanvullende publicaties.  

 

Stap 7: Beheer keurmerk 

Om het keurmerk actueel te houden, dient een keurmerkhouder iedere 2 jaar het prestatieniveau te laten 

controleren door ECUB. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens deze controle zal worden nagegaan of 

het prestatieniveau nog klopt of moet worden bijgesteld. Een keurmerkhouder kan ook tussentijds een 

verzoek doet tot het herzien van het prestatieniveau.  

 

Prestatieniveau: ECUB Basis 

Stap 1 van het gemeentelijk 6-stappenplan: het bedrijf heeft al een aantal energiebesparende maatregelen 

getroffen en is samen met ECUB op weg om minimaal aan de wettelijke eisen te voldoen. 

 

Indicatoren: 

1.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

1.2 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van de Erkende Maatregelen uit de voor het 

bedrijf relevante Erkende Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit 

van de Wet milieubeheer. 

 Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar eigen inzicht 

een lijst op stellen van energiebesparende maatregelen die het bedrijf wil uitvoeren. 
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1.3 Het bedrijf heeft 2 of meer energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

1.4 Het bedrijf voldoet aan de Informatieplicht energiebesparing. Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 

energiebesparingsplichtig is volgens de voorwaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer komt deze 

indicator te vervallen.  

 

 

 

Prestatieniveau: Brons 

Stap 2 en 3 van het gemeentelijk 6-stappenplan: Het bedrijf heeft alle wettelijk verplichte energiemaatregelen 

getroffen, mogelijk al een aantal bovenwettelijke maatregelen en heeft een vorm van eigen duurzame 

opwekking. 

 

Indicatoren: 

2.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

2.2 Het bedrijf heeft alle Erkende Maatregelen uitgevoerd uit de voor het bedrijf relevante Erkende 

Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. 

 Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar eigen inzicht 

een lijst met energiebesparende maatregelen opstellen en uitvoeren. 

2.3 Het bedrijf heeft 5 of meer energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

2.4 Het bedrijf koopt de elektriciteitsvraag in als groene stroom. 

- Groene stroom uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy Directive 

(2018/2001/EU). 

2.5 Het bedrijf voldoet aan de wet op het gebied van energie. Dit is niet van toepassing wanneer het bedrijf 

niet energiebesparingsplichtig is. 

2.6 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van bovenwettelijke energiebesparende 

maatregelen. 

2.7 Het bedrijf heeft een vorm van duurzame opwekking van elektriciteit of warmte. 

 Duurzame op wekking uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy Directive 

(2018/2001/EU). 

 

 

  

Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

1.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

1.2 

Het bedrijf is heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van de 
Erkende Maatregelen uit de voor 
het bedrijf relevante Erkende 
Maatregelenlijst (EML) 

Zoals bepaald in bijlage 10 van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
Milieubeheer 

Plan van aanpak voor Erkende Maatregelen 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf 
een eigen lijst aanvoeren 

1.3 
Het bedrijf heeft 2 of meer 
energiebesparende maatregelen 
uitgevoerd 

Zowel Erkende Maatregelen als 
bovenwettelijk 

Fotomateriaal en omschrijving van 
maatregelen 

1.4 
Het bedrijf voldoet aan de 
Informatieplicht 
Energiebesparing 

Op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.  Uitzondering: 
Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is volgens 
de voorwaarden van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer   
komt deze indicator te vervallen 

Bevestigingsmail van RVO of de ingediende 
rapportage in het eLoket 
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Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

2.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

2.2 

Het bedrijf is heeft alle Erkende 
Maatregelen uit de voor het bedrijf 
relevante Erkende Maatregelenlijst 
(EML) uitgevoerd 

Zoals bepaald in bijlage 10 van van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
milieubeheer 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het 
bedrijf naar eigen inzicht 
energiebesparende maatregelen selecteren 
en deze uitvoeren 

Uittreksel van het eLoket van RVO of 
Energieplanner  

2.3 
Het bedrijf heeft 5 of meer 
energiebesparende maatregelen 
uitgevoerd 

Zowel erkende maatregelen als 
bovenwettelijke maatregelen 

Fotomateriaal en omschrijving van 
maatregelen 

2.4 
Het bedrijf koopt de volledige 
elektriciteitsvraag in als groene 
stroom 

Groene stroom uit een hernieuwbare bron 
zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 

Afschrift van energierekeningen waarop 
staat dat groene stroom wordt 
afgenomen, energiecontract of GvO's 
ter waarde van de elektriciteitsvraag 

2.5 
Het bedrijf voldoet aan de wet op 
het gebied van energie 

 

Documentatie waaruit blijkt dat het 
bedrijf aan aanvullende wetten voldoet 
naast het uitvoeren van de EML op het 
gebied van gebouwgebonden energie 

2.6 

Het bedrijf heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke 
energiebesparende maatregelen 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 
Niet van toepassing wanneer het bedrijf 
niet energiebesparingsplichtig is 

Plan van aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen of Energieplanner 

2.7 
Het bedrijf heeft een vorm van 
duurzame opwekking van 
elektriciteit of warmte 

Duurzame opwekking uit een hernieuwbare 
bron zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 
Eerst moet het eigen vastgoed worden 
benut. Overige opwekking mag ook extern. 
Formule: Eher / Etot x 100% = aandeel 
hernieuwbare energie 

Fotomateriaal van op het perceel 
aanwezige hernieuwbare 
energiebronnen of collectieve 
hernieuwbare energiesystemen en 
gemeten energiegebruik over een jaar 
of een jaarrekening met daarin het deel 
hernieuwbaar opgewekte energie 
gespecificeerd (gemeten 
energiegegevens) 

 

 

Prestatieniveau: Zilver 

Stap 4 en 5 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: het bedrijf wekt minimaal 50% tot maximaal 100% van de 

eigen energiebehoefte op met behulp van duurzame bronnen. 

 

Indicatoren: 

3.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

3.2 Het bedrijf heeft alle Erkende Maatregelen uitgevoerd uit de voor het bedrijf relevante Erkende 

Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. 

 Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar eigen inzicht 

energiebesparende maatregelen selecteren en deze uitvoeren. 

3.3 Het bedrijf heeft 2 of meer bovenwettelijke energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

3.4 Het bedrijf koopt de elektriciteitsvraag in als groene stroom. 

 Groene stroom uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy Directive 

(2018/2001/EU). 

3.5 Het bedrijf voldoet aan de wet op het gebied van energie. 



 

 

103 

3.6 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van bovenwettelijke energiebesparende 

maatregelen. 

3.7 Het bedrijf voorziet voor minimaal 50% in eigen elektriciteitsbehoefte in de vorm van duurzame 

opwekking of het bedrijf voorziet voor minimaal 20% in eigen energiebehoefte door duurzame 

opwekking van elektriciteit en/of warmte. Dit mag ook extern.  

 Het percentage duurzaam opgewekte energie wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 

Eher / Etot x 100% = aandeel hernieuwbare energie (Totaal hernieuwbare energie opgewekt per jaar / 

Totaal energiegebruik van het pand per jaar x 100%). 

 Duurzame opwekking uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy Directive 

(2018/2001/EU). 

3.8 Het bedrijf is met eigen vastgoed CO₂-neutraal. 

 Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder is wordt enkel de CO₂-uitstoot waar de huurder direct invloed 

op heeft meegerekend. 

 

Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

3.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

3.2 

Het bedrijf is heeft alle Erkende 
Maatregelen uit de voor het bedrijf 
relevante Erkende Maatregelenlijst 
(EML) uitgevoerd 

Zoals bepaald in bijlage 10 van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
Milieubeheer 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het 
bedrijf naar eigen inzicht 
energiebesparende maatregelen 
selecteren en deze uitvoeren 

Uittreksel van het eLoket van RVO of 
Energieplanner (of soortgelijke 
energiescan) 

3.3 
Het bedrijf heeft 2 of meer 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Fotomateriaal en omschrijving van 
bovenwettelijke maatregelen 

3.4 
Het bedrijf koopt de volledige 
elektriciteitsvraag in als groene 
stroom 

Groene stroom uit een hernieuwbare bron 
zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 

Afschrift van energierekeningen 
waarop staat dat groene stroom wordt 
afgenomen, energiecontract of GvO's 
ter waarde van de elektriciteitsvraag 

3.5 
Het bedrijf voldoet aan de wet op 
het gebied van energie 

 

Documenten waaruit blijkt dat het 
bedrijf aan aanvullende wetten moet 
voldoen naast het uitvoeren van de 
EML op het gebied van 
gebouwgebonden energie 

3.6 

Het bedrijf heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Plan van aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen of Energieplanner 

3.7 

Het bedrijf voorziet voor minimaal 
50% in eigen elektriciteitsbehoefte 
in de vorm van duurzame 
opwekking of  het bedrijf voorziet 
voor minimaal 20% in eigen 
energiebehoefte door duurzame 
opwekking van elektriciteit en/of 
warmte 

Duurzame opwekking uit een 
hernieuwbare bron zoals bepaald in de 
Renewable Energy Directive 
(2018/2001/EU) 
Eerst moet het eigen vastgoed worden 
benut. Overige opwekking mag ook extern. 
Formule: Eher / Etot x 100% = aandeel 
hernieuwbare energie 

Fotomateriaal van op het perceel 
aanwezige hernieuwbare 
energiebronnen of collectieve 
hernieuwbare energiesystemen en 
gemeten energiegebruik over een jaar 
of jaarrekening met daarin het deel 
hernieuwbaar opgewekte energie 
gespecificeerd (of databronnen op basis 
van energierekeningen of gemeten 
energiegegevens) 
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3.8 
Het bedrijf is met eigen vastgoed 
CO2-neutraal 

De CO2 wordt vastgesteld aan de hand van 
de CO2-emissiefactoren 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder 
is, telt alleen de invloedring van de huurder 
mee aan de CO2-uitstoot 

Overzicht van totale energievraag, 
overzicht van type energie dat 
ingekocht wordt, overzicht van totale 
duurzame energieopwekking en 
optioneel CO2-certificaten 

 

 

Prestatieniveau: Goud 

Stap 6 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: Het bedrijf heeft naast stap 5 van de prestatieladder de overige 

CO₂-emissie veroorzaakt door het bedrijf gecompenseerd en heeft daarmee een volledig CO₂-neutrale 

footprint. 

 

Indicatoren: 

4.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

4.2 Het bedrijf heeft alle Erkende Maatregelen uitgevoerd uit de voor het bedrijf relevante Erkende 

Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. 

 Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar eigen inzicht 

energiebesparende maatregelen selecteren en deze uitvoeren 

4.3 Het bedrijf heeft 5 of meer bovenwettelijke energiebesparende maatregelen uitgevoerd.. 

4.4 Het bedrijf koopt de elektriciteitsvraag in als groene stroom. 

 Groene stroom uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy Directive 

(2018/2001/EU). 

4.5 Het bedrijf voldoet aan de wet op het gebied van energie. 

4.6 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van bovenwettelijke energiebesparende 

maatregelen. 

4.7 Het bedrijf voorziet voor 100% in eigen elektriciteitsbehoefte in de vorm van duurzame opwekking van 

stroom of het bedrijf voorziet voor minimaal 50% in eigen energiebehoefte door duurzame opwekking 

van elektriciteit en/of warmte. 

 Het percentage duurzaam opgewekte energie wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 

Eher / Etot x 100% = aandeel hernieuwbare energie (Totaal hernieuwbare energie opgewekt per jaar / 

Totaal energiegebruik van het pand per jaar x 100%). 

 Duurzame opwekking uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy Directive 

(2018/2001/EU). 

4.8 Het bedrijf is met eigen vastgoed CO₂-neutraal. 

 Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder is wordt enkel de CO₂-uitstoot waar de huurder direct invloed 

op heeft meegerekend. 

4.9 Het bedrijf heeft beleid geformuleerd om het wagenpark en logistiek binnen 5 jaar CO₂-neutraal te 

maken en het aantal vervoersbewegingen te beperken. 

 

Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

4.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

4.2 

Het bedrijf is heeft alle Erkende 
Maatregelen uit de voor het bedrijf 
relevante Erkende Maatregelenlijst 
(EML) uitgevoerd 

Zoals bepaald in bijlage 10 van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
milieubeheer 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het 
bedrijf naar eigen inzicht 
energiebesparende maatregelen 
selecteren en deze uitvoeren 

Uittreksel van het eLoket van RVO of 
Energieplanner (of soortgelijke 
energiescan) 



 

 

105 

4.3 
Het bedrijf 5 of meer 
bovenwettelijke maatregelen 
uitgevoerd 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Fotomateriaal met omschrijving van 
bovenwettelijke maatregelen 

4.4 
Het bedrijf koopt de volledige 
elektriciteitsvraag in als groene 
stroom 

Groene stroom uit een hernieuwbare bron 
zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 

Afschrift van energierekeningen 
waarop staat dat groene stroom wordt 
afgenomen, energiecontract en/of 
GvO’s ter waarde van de 
elektriciteitsvraag 

4.5 
Het bedrijf voldoet aan de wet op 
het gebied van energie 

 

Documenten waaruit blijkt dat het 
bedrijf aan aanvullende wetten moet 
voldoen naast het uitvoeren van de 
EML op het gebied van 
gebouwgebonden energie 

4.6 

Het bedrijf heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Plan van aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen of Energieplanner 

4.7 

Het bedrijf voorziet voor 100% in 
eigen elektriciteitsbehoefte in de 
vorm van duurzame opwekking of 
het bedrijf voorziet voor minimaal 
50% in eigen energiebehoefte door 
duurzame opwekking van 
elektriciteit en/of warmte 

Duurzame opwekking uit een 
hernieuwbare bron zoals bepaald in de 
Renewable Energy Directive 
(2018/2001/EU) 
Eerst moet het eigen vastgoed worden 
benut. Overige opwekking mag ook extern. 
Formule: Eher / Etot x 100% = aandeel 
hernieuwbare energie 

Fotomateriaal van op het perceel 
aanwezige hernieuwbare 
energiebronnen of collectieve 
hernieuwbare energiesystemen en 
gemeten energiegebruik over een jaar 
of jaarrekening met daarin het deel 
hernieuwbaar opgewekte energie 
gespecificeerd (of databronnen op basis 
van energierekeningen of gemeten 
energiegegevens) 

4.8 
Het bedrijf is met eigen vastgoed 
CO2-neutraal 

De CO2 wordt vastgesteld aan de hand van 
de CO2-emissiefactoren 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder 
is, telt alleen de invloedring van de huurder 
mee aan de CO2-uitstoot 

Afschriften van de totale energievraag 
met type energie gespecificeerd  

4.9 

Het bedrijf heeft beleid 
geformuleerd om het wagenpark en 
logistiek binnen 5 jaar CO2-neutraal 
te maken en het aantal 
vervoersbewegingen te beperken 

De CO2 wordt vastgesteld aan de hand van 
de CO2-emissiefactoren. 

Overzicht van eigen wagenpark met 
voertuigen gespecificeerd (inclusief 
energielabel) en het relevante beleid 
uitgeschreven 

 

 



www.ecub.nl


