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Inleiding 

 
De klimaatafspraken van Parijs uit 2015 hebben het denken over de verandering van ons 

energiesysteem in een stroomversnelling gebracht. De aantrekkende economie zorgt voor een 

versnelling in de energietransitie. Pionieren en samenwerken blijft echter nodig. ECUB is hierin de 

versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie: duurzaam dichtbij. Samen met onze leden 

maken we groene keuzes. 

Voor u ligt het jaarverslag van het EnergieCollectief Utrechtse bedrijven (ECUB). Dit verslag werd 

vastgesteld op 16 januari 2018 door het bestuur van ECUB. In dit jaarverslag leest u hoe ECUB 

invulling heeft gegeven aan haar doel bedrijven in Utrecht op de aangesloten bedrijventerreinen te 

ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. 

In dit jaarverslag wordt beschreven welke activiteiten ECUB uitvoert naast haar kerntaak, het 

ondersteunen van ondernemers bij verduurzaming op de aangesloten bedrijventerreinen en wat we 

hebben gedaan in het algemeen belang van de aangesloten bedrijventerreinen. We sluiten af met 

een puntsgewijs overzicht van de projecten waar wij ons in 2018 mee bezig willen houden.  

http://www.ecub.nl/
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Aansluiting De Wetering – Haarrijn 

In november 2016 stemden de ondernemers op het bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn tijdens 

de STIP-collegetour 2016 vóór aansluiting van het bedrijventerrein bij het EnergieCollectief Utrechtse 

Bedrijven (ECUB). Vanaf januari 2017 sloot het bedrijventerrein zich dan ook daadwerkelijk aan. Dit 

heugelijke feit werd breeduit gecommuniceerd via verschillende kanalen. Daarna werd ingezet op 

het creëren van naamsbekendheid voor het collectief op De Wetering – Haarrijn met als doel het 

werven van nieuwe leden. ECUB zorgde ervoor dat alle voordelen van aansluiting bij ECUB zoals 

afspraken met de gemeente over een verlaagde prioritering voor ECUB-leden ook mogelijk werden 

voor aangesloten ondernemers op De Wetering – Haarrijn. In alle communicatie-uitingen hebben we 

uitgedragen dat De Wetering – Haarrijn net als Lage Weide onder ons werkgebied valt en dat we 

daar trots op zijn. Naar aanleiding van de aansluiting van De Wetering – Haarrijn hebben we onze 

organisatienaam en ons logo aangepast. Voorheen heette coöperatie EnergieCollectief Lage Weide. 

Naast ondersteuning aan individuele ondernemers heeft ECUB zich ook ingezet voor enkele 

projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam imago van het gehele bedrijventerrein. 

Met de Businessclub De Wetering – Haarrijn werd overeengekomen dat alle leden van de 

Businessclub De Wetering – Haarrijn aspirant deelnemers van ECUB zijn, dit jaar geen contributie 

betalen. 

Dakconferentie 2017 

Op 15 februari werd de Dakconferentie 2017 georganiseerd door de gemeente. Tijdens deze 

bijeenkomst werd het Manifest 'Het dak van Utrecht geeft energie' getekend waarbij verschillende 

bedrijven en instellingen samen de intentie uitspraken om gezamenlijk ervoor te zorgen dat in 2020, 

10% van de daken in Utrecht vol ligt met zonnepanelen. ECUB heeft hier op De Wetering – Haarrijn 

veel aandacht aan gegeven, door actief bedrijven te mailen en persoonlijk te benaderen. 

 

 

Bezoek ministerie EZ 
Op 22 februari kwam een delegatie van het ministerie van Economische Zaken naar Utrecht om te 

zien hoe handhaving en de samenwerking van de gemeente met ECUB kan bijdragen aan de 

energietransitie. 

Energiecampus Lage Weide 

Vanuit ECUB wordt er gelobbyd voor de Energiecampus Lage Weide, een initiatief van Eneco om 

kennis en praktijk op het gebied van duurzaamheid bij elkaar te brengen. 

 

 

http://www.ecub.nl/
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Algemene ledenvergadering ILW 

Tijdens de A.L.V. van ILW 8 maart bij Sandd hield ECUB een presentatie over wat we doen voor 

ondernemers met de bedoeling leden te werven. Hier werd het idee om een waterstoftankstation in 

Utrecht te realiseren gelanceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemersfonds Utrecht 

ECUB onderhoudt nauwe contacten met het Ondernemersfonds Utrecht OFU. Ter ere van het 5-jarig 

bestaan van het blad Ondernamen gaf de manager energie coöperatie een interview manager dat op 

5 april in het gelijknamige blad verscheen. ( https://ondernemersfondsutrecht.nl/on-the-spot-bert-

strijker/) Op 29 november verscheen een ander artikel over ECUB gebaseerd op een interview met 

zowel de energiemanager als de voorzitter van ECUB. 

(https://www.duic.nl/ondernemen/ondernemersfonds-het-utrechtse-bedrijfsleven-kleurt-groen/ )  

Op 30 november is ECUB in gesprek gegaan met het Ondernemersfonds om uit te leggen wat de 

ambities van ECUB voor 2018 zijn qua uitbreiding binnen de stad Utrecht. Het OFU staat positief 

tegenover een eventuele uitbreiding en wil hier graag aan bijdragen door haar netwerk te 

enthousiasmeren voor de aanpak van ECUB. 

Er werd voor ECUB een aanvraag gedaan bij het Ondernemersfonds Utrecht. Details hierover zijn 

terug te vinden in de begroting van 2017. 

Afspraken over handhaving 

Met de gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt over handhaving op de Wet milieubeheer. Dit 

lobbywerk heeft ertoe geresulteerd dat deelnemers van het energiecollectief zowel op Lage Weide 

als De Wetering – Haarrijn tot het einde van 2017 geen prioriteit krijgen voor handhaving op de Wet 

milieubeheer op het gebied van energie. Verder heeft ECUB ook afspraken gemaakt over handhaving 

op Europese Energie Efficiëntie richtlijn (EED). Deze richtlijn houdt in dat bedrijven met minimaal 250 

werknemers of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen & een jaarlijks balanstotaal dat hoger is dan 

43 miljoen een energieaudit moeten uitvoeren en een kostenbatenanalyse bij nieuwbouw of 

renovatie van een stookinstallatie. De bedrijven op Lage Weide en de Wetering – Haarrijn moesten 

normaal gezien voor het einde van 2016 een EED-rapportage hebben ingediend bij de gemeente. 

Afgesproken werd dat deze bedrijven nu hiervoor uitstel krijgen tot 1 juli 2017. Na 1 juli krijgen 

alleen bedrijven die zich hebben aangesloten bij ECUB vrijstelling van handhaving op de EED-richtlijn. 

Uitstel levert meer ruimte voor het passend uitvoeren van de audits en het eraan koppelen van een 

plan van aanpak voor het uitvoeren van haalbare maatregelen.  

http://www.ecub.nl/
https://ondernemersfondsutrecht.nl/on-the-spot-bert-strijker/
https://ondernemersfondsutrecht.nl/on-the-spot-bert-strijker/
https://www.duic.nl/ondernemen/ondernemersfonds-het-utrechtse-bedrijfsleven-kleurt-groen/
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Meetup huisvesting op de Energiecampus 

Tijdens de deze bijeenkomst georganiseerd door Eneco heeft ECUB de energiecampus gepromoot en 

aan de aanwezige partijen uitgelegd wat de ambities van ECUB zijn. 

Inspiratiebijeenkomst ‘Samen naar een duurzame Toekomst’ 
Op 24 mei 2017 organiseerde ECUB in samenwerking met de gemeente Utrecht tijdens de Zon-10-

Daagse de inspiratiebijeenkomst ‘Samen naar een Duurzame Toekomst’ om ondernemers te 

bewegen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Locatie van de bijeenkomst was het 

retailombouwbedrijf Stamhuis op het bedrijventerrein Lage Weide. André Kuipers nam de 100 

genodigden mee op een spectaculaire virtuele reis door de ruimte waarbij thema’s als 

klimaatverandering, ontbossing, en luchtvervuiling aan bod kwamen. Ook groep 8 van basisschool De 

Beiaard en groep 7 van de Gertrudeschool mochten ook aanwezig zijn. Henk Stamhuis, voorzitter van 

het ECUB kondigde tijdens de bijeenkomst de nieuwe naam van het collectief aan en presenteerde 

een nieuw logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie tijdens ontbijtsessie ‘Van willen naar doen’ 
Op 19 juni organiseerde de Climate Neutral Group in samenwerking met de Gemeente Utrecht, de 

Green Business Club Nederland en de Rijksdienst Voor Ondernemers de ontbijtsessie ‘Van willen naar 

doen’. ECUB werd gevraagd om in een presentatie haar visie op een collectieve aanpak van 

verduurzaming van bedrijventerreinen uiteen te zetten. Het doel van de bijeenkomst is om beweging 

te bewerkstelligen. Om de aanwezige bedrijven een stap te laten zetten richting klimaatneutraal 

ondernemen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het Intensiveringsprogramma ‘energie-

uitdagingen 2020’ (IP2020) van het ministerie van Economische zaken. 

Raadscommissie Stichtse Vecht 

Op dinsdag 20 juni organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de raadscommissie 

Klimaatneutraal 2030. Het doel van deze bijeenkomst was het informeren van de commissie over de 

opgave en het proces, inzicht in de vormen van opwekking alsmede inzicht in de lopende initiatieven 

binnen de gemeente Stichtse Vecht. De Manager van ECUB gaf hier een presentatie. 

Nationale vakdag parkmanagement 

ECUB gaf op vraag van stichting Clok op 22 juni tijdens de nationale vakdag parkmanagement een 

presentatie over de verduurzaming van bedrijventerreinen. Tijdens deze dag kwam ECUB in contact 

met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  

http://www.ecub.nl/
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Dag van de Duurzaamheid 

Op 10 oktober, op de jaarlijkse dag van de duurzaamheid, stelde Warmtebouw Utrecht B.V. haar 

duurzame kantoorgebouw open voor de gemeente Stichtse Vecht die hier een bijeenkomst hield om 

ondernemers uit Stichtse Vecht te informeren over mogelijkheden tot verduurzaming. Enkele 

ondernemers die al bezig zijn met verduurzaming werden door wethouder Linda van Dort in het 

zonnetje gezet. ECUB gaf hier een presentatie om de aanwezigen te vertellen over de werkwijze van 

ECUB en over de intentie van de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) en de gemeente 

Stichtse Vecht om samen te werken met ECUB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van Economische Zaken 

Bijna 200 accountmanagers bedrijven, beleidsmedewerkers EZ, afdelingshoofden EZ en wethouders 

waren aanwezig op de derde editie van de Nationale Dag van Economische Zaken op 1 november 

2017 in het Muntgebouw te Utrecht EZ. ECUB was uitgenodigd om samen met de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) in een van de deelsessies de aanwezigen te inspireren om aan de 

slag te gaan met verduurzaming op bedrijventerreinen.  

Algemene ledenvergadering Business Eiland Utrecht 

Op dinsdag 14 november hield Business Eiland Utrecht haar algemene ledenvergadering. ECUB werd 

gevraagd om naast het officiële gedeelte de samenwerkingsmogelijkheden met EnergieCollectief 

Utrechtse Bedrijven met de leden te verkennen. Dit deed ECUB binnen het kader van de opdracht 

van de gemeente Utrecht om uit te breiden naar andere bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht. 

Informatieve commissie Klimaatneutraal 2030  

Dinsdag 14 november werd ook voor de tweede keer een raadcommissie Klimaatneutraal 2030 

georganiseerd in gemeente Stichtse Sticht waarbij ECUB opnieuw haar verhaal deed. 

CO2-reductie bij bedrijven 

Op 15 november hield de manager energie coöperatie een presentatie over wat ECUB kan betekenen 

voor de CO2-vermindering in de stad Utrecht. De aanwezigheid van ECUB heeft het vertrouwen in 

het EnergieCollectief bij de gemeente en diverse andere aanwezige verduurzamingspartijen verder 

versterkt. 

 

 

http://www.ecub.nl/
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STIP-collegetour 2017 

De STIP-organisatie op het bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn ondersteunt vernieuwende 

initiatieven op het gebied van duurzaamheid, samenwerking en innovatie. De initiatieven worden 

gefinancierd met gelden uit het Ondernemersfonds Utrecht. Vorig jaar stond ECUB voor het eerst op 

de STIP om haar collectieve aanpak voor verduurzaming voor te leggen aan de ondernemers van De 

Wetering – Haarrijn die ter plekke beoordeelden of zij voor dit initiatief waren. De aanwezigen 

stemden met een grote meerderheid voor verduurzaming via ECUB. Dit keer mocht ECUB op 16 

november opnieuw op de STIP staan om te vertellen wat er in 2017 gebeurd is op De Wetering – 

Haarrijn en wat de doelstellingen voor 2018 zijn. Opnieuw werden de plannen van ECUB enthousiast 

ontvangen en kregen we het fiat om ook in 2018 ondernemers hier te ondersteunen bij het 

doorvoeren van duurzame maatregelen. Door lobbywerk van ECUB was de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland ook aanwezig bij de STIP Collegetour 2017. 

 

Walstroom 

Vanuit de gemeente kwam de vraag of ECUB eens wilde inventariseren welke wensen er zijn op Lage 

Weide op het gebied walstroom. Walstroom is een stroomvoorziening op de kade (wal). Schepen die 

in de haven liggen kunnen hierop worden aangesloten en zo worden voorzien van elektriciteit. 

Daardoor hoeven zij hun dieselaggregaat niet meer in te schakelen. Dit is goed voor de leefbaarheid 

in en om de haven: de lucht wordt schoner en geluidshinder en trillingen nemen af. ECUB heeft dit 

opgepakt omdat dit past bij de ambities van ECUB. Vanuit ECUB waren we ook geïnteresseerd in de 

vraag of er ook behoefte is aan groene walstroom, oftewel duurzaam opgewekte stroom. Om dit na 

te gaan heeft ECUB twee enquêtes opgesteld, een voor ondernemers rondom de binnenhaven van 

Lage Weide en 1 voor schippers. Uit de resultaten bleek dat de behoefte aan walstroom niet groot 

genoeg is momenteel om hierin te investeren. 

 

Verkenning samenwerking met Ecotransferium en U15 

Op 16 november verkende ECUB de samenwerkingsmogelijkheden met het Ecotransferium en U15. 

Afgesproken werd dat we meer samen gaan optrekken door elkaar actief te promoten in 

presentaties en in contacten met bedrijven. Ook zullen we elkaar een platform geven bij 

evenementen en elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor beide organisaties 

interessant zijn. 

http://www.ecub.nl/
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Algemene ledenvergadering ECUB 

Op 23 november hield het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven haar algemene 

deelnemersvergadering waarbij onze voorzitter Henk Stamhuis de aanwezigen mee nam in de 

ontwikkelingen die ECUB in 2016 en 2017 doormaakte en schetste een toekomstbeeld. Na afsluiting 

van de vergadering kregen diverse toonaangevende sprekers op het gebied van duurzaamheid het 

woord. Aan het woord kwamen Margreet van Gastel, ambassadeur Energie-uitdagingen 2020 van de 

RVO, Ruben Brenk, programmamanager Energie van de gemeente Utrecht, Robin Berg van de 

bedrijven We Drive Solar en LomboxNet, Fabian Benschot van het bedrijf Pitpoint, dat 

waterstoftankstations bouwt, en Michel Hoppenbrouwers van Infram, een bedrijf gespecialiseerd in 

logistieke vraagstukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U2point 

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met huurders van het U2point over collectieve plaatsing van 

zonnepanelen op het pand. Door de vele gebruikers die elk hun eigen redenen hebben om al dan niet 

te investeren in zonnepanelen zal het een project zijn van de lange adem. 

Zonneweide Mijewetering 

EnergieU is bezig met het realiseren van een zonneweide op De Wetering – Haarrijn via een 

postcoderegeling. In eerste instantie zou de energie die deze zonneweide zou opwekken enkel aan 

inwoners van de wijk aangrenzend aan het bedrijventerrein geleverd worden.  

Naast EnergieU en de gemeente Utrecht zit ook ECUB aan tafel. Door inspanningen van ECUB is nu 

afgesproken dat +/- 20% van de opgewekte 

energie naar bedrijven op De Wetering – Haarrijn 

zal gaan. ECUB zal in het gehele traject betrokken 

blijven als belangenbehartiger van de 

ondernemers van De Wetering – Haarrijn. 

 

 

 

http://www.ecub.nl/
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Restwarmte  
Dankzij ECUB werd een concrete kans voor een restwarmteproject gesignaleerd op Lage Weide. De In 

een gesprek met de Atoomclub kwam naar voren dat zij geïnteresseerd waren in het gebruik van 

restwarmte van andere bedrijven. ECUB is bij bedrijven in de omgeving van de Atoomclub gaan 

onderzoeken of er ook bedrijven waren met een warmteoverschot. Het bleek dat het bedrijf C.van 

Heezik warmte overhoudt die vrij komt bij het koelen van een diepvriescel. Ook een drietal andere 

bedrijven in de omgeving zijn aangehaakt. Mede dankzij lobbywerk van ECUB werd aan het bedrijf 

Greenvis (een van onze leden, en gevestigd in de Atoomclub) een subsidie toegekend vanuit de 

provincie Utrecht om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van dit project. Helaas bleek 

de businesscase hiervoor niet rendabel. Op De Wetering – Haarrijn werd ook een kans gesignaleerd 

bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Leidsche Rijn. Het rioolwater dat verwerkt wordt in de 

rioolwaterzuivering bevat warmte die mogelijk gebruikt kan worden voor verwarming van panden in 

de omgeving. De rioolwaterzuiveringsinstallatie Leidsche Rijn en Eneco willen samen de 

mogelijkheden hiervoor onderzoeken. ECUB is als verbinder direct betrokken bij dit project. 

Healthy Urban Office Challenge 

De Economic Board of Utrecht (EBU) organiseerde in 2017, medio maart, voor het eerst de Healthy 

Urban Office Challenge waarin bedrijven uit de hele provincie Utrecht konden laten zien hoe 

duurzaam, groen en gezond hun kantoorpand was en wat hun toekomstplannen waren op dit 

gebied. Ook voor deze award is veel promotie gemaakt op De Wetering – Haarrijn en Lage Weide. 

Uiteindelijk heeft het bedrijf Warmtebouw B.V. dat zich op het bedrijventerrein De Wetering – 

Haarrijn bevindt de award gewonnen. ECUB heeft al haar contacten actief opgeroepen hieraan deel 

te nemen en heeft meegedacht in de selectieprocedure door deel te nemen in het expertpanel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Weide en De Wetering – Haarrijn aangemerkt als onderzoeksgebied voor pv-installaties 

Professor Wilfried Sark van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de opbrengstverschillen 

tussen verschillende zonnepanelen en wil graag de data uit omvormers. Het doel is om het 

rendement van pv-installaties te verbeteren. Ook wordt de invloed van onbalansen in het energienet 

door levering van duurzaam opgewekte energie in dit onderzoek meegenomen. Netbeheerde Stedin 

is hier ook bij betrokken. De installateurs waarmee ECUB samen werkt staan positief ten opzichte van 

het doorgeven van deze data. Momenteel zijn we aan het kijken hoe we vanuit ECUB hieraan bij 

kunnen dragen. 

  

http://www.ecub.nl/
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In – en verkoop groene stroom  

We zijn bezig met het ontwikkelen van het ‘De Energiemotor van Utrecht’. In het kort houdt dit in dat 

bedrijven duurzaam opgewekte stroom van bedrijven gaan in- en verkopen onder de paraplu van 

ECUB. Bedrijven die stroom overhouden kunnen het via een aan ECUB gerelateerde organisatie 

straks leveren aan bedrijven, aan hun eigen personeel, of aan inwoners van Utrecht. De bedrijven 

hoeven restenergie niet terug te leveren aan hun eigen leverancier en kunnen een goede vergoeding 

krijgen voor de overgebleven stroom. 

 

Marktconsultatie gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht is voornemens om uiterlijk 1 januari 2019 een overeenkomst af te sluiten voor 

de levering van en dienstverlening rondom energie met een of meerdere partijen die in dit 

aanbestedingstraject gegund wordt(en). Lokaal opgewekte duurzame energie is hierin een punt 

waarin aanbiedende partijen zich kunnen onderscheiden. 

Voorafgaand aan deze aanbesteding heeft de gemeente een marktconsultatie gehouden, waar wij als 

ECUB aan hebben deelgenomen. In deze marktconsultatie werden verschillende partijen om advies 

gevraagd. ECUB heeft o.a. geadviseerd om lokale partijen hierin te betrekken en initiatieven rondom 

de verkoop van duurzaam lokaal opgewekte energie te belonen door een betere prijs te betalen dan 

de marktconforme prijzen. 

Waterstoftankstation 

Stimulering van duurzame lokaal opgewekte energie is een van de speerpunten van ECUB. Vanuit dit 

kader zet ECUB zich in voor de realisatie van een waterstoftankstation in Utrecht op het werkterrein 

van ECUB. In samenwerking met diverse partijen proberen we vraag en aanbod bij elkaar te brengen 

en subsidiestromen naar Utrecht op gang te 

brengen. Zo proberen we het kip-ei-verhaal te 

doorbreken. De ontwikkelingen hierin volgen 

elkaar rap op. Er zijn momenteel drie locaties in 

beeld, een terrein aan de Proostwetering, het 

terrein wat eerder al gereserveerd werd voor 

een logistiek ontkoppelingspunt (LOP) aan de 

Isotopenweg en het terrein aan de Atoomweg 

waar zich momenteel al een tankstation van 

Orangegas bevindt. ECUB blijft in dit dossier een 

verbindende en coördinerende rol spelen. 

 

http://www.ecub.nl/
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Website 

Onze website is vernieuwd en we zijn er heel blij mee! De website ziet er professioneler uit en het is 

nu nog gemakkelijker om uw lidmaatschap bij ECUB aan te vragen. Neem direct een kijkje op 

www.ecub.nl. 

 

 

Strategie ECUB 

 
Professionalisering 

In het kader van professionalisering van de eigen organisatie zijn we onder andere bezig met het 

opstellen van een managementreglement en een huishoudelijk reglement. Ook de statuten werden 

opnieuw onder de loep genomen. Alle stukken worden voorgelegd tijdens de algemene 

ledenvergadering van ECUB. Verder is ECUB bezig met het verfijnen van het inkoopbeleid. Met deze 

professionaliseringsslag wordt het mogelijk dat andere bedrijventerreinen zich ook gaan uiten. Wij 

zijn er klaar voor! 

Voorbereiding uitbreiding ECUB 

 

Gemeente Utrecht 

Het succes werkt aanstekelijk naar omliggende bedrijventerreinen in de directe omgeving en in de 

regio. Vanuit deze bedrijventerreinen wordt met regelmaat gevraagd of ECUB ook op die 

bedrijfsterreinen actief kan worden. Ook de gemeente Utrecht staat achter de werkwijze van ECUB 

en zou graag zien dat ECUB haar activiteiten opschaalt naar de andere bedrijventerreinen van de 

gemeente Utrecht. De gemeente heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar 

professionalisering van de organisatie en uitbreiding van ECUB. 

 

EBU 

ECUB is samen met een vertegenwoordiger van RVO bij EBU geweest om een eventuele uitbreiding 

naar de provincie Utrecht te bespreken. EBU heeft aangegeven in de inventarisatiefase geen 

ondersteuning te kunnen bieden, maar wel in de realisatiefase van de uitbreiding. 

 

 

http://www.ecub.nl/
http://www.ecub.nl/
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Stichtse Vecht 

De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. Om die 

ambitie te realiseren startte Stichtse Vecht op 15 november met een startbijeenkomst met als doel 

met een Routekaart op te stellen. De bedoeling van de avond was om inzicht te krijgen in wat 

ondernemers in Stichtse Vecht doen op het gebied van duurzaamheid, welke verwachtingen ze 

hebben van de gemeente en wat er nog nodig is om de gemeentelijke ambitie in 2030 te realiseren. 

Naast ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en woningcorporaties was 

ook ECUB uitgenodigd om hier haar visie op verduurzaming te delen. Naar aanleiding van deze 

bijeenkomst en eerdere contacten met de gemeente heeft ECUB een voorstel ingediend bij de 

gemeente Stichtse voor aansluiting van de bedrijventerreinen in deze gemeente. Dit voorstel is 

opgenomen in de Routekaart en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en de 

gemeenteraad. 

RVO 

RVO ondersteunt ondernemend Nederland o.a. met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving 

bij duurzaam, innovatief ondernemen. Vanuit deze rol volgt RVO een aantal duurzaamheidsprojecten 

waaronder ECUB om vanuit de praktijk te leren wat wel en wat niet werkt. Vanuit dit kader schuift 

RVO ook aan bij de bestuursvergaderingen van ECUB. In opdracht van RVO schrijft ECUB een 

handboek soldaat over de collectieve aanpak van verduurzaming van bedrijventerreinen. 

Concrete Resultaten 
Leden 

Op dit moment heeft ECUB 47 leden, waarvan 40 leden gevestigd zijn op Lage Weide en 7 leden op 

De Wetering – Haarrijn. Daarnaast heeft ECUB heeft momenteel 15 ‘warm leads’ op Lage Weide en 

10 ‘warm leads’ op De Wetering. 

SDE+ 2017 
Van alle aanvragen die in de voorjaarsronde van dit jaar werden ingediend en toegekend in Utrecht 

(19,5 megawatt), werd 69% toegekend voor bedrijven op werkgebied van het EnergieCollectief 

Utrechtse Bedrijven (ECUB), grotendeels bij deelnemers van ECUB. (voorgaande ronde 54%, ronde 

daarvoor 15%). Dit is voor in totaal 13,5 megawatt. In totaal gaat het om een SDE-subsidiebedrag van 

15,8 miljoen. De toekenningen van de najaarsronde 2017 zijn nog niet bekend. 

Diverse aanbiedingen voor groene stroom 

PM Energie heeft via ons zowel op Lage Weide als op De Wetering – Haarrijn diverse nieuwe 

aanbiedingen gedaan voor groene stroom voor zowel bestaande als nieuwe/potentiele leden. Scholt 

heeft na onderhandeling met ECUB een coulance-aanbod gedaan aan de leden van ECUB die bij 

Scholt aangesloten zijn voor het overstappen op groene stroom. 

Subsidie voor energiequickscans voor De Wetering – Haarrijn 

Met de gemeente is overeenstemming bereikt over het gebruik van subsidiegeld voor 

energiequicksscans op De Wetering – Haarrijn. In totaal gaat het om €7000,- dat hiervoor 

beschikbaar wordt gesteld. 

  

http://www.ecub.nl/


 
 

W: www.ecub.nl   13  
E: b.strijker@ecub.nl 

Communicatie 

De belangrijkste doelgroep van ECUB zijn ondernemers op de aangesloten bedrijventerreinen. ECUB 

communiceert op diverse manieren met ondernemers. Persoonlijke communicatie is het meest 

effectief, maar vraagt veel tijd. Om zoveel mogelijk mensen ondernemers bekend te maken met 

ECUB bezoekt de manager van ECUB naast individuele bedrijven ook diverse 

ondernemersbijeenkomsten. 

Schriftelijke/digitale communicatie dragen bij aan het behalen van de gestelde doelen (grootste 

industriële zonnedak creëren, CO2-uitstoot op aangesloten bedrijventerreinen omlaag brengen, 

duurzame mobiliteit stimuleren etc... 

Hiertoe zet ECUB de volgende middelen in: 

-   website ECUB 

-  mailings 

-  persberichten (8 verstuurd in 2017) 

-  Twitter  

- LinkedIn 

-  nieuwsitems in nieuwsbrieven/websites ondernemersverenigingen/gemeente Utrecht en 

  Stichtse Vecht/Energiefonds Utrecht/Ondernemersfonds Utrecht/andere partijen die zich

 bezig houden met verduurzaming van bedrijventerreinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaal energieloket 
In het kader de uitbreiding van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven is ECUB verder gaan 

nadenken over mogelijkheden om ondernemers buiten het huidige werkgebied te bereiken. Een 

digitaal energieloket voor alle ondernemers in de hele gemeente Utrecht kan hieraan bijdragen. De 

gemeente Utrecht heeft na een lobbytraject van ECUB aan het EnergieCollectief opdracht gegeven 

om een digitaal energieloket in te richten en te beheren. Het Energieloket is te bereiken via de site 

van ECUB. Via dit loket kunnen ondernemers in Utrecht een aanvraag doen voor begeleiding bij het 

doorvoeren van energiebesparende maatregelen. In samenwerking met de gemeente Utrecht is 

nagedacht over de beste structuur voor het Energieloket. Het loket is met name bedoeld voor 

bedrijven die al een energiequickscan hebben laten uitvoeren.  
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Ook bedrijven met een specifieke een vraag voor begeleiding bij het doorvoeren van bovenwettelijke 

duurzame maatregelen kunnen hier een beroep op doen. De verwachting is dat het digitaal 

energieloket in het eerste kwartaal van 2018 gelanceerd wordt. 

ECUB-keurmerk 
Bedrijven die lid zijn van ECUB zijn energiebewust. Ze voldoen aan de wettelijke eisen die aan hen 

worden gesteld met betrekking tot energiebesparing, óf hebben zich er aan verbonden daar binnen 

een periode van maximaal 2 jaar na de inwerkingtreding van het lidmaatschap aan te gaan voldoen.  

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, wat hand in hand gaat 

met een flinke kostenbesparing. 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.  

Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van een ECUB-keurmerk. Afgestemd op de gemeentelijke 

ladder van energieprestatie brengt dit keurmerk in beeld hoe een bedrijf presteert op energiegebied. 

Het keurmerk kent 4 prestatieniveaus en wordt op basis van de inzichten uit de energiescan, het 

begeleidingstraject of voortschrijdende inzichten uit onze monitoring aan bedrijven uitgereikt. Het 

bereiken van elk prestatieniveau gaat gepaard met de uitreiking van een stijlvolle raamsticker dit het 

bereikte niveau aangeeft. 
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Ambities voor 2018 
 

Naast het doorzetten van de huidige lijn in het ondersteunen van ondernemers bij verduurzaming  

heeft ECUB voor 2018 de volgende ambities: 

 Het opzetten van een Energiekeurmerk 

 In- en verkoop van duurzaam opgewekte energie via ECUB 

 De realisatie van een waterstoftankstation 

 Het inrichten en beheren van een digitaal energieloket 

 Opschaling naar alle bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht en mogelijk Stichtse Vecht 

 Verdere professionalisering van de organisatie 

 Inzet op aardgasloze bedrijventerreinen 

Samenvattend kijkt ECUB ook dit jaar terug op een bijzonder jaar waarin veel in gang is gezet op het 

gebied van duurzaamheid, waarvan zowel de individuele ondernemer als de aangesloten 

bedrijventerreinen in hun geheel van profiteren. 

Het allerleukst vonden we het om te merken dat we ondernemers en overheidsinstellingen 

inspireren. Vanuit verschillende hoeken is aangegeven dat men dankzij ECUB anders tegen 

duurzaamheid aankijkt. Het onderwerp duurzaam is uit de geitenwollensokkenhoek gehaald en 

wordt meer en meer een integraal onderdeel van de beleidsvoering omdat men merkt dat 

verduurzaming loont. 
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