Verslag algemene ledenvergadering ECUB
Dinsdag 23 november 2018
Tijd: 16.15 uur – 16.45 uur
Locatie: Paviljoen Waterwerken,
Isotopenlaan 55 Utrecht

Opening
Om 16.15 uur opent Henk Stamhuis de algemene ledenvergadering van het EnergieCollectief en heet
alle aanwezigen van harte welkom. Henk laat weten blij te zijn niet alleen leden van ECUB in de zaal
te zien, maar ook een flink aantal andere geïnteresseerde ondernemers.
Agenda vaststellen
Er worden geen nieuwe punten aan de agenda toegevoegd
Benoeming penningmeester
Twee weken voorafgaand aan deze algemene ledenvergadering werd Peter Cullens door het bestuur
van ECUB voorgedragen aan de leden van ECUB middels een mail. Tijdens de algemene
ledenvergadering werd aan de leden gevraagd of er iemand bezwaar had tegen deze aanstelling.
Geen van de aanwezigen had bezwaar en besloten werd om Peter Cullens aan te stellen als
penningmeester.
Stand van zaken ECUB
Het EnergieCollectief wil groeien om nog meer ondernemers te kunnen helpen bij verduurzamen,
maar tegelijkertijd willen stabiel blijven als organisatie. Op dit moment heeft ECUB 45 leden. De
organisatie groeit hard en we zijn dan ook al mooi op weg om onze ambitie om het grootste
industriële zonnedak van Nederland te creëren waar te maken. Steeds meer ondernemers zien in dat
verduurzaming niet alleen geld oplevert, maar ook noodzakelijk is. Je moet mee met deze
ontwikkeling, want steeds meer opdrachtgevers stellen een duurzame bedrijfsvoering als eis bij
aanbestedingen. Als je te laat instapt, kan je dat veel geld kosten. Verduurzaming is echter voor de
meeste bedrijven geen corebusiness en jezelf hierin verdiepen kost veel tijd aangezien er enorm veel
spelers op de markt zijn. ECUB biedt een oplossing door ondernemers te ontzorgen.
Waterstoftankstation
Een groot deel van de CO2 in de lucht wordt veroorzaakt door voertuigen. In mobiliteit liggen dan
ook veel kansen om de CO2-uitstoot te verkleinen. ECUB wil ontwikkelingen op het gebied van
elektrisch rijden en rijden op waterstof stimuleren. Op het gebied van elektrische mobiliteit werkt
ECUB samen met Robin Berg van We Drive Solar. Wat betreft waterstof, ECUB is bezig met het
samenbundelen van de vraag naar waterstofauto’s en is tegelijkertijd ook in gesprek met een
waterstoftankstationbouwer. In Utrecht zijn verschillende ingrediënten aanwezig die de realisatie
van een waterstoftankstation hier kunnen bespoedigen. Het bedrijf PitPoint zal straks samen met het
bedrijf Infram hier na de vergadering meer over vertellen.
Keurmerk
ECUB is bezig om eigen energiekeurmerk te ontwikkelen. Door middel van een raamsticker kunnen
bedrijven laten zien in welke fase van verduurzaming ze bezig zijn. We delen niet zomaar
raamstickers uit. Er zijn verschillende criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden om in
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aanmerking te komen voor de stickers die per verduurzamingsfase verschillen. Het keurmerk wordt
in samenwerking met de gemeente Utrecht ontwikkelt die ook achter dit initiatief staat.
Duurzame Energiemotor
ECUB is bezig om haar organisatie zo in te richten dat in-en verkoop van duurzaam opgewekte
groene stroom via ECUB mogelijk wordt voor bedrijven. Bedrijven die met zonnepanelen meer
stroom opwekken dan zij voor eigen gebruik nodig hebben kunnen straks deze stroom
doorverkopen aan andere bedrijven, hun eigen personeel of aan inwoners van de gemeente Utrecht.
Digitaal Energieloket
In opdracht van de gemeente Utrecht is ECUB ook bezig met het opzetten van een digitaal
energieloket. Ondernemers uit de hele gemeente Utrecht kunnen via deze site die aan de site van
ECUB wordt gekoppeld een aanvraag doen voor ondersteuning bij het doorvoeren van
energiebesparende maatregelen. Momenteel is ECUB de details over de regeling hierachter met de
gemeente aan het bespreken. De verwachting is dat de site vanaf 1 januari 2018 operationeel zal zijn.
Resultaten
ECUB haalde een aantal mooie resultaten die tijdens de ALV vol trots gedeeld worden met de
aanwezigen. Zo werden er mede dankzij ECUB 25.000 zonnepanelen geplaatst op het werkgebied
van ECUB. Van de totale SDE+subsidietoekenning in Utrecht werd in de najaarsronde 2017 13,5 MWp
toegekend op het werkgebied van ECUB. Dit is maar liefst 69% van de totale SDE-toekenning. Door
de plaatsing van led wordt er jaarlijks een totale besparing gerealiseerd van 554.069 kWh bij de
bedrijven. De totale jaarlijkse CO2 reductie is nu al 8000 ton.
Financiering van ECUB
Na bovenstaande beschrijving van de ontwikkelingen laat Henk namens het bestuur weten dat er
voor de continuering van deze ontwikkelingen in 2018 via ILW en De STIP aanvragen voor ECUB
worden gedaan bij het Ondernemersfonds Utrecht.
Rondvraag
Er wordt niets ingebracht tijdens de rondvraag.
Sluiting vergadering
Om 16.45 uur wordt de vergadering gesloten. Henk bedankt alle aanwezigen voor hun vertrouwen in
ECUB en stelt vast dat de door ECUB gekozen route door de aanwezigen wordt onderschreven. De
datum voor de volgende ALV wordt bekend gemaakt. Aan de aanwezigen worden gevraagd om 1
februari in hun agenda te noteren. De agenda en bijbehorende hamerstukken volgen zo snel
mogelijk.
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