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Voorwoord 
In 2015 heb ik het EnergieCollectief Lage Weide opgericht. Er waren 
toen gesubsidieerde energiescans voor ondernemers op het 
bedrijventerrein Lage Weide. Helaas werd hier weinig gebruik van 
gemaakt, niet in de laatste zin omdat ondernemers het vervolgtraject 
van deze scans eigenlijk niet goed konden overzien. En als je niet 
weet wat je ermee kunt, waarom zou je er dan aan beginnen? Als 
ondernemer vind ik dat je in dit soort zaken moet samenwerken. Juist 
door kennis en ervaring te delen en te bundelen, kun je wél het 
verschil maken. Met ons collectief, dat werd opgericht dóór en vóór 
ondernemers, kunnen we volume inkopen zodat we ondernemers een scherpe prijs-
kwaliteitverhouding kunnen aanbieden. We ontzorgen de ondernemer en bieden een duidelijk 
perspectief waardoor het ineens interessant voor bedrijven wordt om te verduurzamen. Dit doen we 
voor PV panelen, energiebesparende maatregelen en groene stroom. Ook bieden we 
energiequickscans en begeleiding bij het doorvoeren van de maatregelen. Deze formule sloeg aan bij 
de ondernemers en de gemeentes. En het was zo succesvol dat we in 2017 besloten het ECLW te 
veranderen in EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). 

In 2017 ging het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) van één naar twee bedrijventerreinen 
(Lage Weide en De Wetering – Haarrijn) en het aantal leden nam in een rap tempo toe. Ons succes zit 
vooral in het feit dat wij ambities weten om te zetten in realisatie.  

Via ECUB wordt er nu jaarlijks 554.069 kWh bespaard door de plaatsing van ledverlichting. Ook 
worden er momenteel zo’n 25.000 zonnepanelen gelegd. Zo werken we dak voor dak aan onze 
doelstelling om het grootste industriële zonnedak van Nederland te creëren. Samen zijn deze al goed 
voor 18 miljoen euro aan investeringen in duurzaamheid. Dit levert jaarlijks een CO2-besparing op 
van 8000 ton en dat is iets waar we als bestuur erg trots op zijn.  

De vraag naar onze collectieve aanpak wordt steeds groter. Niet alleen bedrijventerreinen in Utrecht, 
maar ook andere gemeenten en ondernemersverenigingen in die gemeenten hebben interesse. Niet 
zo gek, want we staan allemaal voor dezelfde energie-uitdaging. En waarom zouden we niet onze 
kennis delen? Verduurzaming levert zoveel voordelen op. Nooit meer je gas en energierekening 
betalen? Wie wil dat nu niet? Klimaatneutraal worden, het is geen utopie. De technieken zijn er.  

En samen brengen we deze technieken naar de bedrijven. Maar eerst helpen we de ondernemer op 
weg door inzicht te bieden in de energiehuishouding, kennis aan te reiken over wettelijke 
verplichtingen en adviezen te geven over aanvullende interessante verduurzamingsmaatregelen. Van 
daaruit ondersteunen we de ondernemer om daadwerkelijk verduurzamingsmaatregelen te nemen.  

We geloven daarbij in de kracht en het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de ondernemer. We 
zijn dan ook vooral een verbindende schakel tussen verschillende partijen zoals bedrijven, overheden 
en ondernemersorganisaties, installateurs en kennisinstellingen. Door de juiste mensen en 
organisaties aan elkaar te koppelen ontstaan kansen die anders niet aan het licht waren gekomen en 
waardoor ons collectief steeds sterker wordt. Onze Manager, Bert Strijker, spreekt de taal van de 
ondernemer maar begrijpt ook hoe overheden te werk gaan. Die combinatie is succesvol. 

Om het punt te bereiken waar we nu als organisatie staan hebben we echter een heel proces 
doorlopen. Door onze ervaringen te delen in dit handboek hopen wij hiermee de verduurzaming tot 
een hoger niveau te krijgen naar een energie neutrale wereld.  

Henk Stamhuis  
Voorzitter EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven  
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1. Missie en doelen Energie Collectief Utrechtse Bedrijven  
De missie van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (hierna genoemd ECUB) is verduurzaming simpel, 
bereikbaar en uitvoerbaar te maken voor iedere ondernemer op een aangesloten bedrijventerrein.  

ECUB helpt ondernemers door hun energiehuishouding inzichtelijk te maken en hen inzicht te geven 
in verduurzamingsmaatregelen en wettelijke verplichtingen. Vervolgens ontzorgt ECUB ondernemers 
bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. 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 moeten de intentie hebben 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.  

ECUB streeft de volgende doelen na: 

1. Ieder lid gaat minimaal voldoen aan de wettelijke kaders voor energiebesparing; 
2. Zoveel mogelijk leden verlagen de CO2-footprint zodanig dat zij uiteindelijk klimaatneutraal 

zijn of zelfs een negatieve CO2- balans hebben; 
3. Het organiseren van collectieve voordelen bij de inkoop van producten en/of diensten; 
4. De realisatie van het grootste industriële zonnedak van Nederland; 
5. Dat Utrechtse bedrijventerreinen koploper in de energietransitie zijn, en daar positieve spin-

off effecten van ondervinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Foto: opnames door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op het dak bij 
evenementenlocatie De Fabrique  
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1.2. Waardepropositie ECUB 

 

Iedere onderneming, groot of klein, heeft een eigen energiehuishouding. Energie is nodig om de 
lampen te laten branden, het bedrijfspand te verwarmen maar ook om bijvoorbeeld 
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 gebruiken 
van energie vaker meer een randvoorwaarde dan corebusiness 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 blijkt dat de fossiele bronnen waaruit onze energie traditioneel wordt 
geproduceerd niet onuitputtelijk zijn. De prijs van energie begint daardoor 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 aarde warmt op, we maken extremer weerstypen mee en 
Noord Nederland heeft te kampen met aardbevingen als gevolg van de olie- en gaswinning.  

De afgelopen jaren neemt de aandacht voor onze energiehuishouding daardoor flink toe. Energie 
wordt een steeds belangrijkere financiële factor in het businessmodel van onze 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 ons 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. Bedrijven met een duurzaam profiel merken dan ook dat 

WAARDEPROPOSITIE ECUB 

Vanuit de ambitie om bedrijventerreinen zo duurzaam mogelijk te maken en om bedrijven te 
helpen hindernissen te overwinnen is het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (hierna ECUB) 
opgericht. ECUB beschikt over/heeft toegang tot specialistische kennis, heeft een 
betrouwbaar en breed netwerk en verbindt, stimuleert en genereert daarmee realiserende 
uitvoeringskracht. 

ECUB ontzorgt en faciliteert ondernemers vanaf het formuleren van de 
verduurzamingsambities tot de uiteindelijke realisatie daarvan. 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 die aan hen worden gesteld 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, LED-verlichting en zonnepanelen. Ook ná het nemen van 
maatregelen worden leden actief op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe technieken en veranderende wet- en regelgeving.  

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.  
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dat een ‘competative 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, 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 in enkele gevallen een gebrek aan liquiditeit.  

Het verbeteren van de energiehuishouding vraagt om gerichte aandacht en kennis van zaken. Door 
ondernemers hierbij ondersteuning te bieden neemt de realisatiekracht op dit gebied toe en wordt 
de CO2-reductie in een hogere versnelling gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: zonnepanelen op oude kolentunnel van Eneco geplaatst via ECUB 
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2. Doelgroep ECUB 

 
ECUB heeft een bewuste keuze gemaakt om alleen bedrijven op aangesloten bedrijventerreinen als 
doelgroep te nemen. Alle financiële voordelen die zich bij een individueel bedrijf voordoen door 
energiebesparende of energieproducerende maatregelen moeten rechtstreeks ten goede aan het 
desbetreffende bedrijf komen. Immers, met deze voordelen wordt een spaarpot gevuld waarmee 
weer nieuwe verduurzamingsmogelijkheden bij het bedrijf kunnen worden doorgevoerd.  
 
ECUB wordt uitgevoerd met een ‘fit to purpose’ bezetting. De kosten voor de bedrijfsvoering worden 
zo laag mogelijk gehouden. Omdat de financiële voordelen van de maatregelen rechtstreeks ten 
goede komen aan het desbetreffende bedrijf heeft de coöperatie ECUB zelf geen natuurlijk 
inverdieneffect via deze route. In het hoofdstuk financiën worden wel (geringe) inkomsten 
beschreven maar deze zijn niet voldoende om de kosten van de organisatie van ECUB te dekken. Een 
bedrijventerrein dat wil toetreden tot het verzorgingsgebied van ECUB zal er daarom voor moeten 
zorgdragen dat de kosten die ECUB maakt worden gedekt. Dit wordt verder toegelicht in het 
hoofdstuk businessmodel/verdienmodel. 
 

Foto: Plaatsing ledverlichting bij Warmtebouw Utrecht B.V. via ECUB 
  

Doelgroep ECUB 

Met de ‘fit to purpose’ bezetting van ECUB is het onmogelijk ieder bedrijf te bereiken en 
vervolgens te ondersteunen. ECUB focust daarom haar aanbod op: 

Alle bedrijven (gevestigd op een bedrijventerrein in de provincie Utrecht) die zijn aangesloten 
bij een bedrijvenvereniging/organisatie die is aangesloten bij ECUB. Deze bedrijven behoren 
tot de doelgroep en kunnen lid worden van ECUB. 

 



  
 

9 
 

3. Organisatie  
Beschrijving Organisatie  

 

 

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven is opgezet als een coöperatie. Deze vorm past bij de 
gedachte dat het doorlopen van de energietransitie een opgave is waar iedere onderneming mee aan 
de slag wil of moet. Het is zowel een individuele als een gezamenlijke uitdaging. Individueel omdat 
iedere onderneming vroeg of laat gaat inzien dat de energietransitie naast verplichtingen ook kansen 
biedt. Gezamenlijk omdat de uitvoering zelf ter hand nemen voor de individuele ondernemingen 
vaak niet efficiënt is, een shared-effort leuker is én het ons sneller bij onze doelen brengt.  

De coöperatie ECUB is opgezet vóór en dóór ondernemers. De coöperatie bestaat uit een Algemene 
Ledenvergadering, een dagelijks bestuur, en een manager die samen met een 

Een coöperatie is een vereniging van personen die op vrijwillige basis gezamenlijk hun 
economische, sociale, ruimtelijke of culturele behoeften bevredigen, met een resultaat dat ze 
ieder afzonderlijk niet kunnen bereiken. Dit door middel van een onderneming die hun 
collectieve eigendom is en die op democratische wijze geleid wordt (bron: www.coopnet.nl). 

Een coöperatie is geen gewoon bedrijf. Het is een vereniging mét een bedrijf. De activiteiten van 
dat bedrijf voorzien in 'bepaalde stoffelijke behoeften' van de leden. Welke dat zijn, dat is 
vastgelegd in de statuten van de coöperatie. In het algemeen gaat het om bedrijfsmatige 
activiteiten die de leden niet, niet renderend genoeg of niet goedkoop genoeg zelf kunnen 
uitvoeren. Door deze activiteiten bij de coöperatie te leggen worden schaalvoordelen 
gerealiseerd waardoor de leden economisch voordeel genieten of worden ontzorgd in hun eigen 
activiteiten en daarmee kosten besparen (bron www.cooperatie.nl).  
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communicatiedeskundige het projectbureau bemant. Bij de groei van ECUB zal dit projectbureau 
worden uitgebreid met tenminste een accountmanager en mogelijk een extra projectmedewerker 
die samen met de communicatiedeskundige ondersteunende diensten kan uitvoeren.  

In een coöperatie geldt: de leden zijn via de algemene ledenvergadering de baas. De leden hebben 
altijd het laatste woord. De leden hebben gezamenlijk een dagelijks bestuur aangewezen aan wie zij 
de sturing van de coöperatie toevertrouwen. In opdracht van het dagelijks bestuur geeft de manager 
met het projectbureau praktische invulling aan de dienstverlening.  

De coöperatie heeft geen winstoogmerk en werkt met een fit-to-purpose bezetting om de kosten zo 
laag mogelijk te houden. De wijze waarop de coöperatie is ingericht, haar diensten invult, 
aanvullende diensten inkoopt of selecteert wordt voorgelegd aan, en moet worden goedgekeurd 
door, de leden. Zodra daar wezenlijke wijzigingen in worden aangebracht wordt hiervoor in de 
Algemene Ledenvergadering toestemming gevraagd aan de leden.  

De wijze waarop de coöperatie werkt is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De 
wisselwerking tussen het dagelijks bestuur en de manager van het collectief is vastgelegd in het 
managersreglement. De wijze waarop het collectief diensten inkoopt of selecteert is vastgelegd in 
het inkoopbeleid. Deze documenten zijn als bijlagen 1 tot en met 5 aan dit handboek toegevoegd. 

 

Foto links: Benoeming Peter Cullens als penningmeester van ECUB tijdens ALV 23 november 2017 
Foto rechts: sfeerbeeld van ALV ECUB 1 februari 2018 
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4. Kernactiviteiten/werkwijzen 
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. 
 
4.1. ECUB-procedure 
Deze procedure omschrijft welke stappen ECUB zet vanaf het moment dat een bedrijf aangeeft 
geïnteresseerd te zijn in lidmaatschap van ECUB op een bedrijventerrein waar ECUB werkzaam is.  
 
Opstartfase: 
 Werving/spontaan getoonde interesse; 
 Kennismaking/inventarisatie op locatie (bezoek door manager of accountmanager): 

o Schetsen wat ECUB is en wat een coöperatie inhoudt; 
o Algemene mondelinge inventarisatie waar bedrijf staat, wat nodig is en wat de ambitie 

is van het bedrijf; 
o Bedrijf uitleggen wat een Quick-scan inhoudt. Indien al eerder een (Quick) scan is 

uitgevoerd dan worden de resultaten hiervan gebruikt als basis; 
o Bedrijf schetsen wat de wettelijke bepalingen voor energiebesparing inhouden en welke 

afspraken ECUB heeft met de gemeente hierover voor leden van ECUB; 
o Uitleggen dat aanmelding inhoudt dat het de bedoeling is dat het bedrijf binnen 

maximaal 3 jaar voldoet aan de wettelijke bepalingen voor energiebesparing. Ook wordt 
uitgelegd dat als het bedrijf niet gaat voldoen, het lidmaatschap wordt ontbonden en de 
collectieve voordelen komen te vervallen; 

o Opvragen van de energiefacturen voor elektriciteit en gas; 
o Partners van ECUB toelichten. Ook benadrukken dat wanneer het bedrijf zelf eigen 

voorkeuren heeft dit altijd wordt meegenomen; 
o Groene stroom aanbieden via het collectiviteitsvoordeel; 
o Aanmeldingsformulier wordt uitgelegd en ingevuld. 

 Bedrijf opnemen in ledenlijst van ECUB ( De ledenlijst ECUB wordt per kwartaal doorgeven aan de 
gemeente t.b.v. dienst Toezicht en handhaving); 

Uitvoeringsfase: 
 Opdracht geven voor uitvoering scan en begeleiding. Op dit moment ALTIJD een QUICK-scan; 
 Digitaal rapport van de scan wordt opgeleverd binnen twee weken na uitvoeren scan. (daarin 

wordt inzichtelijk wat de energiehuishouding is, welke maatregelen genomen dienen te worden 
vanuit WM/ en uitleg over bovenwettelijke maatregelen (wat moet en wat kan extra); 

 Uitvoerder van de scan bespreekt het rapport fysiek met bedrijf en bespreekt de stappen die het 
bedrijf wil nemen; 
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 Uitvoerder van de scan blijft één tot twee jaar (afhankelijk van de aanbieder) lang begeleiding 
naar realisatie verzorgen (aanjagen, ondersteuning bij offertes opvragen en beoordelen, 
maatwerkadvisering, houdt voortgang in de gaten); 

 Na 3 weken zoekt manager ECUB contact met het bedrijf om de voortgang te bespreken en om zo 
nodig bij te kunnen sturen. Indien het bedrijf ook bovenwettelijke maatregelen wil doorvoeren, 
zoals bijvoorbeeld de realisatie van een zonnedak, worden hier waar nodig maatwerkafspraken 
voor gemaakt. In de meeste gevallen is het mogelijk ook op deze trajecten een actieve 
ondersteuning te bieden zoals voor begeleiding bij de aanvraag voor SDE of bij het aanvragen 
en/of beoordelen van offertes;  

 In totaal zijn er 2 a 3 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; 

 De informatie die door de uitvoerder van de scan en het begeleidingstraject middels monitoring 
wordt verzameld wordt periodiek gedeeld met ECUB; 

 Na een jaar/twee jaar wordt de eindrapportage opgeleverd aan het bedrijf. Deze rapportage 
wordt ook aan ECUB verstrekt; 

Monitoringsfase: 
De praktijk leert dat als een bedrijf eenmaal de smaak van het verduurzamen te pakken heeft deze 
ook aanvullende stappen wil zetten.  
 De manager van ECUB maakt een afspraak met het bedrijf om eventuele vervolgstappen te 

bespreken. Voor vervolgstappen wordt altijd een maatwerktraject opgezet, deze wordt hier 
daarom verder niet toegelicht: 

 ECUB blijft ieder jaar de energiegegevens van het bedrijf verzamelen. Bij opvallende afwijkingen 
wordt contact gezocht met het bedrijf en wordt geïnventariseerd of er ondersteuning vanuit 
ECUB gewenst is. 

 
Algemeen/afwijkingen/opties: 
 ECUB start het begeleidingstraject pas op nadat het lidmaatschapsformulier van een 

handtekening is voorzien;  
 Wanneer een bedrijf na 1 jaar nog geen stappen heeft gezet zoekt de manager telefonisch of per 

mail contact voor het maken van een afspraak op locatie bij het bedrijf. Tijdens deze afspraak 
krijgt het bedrijf een mondelinge waarschuwing van de manager van ECUB. Ook wordt verteld dat 
het bedrijf binnen het daaropvolgende jaar verduurzamingsmaatregelen dient te nemen om het 
lidmaatschap en van ECUB en de voordelen daarvan te kunnen behouden. Doet het bedrijf dit niet 
dan wordt het lidmaatschap ontbonden; 

 Een bedrijf kan er optioneel voor kiezen dat het energieverbruik wordt doorgeven aan de 
gemeente. Dit is vooruitlopen op een wettelijke verplichting die vanaf 2020 gaat gelden.  
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4.2. Procedure voor uitvoering audit ten behoeve van keurmerk ECUB 
Afgestemd op het gemeentelijke stappenplan ‘Op weg naar Klimaatneutraal’ brengt ECUB met een 
keurmerk in beeld hoe een bedrijf presteert op energiegebied. Het keurmerk kent vier 
prestatieniveaus 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: 

 Halfjaarlijks worden alle resultaten van alle leden door ECUB beoordeeld; 
 Aan de hand van de door een bedrijf geboekte resultaten wordt door ECUB bepaald in welke 

categorie het bedrijf valt en welk keurmerk het bedrijf verdient;  
 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 bekend gemaakt aan het bedrijf. Het 
bedrijf krijgt vervolgens persoonlijk de bijbehorende sticker uitgereikt door ECUB.  

 De resultaten van de bedrijven worden, tenzij het bedrijf daar uitdrukkelijk bezwaar tegen 
maakt, bekend gemaakt via nieuwsbrieven, de website van ECUB en websites van andere 
betrokken partijen. 

 Aan de hand van resultaten van monitoring (zie protocol monitoring) wordt na het volgende 
half jaar door ECUB bepaald of het bedrijf zich nog steeds in dezelfde categorie bevindt, of 
dat het over is gegaan naar een volgende categorie; 

 Etc. 

De prestatieniveaus op basis van de gemeentelijke ladder zijn als bijlage 5 aan dit handboek 
toegevoegd.  
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4.3. Procedure gebruik maken van het digitale energieloket 
In de praktijk blijkt dat ondernemers 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 werkelijk tot realisatie te brengen. Het 
verbeteren van de energiehuishouding vraagt om gerichte aandacht en kennis van zaken. Door 
ondernemers hierbij ondersteuning te bieden neemt de realisatiekracht op dit gebied toe en wordt 
de CO2-reductie in een hogere versnelling gezet. 
 
De gemeente Utrecht streeft er naar klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarom geeft de gemeente 
ondernemers een steuntje in de rug door een bijdrage te bieden voor de begeleiding bij de 
implementatie van BOVENWETTELIJKE maatregelen. In een unieke publiek-private samenwerking 
met de gemeente is ECUB hiervoor het uitvoeringsloket. 
 
De bijdrage wordt verstrekt voor begeleiding bij: 
1. de implementatie van bovenwettelijke maatregelen die leiden tot het verminderen van het 

energieverbruik en/of die leiden tot het opwekken van duurzame energie. Dit begeleidingtraject 
kan in het kader van deze regeling dan inhouden: 

a. het uitvoeren van (technische/financiële) haalbaarheidsonderzoeken; 
b. het opstellen en uitwerken van businesscases; 
c. het aanvragen van eventuele bijdrages; 
d. het opvragen en beoordelen van offertes. 
 

2. het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak waarin tenminste wordt beschreven: 
e. welke maatregelen worden getroffen; 
f. wie intern verantwoordelijk is;  
g. wanneer de maatregelen worden uitgevoerd. De maximale hoogte van de bijdrage bedraagt 

maximaal € 1500,- voor de begeleiding bij de implementatie van bovenwettelijke maatregelen, 
waarvan maximaal € 300,-  voor het uitwerken van de energiescan in een plan van aanpak. 

 
Voor een uitgebreide beschrijving van de regeling en de voorwaarden wordt verwezen naar 
www.ecub.nl.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Indiening eerste aanvraag bij Digitaal Energieloket door Patrick van Echtelt van Warmtebouw 
Utrecht B.V. en wethouder Lot van Hooijdonk  
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5. Partners 
Het bestaansrecht van ECUB heeft 2 achtergronden: 

1. De intrinsieke ambitie van haar leden (de ondernemers) om het energieprofiel van de 
onderneming te verbeteren en daarmee geld te besparen/verdienen; 

2. De wettelijke verplichtingen die aan de leden zijn opgelegd; 
 
Het bestaansrecht van ECUB is afhankelijk van de financiële middelen die haar, zolang het break-even 
point door de opbrengsten uit fees/abonnementen en lidmaatschapsgelden nog niet is gehaald, voor 
de uitvoering ter beschikking worden gesteld.  

 
Vanuit het perspectief van bestaansrecht zijn de belangrijkste strategische partners van ECUB: 

1. Industrieverenigingen/Businessclubs/Trekkingsgebieden 
Deze organisaties zijn van strategisch belang omdat deze de begroting dekkend moeten 
maken. Daarnaast zijn deze organisaties van strategisch belang omdat ECUB via deze 
platforms veel ondernemingen bereikt waaruit nieuwe leden kunnen voortkomen; 

2. Het Ondernemersfonds Utrecht 
In veruit de meeste gevallen zullen Industrieverenigingen/businessclubs de benodigde 
financiële middelen putten uit het budget dat zij als trekkingsgerechtigde uit het 
Ondernemersfonds Utrecht beschikbaar hebben gekregen. Het is van belang dat het 
Ondernemersfonds de dienstverlening van ECUB blijft zien als een noodzakelijke faciliteit die 
ten goede kan komen aan alle bedrijven; 

3. Gemeente Utrecht 
De gemeente Utrecht als partner is van strategisch belang omdat de wijze waarop deze haar 
toezichthoudende/handhavende rol vormgeeft van groot belang is op zowel het gevoel van 
urgentie bij de ondernemers als de wijze waarop ECUB en de gemeente kunnen 
samenwerken. Daarnaast voert de gemeente stimulerend beleid uit waar ECUB en haar 
leden direct gebruik van kunnen maken/mee te maken hebben.  

 
ECUB verschaft inzicht, verbindt, organiseert maatwerk, faciliteert, coördineert en ondersteunt. Voor 
de invulling van de volgende diensten koopt ECUB diensten in van andere organisaties: 

1. Energiescans 
2. Communicatie-uitingen 
3. Faciliteiten voor bijeenkomsten 

 
Daarnaast heeft ECUB, via haar inkoopbeleid, een aantal aanbieders geselecteerd die diensten via 
het platform dat ECUB biedt mogen aanbieden. Het gaat dan veelal om diensten waar 
collectiviteitsvoordeel te behalen valt. Het gaat om de volgende diensten: 

4. Collectieve inkoop groene stroom 
5. Collectieve inkoop LED 
6. Collectieve inkoop zonnepanelen 
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6. Communicatie en klantcontact 
Effectieve externe communicatie versterkt de band met relaties, zorgt voor loyaliteit, vergroot het 
vertrouwen in het merk ECUB en draagt daardoor bij aan het realiseren van de doelstellingen de 
organisatie. Om haar taken goed uit te kunnen voeren is goede communicatie met diverse 
doelgroepen zeer belangrijk voor ECUB.  
 
ECUB wil iedere ondernemer op aangesloten bedrijventerreinen in Utrecht laten profiteren van de 
voordelen van lidmaatschap van de coöperatie. Het aantal bedrijven dat ECUB wil bedienen is 
hiermee enorm groot. Alleen al op Lage Weide en De Wetering – Haarrijn zijn in totaal zo’n 1000 
bedrijven gevestigd. Juist in kleine organisaties, zoals ECUB waar minder tijd en mankracht is voor 
communicatie is het noodzakelijk om op het gebied van communicatie zeer gericht te werk te gaan. 
ECUB maakt daarom gebruik van het platform en de communicatie-instrumenten van 
bedrijvenverenigingen. Ook probeert ECUB in te haken op communicatie van 
organisaties/initiatieven die al bezig zijn met verduurzaming op de beoogde bedrijventerreinen. 
 
Onze communicatie dient verschillende doelen: 
 

1. Het inspireren, motiveren, informeren en/of overtuigen van stakeholders 
2. Het stimuleren/faciliteren van een actieve dialoog binnen het collectief 
3. Werving van nieuwe bedrijventerreinen en leden 
4. Ambassadeurs organiseren 

 
Iedere doelgroep van ECUB vergt (deels) een andere aanpak en ook de kanalen waarlangs ECUB de 
verschillende partijen benadert en bereikt kunnen per doelgroep verschillen. ECUB onderscheidt zes 
doelgroepen: 

 Leden  
 Potentiele leden  
 Ondernemersorganisaties op bedrijventerreinen waar ECUB actief is 
 Ondernemersorganisaties op bedrijventerreinen waar ECUB niet actief is 
 Organisaties waarmee ECUB een actieve verbinding heeft: OFU, gemeenten, 

bedrijvenverenigingen op aangesloten bedrijventerreinen,  
 Opdrachtnemers  

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Inspiratiesessie Samen naar een duurzame toekomst met André Kuipers op 17 mei 2017 
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6. 1. Leden 
ECUB begeleidt leden bij het zetten van stappen naar duurzaamheid. Wanneer de leden tevreden zijn 
over onze dienstverlening dan zullen ze dit ook aan anderen vertellen. ECUB zet in op onderlinge 
verbondenheid. Daarmee wordt een ‘wij-gevoel’ gestimuleerd. Juist het ‘wij-gevoel’ werkt 
stimulerend. Partijen stimuleren daarmee elkaar en daarmee maakt het collectief als totaal een 
steeds groter verschil op het gebied van duurzaamheid.  

 
In een coöperatie is het belangrijk dat de leden begrijpen dat ze invloed kunnen uitoefenen. Daarom 
is het van belang dat men tijdig op de hoogte gebracht wordt van ontwikkelingen binnen de 
coöperatie. Belangrijke beslissingen worden voorgelegd aan de leden.  
 
Om de leden actief te houden worden zij geïnformeerd over technologische en/of wetmatige 
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op of kansen kunnen bieden voor 
verduurzamingsmaatregelen. 
 
Naast persoonlijke 1 op 1 communicatie zet ECUB om (potentiele) leden te bereiken verschillende 
kanalen in: 

 Website ECUB 
 Websites en nieuwsbrieven van andere organisaties zoals de gemeente Utrecht, het 

Ondernemersfonds en het Energiefonds 
 Social media zoals Twitter en LinkedIn  
 Gerichte mailing 
 Actieve promotie van evenementen zoals ALV, Dag van de Duurzaamheid, Zon 10-

daagse, etc. 
 

6.2. Potentiele leden 
ECUB probeert een zo groot mogelijk bereik te realiseren. Ieder bedrijf in Utrecht verdient een kans 
om een effectieve verduurzamingsslag te maken. ECUB maakt onderscheid in: 
 

1. Potentiele leden die lid zijn bij een ondernemersorganisatie op een bedrijventerrein dat al is 
aangesloten bij ECUB, en  

2. Potentiele leden op bedrijventerreinen die nog niet zijn aangesloten bij ECUB. 
 
De eerste groep bereikt ECUB via mailing, nieuwsbrieven en websites 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. Voor deze groep 
zet ECUB in op communicatie via communicatiekanalen die een gemeentebreed bereik hebben zoals 
bijvoorbeeld nieuwsbrieven van het Ondernemersfonds Utrecht en de gemeente.  
 
Waar mogelijk maakt ECUB gebruik van de media in Utrecht. Met enige regelmaat stuurt ECUB 
persberichten uit. Deze beschrijven doorgaans de resultaten van ECUB of gaan in het bijzonder in op 
ECUB-leden die succesvol bezig zijn met het nemen van duurzame maatregelen. Dit type 
communicatie heeft een relatief goede spinoff. Het actief uitdragen van succesverhalen geeft 
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betekenis aan de soms vrij onzichtbare dienstverlening van ECUB. Het inspireert en stimuleert 
andere bedrijven en levert daardoor nieuwe leden op.  
 
Als laatste worden ten behoeve van de werving van nieuwe bedrijventerreinen/leden, vaak op 
verzoek, presentaties gegeven tijdens lokale bijeenkomsten voor ondernemers. 

 
6.3. Ondernemersorganisaties op bedrijventerreinen waar ECUB niet actief is 
De ervaring leert dat commitment van ondernemersverenigingen essentieel is voor het succes van 
collectieve verduurzaming. Ondernemersverenigingen bieden een platform om individuele bedrijven 
op een bedrijventerrein te bereiken. Ondernemers hebben vaak vertrouwen in zaken die door de 
ondernemersvereniging worden gepromoot. Het is van groot belang juist de besturen van deze 
verenigingen te enthousiasmeren en deze de meerwaarde van ECUB te laten zien.  
 
ECUB heeft haar netwerk opgebouwd door regelmatig ondernemersbijeenkomsten te bezoeken, en 
haar verhaal tijdens deze bijeenkomsten te vertellen. Het netwerken, een van de kernkwaliteiten van 
ECUB, gebeurt voornamelijk door de manager van ECUB, maar óók door het bestuur van de 
coöperatie. Wanneer interesse wordt getoond is de tweede stap dat de manager en/of enkele 
bestuursleden van ECUB de werkwijze van de coöperatie aan het bestuur komen presenteren. Bij een 
positieve reactie van de ondernemersvereniging kan vervolgens in overleg een bijeenkomst gepland 
worden waar ECUB haar werkwijze en de voordelen van aansluiting bij de coöperatie kan toelichten 
aan de leden van de desbetreffende organisatie. 
 
6.4. Ondernemersorganisaties op bedrijventerreinen waar ECUB actief is 
Besturen van ondernemersverenigingen die zijn aangesloten bij ECUB zijn belangrijk. Zij weten wat er 
speelt op een bedrijventerrein en weten welke ondernemers open staan voor verduurzaming. Dit is 
waardevolle informatie. Daarom is regelmatig contact waarbij dergelijke informatie uitgewisseld kan 
worden noodzakelijk. ECUB zet er op in dat deze organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium 
worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen. Daarmee komt de organisatie goed in positie, 
wordt wederzijds vertrouwen gewekt, en een goede relatie opgebouwd. Communicatie-
instrumenten die ECUB hiervoor inzet zijn allereerst persoonlijk contact maar ook gerichte mailings, 
nieuwsbrieven, persberichten en dergelijke. 
 
6.5. Organisaties waarmee ECUB een actieve verbinding heeft 
Hieronder vallen organisaties die financieel (hebben) bij(ge)dragen aan ECUB zoals de gemeenten, 
het Ondernemersfonds Utrecht en Economic Board Utrecht, en organisaties die niet financieel 
bijdragen aan het bestaan van ECUB, maar die zich (deels) in hetzelfde speelveld van ECUB bewegen. 
Denk hierbij aan organisaties die bezig zijn met duurzame mobiliteit of die zich op verduurzaming bij 
particulieren richten. Door samen op te trekken in communicatie kun je elkaar versterken zolang je 
niet in elkaars vaarwater zit. Voor beide categorieën geldt dat zij worden meegenomen in de 
standaard communicatie-uitingen, maar dat er ook regelmatig persoonlijk contact plaats vindt om te 
zien waar elke partij mee bezig is en of er verbindingen gelegd kunnen worden. 
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6.6. Opdrachtnemers   
ECUB heeft verschillende partners die namens ECUB producten en/of diensten aanbieden. Periodiek 
besteden we onze diensten opnieuw aan. Hiervoor ontwikkelde ECUB een inkoopbeleid. Hierin staat 
precies omschreven op welke criteria bedrijven beoordeeld worden en hoe bekend gemaakt wordt 
dat er een aanbesteding plaatsvindt.  
Verder vindt er regelmatig overleg plaats met onze samenwerkingspartners om te bespreken hoe het 
contact met de leden van ECUB verloopt, welke warm leads er zijn 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. 
 
6.7. Communicatiematerialen 
Communicatiemiddelen zijn van belang om de juiste boodschap over te brengen bij de gewenste 
doelgroep. De vorm en inhoud van de communicatie-uitingen dienen helder te zijn en aan te sluiten 
bij de huisstijl. ECUB maakt gebruik van de volgende communicatiemiddelen: 

1. Informatiepakket met: 
a. Beschrijving diensten ECUB 
b. Een aantal flyers met het aanbod op stroom/zon/led/digitaal energieloket etc. 

2. Twee banners voor bijeenkomsten van ECUB  
3. Een sjabloon voor een nieuwsbrief 
4. Een goede website 

Structuur in de communicatieplanning zorgt ervoor dat er vastgehouden wordt aan een strategie. 
Ten behoeve van het aanbrengen van structuur maakt ECUB gebruik van een: 

5. Communicatiekalender; 
6. Eventkalender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto: uitreiking bloemen aan wethouder Lot van Hooijdonk door Bert Strijker tijdens lancering 
Digitaal Energieloket met op de achtergrond banner van ECUB 
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7. Businessmodel 
Besparen en hernieuwbare energie opwekken loont! ECUB helpt bedrijven bij de realisatie van 
maatregelen. Voor sommigen is het daarom lastig te begrijpen dat ECUB het collectief wel geld kost. 
De belangrijkste reden daarvoor is dat het 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 niet terugvloeien naar ECUB. Om als ECUB 
een aantrekkelijke en laagdrempelige partner te blijven wijst de praktijk uit dat het voordeel voor de 
klant voorop moet blijven staan. 

In de pioniersfase is geëxperimenteerd met een procentuele fee. Dat hield in dat een percentage van 
de financiële besparing die bij bedrijven werd gerealiseerd als dekking voor de gemaakte kosten door 
ECUB werd gefactureerd. 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 corebusiness. Ook overheden en collectieven 
zoals brancheverenigingen, 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 opgave 
en uitdaging van iedereen te zijn, maar van niemand in het bijzonder. 

ECUB vervult hier een katalysatorrol. ECUB is van en voor ondernemers. ECUB staat midden tussen 
alle partijen, levert specifieke kennis waar dat nodig is en begeleidt de verschillende organisaties 
belangeloos tot realisatie. ECUB vergelijkt haar dienstverlening daarom 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 
Utrecht opgericht. De coöperatie heeft leden en deze betalen een lidmaatschap van €250,- per jaar. 
Daarmee is ECUB niet kostendekkend. Het andere deel van de kosten van ECUB wordt gedekt uit een 
andere collectieve voorziening, het Ondernemersfonds Utrecht.  

Het Ondernemersfonds Utrecht beheert geld dat door ondernemers zelf wordt opgebracht via een 
opslag op de ozb niet-woningen. Om te zorgen dat de ondernemers die het geld opbrengen er 
daadwerkelijk zelf mee aan de slag kunnen, hebben de initiatiefnemers de stad verdeeld in ruim 
zeventig 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 en 
mag zelf bepalen wat het daarmee doet.  

Alle bedrijventerreinen in Utrecht zijn aangesloten bij het Ondernemersfonds. Dat is een prachtige 
basis. Bedrijventerreinen die zich bij ECUB willen aansluiten kiezen er in dat geval voor hiervoor een 
bijdrage uit hun eigen trekkingsrecht in het Ondernemersfonds in te zetten. In de huidige situatie zijn 
de jaarlijkse kosten van ECUB begroot op circa € 215.000,-. De afgelopen jaren heeft ECUB gemiddeld 
ongeveer € 40.000,- aan inverdieneffect (zie hoofdstuk 8.10.) opgeleverd. De resterende € 175.000,- 
wordt dus via de desbetreffende trekkingsgebieden gefinancierd door het Ondernemersfonds 
Utrecht. ECUB breidt zich uit. In eerste instantie binnen de gemeente Utrecht. Gelet op het 
businessmodel van ECUB zal er ook in die gevallen een bijdrage uit een ondernemersfonds 
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noodzakelijk zijn. Naarmate er meer bedrijventerreinen aansluiten kan ECUB zich steeds efficiënter 
organiseren. Dat heeft tot gevolg dat de relatieve bijdrage per trekkingsgebied lager wordt. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: manager ECUB spreekt ondernemers van Ondernemersvereniging Leidsche Rijn (OVLR) toe  

Illustratief 
Veel gemeenten hebben geen ondernemersfonds, een praktijkvoorbeeld:  

De gemeente Stichtse Vecht heeft bedrijventerreinen die grenzen aan Utrechtse 
bedrijventerreinen. De gemeente volgt ECUB al geruime tijd en zou de aansluiting van de 
bedrijventerreinen van Stichtse Vecht van harte toejuichen. De ondernemersvereniging Stichtse 
Vecht (OVSV) heeft haar commitment ook uitgesproken en de gezamenlijke intentie werd 
opgenomen in de Routekaart Klimaatneutraal 2030 van Stichtse Vecht. 

In de gemeente Stichtse Vecht is er nog geen ondernemersfonds waaruit financiering kan 
plaatsvinden. Ondanks het enthousiastme van alle partijen ligt er financieel dus een serieuze 
uitdaging. Vanuit de wens toch meteen meters te kunnen maken wordt in Stichtse Vecht daarom 
gestart met een ‘light-versie’ van ECUB. Hierbij verzorgt de gemeente in de aanvangsfase de 
ontwikkeling en de promotie van het samenwerkingscollectief in de gemeente. ECUB richt zich 
dan vooral op de directe begeleiding van individuele bedrijven.  
 
Momenteel wordt uitgezocht of de uitvoeringskosten die de ‘light’-dienstverlening van ECUB met 
zich meebrengt in deze beginfase gedragen kan worden door de gemeente c.q. andere 
overheden. Parallel hieraan worden de mogelijkheden voor het inrichten van een 
ondernemersfonds onderzocht waarmee deze en andere collectieve activiteiten van financiering 
kunnen worden voorzien. Dan kan deze light-versie overgaan in een ‘full-service’. 
 
Het oprichten van een ondernemersfonds duurt ongeveer 1 tot anderhalf jaar. Zodra het 
ondernemersfonds operationeel is kan het initiatief door de ondernemers zelf worden gedragen 
en zal de onverheidsbijdrage worden afgebouwd.  
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7.1. Management fees en overige inkomsten EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven 
ECUB  
Zonnepanelenleveranciers/uitvoerders zonnepanelenprojecten  
Uitvoerders van zonnepanelenprojecten die via ECUB lopen betalen aan ECUB een managementfee 
per opdracht volgens de onderstaande staffel.  
€ 0,- tot € 100.000,- = 3%  
€ 100.001,- tot € 250.000,- = 1,5%  
boven € 250.000,- = 1%  
 
Rekenvoorbeeld 1:  
Stel, een project kost 1 miljoen euro. ECUB ontvangt dan over de eerste € 100.000,- € 3000,- (3%). 
Over het bedrag tussen € 100.001,- en € 250.000,- ontvangt ECUB 1,5% zijnde € 2.250,-.  
Over het bedrag vanaf € 250.000,- tot en met 1 miljoen euro ontvangt ECUB 1% zijnde € 7.500,-.  
In totaal ontvangt ECUB € 3000,- + € 2.250,- + € 7.500,-= € 12.750,- = 1,28%  
  
Rekenvoorbeeld 2:  
Wanneer de investering € 500.000,- kost dan krijgt ECUB over de eerste € 100.000,- € 3000,- (3%) 
Over het bedrag tussen € 100.001,- en € 250.000,- ontvangt ECUB 1,5% zijnde € 2.250,-.  
Over het bedrag vanaf € 250.000,- tot en met € 500.000,- ontvangt ECUB 1% zijnde € 2500,-.  
In totaal ontvangt ECUB € 3000,- + € 2.250,- + € 2500,- = € 7750,-= 1,55%  
  
Leveranciers van LED/uitvoerders plaatsing LED:  
Leveranciers /uitvoerders van plaatsing van LED betalen 2% provisie aan ECUB over de totale 
investering.  
  
Energieleveringscontracten:  
Via ECUB kunnen leden gebruik maken van collectieve voordelen bij de inkoop van groene stroom. 
Met de leverancier heeft ECUB de volgende afspraak: 
Per gasaansluiting ontvangt ECUB € 2,- per maand.  
Per elektriciteitsaansluiting ontvangt ECUB € 2,- per maand.  
  
Noot: Alle management fees worden rechtstreeks uitbetaald aan ECUB, maar worden niet vermeld 
op de facturen van deelnemers van ECUB gemaakt door partners van ECUB. De deelnemers zijn via 
de Algemene Ledenvergadering wel op de hoogte gesteld van het feit dat ECUB een management fee 
ontvangt van haar partners. De bedragen die genoemd worden bij de managementfees zijn exclusief 
BTW.  
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7.2. Inkomsten uit collectieve contracten ECUB  
ECUB vraagt leden die gebruik maken van de collectieve energiecontracten eenmalig een bijdrage. 
Hieronder staat een overzicht voor het bepalen van de hoogte van de vergoedingsbijdrage. Het 
stroomverbruik staat centraal in de bepaling van de bijdrage. Wanneer een ondernemer meerdere 
locaties heeft wordt de hoogte van de vergoeding bepaald door het adres met het hoogste verbruik. 
Voor elke andere locatie onder hetzelfde bedrijf wordt een bijkomende bijdrage van €75,- gevraagd. 
Voor over de overstap naar gas via ECUB vragen wij geen vergoeding, dit is meegerekend in de 
vergoeding voor elektriciteit. De factuur van de vergoeding voor ECUB ontvangt men nadat men is 
overgestapt aan het einde van het eerste besparingsjaar.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 6500 zonnepanelen worden geplaatst bij Oskam Groep via ECUB  
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8. Lessons Learned 
 
8.1. Organisatie van onderaf én door ondernemers zelf 
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. 

8.2. Financiering: theorie en praktijk 
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 zouden worden betaald 
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 echter zien dat dit model voor ECUB niet werkte. Het model wierp een tot op heden 
onverklaarde 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. De praktijk wijst dus uit dat het begeleidingstraject zo laagdrempelig 
mogelijk moet worden aangeboden om bedrijven te verleiden er gebruik van te maken. 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. 
  
8.3. Ondernemersfonds 
Om het collectief draaiende te houden zijn mensen nodig en dat kost geld. 
 
Het EnergieCollectief Utrechtse bedrijven wordt tegenwoordig 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 wordt vervolgens als een subsidie uitgekeerd aan het ondernemersfonds. Het 
Ondernemersfonds Utrecht ziet erop toe dat elk gebied dit geld investeert in een collectief doel. 
 
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 (een nutsvoorziening is een goed dat in dienst staat van het 
algemeen belang). 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. 
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De aanwezigheid van een ondernemersfonds is een belangrijke succesfactor voor de oprichting van 
een energiecollectief voor bedrijven. Het vergemakkelijkt de financiering van het collectief 
aanzienlijk. Tegelijk voelt het collectief daarmee als een ‘eigen voorziening’. Bedrijven hebben er 
immers zelf ook voor betaald via de opslag OZB. De praktijk wijst uit dat bedrijven juist hierdoor ook 
meer openstaan voor de collectieve verduurzamingsboodschap.  

Veel trekkingsgebieden vormen een uitdaging: 
Het Ondernemersfonds Utrecht kent 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 industrieterrein worden 
geïnformeerd over de beoogde besteding van financiële middelen. Indien 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. 
 
Geen ondernemersfonds? 
Het oprichten van een ondernemersfonds voor deze en andere activiteiten op bedrijventerreinen is 
een wens van vele gemeenten en ondernemersverenigingen. Hiermee worden niet alleen zaken op 
het gebied van duurzaamheid georganiseerd, maar ook andere zaken zoals veiligheid, bereikbaar en 
zichtbaarheid van de bedrijventerreinen. 
 
De praktijk wijst uit dat het opzetten van een dergelijk fonds een proces van jaren is. 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. 
Indien er in een gemeente geen ondernemersvereniging aanwezig is adviseert ECUB daarom dat de 
lokale en regionale overheid (al dan niet tijdelijk) de financiering voor haar rekening te nemen. De 
energietransitie blijft ook dan een shared-effort aangezien bedrijven een veelvoud van de relatief 
bescheiden (kostendekkende) overheidsbijdrage zullen investeren in maatregelen. 
 

8.4. Overheid en collectief; Yin Yang 
Ondanks dat de wettelijke kaders rond energiebesparing al decennia bestaan en er steeds media-
aandacht voor is, 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.  

Een goede samenwerking met toezichthoudende/handhavende overheden blijkt daarom 
randvoorwaardelijk om de energietransitie bij bedrijven in de gewenste samenwerking te brengen. 
Bij afwezigheid van handhaving wijst de praktijk uit dat ondernemers uit zichzelf onvoldoende 
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maatregelen treffen om energie te besparen. De aandacht gaat immers bij voorkeur uit naar de 
corebusiness van het bedrijf.  

Te strenge handhaving werkt echter averechts. Het wettelijk kader is vooral bedoeld om de CO2-
footprint bij bedrijven telkens te verkleinen. Handhaving gericht op het doel werkt daarbij beter dan 
handhaven op de letter van de wet. Handhaving gericht op het ‘opvoeden van bedrijven’ waarbij de 
overheid juist een stimulerende, adviserende en overtuigende rol neemt werkt beter. De ervaring 
leert dat deze methodiek er uiteindelijk toe leidt dat de 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. Inspecties worden vaak gezien als tijdrovend en 
afleidend van de corebusiness. Maar wanneer een handhaver juist kennis komt brengen over de 
voordelen van verduurzaming en op het bestaan van het collectief wijst kunnen inspecties ook als 
een meerwaarde worden ervaren. 

Een aantal argumenten om te verduurzamen zijn: 
• Verduurzaming levert goed rendement op 
• Door te verduurzamen verlaagt een bedrijf de CO2-footprint, dat heeft een  
 Verduurzaming draagt bij aan een positieve uitstraling van bedrijf ten opzichte van   

(toekomstig) personeel en opdrachtgevers: Survival of the fittest! 
• Verduurzaming kan leiden tot een waardeverhoging van het bedrijfspand 
• Door te verduurzamen loopt een bedrijf voorop op handhaving  
 

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 wordt aangegeven welke maatregelen worden opgepakt 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 waarin maatregelen worden opgepakt ontstaat 
ook door relatief snelle opbrengsten óók financiële bron binnen de onderneming zelf waarmee 
vervolgmatregelen kunnen worden gefinancierd. Voorbeeld: eerste stap is het terugdringen van de 
footprint met de realisatie van (bovenwettelijke maatregel) zonnepanelen. Deze leveren na realisatie 
vrijwel meteen een financiële stroom/besparing waarmee ook andere maatregelen kunnen worden 
opgepakt. 

Op het moment dat wordt geconstateerd 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. 

 
8.5. 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. Als je met elkaar in een goede dialoog weet uit te zoeken 
wat de collectieve “bedoeling” is, 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 op Lage Weide met ondersteuning 
van het EnergieCollectief de Dakconferentie 2017 waarbij het manifest ‘Het dak van Utrecht geeft 
energie’ werd 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 en 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 met handtekeningen van bedrijven die de intentie hebben zonnepanelen te plaatsen 
 

8.6. ‘Concurrentie’: als je niet kunt delen kun je ook niet vermenigvuldigen 
Kijkend naar het doel dan mag men in het kader van de energietransitie niet spreken van 
concurrentie tussen initiatieven die werken aan hetzelfde doel; het versnellen van de 
energietransitie.  
  
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. 
 
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 nieuwe 
initiatieven juist samenwerking en complementariteit na te streven. Vooral in het zoeken naar 
complementariteit zit een kans. Mocht complementariteit niet aan de orde zijn dan is het verstandig 
dat de betrokken organisaties (al dan niet in samenspraak met de betrokken overheid) duidelijke 
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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. 
 
8.7. Koplopers nodig en successen vieren 
Een ondernemer luistert het beste naar een andere ondernemer. Ieder industrieterrein 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 
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 filmpje. Door deze 
ondernemers als ambassadeur in te zetten gaan er weer deuren open van andere bedrijven. Zo krijg 
je een sneeuwbaleffect. Ga je er hieraan voorbij dan laat je kansen liggen. 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. 

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 en motiveert en 
draagt bij het wij-gevoel. 

 

Foto: Beeld uit promotiefilmpje over ECUB gemaakt door de rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) 

8.8. 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.  

8.9. Digitaal Energieloket 
Alle Utrechtse bedrijven (zowel leden als niet-leden van ECUB) kunnen via de website van ECUB een 
bijdrage krijgen voor begeleidingskosten bij het nemen van bovenwettelijke 
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duurzaamheidsmaatregelen. De bijdrage betreft maximaal de helft van de kosten, met een maximum 
van 1500 euro. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek, businesscase 
berekeningen of het aanvragen van subsidies of offertes.  

De regeling wordt financieel vergoed door de gemeente Utrecht, waarbij ECUB het uitvoeringsloket 
is. Deze toekomstgerichte publiek-private samenwerking tussen de gemeente Utrecht en het 
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven is uniek te noemen. Nergens anders in Nederland werken 
ondernemers en de gemeente op deze manier samen aan de duurzaamheidsopgave. Door optimaal 
gebruik te maken van elkaars kennis, kwaliteiten en netwerk worden de kansen voor energietransitie 
in het bedrijfsleven van Utrecht verder geoptimaliseerd. 

8.10. Voor niks gaat de zon op en commitment is een noodzaak voor beweging 
ECUB biedt haar leden een kosteloze energiesquickscan 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 energiequickscan 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.  

ECUB vraagt wel om commitment. De scan komt dan ook alleen beschikbaar als een onderneming 
voor het overzichtelijke bedrag van € 250,- per jaar lid wordt van ECUB (jaarlijkse contributie). Het 
commitment blijkt in de praktijk te zorgen voor een natuurlijke prikkel om daadwerkelijk te handen 
uit de mouwen te steken. De jaarlijkse contributie wordt snel terugverdiend door de voordelen van 
de collectieve inkoopcontracten en de energiebesparingen die de ondernemers realiseren. 

Er is gekozen voor deze constructie (i.p.v. bijvoorbeeld een deel van de gerealiseerde besparing) 
waarbij de besparingsvoordelen bij de ondernemer blijven, omdat de ondernemer de gerealiseerde 
besparing dan kan gebruiken voor verdere investeringen in duurzaamheid. Zo blijft het vliegwiel 
draaien. 

Ook partners van ECUB op het gebied van ledverlichting, energie en pv-installaties worden gevraagd 
om een commitment 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 behartigd. Door het betalen van een commitment fee laat de partner van ECUB zien dat het 
bedrijf betrokken is bij ECUB en waardeert wat ECUB doet.  

8.11. 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. Een lokale aanbieder kent men 
vaak al en wekt meer vertrouwen dan een partij die geen enkele betrokkenheid heeft met het 
bedrijventerrein waarop het bedrijf dat wil verduurzamen gevestigd is. 
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8.12. Persoonlijk contact met ondernemers is essentieel in verduurzaming 
In deze wereld van digitalisering gaat veel contact via het internet. Toch blijkt persoonlijk contact in 
verduurzaming van het bedrijfsleven uitermate belangrijk. Persoonlijk contact helpt om de motivatie 
en eventuele belemmeringen van ondernemers te achterhalen zodat hier actief op ingespeeld kan 
worden. 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.  
 
8.13. Belang van monitoring 
Zonder 0-meting en goede monitoring kun je niet laten zien wat het effect is van je dienstverlening. 
Opdrachtgevers zoals de gemeente vragen dat duidelijk in beeld wordt gebracht 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. 

8.14. Neem mobiliteit ook mee 
Grote bedrijven zijn verplicht elke 4 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. Het netwerk wat een energiecollectief 
vertegenwoordigt blijkt voor aanbieders van producten en diensten buitengewoon aantrekkelijk te 
zijn. Het collectief heeft directe lijnen met de ondernemers en ook de organisatiegraad van het 
collectief biedt daarbij kansen. ECUB heeft op dit gebied verschillende kansen tot realisatie gebracht. 
Te denken valt aan de collectieve inkoop van duurzame voertuigen, het stimuleren van deelauto’s en 
carpoolen. Een van de meer recente ontwikkelingen betreft de beoogde realisatie van een 
waterstoftankstation en een waterstofeconomie op de betrokken bedrijventerreinen. ECUB biedt de 
betrokken partijen een platform waarop kan worden samengewerkt en is faciliterend in het 
doorbreken van het kip/ei verhaal wat bij de realisatie van dit soort tankstations aan de orde is. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Voorzitter van ECUB, Henk Stamhuis met een waterstofauto  
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Slotwoord 
 
De kernboodschap die wij u als lezer willen meegeven is dat wij aan den lijve hebben ondervonden 
dat een collectieve aanpak effectief is om een energietransitie op gang te brengen. Een goede 
samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij randvoorwaardelijk. Handhaven blijft een 
belangrijke stimulans om aan de slag te gaan maar is niet voldoende. Een goede samenwerking met 
handhaving waarbij ondernemers óók positief worden gestimuleerd brengt ondernemers juist in een 
actieve stand.  

Ondernemers zijn aan het ondernemen. Verduurzaming behoort (nog) niet tot de corebusiness. Onze 
aanpak ontzorgt en biedt duidelijke perspectieven waardoor bedrijven makkelijker meer prioriteit 
kunnen geven aan verduurzaming. Ons motto is dan ook: luisteren, verbinden en realiseren. 
Luisteren naar de wensen die ondernemers hebben, ondernemers aan de juiste partijen koppelen en 
toezien op daadwerkelijke realisatie van duurzaamheidsprojecten. 

Hierbij blijkt juist het gevoel van gezamenlijkheid een enorme stimulans te geven. Organisatie van 
onderaf, vóór en dóór ondernemers, creëert eigenaarschap en zicht op realisatie. 

Mocht u na het lezen van dit handboek vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. 

 

Foto: 

Inspiratiesessie: Bezoek André Kuipers aan ECUB tijdens Zon-10-Daagse Utrecht  
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Dankwoord 
 
In dit handboek hebben wij met veel plezier al onze ervaringen en bevindingen van de afgelopen 
jaren verwerkt. ECUB wordt actief binnen een steeds groter verzorgingsgebied. Daar wilden wij ons 
goed op voorbereiden. Voor ons was de periode van het schrijven van dit handboek daarom vooral 
ook een periode van zelfreflectie. Wij hebben onszelf tegen het licht gehouden en ons verder 
geprofessionaliseerd. Daar hebben we veel van geleerd. Een wijs gezegde luidt; ‘als je niet kunt delen 
kun je ook niet vermenigvuldigen’. Samenwerken is ook delen. Onze ervaringen en bevindingen 
delen wij daarom met iedereen die interesse heeft. Wij hopen dat dit handboek gemeenten en 
ondernemers(verenigingen) inspiratie biedt om nog meer richting en vaart aan te brengen in de 
verduurzamingsopgave. 

Het succes van ECUB zit in de kracht van samenwerking én in mensen en organisaties die 
betrokkenheid weten te vertalen in collectief eigenaarschap. Graag bedanken dan ook wij de mensen 
die aan de wieg stonden van ECUB en alle mensen die zich in latere stadia hebben aangesloten; het 
bestuur van ILW, EBU, de gemeente Utrecht en het Ondernemersfonds Utrecht. De besturen, de 
ambtenaren en de medewerkers. Ook bedanken wij onze partners op het gebied van energiescans, 
begeleiding, PV-installaties, energie-inkoop en led, de provincie Utrecht, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) en de diverse ministeries die ons steunden. En last but not least, 
bedanken wij onze leden die ons het vertrouwen schonken om hen te begeleiden in hun 
verduurzamingstrajecten. 
 
Namens het bestuur van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven 
 
Henk Stamhuis 
Patrick van Echteld 
Peter Cullens 
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Bijlagen: 
1. Statuten 
2. Huishoudelijk reglement 
1. Managersreglement 
2. Inkoopbeleid 
3. Keurmerk 
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Bijlage 1: Statuten 
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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"); 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 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 
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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 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 
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. 



  
 

43 
 

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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Bijlage 2: Huishoudelijk Reglement 
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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 XXXX. 
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. 
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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. 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 Contributiebetaling 
De contributieregeling bedraagt Euro 250,-- 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 7 Restitutie 
Indien het lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd, vindt er geen restitutie van 
de contributie plaats. 
 
Artikel 8 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. 
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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 9 Bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Het 
dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken 
beslissingen.  

 
Artikel 10 Vergaderingen bestuur  
Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de 
voorzitter dit nodig achten.  

 
Artikel 11 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. 
 
Artikel 12 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 13 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 14 Bijeenkomsten 
Bijeenkomsten worden steeds gehouden op uitnodiging.  
 
Artikel 15 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 16 Deelname 
Leden dienen steeds deel te nemen aan de bijeenkomsten. 
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Artikel 17 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 18 Gebruik adressenbestand 
Het is leden NIET toegestaan het adressenbestand te gebruiken voor reclamedoeleinden of 
andere promotionele acties.. 
 
Artikel 19 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. 

 
 
   Aldus voor het eerst vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2018. 
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Bijlage 3: Managersreglement 
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Managersreglement EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven 
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. 
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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.  

 
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; 
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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; 
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 (zie aangehechte Bijlage I). 
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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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Bijlage 4: Inkoopbeleid 
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Zaken met ECUB doen 
 
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 
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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; 

- 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. 
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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). 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 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   2 punten 
arbeidsmarkt actief bij de levering van de dienst aan ECUB 

o Aanbieder betrekt mensen met een afstand tot de   0 punten 
arbeidsmarkt niet bij de levering van de dienst aan ECUB 
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Bijlage 5: Keurmerk 
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Ga voor goud! 
Het energiekeurmerk van ECUB 

 

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 twee jaar na de inwerkingtreding van het lidmaatschap aan te gaan 
voldoen.  

Het werken aan het verbeteren 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 er op 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 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 de 
gemeentelijke ladder van energieprestatie brengt dit keurmerk in beeld hoe een bedrijf presteert op 
energiegebied. We gaan er van uit dat er zich onder de leden géén leden bevinden die nog nooit 
energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. Het keurmerk kent vier prestatieniveau’s en 
wordt op basis van de inzichten uit de energiescan, het begeleidingstraject of voortschrijdende 
inzichten uit onze monitoring aan bedrijven uitgereikt volgens de volgende methodiek: 
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Lid ECUB: 

Stap 1 van de prestatieladder: het bedrijf heeft al een aantal energiebesparende maatregelen 
getroffen en is samen met ECUB op weg om minimaal aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Brons: 

Stap 2 en 3 van de prestatieladder: Het bedrijf heeft alle wettelijk verplichte energiemaatregelen 
getroffen, mogelijk al een aantal bovenwettelijke maatregelen en heeft een vorm van eigen 
duurzame opwekking. 

Zilver: 

Stap 4 en 5 van de prestatieladder: het bedrijf wekt minimaal 50% tot maximaal 100% van de eigen 
energiebehoefte op met behulp van duurzame bronnen 

Goud: 

Stap 6 van de energieprestatieladder: 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. 

  

 

 

 

 

 




