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Inleiding
Het jaar 2018 is voor ons gevoel voorbijgevlogen. Het werkgebied van het EnergieCollectief Utrechtse
Bedrijven (ECUB) breidde opnieuw uit. De gemeente Stichtse Vecht en de Ondernemersvereniging
Stichtse Vecht sloten zich in september bij ons aan. Dit betekent dat nog meer ondernemers kunnen
profiteren van de collectieve voordelen van ECUB en ontzorgd kunnen worden in hun
verduurzamingstraject. Naast de aansluiting van Stichtse Vecht werden ook voorbereidingen
getroffen voor de aansluiting van Nieuwegein per januari 2019. Gelukkig groeide ons eigen ECUBteam ook mee. Ruben Schutte die zijn afstudeeropdracht bij ECUB aan het afronden is, kwam ons in
2018 al voor 1 dag per week versterken en zal ons in 2019 nog meer gaan ondersteunen. We zijn
ontzettend blij deze enthousiaste, slimme en creatieve jongeman aan boord te hebben.
We zijn ook dankbaar voor het vertrouwen dat wij ontvingen, van onze leden en de aangesloten
ondernemersverenigingen maar ook van de gemeente Utrecht, de gemeente Stichtse Vecht, de
gemeente Nieuwegein, de provincie, het RVO, het Ministerie van IenW, onze partners en van alle
anderen die in 2018 betrokken waren bij het EnergieCollectief Utrechtse bedrijven. Zonder al deze
ambassadeurs was ECUB veel minder succesvol geweest in haar missie, het reduceren van de CO2uitstoot in de aangesloten werkgebieden. Graag blikken we met u terug op de belangrijkste
hoogtepunten van ECUB in 2018.

Foto: Henk Stamhuis,
voorzitter ECUB
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22 januari: Vlog RVO
Op maandagmiddag 22 januari kwam Margreet van Gastel, de Ambassadeur Energie-uitdagingen
2020 van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) naar Lage Weide en De Wetering –
Haarrijn om een vlog opnemen over ECUB. Zij bezocht 5 bedrijven die in deze vlog lieten zien wat zij
gedaan hebben op het gebied van duurzaamheid en hoe ECUB hen daarbij ondersteunde. De vlog
werd landelijk verspreid door het RVO en bood de deelnemende bedrijven een mooie kans om hun
bedrijf in het zonnetje te zetten. De vlog is te vinden: Via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=hCm_je2gkQQ.

Foto: Bij IJsselfoort

Foto: Bij de Fabrique

Foto:
Bij Warmtebouw Utrecht BV

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

3

1 februari: algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering van 1 februari 2018 vond plaats bij het bedrijf Telindus op het
bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn. Tijdens de ALV werd aan de aanwezige leden vertelt welke
professionaliseringsstappen werden gezet en welke stappen er nog genomen zullen worden. Zo werd
de oprichtingsakte aangepast en werd er een huishoudelijk reglement en een
managementreglement opgesteld. Ook werd een inkoopbeleid vastgelegd. De leden keurden alle
voorgelegde stukken goed. Verder werd het ontwikkelde ECUB energiekeurmerk toegelicht en werd
goedkeuring aan de leden gevraagd (en gekregen) voor uitbreiding van het werkgebied van het
collectief. Ten slotte werd toegelicht wat ECUB had gedaan en nog van plan is om de toepassingen
van waterstof te stimuleren en waarom zij deze rol op zich heeft genomen. Na afloop van de
vergadering gaf Jos Boere, van het kennisinstituut KWR een lezing over waterstof. Tijdens de
afsluitende netwerkborrel werden de aanwezigen door Telindus getrakteerd op een virtual reality
ervaring.

Foto: Sfeerimpressie ALV ECUB

Foto: VR-reality bij Telindus

20 februari: presentatie bij OVLR
Op 20 februari hield ECUB een presentatie bij de Ondernemersvereniging Leidsche Rijn (OVLR), over
het belang van samenwerking en het delen van kennis over duurzame energie. De bijeenkomst werd
gehouden bij het bedrijf Matex Deuren. De presentatie werd goed ontvangen. ECUB had OVLR van
tevoren in contact gebracht met Jos Boere, die na de presentatie van ECUB ook hier een presentatie
gaf over de mogelijkheden van waterstof.

Foto: Bert Strijker bij Matex Deuren tijdens
themabijeenkomst OVLR
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15 maart: Lancering Digitaal energieloket
Op 15 maart gaf wethouder Lot van Hooijdonk het startsein voor het online energieloket dat werd
ondergebracht bij het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven. Via de website van ECUB kunnen
ondernemers die qua energieverbruik in de categorie midden- en grootverbruik vallen een bijdrage
vragen voor actieve begeleiding bij het implementeren van duurzame maatregelen die verder gaan
dan wat wettelijk verplicht is. De maximale hoogte van de bijdrage bedraagt € 1500. Hiervan kan een
deel (€ 300) gebruikt worden voor de uitwerking van de resultaten van een energiescan in een plan
van aanpak. Inmiddels hebben 9 ondernemers hier gebruik van gemaakt. In 2019 wordt het digitaal
energieloket verder doorontwikkeld.

Foto: overhandiging bloemen aan wethouder Lot van
Hooijdonk van gemeente Utrecht bij lancering digitaal
energieloket

5 april: Bijdrage aan themabijeenkomst ILW over duurzaamheid
De Industrievereniging Lage Weide organiseerde op 5 april een
themabijeenkomst over duurzaamheid waarbij de van tv bekende
meteorologe Helga van Leur was uitgenodigd als gastspreker. Onze
manager, Bert Strijker vertelde tijdens de bijeenkomst welke stappen
het collectief de afgelopen jaren had genomen en welke resultaten dit
opleverde. Zo vertelde Bert dat dankzij de inzet van ECUB jaarlijks
ruim 8000 ton CO2 wordt bespaard. Inmiddels is dit uiteraard verder
opgelopen. De jaarlijkse besparing ligt nu zo rond de 12.000 ton CO2.

Foto: Helga van Leur en Bert Strijker
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17 april: Bijeenkomst OfU en ECUB, duurzaamheid en de kracht van het collectief
Het Ondernemersfonds en ECUB sloegen de handen ineen en organiseerden op 17 april een
bijeenkomst over de kracht van het collectief. De bijeenkomst werd dankzij ECUB bij ECUB-lid
ROSIERVANDENBOSCH gehouden. Tijdens de bijeenkomst overhandigde Henk stamhuis, de
voorzitter van ECUB, het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ dat ECUB
schreef in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan Margreet van Gastel,
de ambassadeur Energie-uitdagingen 2020 van het RVO.

Foto: Uitreiking handboek ‘Aanpak collectieve
verduurzaming bedrijventerreinen’ aan Margreet
van Gastel van RVO door Henk Stamhuis

3 mei: Bijeenkomst OVSV Duurzaamheid bij Warmtebouw Utrecht/Startmoment voor Stichtse
Vecht
Ruim 50 ondernemers van de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV) kregen op 3 mei een
presentatie over duurzame bedrijfsvoering bij Warmtebouw Utrecht BV. Allereerst liet Warmtebouw
zien met welke wetten ondernemers de komende jaren te maken krijgen. Zo komt er in 2023 een
verplichting voor kantoren om minimaal energielabel C te hebben. Vervolgens liet Warmtebouw
Utrecht B.V. zien welke technieken zij in huis hebben om een bedrijfspand naar verduurzaming te
helpen. Vervolgens mocht ECUB een bijdrage leveren aan het programma. Bert Strijker stelde ECUB
voor aan de aanwezigen en vertelde dat ook de gemeente Stichtse Vecht zich ging aansluiten. Bert
overhandigde een exemplaar van het handboek ‘aanpak collectieve verduurzaming
bedrijventerreinen’ aan OVSV-voorzitter Cees van den Oosten.

Foto: bezoekers bijenkomst Ondernemersvereniging
OVSV bij Warmtebouw Utrecht BV
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verduurzaming bedrijventerreinen aan de voorzitter van
OVSV, Cees van den Oosten
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31 mei: ALV Parkmanagement De Wetering – Haarrijn
Op 31 mei mocht ECUB een presentatie geven bij de algemene ledenvergadering van
Parkmanagement de Wetering – Haarrijn. Er werd concreet uitgelegd aan de leden van
Parkmanagement wat de kosten en voordelen van lidmaatschap van ECUB zijn en welke resultaten
tot nu geboekt werden. Naast ECUB was ook de gemeente aanwezig om te vertellen over de
mogelijkheden van de milieubarometer, een instrument om inzicht te krijgen in je CO2-footprint.

Foto’s: presentatie ECUB bij algemene ledenvergadering Parkmanagement De Wetering – Haarrijn

18 juni: ‘Bijpraatdag Energie’ voor de milieu inspecteurs Gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht organiseerde 18 juni een bijpraatdag voor milieu-inspecteurs om hen in te
lichten over de diverse initiatieven in de gemeente die ondernemers kunnen helpen in hun
verduurzamingstraject. Ook ECUB mocht een presentatie geven. We zijn de gemeente dankbaar voor
het organiseren van deze bijeenkomst. Het is voor ECUB namelijk belangrijk dat milieu-inspecteurs
goed weten wat wij doen en op welke terreinen wij actief zijn zodat zij ondernemers die zij spreken
van juiste informatie kunnen voorzien en kunnen doorverwijzen naar ECUB. De gemeentelijke milieuinspecteurs hebben zo niet alleen een handhavende rol, maar ook een stimulerende en educatieve
functie.
18 Juni: RVO plaatst praktijkverhaal over ECUB op site
Op 18 juni plaatste RVO het door ECUB opgestelde handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming
bedrijventerreinen’ en een praktijkverhaal over ECUB op hun site. Dit handboek werd in opdracht
van het RVO geschreven. Hierover werd ook getwitterd door RVO en het artikel werd opgenomen in
de nieuwsbrief van RVO die in juni uitkwam.
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15 september: startmoment van ECUB voor Stichtse Vecht tijdens zomerbarbecue van OVSV
Op 15 september werd tijdens de jaarlijkse zomerbarbecue van de Ondernemersvereniging Stichtse
Vecht op het gemeentehuis Goudestein bekend gemaakt dat Stichtse Vecht zich voor een periode
van 2,5 jaar heeft aangesloten bij ECUB. Tijdens de bijeenkomst overhandigde Bert Strijker het
handboek van ECUB over de aanpak van collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen aan de
drie aanwezige wethouders, Linda van Dort, Frank van Liempt en Hetty Veneklaas.

Foto: Bert Strijker overhandigt handboek aanpak
collectieve verduurzaming bedrijventerreinen
aan Wethouder Linda van Dort Stichtse Vecht
tijdens bijeenkomst OVSV.

24 oktober: Climate Planet
Op 24 oktober nodigde de gemeente Utrecht ECUB samen met bestuurders van
ondernemersverenigingen en enkele andere duurzaamheidsinitiatieven uit voor een Climate
Planetbijeenkomst. Deze bijeenkomst vond plaats in een enorme aardbol met een diameter van 24
meter die midden op het Jaarbeursplein stond. Tijdens dit bezoek konden de bezoekers een 360
graden film bekijken die hen meenam op een ruimtereis vanaf het ontstaan van de aarde tot in de
verre toekomst en inspiratie bood voor een duurzame toekomst. De aanleiding voor deze uitnodiging
waren de afspraken die wereldwijd, maar ook in Utrecht gemaakt zijn om klimaatneutraal te worden.
Door de verwachte snelle verandering van het klimaat is duidelijk geworden dat we van alle fossiele
brandstoffen af moeten. De gemeente Utrecht heeft de ambitie zo snel mogelijk klimaatneutraal te
zijn. Daarvoor moet de komende 30 jaar veel gebeuren.
Tijdens de Climate Planet bijeenkomst wisselde ECUB samen met de gemeente en de aanwezige
vertegenwoordigers van industrieverenigingen, ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen
van gedachte over dit onderwerp en bespraken we met elkaar hoe we samen kunnen werken aan die
duurzame toekomst.
31 oktober: Informatiebijeenkomst Bedrijventerrein Portengense Brug
ECUB was op 31 oktober aanwezig bij de informatiebijeenkomst van de gemeente Stichtse Vecht
voor ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Portengense Brug. ECUB informeerde de
ondernemers over de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Stichtse en over de voordelen
die aansluiting bij het collectief biedt voor de ondernemers op het industrieterrein. Het was een
mooie gelegenheid om de ondernemers van Portengense Brug wat beter te leren kennen.

W: www.ecub.nl
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1 november: Themabijeenkomst CLOK: Succesvol samenwerken met ondernemers(verenigingen)
ECUB werd gevraagd door stichting CLOK om een workshop te geven tijdens de landelijke dag van EZ
die zij ieder jaar organiseren. Zo’n 150 mensen waren aanwezig tijdens de EZ-dag. CLOK is een
organisatie die als verbinder optreedt tussen het bedrijfsleven/parkmanagementorganisaties en de
Nederlandse gemeenten. De belangrijkste boodschap die we de bezoekers wilden meegeven was dat
om effectief de energietransitie te versnellen gemeenten en ondernemers elkaar vanaf het begin
moeten betrekken in duurzaamheidsinitiatieven. Handhaving is hierbij vaak het ondergeschoven
kind. Bedrijven staan soms argwanend tegenover handhaving, terwijl handhaving juist, mits op de
juiste wijze ingezet, bedrijven juist enorm kan helpen bij de verduurzaming. Om de boodschap kracht
bij te geven werd voor de workshop de samenwerking gezocht met Frans Debets, o.a. kwartiermaker
duurzaamheid van de gemeente Stichtse Vecht en met Annika Schutte, Toezichthouder milieu bij de
gemeente Utrecht.

Foto: deelnemers workshop verduurzaming
bedrijventerreinen op EZ-Dag CLOK in De
Munt in Utrecht.

5 november: Informatiebijeenkomst Duurzaamheid/waterstof Businessclub Leidsche Rijn
De Businessclub Leidsche Rijn nodigde ECUB uit om een bijdrage te leveren aan het programma van
de informatiebijeenkomst Duurzaamheid/waterstof. De vraag die centraal stond was: Hoe krijgen we
onze energievoorziening in de toekomst duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar? Naast ECUB hield
Jos Boere van het kennisinstituut KWR een betoog over de mogelijkheden van waterstof in de
energietransitie. Jos Boere was door ECUB aangedragen bij de Businessclub Leidsche Rijn als spreker.
8 november: overleg met wethouder
Nieuwegein
Op 8 november kwam ECUB samen met
andere verduurzamingsinitiatieven op
bezoek bij wethouder Marieke Schouten
(van o.a. duurzaamheid en
energietransitie) om te bespreken hoe
we gezamenlijk de bedrijven in
Nieuwegein kunnen ondersteunen bij het
nemen van verduurzamingsmaatregelen.
Dit was tevens een startmoment voor
ECUB om aan de slag te gaan op de
bedrijventerreinen Liesbosch en
Laagraven in Nieuwegein.
Foto: overleg met wethouder Marieke Schouten en
verschillende duurzaamheidsinitiatieven in Nieuwegein
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6 december: Waterstofbijeenkomst 6 december
Steeds strengere eisen omtrent emissie van broeikasgassen, toenemende problemen met fijnstof en
afnemende luchtkwaliteit dwingen de mobiliteitssector tot verduurzaming. Binnen deze
ontwikkelingen neemt ook de aandacht voor waterstof duidelijk toe. Door een in potentie gunstig
zero-emissie profiel, door een relatief grote actieradius en vanwege relatief korte tanktijden.
Waterstof lijkt daarom een serieuze plaats te gaan innemen in de brandstoffenmix van de toekomst.
De capaciteit van de huidige infrastructuur is echter niet toereikend. Het realiseren van een
waterstoftankstation brengt een kip-ei-probleem met zich mee. Men gaat geen waterstofvoertuigen
aanschaffen wanneer er geen waterstoftankstation in de buurt is, en als er geen waterstofauto’s
rijden zal niemand investeren in een waterstoftankstation. ECUB heeft zich in 2018 ingespannen om
dit dilemma te doorbreken. In samenwerking met het bedrijf PitPoint en de gemeente Utrecht werd
succesvol gelobbyd voor subsidie voor de bouw van een tankstation. Tegelijkertijd stimuleerde ECUB
de vraag naar waterstofvoertuigen bij ondernemers. Op 6 december organiseerden we de
kennisbijeenkomst Just add Water(stof) waar al deze elementen bij elkaar kwamen. Utrecht Business
plaatste er een mooi artikel over : https://bit.ly/2Sp4fJs.

Foto: Onthulling bord: Utrecht de waterstofregio
van Nederland

Van de 82 personen die zich hadden aangemeld (totale opkomst 94 pers.) hadden 45 personen
aangegeven dat ze overwegen om een of meerdere personenauto’s aan te schaffen mits er genoeg
tankmogelijkheden zijn en het financieel haalbaar is. Dit is een percentage van 54,9%. Daarnaast
zeiden 27 personen dat ze dit misschien overwegen.
We hebben niet alleen gevraagd of men overweegt om een waterstof-personenauto aan te schaffen,
maar ook of men overweegt om een transportvoertuig op waterstof aan te schaffen. Maar liefst 28
personen hebben aangegeven dat zij dit overwegen en 18 personen zeiden dat ze dit misschien
zouden overwegen.

W: www.ecub.nl
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Om deze gezamenlijke ambitie te visualiseren hebben we bedrijven gevraagd om hun logo naar ons
door te sturen. Deze logo’s, (een 30tal) plaatsten we op een bord(zie foto pg 9). Op 6 december
plaatsten de bedrijven hun handtekening onder hun logo om hun intentie te bekrachtigen. Tijdens de
avond konden de aanwezige ondernemers ook zich opgeven voor 3 verschillende werkgroepen, een
voor de stimulering van de vraag naar waterstofpersonenauto’s, een voor de stimulering van
waterstofvrachtvoertuigen en een werkgroep voor stimulering van waterstofproductie en
systeemintegratie. Een 25-tal bedrijven gaven zich op voor een of meerdere werkgroepen.

Foto: Stefan Holthausen van de Holthausen Groep

Foto: prof. Ad van Wijk van de TU Delft

Uitvraag voor begeleiding en scans
De roep om opschaling wordt steeds groter. Wij willen ook in de komende jaren de kwaliteit van
onze dienstverlening kunnen waarborgen, maar liever nog: opschroeven. Dit omdat de eisen vanuit
wetgeving steeds strenger gaan worden en goede monitoring daarmee ook steeds belangrijker
wordt. Zo zal vanaf 1 juli 2019 de Informatieplicht Energiebesparing ingaan. Bedrijven worden dan
verplicht om actief hun verduurzamingsstappen te rapporteren.
Wij willen bedrijven helpen om hieraan te voldoen.
Om goed in te kunnen spelen op deze verandering
in de wetgeving deden wij in juni een uitvraag voor
scans en begeleiding. Vanuit de uitvraagprocedure
kwamen wij uit op het bedrijf EnergiePartners dat
een online energiebesparingstool via ECUB aanbiedt
op basis van energiedata uit een slimme meter. We
willen elk ECUB-lid in het systeem van
EnergiePartners zetten als een vervolg op eerdere
scans en begeleiding. Dit kost enige tijd,
aangezien er gedurende een aantal weken
energieverbruiksdata verzameld moet worden.
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Uitvraag voor collectieve inkoop van energie
Ook voor de collectieve inkoop van stroom deed ECUB in 2018 een uitvraag. Op basis van deze
uitvraag werd besloten om onze leden stroom en gas aan te bieden van PM Energie en
NieuweStroom.
Nieuwe Stroom is een jong bedrijf dat zich profileert
met dynamische energieprijzen. De leverancier geeft
iedere klant rechtstreeks toegang tot de handelsbeurs,
waar grote bedrijven en energieleveranciers al jaren
inkopen. De prijs die de klant betaalt is 1-op-1
gekoppeld aan de actuele prijs op de handelsbeurs en
wordt maandelijks met het werkelijke verbruik
afgerekend. Ideaal voor ondernemers die kunnen
sturen met hun gebruik of die stroom willen leveren
aan het net.
PM Energie is een partij die collectief inkoopt voor ondernemersverenigingen. Door onafhankelijk bij
meerdere leveranciers te tenderen, kan PM Energie een laagsteprijsgarantie bieden. Daarbij hebben
zij de tijd en expertise om van dag tot dag de energiemarkt te volgen. Door het grote volume, kennis
van de markt en jarenlange ervaring weten ze zeer scherpe energieprijzen neer te zetten.

Foto: zonnepanelen op het dak van bedrijvenverzamelgebouw Zonnebaan 18 in Utrecht
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Kerncijfers 2018
Totaal aantal leden
Aantal leden Lage Weide
Aantal leden De Wetering – Haarrijn
Aantal leden Stichtse Vecht

60
39
16
5

Totaal aantal scans uitgevoerd door EnergiePartners*: 10
Totaal aantal warm leads opgedaan in 2018**:
Lage Weide
De Wetering – Haarrijn
Stichtse Vecht

21
12
6
3

* Het traject van aanmelding tot oplevering duurt twee tot drie maanden. Aangezien EnergiePartners
pas in oktober kan starten, kon er niet meer trajecten worden gestart in 2018.
** Het duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden voor een bedrijf van warm lead overgaat tot een
lidmaatschap. Hierbij dient opgemerkt te worden die het voor grotere bedrijven vaak langer duurt.

Aantal leden 2018

Lage Weide

De Wetering - Haarrijn

Stichtse Vecht

CO2-besparing
In 2018 stapte ECUB over van het bedrijf Klimaatroute naar EnergiePartners voor scans en
begeleiding. De bedrijven die via Klimaatroute in een verduurzamingstraject zaten besparen jaarlijks
12.000 ton CO2. In deze berekening zijn dus niet gegevens van de bedrijven opgenomen die eind
2018 in het systeem van EnergiePartners zaten omdat hier nog geen totaalgegevens van bekend zijn.
Zoals eerder al gezegd, alles is erop ge-ent om dit jaar alle leden in het systeem van EnergiePartners
te plaatsten. Dan zal er een overzicht gegeven kunnen worden van zowel de totale CO2-besparing als
van de totale investeringen en besparingen in euro’s en energie.

W: www.ecub.nl
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Koers en strategie
Ons doel is duidelijk en wordt breed gedragen. ECUB wil ondernemers ondersteunen bij de
verduurzaming van hun bedrijfsvoering en daarmee de energietransitie versnellen. De weg ernaartoe
via onze strategische keuzes moet regelmatig worden herijkt. Wij blijven daarbij trouw aan onze
oorsprong, het ondernemersperspectief. Wij geloven in de kracht van het collectief en in het eigen
verantwoordelijkheidsgevoel van de ondernemer. Dat begint met het creëren van inzicht in het
energiebesparingspotentieel, maar daar stopt het niet. Verduurzaming is een continu proces door
veranderingen in de techniek en wetgeving. Als collectief kijken wij altijd vooruit om goed te kunnen
anticiperen op deze veranderingen en onze leden hierin mee te nemen. Hieronder vindt u de zaken
waarop ECUB zich het komende jaar op wil richten.

Speerpunten 2019
Informatieplicht Energiebesparing
We haalden het eerder al even aan. Vanaf 1 juli 2019 geldt voor organisaties die jaarlijks meer dan
25.000 m3 gas of 50.000 kWh aan stroom verbruiken een informatieplicht. Deze organisaties moeten
rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen om energie te besparen. Dat deze verandering
eraan zit te komen is nog lang niet bij iedereen bekend. ECUB wil zich inspannen om de ondernemers
in de aangesloten gebieden hierop zo goed mogelijk voor te bereiden.

Label C verplichting voor kantoren
Het toekennen van een energielabel aan een pand wordt steeds belangrijker. Vanuit ECUB willen wij
komend jaar kijken of wij op dit gebied bedrijven kunnen ondersteunen. ECUB blijft in ieder geval
bedrijven erop attenderen dat kantoorpanden in 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben.
Wij willen bedrijven ook het inzicht meegeven dat ze in plaats van toewerken naar label C beter
meteen kunnen toewerken naar label A++++.
Aardgasvrij
Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat wil de gemeente bereiken door te kiezen voor
een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Ook wil de gemeente geen
oude gasleidingen meer vervangen als er een duurzaam alternatief is. ECUB staat achter deze
doelstelling en gelooft dat dit nieuwe kansen voor versnelling van de energietransitie bij bedrijven
met zich meebrengt. Waar mogelijk zal ECUB de belangen van de bedrijven en bedrijventerreinen
hierin behartigen en kansen benutten.
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Duurzame mobiliteit
Ook duurzame mobiliteit blijft een van onze speerpunten. Naast het elektrisch rijden, dat al vrij veel
aandacht krijgt in Utrecht heeft ECUB zich gestort op een nieuw fenomeen dat in opkomst is: het
rijden op waterstof. Nu het erop lijkt dat in februari 2019 de schop in de grond gaat op het
bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn en dat het eerste Utrechtse waterstoftankstation in het
eerste kwartaal van 2020 operatief zal zijn, gaat ECUB verder met een lobbytraject voor een tweede
waterstoftankstation in Utrecht op het werkterrein van ECUB, met name voor zwaar transport. Voor
een rendabel waterstoftankstation is het van belang dat er ook voldoende waterstofvoertuigen
komen tanken. Daarom zal ECUB zich blijven bezighouden met vraagaggregatie en vraagstimulatie.
De pragmatische van onderaf georganiseerde aanpak van ECUB in het waterstofvraagstuk is
opgevallen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarom is ECUB gevraagd om een
uitvoeringsprogramma waterstof te schrijven voor de regio Utrecht voor de periode 2019-2025. De
provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Nieuwegein
zijn inmiddels hierbij aangehaakt.
Platform voor in- en verkoop duurzame energie
Al heel lang heeft ECUB de wens om een online platform in te richten voor de in- en verkoop van
duurzaam opgewekte lokale energie en daarmee de energiemotor van Utrecht te worden. Deze wens
hangt samen met onze doelstelling om het grootste industriële zonnedak van Nederland te creëren.
Wij stimuleren bedrijven om meer zonne-energie op te wekken dan strikt voor eigen gebruik nodig is.
De stroom die overblijft kan dan via dit platform verkocht worden aan bijvoorbeeld andere bedrijven,
de gemeente of inwoners van Utrecht. Tot voor kort was het inrichten van een dergelijk platform
juridisch niet mogelijk. Hoewel er nog enkele hobbels te nemen zijn hopen wij in 2019 willen we deze
wens gaan realiseren en te starten met een pilot.
Keurmerk ECUB
ECUB heeft in samenwerking met de gemeente Utrecht een keurmerk ontwikkelt. Wij onderscheiden
een instapniveau, brons zilver en goud. De stappen die gezet moeten worden om aanmerking te
komen voor het keurmerk zijn in afstemming met het 6 stappenplan voor bedrijven naar
klimaatneutraal van de gemeente Utrecht. Nu ECUB een nieuwe partner heeft voor scans en
begeleiding, kunnen we over gaan tot uitreiking van de certificaten. De gradatie ‘brons’ omvat alle
wettelijke verplichtingen. Handhaving van de Wet milieubeheer weet daardoor dat bedrijven met het
predicaat brons of hoger aan de wet voldoen. In 2018 werd het eerste ECUB-keurmerk uitgereikt aan
het bedrijf ROSIERVANDENBOSCH.

Foto: Erik Rosier van ROSIERVANDENBOSCH ontvangt het
1e ECUB keurmerk voor de locatie in Utrecht
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Uitbreiding en verbetering dienstverlening
Het komende jaar willen we onze dienstverlening
op het gebied van ledverlichting en zonnepanelen
tegen het licht aan houden en zullen we voor beide
zaken een uitvraag doen. Ook de verhuur van
daken voor de plaatsing van zonnepanelen zal
hierin worden meegenomen. Verder gaan we
kijken of we het pakket mogelijk kunnen uitbreiden
met laadpalen voor elektrische auto’s.
Lokaal CO2 compensatie programma
De mogelijkheden om energie te besparen of energie op te wekken hangt af van een aantal factoren.
In sommige gevallen blijkt dat zelfs wanneer een bedrijf alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen
uitvoert dat de bedrijfsvoering nog niet klimaatneutraal kan gebeuren. CO2 Compensatie kan een
cruciale rol kan spelen in het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en
substantieel kan bijdragen aan het behalen van de globale reductiedoelstellingen. In de
vliegtuigwereld wordt dit al veel gedaan, maar dit zou natuurlijk ook op een lokaal niveau kunnen. Dit
jaar willen wij uitzoeken of ECUB een platform zou kunnen bieden aan ondernemers die graag hun
CO2-uitstoot willen compenseren met lokale duurzaamheidsinitiatieven zoals aanplant van bomen.
Uitbreiding werkgebied
ECUB blijft zich inzetten voor met name de aansluiting van andere bedrijventerreinen in de stad
Utrecht. Dit omdat we geloven in de voordelen van 1 overzichtelijke pragmatische aanpak voor
Utrecht. Kansen voor uitbreiding naar andere bedrijventerreinen buiten Utrecht zullen ook aandacht
krijgen, maar hierop ligt niet onze focus in 2019.

Foto: zonnepanelen op het dak bij Evenementenlocatie De Fabrique in Utrecht
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Nawoord
Met veel plezier hebben wij dit jaaroverzicht opgesteld. Het is voor ons iedere jaar een soort reis
door de tijd waarbij we allerlei dingen weer herbeleven. We zijn er trots op dat we ieder jaar weer
een stapje hoger zijn gekomen als organisatie, maar meer nog zijn wij ontzettend trots op onze leden
die samen het verschil maken. Samen zetten we de provincie Utrecht op de kaart op het gebied van
duurzaamheid. En dat niet alleen, ons voorbeeld doet anderen volgen. Steeds vaker horen wij dat het
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven landelijk gezien wordt als het voorbeeld voor andere
verduurzamingsinitiatieven voor bedrijven en bedrijventerreinen. En dat doet goed. Maar het
betekent niet dat we achterover gaan leunen en het succes van onze leden vanzelfsprekend vinden.
Om gezamenlijk resultaat te blijven boeken, blijven we ons dagelijks inspannen om al onze leden zo
goed mogelijk te ondersteunen in hun verduurzamingsstappen.

Wilt u dat ook uw bedrijventerrein zich aansluit bij het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven zodat
de bedrijven op het bedrijventerrein lid kunnen worden van het ECUB? Neem dan contact op met
Bert Strijker op het nummer: 06 – 20735360 of via b.strijker@ecub.nl. Voor meer informatie kijk
ook op www.ecub.nl. Wij zijn ook te volgen op Twitter (#ECUB0) en LinkedIn.

Foto: zonnepanelen op het dak van Ampco Flashlight, een specialist in licht, geluid en video in Utrecht
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