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Verslag algemene ledenvergadering ECUB 

Donderdag 6 juni 2019 

Inloop vanaf: 15.30  

Start: 16.15 uur  

Sluiting: 16.50 uur  

Locatie: Strukton 

Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht 

  
Afwezige leden met kennisgeving: 

Frank Bentzfelzen Krämer Groep 

Peter van Heezik C. van Heezik B.V. 
Enno Bekkering  Noordeklip B.V. 

Erik van het Hooft ROSIERVANDENBOSCH 

Maarten Potma  Brandwacht&Meijering 

Erik Lazet  UW Bedrijven 

Gerard van der Kleij Wasserij / Linnenverhuur G. van der Kleij & Zn. B.v. 

Willem Smit  Smit Installatietechniek 

 

 
Strukton Worksphere 
De ALV vindt plaats bij het bedrijf Strukton. Voor de opening van de vergadering vertelt Kees van den 
Oosteren, regionaal directeur bij Strukton Worksphere over het bedrijf. Kees van Oosteren noemde 
Strukton worksphere een van de best bewaarde geheimen van de bouwsector. Er werken zo’n 1800 
mensen. Strukton Worksphere is een van de zes werkmaatschappijen van Strukton waar in totaal 
ruim 6000 mensen werkzaam zijn. Strukton Worksphere richt zich op de gebouwde omgeving. 
Duurzaamheid is voor Strukton een ingebed begrip. Kees van Oosteren laat dit aan de hand van een 
paar spraakmakende voorbeelden van projecten uit den lande zien. Zo zorgde Strukton ervoor dat 
het van Gogh museum in Amsterdam aardgasvrij werd, werden er in Utrecht 4000 zonnepanelen de 
kazerne Kromhout geplaatst en werd ook op het hoofdgebouw van PGGM in Zeist helemaal 
verduurzaamd. In Utrecht zette Strukton verder het Green House neer, een horecagelegenheid met 
vergaderruimtes dat volledig circulair werd gebouwd.      
 

1. Opening  
Henk Stamhuis, de voorzitter van ECUB opent om 16.15 uur de ledenvergadering. Er zijn 38 
personen aanwezig waarvan 11 leden.  
 

2. Vaststellen agenda en notulen algemene vergadering 23 november  
De notulen van de algemene ledenvergadering van 1 februari 2018 worden goedgekeurd 
door de leden. Er worden geen extra punten aan de agenda toegevoegd van de ALV. 
 

3. Jaarverslag van activiteiten 
Het jaarverslag met alle activiteiten van ECUB in 2018 werd van tevoren per mail naar de 
leden verstuurd en ook ter inzage neergelegd. Hier waren geen opmerkingen over. 
 
 



2 
 

4. Begroting 2019 en financiële jaarrekening 2017 – 2018   
De financiële jaarrekening over het verlengde boekjaar 2017 – 2018 werd toegelicht door de 
penningmeester van ECUB, Peter Cullens. De bijeenkomst Just add Water(stof) vergde vorig 
jaar veel van het budget, maar doordat we de rest van het jaar niet veel uitgaven kwamen de 
totale uitgaven van ECUB toch dichtbij het bedrag dat was begroot. 
Na aftrek van alle kosten werd in het verlengde boekjaar 2017 – 2018 werd een bedrag van 
€2.176 overgehouden en het begrootte bedrag was €1.500. De verwachte opbrengsten voor 
2019 worden begroot op €130.700. De kosten van de inkoop van het projectbureau dat voor 
ECUB werkt wordt begroot op €105.000. De overige kosten worden begroot op 24.000, 
waarmee na aftrek van alle kosten het verwachte bedrijfsresultaat op €1.700 is. 
 
We zijn bezig met de oprichting van een werkmaatschappij onder coöperatie om het 
aannemen van personeel mogelijk te maken. Dit is in het kader van de verdere 
professionalisering van ECUB. 
 
Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven heeft geen winstoogmerk. Het geld wordt daarom 
weer besteed of gereserveerd. De leden gaan akkoord met de begroting.  
 

5. Professionalisering  
- Huishoudelijk reglement 

Hoewel dit officieel niet noodzakelijk was, werden in het kader van de transparantie de 
aanpassingen in het huishoudelijk reglement aan de leden goedgekeurd. 

- Contributieverhoging  

ECUB ziet zich genoodzaakt om de contributie te verhogen. Dit hangt samen met een 
kwaliteitsverbeteringsslag op het gebied van scans en begeleiding. Peter Cullens legt uit dat 
de bijdragen van de gemeenten hierin hoger worden, maar dat dit alleen kan wanneer de 
bijdrage van de ondernemers dan hoger wordt. De leden gaan akkoord met een 
contributieverhoging. Het contributiebedrag is vastgesteld op 350 euro vanaf 2019. 

 
6. Waterstof (Bert Strijker) 

ECUB heeft zich vanaf 2017 ingezet voor de komst van een waterstoftankstation op het 
werkgebied van ECUB. De laatste hobbels in dit traject van subsidieaanvraag tot 
bouwvergunning zijn inmiddels genomen en de verwachting is dat er in het 3e kwartaal van 
2020 een waterstoftankstation op het bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn opengaat.  
De ondernemersgestuurde aanpak van ECUB viel op bij diverse overheidsinstellingen. Van 
hieruit is ECUB gevraagd om een uitvoeringsprogramma waterstof te schrijven voor de regio 
Utrecht voor de periode 2019-2023. Dit project heeft de naam H2U meegekregen. De 
coöperatie is inmiddels eigenaar geworden van de naam H2U. 
 

7. Toelichting op aardgasvrije bedrijventerreinen (Patrick van Echtelt) 
  ECUB ziet het van het aardgas af gaan als een mooi instrument om CO2 te besparen. 
 We hebben onze leden gevraagd om aan te geven welke rol zij zagen voor ECUB hierin. 

Bijna iedereen is van mening dat ECUB een kennis delende rol op zich moet nemen. Een 
meerderheid vond we een verbinder tussen bedrijven, initiatiefnemers en uitvoerende 
partijen zouden moeten zijn. Ook vonden veel leden dat ECUB een toolkit zou moeten 
aanbieden om van het aardgas af te gaan en een platform zou kunnen zijn voor ondernemers 
om ervaringen op dit gebied uit te wisselen. Ten slotte ook een deel van de leden dat ECUB 
een rol in de monitoring van de resultaten zou kunnen nemen. 
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8. Informatieplicht Energiebesparing  
Ruben Schutte, consultant bij ECUB, vertelt dat ECUB partner is van MKB-Nederland en VNO-
NCW in de communicatiecampagne rond de Informatieplicht Energiebesparing die vanaf 1 
juli 2019 geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh gebruiken of meer dan 
25.000 m3 aardgas. Deze bedrijven moeten vanaf 1 juli ieder jaar rapporteren over hun 
genomen verduurzamingsmaatregelen. Er zijn verschillende uitzonderingen en specifieke 
gevallen. Ruben wees de aanwezigen daarom op de site 
https://wattjemoetweten.nl/stappenplan-informatieplicht/ waar je kunt zien of je onder 
deze wet valt en nam vervolgens de stappen door die nodig zijn om te kunnen rapporteren. 
Momenteel is ECUB bezig om de leden die dat wensen te bezoeken om hen af te melden 
voor de informatieplicht. Leden die meteen een afspraak hiervoor wilden konden zich 
melden bij Ruben. De meeste leden hebben hiervan gebruik gemaakt. 
 

9. Rondvraag 
Er werd gevraagd of er ook een kascommissie is aangesteld. Peter Cullens geeft aan dat twee 
leden van ECUB voor de aangifte bij de belasting de kas zullen controleren. Dit zijn Allart van 
Eck van DeFabrique en Michel van Ieperenburg van Zonnebaan 18. Officieel is niet nodig 
omdat ECUB als een coöperatie zijnde belastingplichtig is.    
 

10. Afsluiting 
Henk Stamhuis sluit om 16.50 de algemene ledenvergadering. Na de vergadering worden 
diverse lezingen gegeven door partners van ECUB op het gebied van scans en begeleiding en 
de inkoop van energie. De avond wordt afgesloten met een netwerkborrel.  
  
 

Partners van ECUB 

Na een korte pauze werden verschillende partners middels een interview van Bert Strijker aan de 

leden voorgesteld. Vragen die Bert onder andere aan de partners stelde: 

- Waarvoor kunnen onze leden bij jou terecht? 

- Wat maakt jouw dienst of product uniek? 

- Wat zou je zelf nog kwijt willen aan de leden? 

 

Energiepartners 

Allereerst was Robert Hendriks aan bod van EnergiePartners. Zij verzorgen de energiescans voor de 

leden van ECUB en bieden ook begeleiding. Wat hun aanpak en de zogenaamde Energieplanner 

Online monitoringssysteem voor verduurzamingsmaatregelen) zo uniek maakt is dat zij besparing 

leuk maken voor bedrijven. Tijdens de intake wordt het vastgoed gescand en wordt er middels een 

machtiging een koppeling gemaakt met een slimme meter om energiemonitoring mogelijk te maken. 

De combinatie van de data en de energiescan vormt de basis voor een gedegen advies. Daarnaast 

kan door de energiemonitoring de impact van energiebesparende maatregelen nauwkeurig worden 

bijgehouden. Verder is de Energieplanner ook gericht op bovenwettelijke maatregelen. Vaak zijn er 

meerdere niet verplichte maatregelen relevant met een erg gunstige terugverdientijd en ook 

hierover wordt de ondernemer ingelicht. 

  

https://wattjemoetweten.nl/stappenplan-informatieplicht/
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NieuweStroom 

Een van onze partners voor de inkoop van groene stroom is NieuweStroom. Remko ten Barge nam 

namens NieuweStroom het woord. NieuweStroom hanteert als een van de weinige 

energieleveranciers dynamische prijzen. Dit wil zeggen dat zij door hun software de klant 

rechtstreeks inpluggen op de spotmarkt (EPEX) en rekent het uurtarief met een kleine opslag af. Dit 

maakt energielevering heel transparant. De klant weet precies welk bedrag NieuweStroom op welk 

uur heeft betaald. Tevens worden klanten economisch gestimuleerd om hun stroomverbruik te 

verschuiven naar de goedkopere uren wat, naast goedkopere stroom, een stabiliserend effect heeft 

op het elektriciteitsnetwerk en overdag een lagere CO2-footprint heeft.  

PM Energie 

Een andere partner voor de inkoop van groene stroom is PM Energie. Danny van Houten vertelde 

meer over de unieke positie van PM Energie. Zij bedingen namens de bedrijven de goedkoopste 

vaste prijs bij energieleveranciers. De inkoopmomenten worden bepaald door werkgroepen van 

collega-ondernemers die zelf dezelfde prijs afnemen. Dit maakt het belang voor de deelnemers van 

de werkgroepen erg groot om de beste prijs te bedingen. 

ProfiNRG 

Voor de collectieve inkoop van zonnepanelen is ProfiNRG een partner van ECUB. Namens ProfiNRG 

kwamen Bert van Woudenberg en Berend Schols vertellen wat zij kunnen betekenen voor onze 

leden. ProfiNRG biedt een totaaloplossing voor de installaties van zonnepanelen en is gericht op 

ontzorging. Iedere actie gerelateerd aan zonnepanelen kunnen zij uitvoeren: van de aanvraag van 

SDE+ subsidie tot de realisatie van de installatie en nazorg van de zonnepanelen. Tevens is ProfiNRG 

seizoensopslag in de vorm van waterstof aan het onderzoeken. Er werd dus ook een oproep gedaan 

aan bedrijven om te participeren in pilots hieromtrent. Bert van Woudenberg heeft als een van de 

eerste ondernemers op Lage Weide een waterstofauto aangeschaft. 

DenG Solar 

Een andere partner voor de inkoop van zonnepanelen is DenG Solar. Theo Mostert kwam het 

pragmatische verhaal van DenG Solar vertellen. Hun expertise zit in grote platte bedrijfsdaken, maar 

kunnen ook ondernemers met andere daken goed bedienen. Ook de aanpak van DenG Solar is 

gericht op volledige ontzorging. Zij begeleiden de ondernemers in het hele traject van het realiseren 

en nazorgen van de installatie van zonnepanelen. 

Geotherm 

 

Naast ProfiNRG en DenG Solar heeft ECUB nog een derde partner op het gebied van zonnepanelen. 

Helaas was het bedrijf niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de ALV om zichzelf te 

introduceren. 


