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Voorwoord 

Voor u ligt het jaaroverzicht van 2019 van het 

EnergieCollectief Utrechtse bedrijven. In dit jaaroverzicht 

ziet u hoe ons projectbureau invulling geeft aan onze missie 

‘duurzaamheid simpel bereikbaar en uitvoerbaar maken’. 

Als voorzitter van ECUB deel ik dit jaaroverzicht graag met u 

omdat ik trots ben op wat wij samen in gang hebben gezet. 

De toegevoegde waarde van onze coöperatie blijkt ook dit 

jaar duidelijk. Het aantal leden neemt toe. En nog 

belangrijker: onze leden nemen, met begeleiding van ECUB, 

ook echt stappen naar een duurzamere bedrijfsvoering. 

Hoewel natuurlijk iedere ondernemer hierin individuele 

keuzes moet maken, is er toch een WIJ-gevoel ontstaan 

onder onze leden. Dit is, als je erover nadenkt, echt uniek 

voor een dienstverlenende organisatie. Het geeft ons het vertrouwen dat wij een formule hebben 

ontwikkeld die aanslaat en die wij steeds verder kunnen uitbouwen. Want hoe meer ondernemers 

zich aansluiten hoe sterker wij als collectief worden. 

Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren. Zo zijn wij bezig met een 

gebiedsgerichte aanpak met als doel CO2-neutrale bedrijventerreinen. We kijken naar oplossingen 

achter de meter. Dit doen we niet alleen om zoveel mogelijk voordeel voor de ondernemer te 

creëren, maar ook om congestie te voorkomen. Duurzame mobiliteit en opslag van energie zijn hierin 

belangrijke factoren. Ook dynamische energieprijzen kunnen hierin een rol spelen. Doordat er steeds 

meer duurzame energie wordt opgewekt, wordt het aanbod van energie steeds wisselvaliger. Meer 

flexibiliteit in de energiemarkt kan voorkomen dat het energienetwerk tijdens de piekmomenten 

wordt overbelast.  

We hebben onze dienstverlening hierop aangepast. Sinds 2019 bieden wij ook dynamische 

energieprijzen aan via een van onze energiepartners en kunnen wij ondernemers nu helpen met 

slimme laadpaalsystemen waarmee energie kan worden opgeslagen voor later gebruik. Ook blijven 

we ons inzetten om de ontwikkeling van de waterstofeconomie te versnellen. Dat dit zeer complex is 

kunt u van mij aannemen. Maar de aanhouder wint.  

Kortom, we zijn op veel verschillende vlakken bezig. Dit kunnen we niet allemaal alleen. Als 

coöperatie danken we ons bestaansrecht aan onze leden. Daarom wil ik graag in de eerste plaats 

onze leden bedanken die ons dit vertrouwen schenken. Natuurlijk kunnen wij ook niet zonder de 

steun van de ondernemersverengingen, zoals de Industrievereniging Lage Weide, Businessclub De 

Wetering – Haarrijn en de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht. Wij zijn erg blij met de goede 

samenwerkingsverbanden. 

Verder wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om het Ondernemersfonds Utrecht, de 

gemeente Utrecht, de gemeente Stichtse Vecht, de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht, 

RVO en alle anderen die ECUB een warm hart toedragen hartelijk te bedanken voor hun steun.  

Voorzitter Henk Stamhuis 
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Inleiding 

Wat is het toch fijn om bedrijven de positieve boodschap te mogen brengen dat duurzaam 

ondernemen ook direct een kostenvoordeel met zich mee kan brengen! 

Dit zorgt ervoor dat we ons iedere week met veel plezier inzetten om nog meer bedrijven deze 

boodschap mee te geven, en hen te begeleiden naar een duurzame bedrijfsvoering. 

In 2019 gebeurden mooie dingen. Het collectief breidde opnieuw uit. We kregen meer leden en meer 

medewerkers. We gingen vanaf januari aan de slag op De Liesbosch en Laagraven in Nieuwegein. We 

schreven een uitvoeringsprogramma waterstof voor de hele regio Utrecht en legden verbindingen 

tussen diverse waterstofinitiatieven in de regio. Hiermee lieten we zien dat ECUB op het gebied van 

duurzame mobiliteit een volwaardige partner is voor overheidsinstellingen op diverse niveaus. Ook 

haalden we topsprekers als architect en visionair Thomas Rau, en Jörg Gigler, de directeur TKI New 

Gas van de Topsector Energie, naar Utrecht. 

Verder zijn we begonnen met ECUB on Tour, een mooie manier om ondernemers op een informele 

manier van elkaar te laten leren en elkaar te inspireren. De eerste bijeenkomst bij Wasserij van der 

Kleij was een groot succes en voor de komende edities zijn al locaties gevonden. Klimaatbewust 

ondernemen heeft het geitenwollensokkenimago definitief van zich afgeschud en de bedrijven zijn 

nu met recht trots op de stappen die zij zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bijeenkomst Energie van de Toekomst 10 oktober 
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Activiteitenoverzicht 
 

Februari: Samenwerkingspartner MKB-Nederland in communicatiecampagne Informatieplicht 

Energiebesparing 

ECUB werd in 2019 partner van MKB-Nederland en VNO-NCOW in de communicatiecampagne rond 

de Informatieplicht Energiebesparing. ECUB communiceerde actief over deze wettelijke verplichting 

voor bedrijven om te melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Ook 

ontzorgde ECUB haar leden in het voldoen aan deze verplichting. Inmiddels voldoet 98 % van de 

ECUB-leden aan deze verplichting. Landelijk is dit 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDE+ 

Zowel in de voorjaarsronde als in de najaarsronde van 2019 was er 5 miljard euro SDE-subsidie 

beschikbaar. Grootverbruikers kunnen deze rijkssubsidie ter stimulering van duurzame 

energieopwekking aanvragen voor bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen. Met deze subsidie 

kunnen businesscases voor duurzame maatregelen rendabel gemaakt worden. ECUB heeft hierover 

veel gecommuniceerd en bedrijven ontzorgd met het aanvragen van de SDE+.  

 

28 mei Informatiemiddag bedrijventerrein Maarssenbroek 

Op 28 mei organiseerde de gemeente Stichtse Vecht in samenwerking met ECUB een 

informatiemiddag op het bedrijventerrein Maarssenbroek. De bijeenkomst diende meerdere doelen. 

De ondernemers werden vanuit het team Ruimtelijke ontwikkeling geïnformeerd over het project 

Planetenbaan en de infrastructurele gevolgen. Verder werd gepolst of er draagvlak was voor een 

vorm van collectieve samenwerking tussen de ondernemers op het bedrijventerrein. ECUB werd 

voorgesteld als een voorbeeld van collectieve samenwerking en de bedrijven werden aangemoedigd 

om gebruik te maken van de diensten van ECUB. Naar aanleiding van deze avond is besloten wat 

vaker dergelijke bijeenkomsten op het bedrijventerrein te organiseren. 
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Maart communicatie uitreiking eerste ECUB-keurmerk 

Erik Rosier, directeur eigenaar bij ROSIERVANDENBOSCH ontving uit handen van Bert Strijker het 

allereerste ECUB-keurmerk voor de 

vestiging aan de Reactorweg 27 te 

Utrecht. 

Een bronzen keurmerk ontving 

ROSIERVANDENBOSCH. Dit lijkt 

misschien geen hoge gradatie, maar het 

tegendeel is waar. Een bedrijf komt pas 

in aanmerking voor een bronzen ECUB-

keurmerk als het alle wettelijk 

verplichte energiemaatregelen 

getroffen heeft, mogelijk een aantal 

bovenwettelijke maatregelen heeft 

genomen en het een vorm van eigen 

duurzame opwekking heeft. 

 

6 juni ALV ECUB 

Donderdag 6 juni hield ECUB haar ALV bij Strukton aan de Westkanaaldijk 2. Allereerst werden de 

aanwezigen getrakteerd op een indrukwekkende bedrijfspresentatie van Kees van Oosteren, 

regionaal directeur bij Strukton Worksphere. Strukton Workshpher is een van de 6 

werkmaatschappijen van Strukton. Hier werken ruim 1800 mensen van het bedrijf waar in totaal 

maar liefst 6000 mensen werken.  

Na de presentatie van Kees van Oosteren opende Henk Stamhuis de ALV en liep de agendapunten 

langs: Naast het jaarverslag van de 

activiteiten die ECUB in 2018 

ondernam werden de begroting en 

financiële jaarrekening besproken. 

Verder stonden op de agenda: de 

professionalisering van ECUB en de 

contributieverhoging die deze met zich 

meebrengt, het aangepaste 

huishoudelijk reglement, waterstof, 

aardgasvrije bedrijventerreinen en de 

Informatieplicht Energiebesparing. Er 

waren een 40-tal mensen.  

Na afloop van de ALV werden diverse 

lezingen gegeven. Fred Jonker van de gemeente Utrecht en Jac van Trijp van RVO bespraken het 

thema aardgasvrij. Professor Wilfried van Sark van de universiteit van Utrecht vertelde over zijn 

onderzoek naar de verschillende rendementen van zonnepanelen en de netbelasting. Na deze 

lezingen stelden de partners van ECUB op het gebied van scans en begeleiding en de inkoop van 

zonnepanelen en energie zich voor aan het publiek. Voor scans en begeleiding werkt ECUB samen 

met EnergiePartners. Groene stroom wordt ingekocht bij NieuweStroom en PM Energie. De partners 

voor zonnepanelen zijn: ProfiNRG, DenG Solar en Geotherm. De avond werd afgesloten met een 

netwerkborrel. 
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19 juni indiening DKTI subsidieaanvraag 

Op 19 juni diende ECUB een 

subsidieaanvraag in voor de bouw van een 

waterstoftankstation op Lage Weide en de 

ombouw van 20 Volkswagen E-Crafters 

naar waterstof. Voor de aanvraag hebben 

we een innovatief coöperatief plan 

gemaakt. In totaal is 2 miljoen subsidie 

aangevraagd. Helaas werd de 

subsidieaanvraag afgewezen. De 

voornaamste reden hiervoor was dat het 

totale budget vele malen was overschreven 

en voor het Utrechtse project een relatief 

groot bedrag was aangevraagd.  

 

20 juni ANWB testdag in samenwerking met ECUB 

Op 20 juni organiseerde de ANWB in samenwerking met ECUB een autotestdag voor elektrische 

auto's bij ROSIERVANDENBOSCH aan de Reactorweg 27 in Utrecht. Tijdens het proefritevenement 

van de ANWB konden ondernemers gratis verschillende modellen uitproberen. Ook een 

waterstofauto was aanwezig. Het evenement is met name gericht op het zakelijk segment. De 

experts van de ANWB zijn aanwezig voor al uw vragen over elektrisch rijden. Bijna alle volledig 

elektrische auto's die nu in Nederland te koop zijn, zijn te zien. 

 

12 augustus uitvraag laadpalen en uitvraag ledverlichting 

ECUB wil haar leden de beste prijs-kwaliteitsgarantie bieden voor haar dienstverlening. Hiertoe 

worden de samenwerkingsverbanden met partners van ECUB tegen het licht aan gehouden in een 

uitvraagprocedure. Dit jaar dit ECUB een uitvraag naar laadpalen en ledverlichting. Vanuit deze 

aanvraag werden op 12 augustus voor laadpalen de volgende partners geselecteerd: 

 Justplugin 

 We Drive Solar / ParknCharge 

 GreenFluX / Green-men 

Voor ledverlichting werden de volgende partners geselecteerd: 

 Nordeon 

 Sterk in Led 

 A&A Lighting en Tools  

 

12 september 2019 PVIE-bijeenkomst VNO-NCW in Den Haag 

In het kader van ons partnerschap met VNO-NCW en MKB-Nederland gaf ECUB op 12 september 

samen met onze eigen partner voor energiescans en begeleiding een presentatie over onze 

dienstverlening hierin en de rol die wij nemen als intermediair tussen bedrijven die willen 

verduurzamen en uitvoerende partijen en het belang van goede coördinatie en monitoring. De 

bijeenkomst was vooral bedoeld om diverse brancheorganisaties te inspireren en te informeren over 

de mogelijkheden om hun achterban te ondersteunen in verduurzaming. De bijeenkomst vond plaats 

in de Malietoren in Den Haag. 
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26 september Zonnepanelen op bedrijfsdaken Stichtse Vecht 

Op 26 september organiseerde ECUB in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht en de OVSV 

de 2e editie van de bijeenkomst ‘Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’. Tijdens deze bijeenkomst werd op 

een interactieve manier gekeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op bedrijfsdaken: 

 

De bijeenkomst werd gehouden bij Schulp Vruchtensappen aan het Zandpad 76 in Breukelen. 

Eigenaar Albert Schulp vertelde openhartig over zijn ervaringen met het plaatsen van zonnepanelen 

en wat het nu oplevert. Het Energiefonds Utrecht was ook aanwezig om belangstellende 

ondernemers uit te leggen over de financieringsmogelijkheden. Energieadviseur Beau Warbroek van 

het subsidieadviesbureau Hezelburcht legde uit welke subsidies en fiscale voordelen er zijn wanneer 

je zonnepanelen wil plaatsen. Na afloop was er een netwerkborrel. 

 

10 oktober, bijeenkomst Energie van de Toekomst 

We kijken terug op een zeer geslaagde inspiratiebijeenkomst Energie van de Toekomst op de Dag van 

de Duurzaamheid bij Stamhuis in Utrecht. Bijna honderd aanwezige ondernemers, en 

vertegenwoordigers van gemeenten, ondernemersverenigingen, en kennisinstellingen werden 

geïnformeerd over vier thema’s: het Klimaatakkoord, aardgasvrij, waterstof en de circulaire 

economie.  

Erik Klooster, directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie en subtafelleider Industrie van 

het Klimaatakkoord, stelde dat bedrijven een sleutelpositie hebben voor emissiereductie. Na de 

onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn er een aantal maatregelen voor de industrie 

vastgesteld: bedrijven betalen groter deel van ODE (Opslag Duurzame Energie), een limiet op CO2 

afvang en opslag en een CO2-heffing.  
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Selina Roskam, kennismakelaar 

Duurzame utiliteitsbouw bij RVO, 

legde onder andere de 

energielabelplicht, de 

energiebesparingsplicht en de 

erkende maatregelen voor bedrijven 

uit. In de Transitievisie Warmte 

schrijft iedere gemeente welke 

wijken wanneer aardgasvrij worden.  

 

Jörg Gigler, directeur TKI New Gas 

van de Topsector Energie, noemde 

vele toepassingen van waterstof. Op 

het gebied van duurzame mobiliteit 

zijn er mogelijkheden voor onder meer bussen, busjes, vrachtwagens, personenauto’s maar ook 

schepen. Waterstof kan duurzaam geproduceerd worden met behulp van biomassa, zonne- of 

windenergie. De kosten zijn nog hoog, maar worden in de toekomst lager.  

 

Thomas Rau, visionair en architect heeft meerdere prachtige circulaire gebouwen ontworpen. Hij 

deelde zijn visie met een aantal 

opmerkelijke uitspraken. Afval 

is materiaal dat in de 

anonimiteit is gekomen. Laten 

we grondstoffen en materialen 

daarom een identiteit geven, 

opschrijven in plaats van 

afschrijven. Alles kan immers 

waardevol zijn. Circulariteit 

gaat over verantwoordelijkheid 

voor grondstoffen. Met het 

klimaat valt niet te 

onderhandelen. We zouden 

niet moeten nadenken, maar 

vóórdenken.  

Niet alleen de presentaties waren 

duurzaam. De bijeenkomst werd 

gehouden bij Stamhuis, waar maar 

liefst 7.000 zonnepanelen op het dak 

liggen. Er was een bovendien een 

duurzame waterstofauto in de zaal te 

bewonderen. De catering was deze 

keer plantaardig en deels biologisch. 
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Oktoberactie: gratis lidmaatschap  

In de maand oktober konden bedrijven in ons werkgebied gratis lid worden van ECUB tot het einde 

van het jaar. Een drietal bedrijven maakten gebruik van deze regeling die werd aangekondigd tijdens 

de bijeenkomst Energie van de Toekomst van 10 oktober. 

 

15 oktober H2 Pioniersbijeenkomst 

Op dinsdag 15 oktober kwamen tientallen ondernemers bij elkaar bij het duurzame bedrijf 

Warmtebouw, voor een succesvolle bijeenkomst over waterstof voor duurzame mobiliteit.  

Jelle van der Heide van ECUB legde uit wat het belang is van waterstof voor duurzame mobiliteit. 

Voor bedrijfswagens en voor de lange afstanden is waterstof een ideale duurzame brandstof. Rijden 

op waterstof kan bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Met het 

project H2U willen we een plan van aanpak opstellen om de waterstofkansen voor mobiliteit in de 

regio Utrecht uit te voeren. Raymond Gense van Pon vertelde dat diverse merken prototypen 

waterstofauto’s klaar hebben staan.  

Daarna was het woord aan 

vier leveranciers die bezig zijn 

met de ontwikkeling van 

diverse voertuigen op 

waterstof en/of met de 

ombouw van bestaande 

voertuigen. Er is keuze uit 

zowel personenauto’s, busjes 

als vrachtwagens.  

Na de presentatie van Cor bij 

de Weg van EJP accountants 

was duidelijk dat de keuze 

voor rijden op waterstof ook 

fiscaal zeer aantrekkelijk is en 

op termijn zelfs goedkoper in gebruik kan zijn dan rijden op traditionele brandstoffen. 
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Er zijn veel initiatieven voor waterstoftankstations in de regio Utrecht. Pitpoint en Twinning Energy 

lieten zien dat zij hard aan de weg timmeren met het bouwen van waterstoftankstations. Het kip-ei-

dilemma kan worden opgelost als er meer tankstations komen. Veiligheid, ontzorging en een goede 

dienstverlening staan hierbij hoog in het vaandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 oktober ECUB in de Energiewerkplaats 

De provincie Utrecht lanceerde een tijdje geleden de Energiewerkplaats Utrecht. Op dit online 

platform kunnen duurzaamheidsinitiatieven uit de provincie Utrecht vertellen wat zij doen. Ook kan 

online samengewerkt worden aan bepaalde projecten of thema's. 

ECUB wil graag kennis delen om 

anderen in de provincie te inspireren 

en heeft zichzelf daarom aangemeld 

op de Energiewerkplaats.  

Op 31 oktober organiseerde de 

provincie de bijeenkomst 

‘Energiewerkplaats LIVE’ waar de 

initiatieven die op het online 

platform te vinden zijn een korte 

pitch mochten doen om elkaar te 

leren kennen. Ook ECUB gaf hier een 

pitch, die goed ontvangen werd. 
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15 november eerste lid Nieuwegein 

Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen was het eerste bedrijf uit Nieuwegein dat zich aansloot bij 

ECUB.  

27 november ECUB on Tour: Wasserij van der Kleij 

Op woensdagmiddag 27 november vond de eerste 'ECUB on Tour' plaats. Meer dan 30 ondernemers 

waren te gast bij Wasserij/Linnenverhuur G. van der Kleij & zn. op bedrijventerrein De Wetering-

Haarrijn in Utrecht. De presentatie en de rondleiding door de wasserij waren zeer interessant en 

indrukwekkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 november Werksessie Transitievisie warmte 

De gemeente Utrecht werkt aan een plan voor een  volgorde van wijken om van het aardgas af te 

gaan en wat de duurzame alternatieven kunnen zijn. Dit plan heet Transitievisie Warmte. De 

gemeente bespreekt de mogelijke keuzes en wat het gevolg daarvan is met verschillende partijen in 

de stad.  Op 29 november heeft ECUB deelgenomen aan de werksessie die door de gemeente 

georganiseerd werd rondom dit thema. ECUB heeft hierin de belangen van de bedrijven op haar 

werkterrein zo goed mogelijk behartigd. Zo heeft ECUB benadrukt, dat bedrijventerreinen ook gezien 

kunnen worden als ‘wijken’ en maar dat om bedrijventerreinen aardgasvrij te krijgen wel een andere 

aanpak nodig is dan bij woonwijken. Veel productiebedrijven zijn voor hun primaire processen 

afhankelijk van aardgas omdat er nog geen alternatieve technieken voor zijn. De gemeente vond 

deze input erg waardevol. ECUB heeft dit ook ingebracht tijdens twee schrijfsessies voor het 

opstellen van de tekst van het Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij.  

4 december Partneroverleg PVIE campagne VNO-NCW 

ECUB regelde een locatie voor dit overleg bij het bedrijf Tribus. Bij dit overleg waren allerlei 

brancheorganisaties aanwezig die net als ECUB partner zijn in de PVIE-campagne en zich lieten 

informeren over de laatste stand van zaken. Ook het Ministerie van EZK was vertegenwoordigd. 
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Kerncijfers 2019 

Totaal aantal leden      69 

Aantal leden Lage Weide    40 

Aantal leden De Wetering – Haarrijn    18 

Aantal leden Stichtse Vecht     10 

Aantal leden Nieuwegein    1 

Aantal nieuwsbrieven:      10 

Aantal nieuwsbriefabonnees:     180 

Aantal volgers op LinkedIn:     375 

Aantal volgers op Twitter:     125 

Percentage leden dat voldoet aan de Informatieplicht Energiebesparing: 98% 

Het ECUB-lidmaatschap verplicht de ondernemers om te voldoen aan ten minste de wettelijk 

verplichte maatregelen (erkende maatregelen) voor energiebesparing, zoals het laten installeren van 

ledverlichting en tijdschakelaars voor verlichting en verwarming. Hiermee wordt veel CO2 bespaard.   

Totale jaarlijkse CO2-besparing    ± 15.000 ton 

Totaal aantal zonnepanelen via ECUB tot nu toe ± 38.000 

 

Totaal aantal scans door EnergiePartners in 2019: 10 

Totaal aantal scans uitgevoerd bij leden   25 

Resultaten (25) Energieplanners afgelopen jaar: 

o ± 1,5 GWh besparing door energiebesparende maatregelen 

o ± 50.000 m3 aardgas besparing door energiebesparende maatregelen  

 

Koers en strategie 

ECUB is meer dan een aanbieder van tal van diensten. We inspireren en geven inzicht aan 

ondernemers. We staan naast, achter en voor bedrijven met strategische totaaloplossingen. 

Oplossingen die inspelen op de energie-uitdagingen waar onze leden voor staan, en die hen vooruit 

helpen. Dat betekent maatwerk.  

 

Ook werken we ook naar een gebiedsgerichtse aanpak. Energieprojecten – klein of groot – hebben 

bijna altijd een impact op de omgeving. Door goed de vraag en het aanbod van energie in een gebied 

in kaart te brengen kan beter nagaan worden welke opties binnen een energiesysteem het meest 

voor de hand liggen en kan een betere inschatting gemaakt worden van mogelijke knelpunten. Dit 

vanuit de gedacht dat verduurzaming bereikbaar, betaalbaar en (kosten)efficiënt moet zijn. Vanuit 

ECUB willen we bij de begeleiding van onze leden en de ontwikkeling van nieuwe projecten dan ook 

altijd zoeken naar een optimale afstemming met het gebied waarin we opereren. 

 

In 2019 heeft ECUB haar gebiedsgerichte aanpak doorontwikkeld. Dit is een aanpak die ingaat op de 

behoefte van gebieden in het kader van de energietransitie. Nederland gaat binnen enkele jaren in 

het stadium komen dat de bedrijven en de bedrijventerreinen een grotere rol moeten gaan spelen in 

de energietransitie. Zogezegd gaat de vrijblijvendheid van verduurzaming af. Daar willen wij de 

bedrijven en de bedrijventerreinen op voorbereiden en hun belangen in die transitie behartigen. 

Vanuit onze gebiedsgerichte aanpak belopen wij een driesporenaanpak:  
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1. Het softe spoor: Vanaf het eerste moment worden de ondernemers betrokken en hun wensen en 

belangen in kaart gebracht. Er wordt niet over de bedrijven gepraat, maar met de bedrijven. De 

bedrijven zijn mede-eigenaar van het proces en hebben inspraak op de ontwikkelingen. In het proces 

wordt constructief bemiddeld en overlegt met het bevoegd gezag. 

2. Het harde spoor: Gebiedsontwikkeling op basis van een gedegen haalbaarheidsstudie waarin 

verschillende opties verder worden onderzocht. Op juridisch, technisch en financieel gebied worden 

zaken verder uitgewerkt. 

3. Het fundamentele spoor: Op basis van werkelijke gegevens worden conclusies getrokken door 

experts in specifieke gebieden. 

Deze aanpak zal de bedrijventerreinen voorbereiden op de komende wet- en regelgeving en geeft 

bedrijventerreinen de mogelijkheid om de regie van de energietransitie in eigen beheer te houden. 

De aanpak gaat gepaard met (de voorbereiding op) verschillende subsidie die voorhandig zijn. 

Punten van aandacht 

Aardgasvrij 

Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. Maar waar 

individuele bedrijven hun elektriciteitsgebruik vaak nog zelfstandig kunnen verduurzamen, vraagt het 

fossielvrij maken van de warmtevraag om een meer gebiedsgerichte collectieve aanpak van het 

bedrijventerrein. De bedrijven op een bedrijventerrein kennen het gebied het beste en commitment 

is hierin essentieel. Samen kun je ook de kosten voor elektrische oplossingen beperken. 

Circulaire economie 

Maar niet alleen willen we gebiedsgericht bedrijven helpen om energie te besparen en op te wekken, 

en van het aardgas af te gaan, we willen ook bijdragen aan een circulaire economie. Bedrijven die 

inzetten op het beperken van het gebruik van grondstoffen, maximaal hergebruik van producten en 

onderdelen, en recycling (hergebruik van grondstoffen) willen we ondersteunen door kennis aan te 

dragen en ons netwerk ter beschikking te stellen.  

Waterstof 

Ook duurzame mobiliteit blijft een speerpunt voor ECUB. We zetten zowel in op het batterij-

elektrisch rijden als het waterstofrijden. De laatste jaren is de aandacht voor elektrisch rijden enorm 

toegenomen en inmiddels zijn er tienduizenden publieke laadpalen in Nederland. De 

waterstofeconomie bevindt zich echter nog in de kinderschoenen en moet er de komende jaren nog 

veel aanjaag- en verbindingswerk worden verricht om de waterstofeconomie volwassen te laten 

worden. Hierin wil ECUB een rol blijven spelen. ECUB heeft een uitvoeringsprogramma waterstof 

geschreven voor de regio Utrecht voor de periode 2020-2025. Het komende jaar gaan we verder met 

het uitwerken van dit programma. De belangrijkste rol ligt in het verbinden van diverse 

waterstofinitiatieven en in vraagcreatie van waterstofvoertuigen. 

Slotwoord 

We kijken terug op een succesvol verduurzamingsjaar in 2019. Met veel enthousiasme en plezier 

kijken we vooruit naar wat er komen gaat. We hopen dat er nog meer bedrijven en 

bedrijventerreinen in de regio zich gaan aansluiten zodat nog meer bedrijven gebruik kunnen maken 

van onze ondersteuning. We hopen ook dat er in de regio een of het liefst meerdere 

waterstoftankstations worden geopend en dat we onze gebiedsgerichtse aanpak verder kunnen 

uitwerken. De gezonde financiële positie van de coöperatie en de volle agenda met komende 

activiteiten stemt ons positief over de toekomst. 
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Financieel verslag 

 

Winst en verliesrekening 2019      

      

 Realisatie 2019  Begroting 2019 

      

Opbrengsten      

Bijdragen leden/subsidies 159.602   154.800  
Bijdrage OFU 112.800   112.800  

 272.402   267.600  

      

Inkoop Bestmanagement/Ofu 112.800   112.800  
Inkoop evenementen/projectbureau 139.560   129.100  

 252.360   241.900  

  20.042   25.700 

Kosten      

Bestuur 4.500   4.500  
Marketing /Reklame/drukwerk 4.279   6.000  
Verkoopkosten 7.160   6.000  
Kantoorkosten 918   3.000  
Algemene kosten 1.188   5.500  

  18.045   25.000 

      

Bedrijfsresultaat  1.997   700 

      

Rente lasten  183   0 

Rente bate  0   0 

Resultaat voor belastingen  1.814   700 

      

Te betalen VPB  363   140 

      

      

      

Netto resultaat 1.451   560  
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