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Inleiding
De Energie Coöperatie Bunnik (ECB) heeft in haar statuten twee hoofddoelstellingen:
ontwikkeling van nieuwe projecten voor duurzame energieopwekking;
ondersteuning van woninggebruikers bij het verduurzamen van de woning.
In deze notitie willen we een voorstel doen voor onze activiteiten in de jaren 2021 en
2022. We starten met een kort overzicht van onze activiteiten sinds de start in april 2019
-
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Overzicht 2019-2020
Sinds haar oprichting in het voorjaar van 2019 is de ECB op beide terreinen van haar
statutaire doelstelling actief geweest, mede dankzij de financiële ondersteuning vanuit de
Gemeente Bunnik. De ECB heeft zich daarmee een stevige positie verworven als
initiatiefnemer of als mede-uitvoerder bij diverse projecten in de gemeente. We noemen
hier kort een paar zaken:
-

-

Ruim 200 (betalende) leden in de coöperatieve vereniging (stand juni 2020);
10-15 actieve vrijwilligers die warmtescans doen en woningadviezen geven;
Optie om voor 50% mede-eigenaar te worden van twee zonneveldprojecten in de
gemeente, waarmee financiële participatie voor de lokale gemeenschap mogelijk
wordt;
Inkoopactie zonnepanelen waarmee bij 1000 nieuwe panelen op 80 woningen zijn
geïnstalleerd;
Informatieavond “duurzaam wonen” met ruim 150 bezoekers (nov 2019);
Ondersteuning bij vormgeven en uitvoeren van RRE subsidieregeling (vouchers voor
besparingsmaatregelen);
Vormgeving en uitvoering van actie “Samen isoleren Oranjebuurt” (start aug 2020)
40 warmtescans + 20 woningadviezen;
Ondersteuning bij beleidsvorming energietransitie en bijbehorende
participatieprocessen.

In de periode april 2019 t/m juli 2020 (15 maanden) zijn ca. 470 betaalde uren (=375 uur
p.j.) besteed met globaal de volgende verdeling:
Activiteit

Uren

aandeel

(april 2019-juli 2020)
Projectontwikkeling wind en zon

91

19%

Informatieverschaffing (info-avond, website,
nieuwsbrief)

78

16%

Activiteiten warmtetransitie (buurtacties, overleg
gemeente)

110

23%

Ledenadvies, warmtescans en inkoopactie

60

13%

Bestuur, administratie + ledenwerving

132

28%

Totaal

471

100%
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Hierbij kan nog worden opgemerkt dat de tijdsbesteding voor bestuur, administratie en
ledenwerving in dit eerste jaar flink hoger lag dan voor komende jaren te verwachten valt.
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Voorgenomen activiteiten 2021-2022
Voor de komende twee jaar zouden we ons willen richten op 5 hoofdactiviteiten:
1. Crowdfunding t.b.v de participatie in twee zonneveldprojecten en begeleiding
constructiewerkzaamheden;
2. Ondersteuning bij het (nog te starten) participatieproces rond de RES en windlocaties;
3. Ontwikkeling van een windproject op of nabij het grondgebied van Bunnik;
4. Buurtgerichte acties i.h.k.v. de warmtetransitie (woningisolatie en aardgasvrije wijken);
5. Advisering aan leden over woningverbetering d.m.v. warmtescans, woningadviezen en
algemene voorlichting.
We verwachten daarvoor de volgende ureninzet voor een betaalde coördinator nodig te
hebben:
Uren 2021
1. Fin. participatie zonneparken
2. RES participatie en windlocaties

250

150

90

3. Ontwikkeling windproject
4. Buurtacties warmtetransitie

Uren 2022

200
180

180

5. Advisering leden

60

70

6. Interne uren

50

50

630

650

Totaal uren

Daarnaast zullen er uren betaalde administratieve ondersteuning (120 uur p.j.) en
vrijwilligersuren ingezet worden.
N.B.: Het bestuur van de ECB is onbetaald en krijgt hooguit vergoeding voor reiskosten of
relevante cursussen.
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Beoogde resultaten
Wij verwachten de volgende resultaten te kunnen boeken bij de bovenstaande ureninzet:
1. Financiële participatie zonnevelden:
Financiële deelname door inwoners van Bunnik en omliggende gemeenten met zodanige
omvang dat we als ECB een significant deel van het eigendom kunnen verwerven in 2
zonneparken in de gemeente. Dit wel onder voorbehoud dat we afspraken over de
overnamekosten kunnen maken die een rendabele investering voor participanten en voor
de ECB mogelijk maken. Tevens onder het voorbehoud dat de noodzakelijke vergunningen
verleend worden en dat juridische procedures geen belemmeringen opleveren die de
realisatie van de zonneparken verhinderd.
2. RES Participatie en windlocaties
Actieve bijdrage vanuit ECB om het RES participatietraject, gestart in najaar 2020, af te
ronden met het aanwijzen van tenminste één locatie waar ontwikkeling van een
windproject kansrijk lijkt en acceptabel is voor omwonenden.
3. Ontwikkeling windproject
Voorbereidende stappen om op tenminste één windlocatie, zoals aangewezen door de
gemeente, een rendabel windproject te realiseren in samenwerking met een professionele
windontwikkelaar.
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4. Buurtacties warmtetransitie
Hierbij verwachten we de volgende resultaten te realiseren:
Actieve deelname in tenminste twee buurtacties in Bunnik, Odijk of Werkhoven,
gericht op woningisolatie en/of een aardgasvrije wijk, tezamen met de gemeente en
andere partners. We mikken daarbij op tenminste 50 woningrenovaties per wijk, die
resulteren in een verbetering van tenminste 2 labelstappen per woning.
Ondersteuning van de gemeente met onze kennis over de Bunnikse woningvoorraad
en onze technische expertise over woningrenovatie en warmteoplossingen, in het
proces van uitwerking van Transitievisie Warmte en de daaruit voortvloeiende
wijkuitvoeringsplannen.
Ieder jaar zal tenminste één algemene, gemeentebrede informatieavond worden
georganiseerd, in samenwerking met de gemeente en lokale bedrijven, gericht op
duurzaam wonen en woningverbetering in brede zin.
Onderhouden van een website en sociale mediakanalen (Faceboork, Twitter) en
aanbieden van publicaties aan lokale nieuwsmedia, ter ondersteuning van buurtacties
en info-avonden.
5. Advisering leden
Resultaat is hierbij de volgende dienstverlening en acties voor leden1 van de ECB:
tenminste 25 warmtescans per jaar
tenminste 20 oriënterende woningadviezen per jaar
andere, losse advisering van leden, gericht op duurzame woningverbetering, via mail
of sociale media
6. Interne uren
Resultaat is:
een goed functionerende ledenvereniging;
een ledenaantal dat doorgroeit naar tenminste 500 leden per eind 2022;
transparante, democratische besluitvorming in de ALV;
een goed functionerend bestuur (onbetaald);
transparante financiële en inhoudelijke verantwoording naar de gemeente en andere
subsidieverstrekkers;
een groep van 10-15 actieve vrijwilligers die relevante expertise bezitten dan wel
opbouwen door cursussen en interne scholing en die zich bezig houdt met
warmtescans, advisering en andere dienstverlening.
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Eigen inkomsten en financiering door derden
We kunnen opmerken dat de activiteiten 1 en 3 op termijn naar verwachting eigen
inkomsten zullen genereren voor de ECB, die we vervolgens in overeenstemming met
onze statuten weer zullen besteden aan projecten voor de energietransitie in Bunnik. We
verwachten dat de zonneveldprojecten op zijn vroegst in 2022 rendement zullen
opleveren; een eventueel windproject zal nog gauw 6 jaar duren voordat het inkomsten
oplevert.
Voor de projectontwikkelingsactiviteiten genoemd onder 1 en 3 hopen we 50%
voorgefinancierd te kunnen krijgen vanuit het Ontwikkelingsfonds dat Energie Samen gaat
beheren in opdracht van het min van EZ.
De overige activiteiten zijn niet kostendekkend en zullen dit ook nooit worden.
Contributies en bijdragen van leden voor adviezen liggen in de range van € 15 - €40 om de

1

Mensen die nog geen lid zijn kunnen dat uiteraard worden à € 15 p.j.
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drempel zo laag mogelijk te houden. Incidenteel zijn er nog inkomsten vanuit provinciale
projecten of fee’s vanuit inkoopacties, maar dit gaat hooguit om € 2500 per jaar.
Zonder structurele ondersteuning vanuit de gemeente is het – zeker voor de komende 2
jaar – niet mogelijk om bovengenoemde activiteiten uit te voeren. Volgens de bijgaande
begroting ligt de resterende financieringsbehoefte in de orde van € 35.000 voor de jaren
2021 en 2022
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