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Op 12 november mocht Energie Coöperatie Bunnik haar leden weer verwelkomen 

tijdens een digitale Algemene Leden Vergadering. Aan het begin van de avond werd 

aan de leden via een quiz-app gevraagd wat ze het afgelopen jaar zelf hebben gedaan 

aan verduurzaming. Onder andere het plaatsen van zonnepanelen via de inkoopactie, 

een warmtepomp, en een opleiding tot energie-ambassadeur werden als maatregelen 

genoemd.  

 

Daarna werden de aanwezigen gevraagd welke duurzaamheidsmaatregelen ze van 

plan zijn te nemen in het komende jaar. Ook daarop werd enthousiast geantwoord. 

Van isolatie tot gasloos wonen en zonnepanelen. Tot slot, vroegen we de leden via 

een poll hoe ze de aanpak van de energietransitie in Nederland zien. Een groot deel 

van de antwoorden waren positief tot gematigd-positief, omdat het voor hen toch wat 

langzaam gaat. 

 

Nieuwe bestuursleden 

Tijdens de vergadering was er ook tijd voor belangrijke mededelingen binnen het 

bestuur. Zo heeft voorzitter Rob Zakee zijn rol bij de ECB moeten stopzetten als 

gevolg van zijn werk bij de gemeente Utrecht. Hierdoor heeft hij het stokje officieel 

overgedragen aan Hans Dam, die eerder de rol van secretaris bekleedde. Het bestuur 

moest helaas ook afscheid nemen van Kees van der Leun als algemeen bestuurslid. 

Dit omdat hij zijn werkzaamheden niet meer kon combineren met een actieve rol als 

bestuurslid.  

 

Wel heeft de ECB ook nieuwe bestuursleden te verwelkomen: Anna von der Heydt, 

Peter van Mondfrans en Susanne van Suylekom. Alle leden gingen tijdens de ALV 

akkoord met de toetreding van deze nieuwe bestuursleden.  

 

Daarna was het tijd voor de Kascommissie die de administratie en de daarop 

gebaseerde jaarrekening van de ECB in 2019 heeft gecontroleerd en in orde 

bevonden.  

 

Warmtetransitie en (buurt)acties 

De ALV ging verder met een terugblik op initiatieven op het gebied van 

warmtetransitie en (buurt)acties in het afgelopen jaar. Zo organiseerde de ECB de 

informatieavond ‘duurzaam wonen’ in november 2019, waar 150 bezoekers op af 

kwamen. De inkoopactie zonnepanelen heeft geleid tot 1.000 nieuwe zonnepanelen 

bij 80 huishoudens. Ook zijn er door vrijwilligers bij de ECB 40 warmtescans 

uitgevoerd en 30 gerichte woningadviezen gegeven. Bij de woningadviezen (wat nu 

voornamelijk online gebeurt), krijgen bewoners een oriënterend advies om 

energiebesparende maatregelen in het huishouden mogelijk te maken.  

 

Samen met de gemeente werkt de ECB aan vouchers voor energiebesparing als 

onderdeel van de uitvoering van de RRE-subsidie. Daarnaast is de ECB begonnen met 

de buurtactie ‘Samen Isoleren Oranjebuurt’, waarmee bewoners advies kunnen 

inwinnen om hun woningen te isoleren. Een andere soort actie is de voorbereiding 

buurtactie Werkhoven. Hiervoor wordt een bottom-up benadering gekozen. Eerst een 

kerngroep van Werkhovenaren vormen die samen willen nadenken over hoe ze de 



warmtetransitie kunnen vormgeven en wat er mogelijk is, zodat vanuit de 

gemeenschap zelf de mogelijkheden en acties in gang gezet worden. Onze leden in 

Werkhoven kunnen hierover binnenkort informatie ontvangen. Verder is de gemeente 

bezig met het opstellen van de ‘Transitievisie Warmte’, waar de ECB aan heeft 

bijgedragen. Daarin komt een planning te staan hoe de verschillende buurten van 

Bunnik in 2030 overgaan tot verschillende vormen van duurzame warmtevoorziening.  

De bovengenoemde activiteiten zal de ECB in 2021 voortzetten.  

 

Ontwikkeling Zonneparken en windproject 

 

Er is veel werk verzet voor het verkrijgen van een vergunning voor twee 

zonneparken. De ECB is met name betrokken geweest bij overleg met omwonenden 

voor het park dat nog een vergunning moet krijgen. Er is nu een vergunning en SDE-

subsidie verkregen voor één zonnepark (Vlowijker zonneweide). De bouw hiervan 

start in 2021, mogelijk 2022. Voor het tweede park (Zonnepark Werkhoven) is een 

nieuwe vergunningsaanvraag ingediend. Voor beide parken kunnen wij 50 procent 

eigendom verwerven. In 2021 gaan we beginnen met de crowdfunding voor tenminste 

één zonnepark. Het benodigde eigen vermogen voor ECB is 1 tot 1,5 miljoen euro per 

park. Deelnemers aan dit project zullen 4,5 tot 5 procent aan rendement krijgen. Een 

deel van het rendement is bestemd voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.  

 

In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is onderzocht waar in de 

Kromme Rijn Streek windprojecten technisch gezien mogelijk zijn. In het kader van 

de RES moet hiervoor een participatietraject ontwikkeld worden en in februari 2021 

afgerond zijn. ECB denkt mee met de ontwikkeling van de windprojecten en heeft 

daarvoor verkennende gesprekken gevoerd met ‘wind-ontwikkelaars’ en 

grondeigenaren.  

 

Communicatie 

Met uitzicht op de huidige en komende projecten waar de ECB zich voor inzet, zijn er 

kansen om communicatie met bewoners te versterken. Hiervoor is waarschijnlijk een 

budget beschikbaar vanuit de gemeente, dat door de ECB kan worden gebruikt om 

een iemand met ervaring in te schakelen voor bewonerscommunicatie. Hiervoor is 

een voorlopig communicatieplan opgesteld met als doel het werven van nieuwe leden, 

het informeren en binden van bestaande leden aan de coöperatie, en het informeren 

van professionele stakeholders.  

 

Vrijwilligers 

Tot slot heeft de ECB een aantal vrijwilligersfuncties beschikbaar voor de leden die 

zich geroepen voelen. Het gaat om de volgende vrijwilligersfuncties:  

 

- Het uitvoeren van warmtescans (cursus mogelijk) 

- Energie-ambassadeur (cursus mogelijk) 

- Projectontwikkeling wind of zonnedaken 

- Communicatie: krant/ social media/website 

- Bijeenkomsten organiseren 

- Financiele of juridische expertise 

- Administratief (o.a. ledenadmin.)  

Bent u geïnteresseerd in (een van) de vrijwilligersfuncties? Meld u dan aan via 

info@energiebunnik.nl.  

mailto:info@energiebunnik.nl


Besluitenlijst 

1. Het verslag van de vorige ALV (september 2019) is goedgekeurd; 

2. Als nieuwe bestuursleden worden aangesteld: 

• Peter van Mondfrans, algemeen bestuurslid 

• Anna von der Heydt, algemeen bestuurslid 

• Susanne van Suylekom, algemeen bestuurslid. 

Alex Kaat, Rob Zakee en Kees van der Leun treden terug als bestuursleden. 

3. Jaarrekening 2019 en jaarverslag 2019 worden goedgekeurd, de 

penningmeester krijgt decharge. 

4. De begroting 2020 en begroting 2021 worden goedgekeurd. 

5. De voorlopige plannen voor crowdfunding voor grootschalige 

energieopwekkingsprojecten zijn akkoord. 

6. Het Actieplan 2021-2022 is akkoord. 

7. Het gepresenteerde plan voor publiciteit en communicatie is akkoord. 

 

https://energiebunnik.nl/bestuur/
https://energiebunnik.nl/wp-content/uploads/2020/10/ECB-jaarrekening-2019-versie-27-10-2020.pdf
https://energiebunnik.nl/wp-content/uploads/2020/11/2a.-ECB-Jaarverslag-2019.pdf
https://wp.me/aaWd5j-Eg

