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1. Inleiding 
Medio 2020 hebben we als Energiegroep Bunnik een actieprogramma opgesteld voor de periode 

2021-2022 en op basis van dit actieprogramma heeft de Gemeente Bunnik een subsidie verleend 

aan de Energie Coöperatie Bunnik (ECB). 

In onderstaand overzicht willen we aangeven wat we in 2020 hebben gedaan, hoeveel is er 

gerealiseerd van de voorgenomen activiteiten en hoe de subsidie tot nu toe is besteed. We 

zullen dit puntsgewijs doen voor de 5 voorgenomen typen activiteiten, zoals die waren 

voorgenomen.  

Uiteraard moest door de coronabeperkingen het nodige geïmproviseerd worden of anders 

georganiseerd worden. Met name waar het gaat om activiteiten gericht op bewoners. 
 
2. Duurzame opwekking: 
a) Zonneveldprojecten 

• Voor het zonneveld van BHM/Chint is opnieuw intensief overleg gevoerd met bewoners. 

Het ECB bestuur heeft hierbij ondersteund.  

• Crowdfunding is in voorbereiding voor een nog te verwerven 50% aandeel in dit 

zonnepark. 

• Vanaf eind 2020 zijn we ook intensief betrokken bij de plannen rond het zonneveld van IX 

Zon bij de A12. Hierbij is de inzet 50% lokaal eigendom. 

 

b) Ontwikkeling van een windproject; 

Omdat er nog geen beleidskader wind is vanuit de gemeente, is op dit punt weinig 

gebeurd.  

 
c) Participatieproces rond de RES 

ECB is, samen met andere coöperaties, intensief betrokken geweest bij de 

participatiebijeenkomsten, zowel in de voorbereiding als tijdens uitvoering. 

 

3. Duurzame woningverbetering / warmtetransitie 
d) RRE actie (vouchers energiebesparing) 

• Meedenken over vormgeving van de subsidie-actie 

• Organiseren van kick-off bijeenkomst (31 maart, online webinar) 

• Administreren van uitgevoerde adviezen en scans o.b.v. vouchers 

 

e) Isolatie-actie Oranjebuurt  

Deze actie is na een intensief voorbereidingstraject in augustus-oktober 2020 uitgevoerd. 

Te noemen valt: 

• communicatiemateriaal met overzicht van maatregelen specifiek doorgerekend voor de 

woningtypes in de wijk 

• speciale webpagina: energiebunnik.nl/oranjebuurt 

• 2 pilotbijeenkomsten om voorlichtingsmateriaal te bespreken met selectie van 

bewoners; 

• 2 informatiemarkten (in de buitenlucht); 

• 1 presentatie op bijeenkomst wijkvereniging 
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• 14 warmtescans en 4 woningadviezen (excl. nog openstaande adviesaanvragen vanwege 

corona) 

 

f) Duurzaam verwarmen Werkhoven 

• Voorbereiding van bijeenkomst (gehouden op 1 maart 2021)  

 

g) Advisering aan leden over woningverbetering (warmtescans, woningadviezen). 

• 60 warmtescans 

• 30 woningadviezen 

 

h) Beleidsadvisering 

• Meedenken over de Transitie Visie Warmte 

 
i) Inkoopactie zonnepanelen 

Deze inkoopactie die in het najaar van 2019 was gestart, is in 2020 afgerond met een totale 

score van bijna 1000 nieuw geïnstalleerde zonnepanelen  bij 80 woningen. 

 

 

4. Organisatie 

Eind 2020 had de ECB ruim 200 leden en er waren ca. 10 actieve vrijwilligers. 

Vanwege de Corona is er slechts één ALV georganiseerd, op 12 november 2020 

Voor de vrijwilligers is een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor overleg en scholing. Verder 

hebben vrijwilligers cursussen gevolgd van NMU of Energie-U. 

Het bestuur van de ECB heeft in 2020 besloten om een lening van € 1000 (looptijd 5 jr, rente 2%) 

te verstrekken aan de regionale koepel Energie voor Utrecht ten behoeve van het opstarten van 

het Projectbureau Energie voor Utrecht. Dit projectbureau zal projectleiders en andere experts 

gaan detacheren bij energiecoöperaties in de provincie Utrecht, zodat coöperatieve 

projectontwikkeling meer professioneel georganiseerd kan gaan worden. 

In  de bijlages vind u het financieel jaaroverzicht en de urenbesteding van de vaste coördinator. 

Een samenvatting van de urenbesteding staat in  onderstaande tabel. 

 

Soort activiteit Uren coördinator 

Projectontwikkeling zon en wind 68 

Projecten m.b.t. energiebesparing en warmtetransitie 194 

Advisering aan leden 33 

Intern (bestuur, administratie) 84 

Totaal 379 

 

5. Bestuur 

Het bestuur is 4 maal bijeengekomen in 2020. Verder zijn er voor specifieke onderwerpen diverse 
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tussentijdse vergaderingen geweest met 1-3 bestuursleden. 

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging of onkostenvergoeding. 

 

Op de ALV in november 2020 zijn afgetreden als bestuurslid: 

• Rob Zakee 

• Kees van der Leun 

 

Toegetreden zijn op dezelfde datum: 
• Anna von der Heydt  

• Susanne van Suylekom  

• Peter van Mondfrans  

Het bestuur bestaat daarom sinds november 2020 uit: 
• Hans Dam (voorzitter) 

• Dirk Duijzer (penningmeester) 

• Pieter van der Grift (algemeen bestuurslid) 

• Anna von der Heydt (algemeen bestuurslid) 

• Susanne van Suylekom (algemeen bestuurslid) 

• Peter van Mondfrans (algemeen bestuurslid)* 

 

* vanaf april 2021 functioneert Peter van Mondfrans als secretaris in het bestuur.  

 
6. Conclusie 

In de afgelopen 12 maanden is veel werk verzet en een deel van geplande acties voor 2020 is 

opgepakt. 

Op het gebied van duurzame opwekking zijn de activiteiten nog beperkt geweest, onder 
meer vanwege de fasering van de geplande projecten en het ontbreken van een 
beleidskader wind. Maar daarnaast zijn belangrijke activiteiten gericht op 
woningverbetering en besparing uitgevoerd, zoals de buurtactie Oranjebuurt en de RRE 

vouchers. 

Met ruim 200 leden is de ECB steeds beter ingebed in en bekend bij de bewoners van 

Bunnik. Ook is er een goede werkrelatie met het uitvoerend apparaat van de gemeente 
Bunnik. Vertegenwoordigers van de ECB zijn verder actief betrokken geweest bij 

overleggen en kennisdelingsprojecten tussen energiecoöperaties op regionaal niveau. 
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Bijlage: Tijdbesteding coördinator, jaar 2020 

Onderstaand vindt u de tijdbesteding van de vaste coördinator in het jaar 2020. 
 
Tabel 1: overzicht van de urenbesteding van de vaste coördinator 

Categorie   Uren % totaal 

Projectontwikkeling zon dak 

       

8,00 2,1% 

Projectontwikkeling zon veld 
     

26,00 6,9% 

Projectontwikkeling wind 
     

10,50 2,8% 

Projectontwikkeling overig 
       

9,50 2,5% 

Advisering leden individueel 
     

21,50 5,7% 

Inkoop actie leden 
       

3,00 0,8% 

Warmtescans          -    0,0% 

Overige dienst leden 
       

1,00 0,3% 

Organiseren informatiebijeenkomsten 
     

14,50 3,8% 

Overige bewonersacties 
       

5,00 1,3% 

Overleg gemeente 
     

24,50 6,5% 

Overleg extern overig 
       

1,50 0,4% 

Website & social media 
       

8,50 2,2% 

Nieuwsbrief 
       

4,50 1,2% 

Andere communicatie leden          -    0,0% 

Communicatie/overleg vrijwilligers 
       

7,50 2,0% 

Actie Oranjebuurt 
     

73,00 19,3% 

Organiseren RRE 

     

50,00 13,2% 

Transitievisie warmte 
     

13,00 3,4% 

Organiseren RES participatie 
     

13,50 3,6% 

Bestuurszaken 
     

50,50 13,3% 

Ledenwerving 
       

2,00 0,5% 

Ledenadministratie 
     

11,50 3,0% 

Overige administratie ECB 
     

20,00 5,3% 

Totaal     379,00 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


