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Afkortingen gebruikt in dit verslag

EvU – Coöperatieve vereniging Energie van Utrecht U.A.

PB EvU – Projectbureau Energie van Utrecht, de BV waar de coöperatie enig aandeelhouder van is.

NMU – Natuur en Milieu Utrecht

HHR - Huishoudelijk Reglement van Energie van Utrecht

RES – Regionale Energie Strategie

1. Opening door de voorzitter; vaststellen agenda; afmeldingen

Welkom door de voorzitter, Pieter Ruigewaard.

Er zijn vandaag afzeggingen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en vanwege corona.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Korte voorstelronde van alle aanwezige leden

Pieter Ruigewaard, voorzitter bestuur EvU

Elmar Theune, secretaris bestuur EvU en houdt zich bezig met de RES Amersfoort.

Willem van Oppen, Opgewekt Houten.



Harrie Swarte, Zon op Heuvelrug (en voor vanavond ook: Heuvelrug Energie)

Arjan Visser, secretaris Duurzame EC Zeist

Hans van Ankeren, Veenwind

Joop van Wel, beoogd secretaris, EC Lek en IJssel Stroom

Nicole van Overbeek, voorzitter van BENG!, nieuw: proeftuin aardgasvrije wijk in gemeente De

Bilt

Eelco Boers, 2030.nu

Paul van Seters, voorzitter Energie-U, betrokken bij Geothermie in de provincie, stuk over

geothermie, stuurt hij door naar Fanny, ter verspreiding onder de leden.

Stella Eitjes: Energie-U, Buurtstroom Energie-U, EvU

Fanny Claassen: directeur Projectbureau EvU

Bouwe Taverne: BENG!, penningmeester bestuur EvU

Opmerking van Joop van Wel: ik wil jullie uitnodigen voor een excursie naar Den Haag over

geothermie. Dit zal samen met Fanny opgepakt worden.

3. Verslag  3e ALV van 25 november 2021 inclusief doornemen actielijst (bijlage 4.1)

Pieter Ruigewaard: nav pag 5, toekomst koepelcoöperatie en de relatie met de NMU. Het is

belangrijk om te investeren in de relatie met de NMU. We hebben verschillende gesprekken

gevoerd. We willen samen de energietransitie vormgeven. Vanmorgen weer een goed gesprek

gehad.

Paul van Seters: Blij te horen. Strookt met opmerkingen die leden hadden gemaakt.

Harrie Swarte: zeer recent goede ervaringen met de NMU.

Verder geen opmerkingen op het verslag.

Actiepunten uit het verslag:

20201117-04: Contactlijst leden Energie van Utrecht delen met coöperaties. Bijvoorbeeld voor

het delen van nieuwsbrieven. De contactpersonen van de coöperaties worden doorgegeven aan

de coöperaties. Actie Fanny en Stella: zij pakken dit op.

Bouwe Taverne: er wordt in het verslag verwezen naar de voorjaars-ALV en financiële gegevens.

Die voorjaars-ALV vindt plaats in mei. Dan worden de financiële gegevens behandeld.

4. Bespreken en vaststellen van het huishoudelijk reglement (HHR) van de coöperatie (bijlage 4.2

en 4b)

Het HHR is binnen het bestuur vastgesteld en al door enkele leden van de ondersteuningsgroep

bekeken. In dit reglement is nu ook vastgelegd aan welke criteria organisaties moeten voldoen

om lid te kunnen worden van EvU. Verder blijkt dat de Raad van Toezicht (RvA) in afwijking van

het besluit op de ALV van 25-11-2021 als werkgroep moet worden ingesteld.

Gevraagde besluiten: vaststellen huishoudelijk reglement

herziening besluit ALV 25-11-2021: instellen RvA als werkgroep

Bouwe Taverne: Het HHR is belangrijk, geeft de manier aan waarop je je bedrijf runt. Vorige

vergadering niet aan toegekomen het HHR te bespreken. Toen zijn er wel een paar opmerkingen

gemaakt. Hoe gaan we om met initiatieven die geen coöperatie zijn, maar wel lid willen worden?

Toelichting (bijlage 4.2b) uitgewerkt door Christoph Buter. Niet nodig om dit in het HHR te

regelen. Het meeste is al geregeld in de statuten.



Vraag was ook: moet de Raad van Advies een meer formele status hebben? Als de Raad van

Advies de status van werkgroep krijgt, dan is het geregeld in het HHR.

HHR: criteria waaraan een lid moet voldoen; artikel 3.2:

● burgerinitiatief

● doelstelling: energietransitie versnellen, op welke wijze zij haar doel wil bereiken.

● als de rechtsvorm geen leden kent, dan onafhankelijk toezicht (Raad van Toezicht of Raad van

Commissarissen) nodig.

● als het een BV is, dan 50% lokaal eigendom, 20% natuurlijke personen.

● bestuur EvU is bevoegd om te toetsen aan de criteria.

Stichting Energie Zeist kon de vorige vergadering niet toegelaten worden. Eerst moesten de

criteria goedgekeurd worden in de ALV. Dus vandaag is Stichting Energie Zeist nog niet aanwezig.

Paul van Seters: artikel 3.5 staat op gespannen voet met het onafhankelijke toezicht dat een

stichting nodig heeft.

Pieter Ruigewaard: we geloven in de kracht van coöperaties. Er zijn stichtingen die heel goed

werk doen.

Paul van Seters: in de gezondheidszorg heb je ook Raden van Toezicht. Kan dat in deze sector?

Lokale Energie Monitor: 487 lokale energie-initiatieven, 36 hiervan zijn stichtingen.

Pieter Ruigewaard: Stichting Duurzaam Zeist doet goed werk. Kunnen ze toch toegelaten

worden?

Paul van Seters: je stelt eisen aan stichtingen die geen toezicht hebben.

Willem van Oppen: wat is het probleem als ze wel meedoen?

Paul van Seters: het bestuur beoordeelt op basis van criteria of een stichting lid mag worden. Er

is meestal geen toezicht.

Willem van Oppen: een stichting is geen ledenorganisatie, dus minder democratisch. Maar het

bestuur van EvU neemt een besluit.

Nicole van Overbeek: momentopname voor het besluit of monitoring?

Pieter Ruigewaard: wat we hebben opgeschreven is wel in lijn met wat de vorige keer is

besproken.

Bouwe Taverne: voorstel: een stichting kan wel lid worden, maar dan moet die stichting binnen

een jaar het toezicht regelen.

Paul van Seters: goed idee.

Nicole van Overbeek: voor het verslag: de discussie is nooit bedoeld als motie van wantrouwen

tegen de stichting in Zeist.

Fanny Claassen: een opmerking over artikel 4.2 van het HHR; een kopie van een geldig

legitimatiebewijs van 2 bestuurders is niet nodig als je al lid bent van de KvK.

Eelco Boers: maar het moeten wel natuurlijke personen zijn.

Willem van Oppen: wie bepaalt toetreding van nieuwe leden? Pieter Ruigewaard: Dat doet de

ALV.

Pieter Ruigewaard: Bij deze wil ik het HHR vaststellen. Met de toevoegingen:

● bij artikel 3.3 moet het toezicht binnen een jaar geregeld zijn.

● bij artikel 3.4 moet het percentage natuurlijke personen 20% zijn.

● bij artikel 4.2 mag een kopie van een geldig legitimatiebewijs van 2 bestuurders, vervallen.

Besluit: vaststellen van het HHR met 3 toevoegingen.

Bouwe Taverne: voorstel: de Raad van Advies de status van werkgroep geven. De werkwijze van

de Raad van Advies blijft ongewijzigd.



Geen bezwaar van de aanwezigen.

Besluit: De Raad van Advies krijgt de status van werkgroep.

5. Besluitvorming toelating nieuwe leden

Fanny Claassen: Er zijn op dit moment geen nieuwe leden.

Elmar Theune: Er wordt gediscussieerd over de contributie voor ES.

6. Bespreken nieuw strategiedocument EvU (bijlage 4.3)

De actualiteit maakt dat we onze strategie regelmatig bijstellen. In de versie die nu voorligt is het

commentaar van de RvA verwerkt. In het kader van het uitwerken van de strategie worden

momenteel 3 werkgroepen gevormd die door leden van het bestuur worden getrokken.

Omdat grote opwekprojecten momenteel moeizaam gaan, willen we ons gaan richten op 3

pijlers.

Bouwe Taverne: Werkgroep Warmte is inmiddels gevormd. Hij kan zeker nog uitgebreid worden.

Er zijn mensen uitgenodigd en zij gaan deelnemen.

We willen een beeld krijgen; hoe ziet het thema warmte eruit? Besparing en isolatie hoort er ook

bij. Maar bijvoorbeeld ook geothermie. Het moet gaan over collectieve projecten.

Warmtenetten. Voorbeeldprojecten en technieken. We gaan werken in een paar fasen. 1e fase: 2

of 3 vergaderingen. Concrete projecten.

De Werkgroep Warmte is een diverse groep met vertegenwoordigers van buurtinitiatieven,

energieleveranciers, buurtwarmte, energiecoöperaties etc.

Binnen een paar maanden willen we een beeld hebben wat EvU aan dit thema kan gaan doen.

Pieter Ruigewaard: Werkgroep Slimme oplossingen; regulier overleg opgestart met Stedin om te

kijken naar pilot-projecten.

Elmar Theune: Werkgroep Beheersorganisatie: zowel fysiek beheer als administratief. Kan EvU

dat collectief op gaan pakken? Kost een coöperatie veel tijd. Willem van Oppen heeft dit

ingebracht. Geert Gerritsen van Opgewekt Houten heeft hier ook behoefte aan.

Stella Eitjes: Buurtstroom heeft hier ook behoefte aan. Wij hebben 11 zon op dak-centrales,

zeker qua administratie, misschien ook beheer.

Sommige coöperaties hebben nog maar 1 of 2 zon op dak-centrales. Misschien nog niet nu die

behoefte aan ondersteuning, maar op termijn.

De provincie heeft hier wel geld voor over.

Fanny Claassen: toelichting op het deel van de Strategie wat gaat over: Nieuwe doelgroep.

Coöperaties zijn nu de doelgroep van EvU, maar zij hebben niet zoveel geld. Gemeenten hebben

wat meer geld, maar te weinig kennis over bijvoorbeeld participatie en energiearmoede.

Eelco Boers: Bij hem in de gemeente is een Zon op dak-coalitie opgezet met verschillende

partijen. Hier missen ze een goede projectleider voor, onafhankelijk. Valt dat onder Nieuwe

doelgroep?

Harrie Swarte: Wat doe je als een professional van EvU een advies geeft aan de gemeente, waar

de coöperatie het niet mee eens is.

Fanny Claassen: De gemeente wil soms een onafhankelijke partij in plaats van de coöperatie.

Elmar Theune: Projectbureau heeft professionals.



Bouwe Taverne: EvU moet wel openheid en betrokkenheid geven aan de coöperatie als iemand

door de gemeente wordt ingehuurd vanuit EvU. Dus openheid nodig aan de voorkant naar de

coöperatie toe.

Fanny Claassen: ik zal dat doen of hier op toezien.

Reacties op de Strategie:

Harrie Swarte: logische ontwikkeling deze verbreding. Nicole van Overbeek: dat vind ik ook.

Paul van Seters: ik steun het stuk. Klopt deze tekst met het HHR? Geothermie wordt niet

specifiek genoemd in het stuk. Bouwe Taverne: dit wordt in de werkgroep Warmte

meegenomen. Ook Energie Samen erbij betrekken. Paul kan vooraf met Bouwe afstemmen over

geothermie. Paul heeft redactioneel een paar opmerkingen op de Strategie, hij regelt dit met

Fanny.

Willem van Oppen: product/doelgroepen worden niet genoemd. Fanny Claassen: Deze worden

uitgewerkt in het marketingplan.

Hans van Ankeren: wordt dit stuk bijgehouden? Tot nu toe is de Strategie steeds bijgewerkt en

besproken in de ALV.

Bouwe Taverne: de provincie schrijft momenteel uit hoe de coöperatieve beweging gestalte

moet krijgen. Evenals de rol van de provincie en van EvU hierin. In Q2 meer duidelijkheid

hierover. En dan kan het hier bijgehouden worden.

Morgen heeft het bestuur overleg met Huib van Essen. Provincie wil dit verder ondersteunen,

deze beweging.

Actie iedereen: Mocht er nog meer commentaar zijn op de Strategie, graag naar Fanny

doorsturen.

Arjan Visser: wordt warmte in Nederland op andere plekken ook regionaal opgepakt? Ja, dat

wordt het. En zijn er meerdere regionale projectbureaus in Nederland? Jazeker, al een stuk of 10.

7. Terugkoppeling ledenenquête

Toelichting door Stella Eitjes, zie de presentatie in de map ALV.

8. Projectbureau Energie van Utrecht stand van Zaken

- Begroting

- Voortgang

- Nieuwe werkgroepen

- Netcongestie

- Nieuwe opleidingen

- Coöperatief Platform

Presentatie door Fanny Claassen:

Begroting: nog 32k nodig dit jaar, maar conservatief begroot. Als er geen extra projecten komen,

dan kunnen we nog wat op kosten besparen. Het eigen vermogen wat erin is gegaan is nog niet

aangesproken. Dus dat gaat dan eventueel gebeuren.

Netcongestie: de door de leden opgestelde projectenlijst is naar Stedin gestuurd. Deze lijst

moeten we blijven updaten. Mag deze lijst ook met gemeenten worden gedeeld? Liggen

sommige projecten gevoelig?



Gemeenten zitten bij elkaar met projectontwikkelaars en met Stedin. De coöperaties zijn daar

niet bij betrokken. Gemeenten zijn op zoek naar projecten die al aangesloten zijn op het net,

waar zij nog niets van weten. Het is goed om naar creatieve oplossingen te zoeken bij de

netcongestie. Ook om de ambities van de RES waar te kunnen maken.

Praktisch met deze vraag omgaan; in specifieke gevallen vraagt Fanny aan de coöperaties of de

lijst gedeeld mag worden.

Hulp bij netcongestie, je kunt projecten bespreken met Stedin.

De provincie onderzoekt netcongestie bij zon op dak; je kunt projecten aanleveren voor

maatwerkadvies.

Energie Samen vraagt om SCE-projecten aan te leveren met een onrendabele businesscase.

Nieuwe Training van EvU: Omgaan met omwonenden; start 22 maart.

Je kunt LEADER-subsidie aanvragen, zie nieuwsbericht op de website van EvU.

Na de gemeenteraadsverkiezingen willen we gesprekken voeren met nieuwe wethouders.

Willem van Oppen: wat is het doel van gezamenlijk optrekken? Fanny Claassen:

naamsbekendheid van EvU en omdat bij veel gemeenten de coöperatie nog niet goed gezien

wordt.

Er is een samenwerking met de Rabobank gestart voor masterclasses en het organiseren van

energienetwerkcafés. Het eerste energienetwerkcafé is op 19 april. Iedereen is hiervoor van

harte uitgenodigd. Heeft iemand nog een suggestie voor een locatie hiervoor?

Houdt onze nieuwsbrief in de gaten.

9. Voortgang van de ontwikkelingen in de drie RES-regio’s

Pieter Ruigewaard: Er is op landelijk niveau besloten dat er geen RES 2.0 moet komen. Er wordt

gekeken hoe de RES 1.0 uitgevoerd moet worden. Implementatie. Daar komen conflicten uit,

aanpassingen nodig. Gemeenten gaan de projecten niet zelf realiseren. Gemeenten moet de

randvoorwaarden vastleggen. Projectontwikkelaars en coöperaties moeten de plannen gaan

uitvoeren.

Elmar Theune: Ik zet me in bij RES Amersfoort; binnenkort overleg, samen met de NMU en de

coöperaties. In de RES Amersfoort was het vooral een bestuurlijk overleg. Nu komt er een

klankbordgroep met alle belangrijke stakeholders.

Oproep: Mocht je iets in de RES willen inbrengen, doe het via de RES-coördinator.

10. Rondvraag

Harrie Swarte: Tv-programma Pointer van gisteravond terugkijken. Netcongestie inbrengen bij

Pieter.

Paul van Seters: Energie-U zit in ANNE, maar ANNE gaat op 1 juli definitief dicht en wordt

gesloopt. Energie-U is in onderhandeling om in UCO te gaan zitten. Willen er meer

energiecoöperaties hier op vrijdagen naar toe komen? Misschien gaat Energie Samen hier zitten.

Om samen te werken en kennis uit te wisselen. Willem van Oppen: ik wil hier over nadenken.

Bouwe Taverne: gisteravond was er bij BENG! een introductie van Eelco Boers om het bestuur

van BENG! inzicht te geven in het organiseren van de financiering van grootschalige projecten.

11. Sluiting

Pieter sluit de vergadering. Dank voor jullie aanwezigheid.



12. Actielijst

nummer actie wie status
20201117-01 Lening overeenkomst niet

toereikend; opstellen nieuwe.
BT / PD Gereed

15-12-2020 hebben alle
coöperaties de nieuwe versie
ter ondertekening ontvangen

20201117-02 Afkortingen onduidelijk PD Gereed
afkorting opgenomen in
verslag

20201117-03 Samenwerkingsovereenkomst NMU
aanpassen

PHS/WJ Gereed

20201117-04 Contactlijst leden Energie van
Utrecht delen met coöperaties.
Bijvoorbeeld voor het delen van
nieuwsbrieven

Bestuur Gereed

20210422-01 Opstellen voorstel voor financial
governance

Bestuur Gereed

20210422-02 Samenwerking met Energie Samen
bespreken. Onder andere
rolverdeling en de contributie voor
koepelcoöperaties

Bestuur Loopt

20210422-03 Opstellen Huishoudelijk reglement,
werkgroep gaat aan de slag

Bestuur Gereed

20210422-04 Opstellen blauwdruk voor
verzekeringen voor koepel- en
individuele coöperaties

Bestuur Loopt

20211125-01 Voor de volgende vergadering
criteria formuleren waar
ledenorganisaties aan moeten
voldoen. Vervolgens checken of
Stichting Duurzaam Zeist hieraan
kan voldoen. Besluitvorming
hierover in de volgende ALV.

Bestuur Gereed

20211125-02 Neem contact op met Fanny als je
een pilot-project hebt voor
warmte.

Iedereen Doorlopend

20211125-03 Bekijken welke vorm de Raad van
Advies moet krijgen. Kijken bij
andere Raden van Advies (van
woningcorporaties). Hij kijkt ook
naar eventuele
belangenverstrengeling.

Martijn
de Loor

Gereed

20211125-04 Vul de spreadsheet met projecten
graag allemaal in, voor beter beeld
van de netcongestie.

Iedereen Doorlopend

20220315-01 Commentaar op het
Strategiedocument aan Fanny
doorgeven.

Iedereen Nieuw



13. Besluitenlijst

B20201117-01 Bestuur heeft mandaat van ALV om aangepaste samenwerkingsovereenkomst
met NMU te tekenen

B20201117-02 Voorstel jaar contributie:
2020 € 0
2021 € 150

B20210422-01 Vergadering is akkoord met voorgestelde Energie van Utrecht-begroting voor
2021.

B20210422-02 Strategische visie wordt vastgesteld.
Over 1 jaar een eerste evaluatie van de uitgangspunten van het
strategiedocument! Een dergelijke stap moet elke 1 à 2 jaar worden gedaan.

B20211125-01 Vergadering stemt in met de benoeming van Elmar als secretaris van het
bestuur.

B20211125-02 Vergadering keurt het lidmaatschap van EvU met algemene stemmen goed voor
de overige 5 genoemde coöperaties. Welkom!

B20211125-03 Chris van Lith en Willem van Oppen nemen plaats in de kascontrolecommissie.
B20211125-04 Vergadering stelt met algemene stemmen de begroting vast.
B20220315-01 Vergadering stelt het HHR vast met 3 toevoegingen.
B20220315-02 De Raad van Advies krijgt de status van werkgroep.


