Jaarverslag 2020/21
Energie van Utrecht
Voorwoord
Voor u ligt het het eerste jaarverslag van Koepelcoöperatie Energie van Utrecht UA en het
Projectbureau Energie van Utrecht. Aangezien beide vanaf najaar 2020 operationeel zijn,
is gekozen voor gebundelde boekjaren, namelijk over het oprichtingsjaar 2020 en het
afgelopen jaar 2021.
Energie van Utrecht heeft een bewogen eerste jaar achter de rug. In de huidige praktijk
van de energietransitie worden we dagelijks ingehaald door de actualiteit. Dit verlangt veel
flexibiliteit van de organisatie en noodzaakt ons om continu voeling te houden met de
omgeving waarin we acteren en met de stakeholders. Het vraagt een groot adaptief
vermogen van de organisatie. De vraag die de organisatie zich steeds stelt is: ‘Hoe kunnen
we lokale energiecoöperaties en -initiatieven ondersteunen bij het realiseren van de
doelstellingen uit de RESsen met (cooperatief) eigenaarschap en zeggenschap van
bewoners’.
We zijn trots op het feit dat we niet alleen deze eerste periode ons bestaansrecht hebben
bewezen, maar er ook in geslaagd zijn deze lastige periode financieel goed door te komen.
Naar verwachting geldt dat ook voor het lopende jaar, 2022.
Het idee waarmee eind 2019 het initiatief om te komen tot deze twee 'versies' van Energie
van Utrecht, is een vruchtbaar idee gebleken dat in de komende jaren tot volledige
wasdom moet komen.
Als coöperatie zijn we een ledenorganisatie met een bedrijf, het Projectbureau. Onze leden
zijn energiecoöperaties en burgerinitiatieven in de provincie utrecht. We hebben op het
moment van dit schrijven zicht op het 25e lid.
We werken aan goede relaties in onze omgeving: gemeenten, de provincie,
partner-organisaties als NMU en bedrijven als de Rabobank die kunnen voorzien in
opdrachten en geldelijke steun.
Men erkent de functie van ons Projectbureau, namelijk de professionele ondersteuning van
lokale energiecoöperaties en verwante organisaties in hun streven naar versnelling van de
energietransitie.
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Maar ook onze experts zijn van groot belang. Daarvan sluiten zich er steeds meer aan bij
het Projectbureau waardoor de dienstverlening door het Projectbureau zich kan verbreden
en verdiepen. Het Projectbureau staat sinds begin 2021 onder leiding van Fanny Claassen,
die zich inmiddels omringd heeft met enkele collega's.
We zullen niet verhelen dat de start van deze nieuwe onderneming niet zonder hobbels is
verlopen. We hebben onze positie naast collega-organisaties moeten vinden, de
verstandhouding in de markt in de gaten moeten houden, onze leveringsvoorwaarden
soms tegen het licht moeten houden, onze neiging 'de jonge hond te spelen' onder
controle moeten krijgen.
Ook hebben we als bestuur de werkdruk moeten ervaren om als 'onbezoldigd professional'
ons werk te moeten doen naast tal van andere verplichtingen in de werk- en privésfeer.
Maar tot dusverre hebben we die hobbels kunnen nemen en hebben we er alle vertrouwen
in dat dat ook in de komende jaren gaat lukken.
In december 2021 hebben wij, bestuur en directie van Energie van Utrecht, de tijd
genomen om missie en strategie te herijken. Deze nieuwe strategie geeft de grove lijnen
weer van hoe Energie van Utrecht zich wil ontwikkelen en laat tegelijkertijd ruimte om
flexibel te zijn en om op actualiteiten in te springen.
Kortom, dit eerste jaarverslag is de weergave van onze start en geeft tevens een beeld
van hoe we ons onze toekomst voor ons zien. Met maar één doel: versnellen van de
energietransitie door 'beweging van onderop'.
Het bestuur van Energie van Utrecht,
Elmar Theune, Pieter Ruigewaard, Bouwe Taverne

Koepelcoöperatie
 Missie, visie en strategie
Missie
Energie van Utrecht ondersteunt de lokale energiecoöperaties en verwante
burgerinitiatieven in de provincie Utrecht. Samen zijn we aanjager van de energietransitie
en realiseren we energieprojecten in handen van burgers. Daar ligt de kracht van Energie
van Utrecht; het daadwerkelijk realiseren van complexe duurzame energieprojecten in
handen van burgers.
Energie van Utrecht ondersteunt de coöperatieve energiebeweging zodat duurzame
energie ontwikkeld kan worden van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht.
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Visie
Energie van Utrecht versterkt de kracht en professionaliteit van de lokale Utrechtse
energiecoöperaties en -initiatieven in hun streven de energietransitie te realiseren met
(coöperatief) eigenaarschap, zeggenschap voor lokale bewoners en ondernemers en
opbrengsten die ten goede komen aan de lokale omgeving. Lokale energiecoöperaties en
-initiatieven zijn daarmee gelijkwaardige partners van overheden, commerciële
ontwikkelaars, netbeheerder en overige stakeholders.
Het betrekken van bewoners en lokale stakeholders bij energieprojecten ziet Energie van
Utrecht als een aangewezen taak van de lokale energiecoöperaties en -initiatieven.

Strategie
Energie van Utrecht opereert in een dynamische omgeving waarin zich tal van kansen
voordoen om de leden te ondersteunen om de energietransitie vorm te geven. Energie van
Utrecht ondersteunt haar leden bij de ontwikkeling van hun organisatie en bij het
realiseren van projecten. Dat doet ze door kennis en ervaring te delen, kapitaal
toegankelijk te maken, voor gezamenlijke belangen te lobbyen en energiecoöperaties en
-initiatieven diensten te leveren voor hun diverse bijdragen aan de energietransitie.
Dat vraagt om een strategie waarbij de organisatie in contact en verbinding staat met
haar omgeving en stakeholders; het vereist ook creativiteit en wendbaarheid. Sommige
leden zijn net opgericht en werken aan een stabiele basis met bijvoorbeeld
woningverduurzaming en zon op dak projecten, andere leden zijn één of twee stappen
verder en onderzoeken innovatieve systemen zoals ‘lokaal voor lokaal’ of opslag in warmte
of waterstof. De huidige netcongestie versterkt bijvoorbeeld de wil van energiecoöperaties
om te zoeken naar ‘slimme oplossingen’.
Leden vragen dus om ondersteuning voor steeds meer verschillende onderwerpen in de
energietransitie. Energie van Utrecht wil al haar leden daarbij op de juiste manier van
dienst zijn. De organisatie ontwikkelt zich daarom vanaf 2022 langs de volgende drie
pijlers:
- Slimme ‘integrale’ oplossingen.
- Warmtetransitie; collectieve systemen en woningverduurzaming.
- Opwekking en beheer van elektriciteit.



 Ontstaan


Energie van Utrecht is tot stand gekomen doordat Guus Ydema, destijds directeur van de
Regionale Coöperatie AGEM in de Achterhoek en bestuurder van Energiecoöperatie
2030.nu, een oproep deed aan collega-bestuurders van Utrechtse energiecoöperaties:
"We hebben een projectbureau nodig om de lokale energiecoöperaties te
professionaliseren in hun werk om grootschalige energieprojecten tot stand te brengen".
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AGEM was het wenkende perspectief, aangezien het zich binnen tien jaar bewees in de
Achterhoekse markt en uitgroeide tot een bureau met meer dan dertig professionals. Ook
andere regionale projectbureaus zijn bekeken en uiteindelijk heeft de marktverkenning,
waartoe de provincie ons in staat stelde, geleid tot de structuur die we nu kennen.
De provincie is nu genoemd: zonder de inspanning en overtuigingskracht van enkele
ambtenaren en bestuurders waren we nooit aanbeland waar we nu zijn. Zij hebben
ingezien dat het Projectbureau, als bundeling van lokaal opgebouwde expertise, essentieel
is als onderdeel van de energietransitie. Zonder bewoners gaat het immers niet, zo is de
overtuiging.
Veel dank gaat uit naar de kwartiermaker Piet Hein Speel die deze structuur voorbereidde
en de eerste drie maanden van ons bestaan op interim basis directeur is geweest van het
Projectbureau.
We hebben nu een koepelcoöperatie met ruim twintig aangesloten leden. En we hebben
een Projectbureau met directie en staf dat volop aan opdrachten werkt van haar leden en,
in de toekomst, ook andere opdrachtgevers.


 Organisatiestructuur






Energie van Utrecht is de koepelcoöperatie van Utrechtse energiecoöperaties en
energie-initiatieven. Deze burgerinitiatieven hebben als doel de energietransitie te
bevorderen dan wel te versnellen. Dat kunnen zij doen door:
- Opwek van duurzame elektriciteit te stimuleren.
- Opslag van duurzame energie te stimuleren.
- Collectieve opwek en distributie van warmte willen stimuleren.
- Bij te dragen aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Bij Energie van Utrecht staat een democratische governance hoog in het vaandel. De
leden zijn overwegend energiecoöperaties. Het lidmaatschap staat ook open voor
andersoortige burgerinitiatieven met hetzelfde oogmerk. Indien de organisatievorm
van het burgerinitiatief geen leden kent, dient in de statuten te staan dat het initiatief
niet beoogt assets in eigendom te verkrijgen en dat als assets worden ontwikkeld,
deze worden ondergebracht in een organisatie met een coöperatieve vorm, waarbij
de leden eigenaar zijn en zeggenschap hebben over de assets en de opbrengsten
ervan.
Energie van Utrecht heeft een Projectbureau (Besloten Vennootschap) opgericht
voor de professionalisering van de energiecoöperaties en de projecten die ze willen
realiseren. Het bestuur van de koepelcoöperatie stuurt namens de leden de directeur
van het Projectbureau aan.
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De werkzaamheden van Energie van Utrecht zijn grofweg in vier categorieën in te
delen:
- Kennismanagement; kennisontwikkeling en kennisdeling.
- Belangenbehartiging.
- Diensten voor leden en andere doelgroepen.
- Ondersteunende diensten.


 Bestuur, directie, medewerkers


Bestuur







Pieter Ruigewaard (Heuvelrug Energie): voorzitter.
Bouwe Taverne (BENG): penningmeester.
Peter van Drenth (Eemnes Energie): secretaris tot 25 november 2021.
Elmar Theune (Energiecoöperatie Rhenen): secretaris sinds 25 november 2021.



Directie en ‘medewerkers’



Fanny Claassen is op zzp-basis directeur.







Op zzp basis regulier betrokken zijn:
Stella Eitjes - projectleider Zon op Dak en als kernteamlid van EvU.
Koosje de Beer - communicatie (nieuwsbrief + website).
Erik Paauw - WEA Rivierenland - financiën.
Daarnaast beschikt Energie van Utrecht over een expertisepool van projectleiders, zie
verderop in dit verslag.

Vrijwillige tijdsinzet
Het bestuur, de directeur en een groot aantal anderen zetten ook veel vrijwillige uren in
voor de coöperatie. We schatten dat dit voor de drie bestuursleden samen in de
ordegrootte van 2,5 á 3 dagen per week is. Ook de betaalde ‘medewerkers’ en een aantal
mensen op wie wij incidenteel een beroep mogen doen besteden vrije tijd aan onze
coöperatie. We schatten deze vrijwillige uren op 10 tot 12 uur per week.

 Leden


Eind 2021 zijn 20 coöperaties lid van Energie van Utrecht. Naar verwachting worden in
2022 ook andersoortige energie-initiatieven lid.
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Eind 2021 zijn de volgende coöperaties lid van Energie van Utrecht:
- Heuvelrug Energie.
- Zon op Heuvelrug.
- Energie Coöperatie Woerden.
- Energie Coöperatie De Knotwilg.
- BENG!.
- Coöperatie Opgewekt Houten.
- Energie Coöperatie Lek en IJsselstroom.
- Energiecoöperatie 2030.nu.
- Eigenwijkse Energie Coöperatie.
- Energie Coöperatie Bunnik.
- De Windvogel.
- Duurzame Energie Coöperatie Zeist.
- Energie-U.
- Energiecoöperatie Eemnes.
- Veemarkt Samen.
- Coöperatie Duurzaam Eiland.
- Veenwind.
- Rijne Energie.
- Zon op Woudenberg.
- Energie Coöperatie Rhenen.

 Algemene Ledenvergaderingen en belangrijke besluiten


In 2020 en 2021 vonden naast de oprichtingsvergadering (1e ALV) op 17 november 2020,
nog twee algemene ledenvergaderingen plaats, te weten op 22 april en 25 november
2021.



De belangrijke besluiten van deze ALV’s waren:
- De oprichting van Koepelcoöperatie Energie van Utrecht.
- De instelling van een Raad van Advies onder leiding van Guus Ydema.
- Het vaststellen van een Huishoudelijk Reglement dat essentieel is voor de vertaling
van de statuten naar een werkwijze voor de Koepelcoöperatie en het
Projectbureau.
- Enkele stukken als basis voor de verdere strategische ontwikkeling van Energie van
Utrecht.
- Het vaststellen van een begroting voor de Koepelcoöperatie.
- De opvolging van Peter van Drenth als secretaris door Elmar Theune.
- De toelating van burgerinitiatieven niet-zijnde coöperaties als lid van Energie van
Utrecht.
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 Samenwerkingspartners
Om de energietransitie te versnellen is samenwerking tussen de diverse stakeholders uit
het speelveld van de energietransitie noodzakelijk. Voor Energie van Utrecht zijn de lokale
energiecoöperaties, provincie Utrecht, Energie Samen, NMU en Rabobank belangrijke
samenwerkingspartners.

Energiecoöperaties
Zowel de koepelcoöperatie als het Projectbureau Energie van Utrecht zijn opgericht om de
energiecoöperaties te professionaliseren met als doel dat ze duurzame energie
ontwikkelen van, voor en door bewoners van de provincie Utrecht. Energie van Utrecht
ondersteunt energiecoöperaties en -initiatieven over de volle breedte van het werkveld
van de energietransitie.

Provincie Utrecht
Provincie Utrecht ziet een belangrijke rol voor Energie van Utrecht en de lokale
energiecoöperaties bij het realiseren van de energietransitie van onderaf. Op diverse
onderwerpen wordt continu afgestemd en naar samenwerking gezocht. Gezamenlijk
zetten de organisaties een provinciaal kennis- en expertisenetwerk op voor
energiecoöperaties en - initiatieven. Provincie Utrecht is bovendien een belangrijke
financier van de energietransitie van onderaf.

Energie Samen
Energie Samen is de landelijke koepel van lokale energiecoöperaties en zelf ook een
coöperatie, waarvan wij lid zijn. Energie Samen is onze brancheorganisatie en daarmee
een belangrijke speler als het gaat om belangenbehartiging, lobbyactiviteiten en
kennisontwikkeling en -deling ten behoeve van een meer en sterkere coöperatieve
energietransitie.
Het verschil tussen Energie Samen en Energie van Utrecht is dat Energie Samen landelijk
werkt, waar Energie van Utrecht op provinciaal niveau opereert. Daarnaast is Energie
Samen meer initiërend (bijvoorbeeld voor subsidies, 50% lokaal eigendom) en focust
Energie van Utrecht zich meer op de uitvoering en realisatie van projecten.


NMU
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) werkt aan een mooie en duurzame provincie
Utrecht: met een mooi landschap, een rijke natuur en een schoon milieu. Een
energieneutrale provincie is daar onderdeel van.
NMU neemt daarbij de volgende drie rollen op zich:
- Op alle niveaus samenwerking en (kennis)uitwisseling die de transitie
verder helpen.
- Advies en assistentie aan initiatieven van onderop, hiervoor is het Servicepunt
Energie Lokaal.
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-

Bewustwording ten aanzien van de transitie en het verspreiden van
goede ideeën.

Rabobank
Energie van Utrecht heeft met de Rabobank een samenwerkingsovereenkomst
gesloten om financiële masterclasses en energiecafés te gaan organiseren.

Andere stakeholders
Andere stakeholders zijn o.a. andere regionale koepelcoöperaties, klimaatstichting HIER,
RES-regio’s, buurtinitiatieven, lokale stichtingen, gemeenten, energieleveranciers,
netbeheerder en financiers.

Regionale Energiestrategiën (RESsen)


De provincie Utrecht kent drie regio’s en dus ook drie RES-gebieden, te weten U16,
Amersfoort en Foodvalley. Vanuit Energie van Utrecht zijn er vertegenwoordigers van de
energiecoöperaties actief geweest in zowel RES-Amersfoort en RES U16. In Foodvalley
werd de vertegenwoordiging vanuit de coöperaties ingevuld door een bestuurder van
ValleiEnergie. Alle vertegenwoordigers namens de energiecoöperaties werden gesteund
door de Participatiecoalitie waarin naast Energie Samen, ook de Natuur- en
Milieufederaties betrokken waren. In beide RESsen is dan ook intensief samengewerkt met
de vertegenwoordiger vanuit de NMU.
Voor RES 2.0 waar nu aan gewerkt gaat worden, zal weer volgens dezelfde structuur
worden gewerkt.

Lokale Energie Monitor (LEM)


Energie van Utrecht heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de LEM die
jaarlijks door Klimaatstichting HIER wordt gepubliceerd.

Ontwikkelfonds


Het Ontwikkelfonds is opgezet door Energie Samen met als doel om een deel van de
aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten voor te financieren.
Het gaat specifiek om de kosten die energiecoöperaties maken in de risicovolle fase van
projectontwikkeling. Provincie Utrecht is één van de financiers van het fonds, in onze
provincie zijn momenteel de meeste aanvragen voor het fonds.
Energie Samen is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het fonds, Energie van
Utrecht is een belangrijke partner bij de verdere structurering en verbetering van het
fonds.
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Projectbureau: Activiteiten en diensten in 2021
Diensten
Zon en wind op land
Het Projectbureau biedt professionele ondersteuning aan lokale energiecoöperaties in de
provincie Utrecht bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in de omgeving. Bij
alle projecten zijn lokale zeggenschap en lokaal eigendom voor minimaal 50% belangrijke
uitgangspunten. Naast advies en begeleiding, zorgt het Projectbureau ook voor toegang
tot financiering van projecten.
Door gebruik te maken van de expertise van het Projectbureau verzekeren
energiecoöperatie zich van:
- Expertise op het gebied van duurzame energieprojecten in alle fasen van het
project met deskundig advies op financieel, technisch, landschappelijk en juridisch
gebied.
- Focus op omgevingsmanagement, stakeholdermanagement en het inrichten van
het gebiedsproces met inspraak van omwonenden en transparante communicatie.
- Energieprojecten met lokale identiteit waarvan de revenuen terugstromen naar de
omgeving.
- Het openen van deuren bij provincie, overheden en EU en een sterke regionale
politieke lobby.
- Hulp bij aanbestedingen, wettelijke regelingen, het werven van deelnemers en
fondsen en bij de financiering van projecten.
- Een geoliede machine van projectontwikkelaars en experts. In het geval er iemand
wegvalt, is dat eenvoudig op te vangen.
- Het versterken van de organisatiestructuur en expertise van de lokale coöperatie.

Zon op dak
Energie van Utrecht biedt ondersteuning bij de haalbaarheidsfase en ontwikkelfase van
zon op dak projecten. Momenteel wordt onderzocht welke rol Energie van Utrecht kan
spelen in de beheer- en exploitatiefase.
Er is ondersteuning voor de volgende thema's:
- Projectbegeleiding.
- Juridisch (overeenkomsten).
- Communicatie en ledenwerving.
- Technisch (netaansluiting en installatie).
- Financieel (businesscase, financiering en verzekeringen).

Projectcentrale
De Projectcentrale is een digitaal platform voor energiecoöperaties dat ondersteunt bij de
ontwikkeling van zon op dak projecten. Het platform bevat stappenplannen, templates,
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rekentools, relevante kennis, referenties en geeft eenvoudige toegang tot financiële
middelen zoals het Realisatiefonds.
De Projectcentrale is een samenwerking tussen Rabobank Nederland, Energie Samen en
Energie van Utrecht en medegefinancierd door provincie Utrecht. Utrecht is de
pilotprovincie van de Projectcentrale en onder begeleiding van Energie van Utrecht
worden de functionaliteiten het komende half jaar getest, verbeterd en uitgebreid. Als het
thema zon op dak helemaal is uitgewerkt volgen onderwerpen als zon op land, wind op
land en warmte.

Betrekken en beïnvloeden
Het doel van het participatieprogramma ‘Betrekken en beïnvloeden’ is projectleiders,
bestuursleden en vrijwilligers bij energiecoöperaties meer te leren over omgaan met:
- Bestuurders en politici.
- (Sociale) media.
- Omwonenden.
- Publieksvoorlichting, marketing, crowdfunding.
Voor dit programma zijn verschillende modules ontwikkeld. Eind 2021 is gestart met de
eerste module ’Omgaan met bestuur en politiek’. Voor de andere onderwerpen worden in
2022 trainingen gegeven. Iedere training telt 4 bijeenkomsten.

Hulp bij netcongestie
Door de groei van energieprojecten ontstaat er netcongestie. Zo ook in de provincie
Utrecht. Dit maakt dat de uitvoering van sommige projecten moeizaam realiseerbaar is.
Energie van Utrecht heeft de expertise en het netwerk om te ondersteunen bij aanvragen
bij Stedin. Samen kijken we per project naar wat er wel mogelijk is. Congestie maakt
bepaalde casussen uitdagend, maar wat ons betreft niet onmogelijk.
Eind 2021 heeft Energie Samen samen met ons een webinar georganiseerd over
netcongestie. Samen met de leden is een overzichtslijst opgesteld met opwekprojecten in
de provincie.

Ondersteuning bij subsidieaanvragen
De Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht (USET) is het
toetsingskader voor het verstrekken van subsidies voor energiecoöperaties met als doel de
energietransitie in Utrecht te versnellen met aandacht voor haalbaarheid, betaalbaarheid,
participatie en samenwerking.
Energie van Utrecht speelt een rol in het ondersteunen van lokale energiecoöperaties en
-initiatieven bij het verkrijgen van deze subsidies. Als eerste aanspreekpunt met een
doorverwijsfunctie en door het ondersteunen bij het schrijven, bespreken en indienen van
de aanvragen.
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Inclusieve energietransitie
Energie van Utrecht heeft zich in 2021 ingezet om energiecoöperaties te ondersteunen bij
het mogelijk maken van financiële participatie bij duurzame opwekprojecten voor mensen
met een smalle beurs. Hiervoor is een CoP opgezet waarin kennis en ervaringen gedeeld
werden, zowel op het thema ‘financiële constructies’ als voor het onderwerp ‘betrekken
van de doelgroep’.

Expertisepool
Het Projectbureau van Energie van Utrecht heeft een expertisepool met daarin
projectleiders en adviseurs met specifieke expertise zoals participatie, netcongestie,
projectfinanciering of wet- en regelgeving. Deze projectleiders en adviseurs zijn in te
zetten bij duurzame energieprojecten.

Activiteiten / bijeenkomsten / kennisdeling
Energie van Utrecht organiseerde verschillende webinars, excursies en trainingen om
kennis te delen en te verspreiden. Hieronder een overzicht (2021):
- Webinar: ‘Vragenuurtje’ Ontwikkelfonds.
- Workshop: Omgevingscommunicatie bij energieprojecten.
- Workshop: Financiering van coöperatieve energieprojecten.
- Training: Coöperatief projectleider zon en wind.
- Excursie: Windpark Deil.
- Training: ‘Betrekken en beïnvloeden’.
- Webinar: Hulp bij netcongestie (met Energie Samen).

Communicatie en media
Energie van Utrecht bestaat nog niet zo lang. Daarom timmeren we nog aan de weg om
onze zichtbaarheid te vergroten en onze diensten en activiteiten te promoten. Zodat onze
leden en samenwerkingspartners ons goed weten te vinden.
We maken daarbij gebruik van verschillende communicatiemiddelen (2021):
- Berichten op de LinkedIn-pagina.
- Nieuwsberichten op de website.
- Nieuwsbrieven.
- Organiseren van webinars, kennisbijeenkomsten en excursies.
- Deelnemen aan en presenteren op bijeenkomsten van externen.
- Externe communicatie-uitingen, zoals interviews in vakbladen of een filmpje ter
promotie van het Ontwikkelfonds.
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Financieel jaarverslag 2021
Als bijlage bij dit jaarverslag zijn de financiële verslagen gevoegd van de Koepelcoöperatie
en het Projectbureau Energie van Utrecht. De samenstelling van de financiële rapportages
was in handen van WEA Rivierenland, met name Erik Paauw AA. Een
kascontrolecommissie, ingesteld door de ALV van Energie van Utrecht heeft de controle
uitgevoerd. Deze bestond uit Willem van Oppen en Chris van Lith. Ter vergadering op de
ALV van juni 2022 zullen zij hun bevindingen rapporteren.
In ons voorwoord bij dit jaarverslag hebben we al enigszins aangegeven welke uitdagingen
zich op de weg van de nieuwe onderneming bevonden. Dat de jaren 2020 en 2021 (en
naar het zich laat aanzien ook 2022) niettemin financieel goed zijn afgerond mag een
prestatie genoemd worden van de directeur van het Projectbureau. Niet onvermeld mag
blijven dat de steun van de provincie en ook de Rabobank in hoge mate heeft bijgedragen
aan de gunstige financiële uitkomst van de start van Energie van Utrecht.
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