
	  

	  

15	  mei:	  Informatieavond	  Energie	  Coöperatie	  Udenhout	  	  
Op	  15	  mei	  verzorgt	  ECU	  een	  informatieavond	  over	  een	  tweetal	  ontwikkelde	  energieprojecten	  voor	  de	  inwoners	  
van	  Udenhout,	  te	  weten:	  

	  

1. Collectief	  zonnedak	  De	  Zonnevisser	  
	  

	  	  	  	  	  Op	  een	  van	  de	  gebouwen	  van	  De	  Visser	  Recycling	  is	  ruimte	  voor	  zo’n	  900	  zonnepanelen	  voor	  inwoners	  van	  	  
Udenhout	  en	  Berkel	  Enschot	  die	  zelf	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  om	  zonnepanelen	  op	  hun	  eigen	  dak	  te	  plaatsen	  of	  dit	  	  
om	  eigen	  redenen	  niet	  wensen.	  Deelname	  is	  ook	  mogelijk	  als	  aanvulling	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  eigen	  zonnepanelen.	  
Bij	  deelname	  koopt	  u	  zondelen,	  waarbij	  elk	  zondeel	  gelijk	  staat	  aan	  de	  jaarlijks	  geproduceerde	  elektriciteit	  van	  één	  	  
Zonnepaneel,	  bijvoorbeeld	  275	  kWh	  per	  jaar.	  
Dit	  collectief	  zonnedak	  wordt	  gerealiseerd	  met	  gebruikmaking	  van	  de	  Regeling	  Verlaagd	  Tarief	  ook	  bekend	  onder	  de	  	  
”Postcoderegeling”,	  waarvoor	  door	  de	  overheid	  voor	  een	  termijn	  van	  15	  jaar	  een	  volledige	  vrijstelling	  van	  	  
energiebelasting	  (plus	  BTW)	  wordt	  gegarandeerd.	  	  
Het	  project	  staat	  open	  voor	  kleingebruikers;	  particulieren	  en	  MKB	  bedrijven.	  	  
De	  op	  te	  richten	  projectcoöperatie	  De	  Zonnevisser	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verkoop	  van	  de	  opgewekte	  elektriciteit	  	  
en	  met	  deze	  inkomsten	  verricht	  zij	  het	  beheer	  en	  onderhoud	  van	  het	  zonnepark.	  Tevens	  zorgt	  zij	  voor	  de	  administratieve	  	  
verwerking	  en	  het	  energiebelastingvoordeel	  naar	  de	  leden	  naar	  rato	  van	  het	  aandeel	  in	  de	  investering.	  
De	  deelnemers	  aan	  het	  project	  worden	  lid	  van	  deze	  coöperatie,	  waarmee	  men	  samen	  met	  de	  andere	  coöperatieleden	  	  
zeggenschap	  krijgt	  over	  het	  beleid.	  
	  
	  

	  

	   	  

	  

	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  Coöperatie	  Burgerwindpark	  De	  Spinder	  

In	  regio	  Hart	  van	  Brabant	  komen	  vier	  windmolens.	  Die	  molens	  worden	  gerealiseerd	  door	  de	  elf	  energiecoöperaties	  in	  	  
Hart	  van	  Brabant,	  waaronder	  ECU,	  vóór	  en	  dóór	  inwoners	  en	  ondernemers	  in	  de	  regio.	  Ieder	  die	  lid	  is	  van	  een	  van	  de	  	  
elf	  energiecoöperaties,	  kan	  meedoen!	  Nog	  geen	  lid	  van	  ECU,	  wordt	  dan	  lid	  van	  ECU	  (Energie	  Coöperatie	  Udenhout)	  en	  
ondersteun	  zo	  het	  initiatief	  tot	  de	  realisatie	  van	  vier	  windmolens	  in	  de	  eigen	  omgeving.	  Als	  lid	  van	  ECU	  kun	  je	  in	  
winddelen	  van	  €	  250	  per	  stuk	  deelnemen/investeren	  in	  de	  windmolens.	  	  Zo	  maak	  jij	  de	  duurzame	  energie	  van	  
windmolens	  mede	  mogelijk	  en	  profiteer	  je	  mee	  van	  de	  opbrengst	  van	  de	  verkoop	  van	  de	  opgewekte	  stroom.	  

	  
Het	  is	  essentieel	  dat	  onze	  regio	  zelf	  voldoende	  duurzame	  energie	  gaat	  opwekken.	  De	  vier	  windmolens	  leveren	  net	  
zoveel	  duurzame	  elektriciteit	  als	  6.500	  huishoudens	  verbruiken.	  Dat	  geeft	  bovendien	  ineens	  een	  flinke	  hoeveelheid	  
minder	  CO2-‐uitstoot.	  Dus	  ook	  minder	  klimaatvervuiling	  en	  een	  betere	  luchtkwaliteit	  voor	  onszelf	  en	  voor	  onze	  
(klein)kinderen.	  Een	  mooi	  vooruitzicht,	  maar	  zonder	  investeerders	  gaat	  dat	  niet	  lukken.	  Alleen	  als	  leden	  van	  de	  
energiecoöperaties	  samen	  10%	  van	  de	  projectkosten	  bij	  elkaar	  brengen,	  kan	  de	  rest	  geleend	  worden	  bij	  een	  bank.	  	  



Doe	  dus	  mee!	  

Er	  zijn	  al	  flinke	  stappen	  gezet.	  De	  locatie	  is	  duidelijk;	  de	  molens	  komen	  op	  De	  Spinder,	  net	  boven	  Tilburg,	  op	  het	  terrein	  
van	  bij	  afvalverwerkingsbedrijf	  Attero,	  waterschap	  De	  Dommel	  en	  gemeente	  Tilburg.	  Het	  bestemmingsplan	  is	  al	  rond	  	  
en	  de	  landelijks	  subsidie	  voor	  duurzame	  energie	  is	  toegekend.	  Nu	  nog	  het	  geld	  regelen,	  het	  type	  windmolen	  uitkiezen,	  
de	  molens	  laten	  bouwen	  en	  in	  2019	  kunnen	  ze	  draaien!	  Dan	  is	  weer	  een	  stukje	  van	  onze	  regionale	  energievoorziening	  
duurzaam.	  

Om	  een	  goede	  afweging	  te	  kunnen	  maken	  om	  in	  windmolens	  te	  investeren,	  willen	  we	  mogelijke	  deelnemers	  zo	  goed	  
mogelijk	  informeren.	  Tijdens	  de	  ECU	  voorlichtingsavond	  op	  15	  mei	  a.s.	  zullen	  we	  hier	  nader	  op	  ingaan.	  	  Tevens	  
worden	  nu	  de	  onderliggende	  documenten	  voorbereid	  waarin	  alle	  informatie	  wordt	  beschreven,	  ook	  de	  website	  
www.spinderwind.nl	  wordt	  voorbereid.	  

Uitnodiging	  

Kortom,	  wanneer	  u	  geïnformeerd	  wilt	  worden	  over	  de	  ontwikkelingen	  en	  voortgang	  hoe	  we	  als	  ECU	  onze	  bijdrage	  
willen	  geven	  aan	  de	  verduurzaming	  van	  onze	  gemeenschap	  en	  u	  in	  de	  gelegenheid	  willen	  stellen	  hierin	  deel	  te	  
nemen	  in	  het	  zonnedak	  De	  Zonnevisser	  of	  Burgerwindpark	  De	  Spinder,	  nodigen	  wij	  u	  uit	  voor	  de	  voorlichtingsavond	  
op	  15	  mei	  a.s.,	  aanvang	  20.00	  uur	  in	  het	  Raadhuis	  te	  Udenhout.	  

	  

	  


