
 

 

 

 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Energie Coöperatie Udenhout in 2020 
 
ECU bestaat begin 2020 alweer 7 jaren en daarom even een tussentijdse balans:  
Wat zijn de actuele ontwikkelingen en opgaven en welke rol wil/kan ECU daarbij spelen.  
Het bestuur heeft afgelopen jaar aan de hand van een gespreksnotitie gesproken over wat er 
rond ons allemaal verandert en wat dat voor een lokale energie coöperatie betekent maar 
eerst even een kort overzicht van de afgelopen 7 jaar. 2012 en 2013 waren de 
voorbereidingsjaren en de start van ECU. Op 26 februari 2013 werd de oprichtingsakte 
opgesteld van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout. 
Volgens de statuten richt ECU zich op de volgende acties: Het stimuleren, realiseren, 
informeren betreffende het op duurzame wijze produceren of verwerven van duurzame energie 
tbv haar leden en de gemeenschap van Udenhout. In het startdocument staat de ambitieuze 
stip op de horizon om over 10 tot 20 jaar in Udenhout geheel zelfstandig te zijn in haar 
energievoorziening. 
Om dat doel dichterbij te brengen werd veel waarde toegekend aan samenwerking met diverse 
partijen uit Udenhout en vandaar de naam  “Samenwerkend Udenhout”. 
In de oprichtingsakte werd ook rekening gehouden met een in de toekomst mogelijk bredere 
samenwerking met het maatschappelijke veld zoals bijvoorbeeld zorg en wonen. 
 
Kernwaarden voor de Stichting zijn: kleinschaligheid, betrokkenheid, en directe invloed. Er is 
dus gekozen voor een rol op lokaal niveau maar daarnaast realiseerde zich terdege dat er ook 
geacteerd moest worden op regionaal niveau om tijdig aan te haken op relevante initiatieven. 
 
In de eerste jaren zijn de activiteiten vooral gericht geweest op het faciliteren van bewoners 
bij energiebesparing en opwekking met zonnepanelen en adviseurs samen met de gemeente 
Tilburg. Al snel werd de aandacht daarnaast gericht op collectieve zon- en windprojecten. Veel 
tijd en energie is gestoken in het zonnecollectief bij de Rijhal.  In 2017 moest dat, vlak voor de 
realisering, om technische redenen worden afgeblazen.  Een leermoment voor ECU. 
In de jaren daarna is door ECU met succes een tweetal collectieve projecten gerealiseerd. 
 

-  Realisatie Burgerwindpark “De Spinder”, samen met 11 andere coöperaties. Gerealiseerd in    
 2020 

- Collectief zonnedak  de “Zonnevissser” 448 zonnepanelen. Gerealiseerd in 2019. 
 
Kenmerkend voor deze projecten zijn het lange traject en dat er gekozen moest worden voor 
deelname in nieuwe juridische entiteiten. Ook was in toenemende mate duidelijk  geworden  
dat we als vrijwilligers steeds meer moesten acteren met professionele  actoren in een 
zakelijke en juridische omgeving. Daar zit best wel spanning op. 
 
Naast bovengenoemde projecten is afgelopen jaren ook gekozen voor het actief opzoeken naar 
verbindingen met buurten en wijken, inspelen op Buurkracht. Samen met Contact 50 in de 
wijk Achthoeven het project Aan de slag met je huis.  
In wijk de Achthoeven een Europees project “Rhedcoop” en in wijk de Kuil een ander Europees 
project “Smile”. 
 



 

 

Bestuurlijk is in 2019 een vorm van samenwerking met de Energie Coöperatie uit Berkel 
Enschot BEC tot stand gekomen. 
 
 
De meest ingrijpende ontwikkeling van 2019 en 2020 is wel het tot stand komen en vaststellen 
van HET KLIMAATAKKOORD door de overheid. 
 
In dit Akkoord staan de opdrachten voor regio’s in ons land over hoe we aan warmte komen 
zonder aardgas, de Warmtetransitie . 
 
Daarnaast moeten olie en gas vervangen worden door duurzame energie zoals bijvoorbeeld 
wind en zon, ook bekend als de Energietransitie. 
 
Het land is opgedeeld in regio’s en wij vallen met 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant 
en hier wordt gewerkt aan de Regionale energietransitie Hart van Brabant. Naast energie gaat 
deze regio een plan maken betreffende het omgaan met het veranderende klimaat. Dit valt 
onder het project REKS. 
 
Over de warmtetransitie gaan de gemeenten zelf en zij moeten in 2021 duidelijk maken met 
welke warmtebronnen zij hun wijken van warmte gaan voorzien als het gas weg is. 
 
Dat geldt ook voor de REKS. Onze gemeente Tilburg moet in 2021 aangeven waar in hun 
wijken de stroom vandaan moet komen. 
 
Met het KLIMAATAKKOORD en de uitwerking daarvan in de regio’s is het speelveld van de 
lokale energie coöperaties danig veranderd. 
De REKS wordt vanwege de geldstromen belangrijk voor de keuzes die ECU op lokaal niveau 
kan en wil maken. 
 
In het KLIMAATAKKOORD en de uitwerking daarvan in de regionale visie gaat de overheid 
ervan uit dat in de grootschalige energieprojecten minimaal 50% burgerparticipatie ofwel 
lokaal eigendom plaatsvindt. 
 
De aandacht van ECU wordt zodoende steeds meer gestuurd naar grote en integrale projecten 
die meer professionalisering vragen. Hiervoor is te weinig capaciteit in de 
vrijwilligersorganisaties die lokale coöperaties zijn en wordt steeds meer gezocht naar 
samenwerking. 
 
Over de REKS en vormen van samenwerking zie de aparte bijlage die daarover gaat en waar 
we als ECU, als kleine lokale coöperatie een weg in zoeken zonder onze eigen lokale 
zelfstandigheid op te geven. 


