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   Verslag Algemene Ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A.  

Datum:      2021 12 07 
 

1. Opening, mededelingen en inleiding 
De voorzitter heet ieder welkom op deze huishoudelijke vergadering. In verband met de coronamaatregelen is ook dit jaar 
besloten tot een digitale bijeenkomst via ZOOM. Direct via het scherm nemen 19 leden deel aan de vergadering. Afmelding is 
ontvangen van vier leden. De inleiding en de toelichting op de agenda-onderwerpen zijn op de ECU website geplaatst, ieder 
heeft de onderliggende stukken tot zich kunnen nemen. 
 
Inleiding 
Het in 2020 door de overheid uitgebrachte Klimaatakkoord leidt tot grote inspanningen door zowel gemeenten als 
energiecoöperaties en burgers. Het beoogde beleid is gericht op een breed werkveld. Naast verduurzaming, reductie  CO2, en 
energietransitie ligt er ook een grote opdracht ten aanzien van de warmtetransitie. 
Als ECU hebben vorig jaar onze kernwaarden opnieuw tegen het licht gehouden, waarbij grote waarde wordt gehecht aan het 
actief zijn voor de eigen gemeenschap en de kleinschaligheid. De laatste ingegeven door het  bewustzijn van onze beperkte 
financiële reikwijdte en beperkte man- en spankracht.  
De gedelegeerde overheidsopdracht aan gemeenten straalt ook af op e lokale energiecoöperaties, waardoor we als ECU 
betrokken worden in grootschalige regionale activiteiten en projecten.  
 
Centraal daarin staat de REKS (Regionale Energie en Klimaat Strategie) waarin binnen midden Brabant een grote opdracht ligt 
voor de 9 gemeenten en 14 energiecoöperaties om de projecten van zo’n 50 windmolens en 300 ha zonneparken in een aantal 
projecten/hubs te realiseren.  
De 14 coöperaties, waaronder ECU, hebben daartoe een gezamenlijke Coöperatie Hart van Brabant opgericht die de 
deelnemende coöperaties in hun ontwikkelingen en projecten met kennis kan ondersteunen.  
 
De “lead” voor de realisatie van de projecten ligt bij de gemeenten, niet bij de provincie. De gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, 
Goirle/Riel, Gilze-Rijen, Dongen, Oisterwijk/Haaren, Loon op Zand, en Heusden hebben intussen een intentieverklaring voor een 
Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor wind- en zonneparken getekend. Waalwijk neemt voorlopig niet deel, zij ontwikkelt 
haar eigen windpark. 
Voor ECU kunnen twee beoogde hubs interessant worden, de windparken nabij de Spinder en die bij de Baars. 
Afhankelijk van de prioriteit in uitvoering zullen we bezien of en op welke wijze we kunnen deelnemen. 
 
Daarnaast ontwikkelt ook de gemeente Tilburg haar eigen beleid en plannen, waarbij een beroep wordt gedaan op de 
medewerking en inspanningen van o.a. ECU. Voor Udenhout is samen met de gemeente een doel gesteld om in 2045 geheel 
CO2 neutraal te zijn. De projecten daarvoor zijn de basis voor een te sluiten Green Deal, waarin een aantal lokale instanties 
zich gezamenlijk zullen inspannen om dit voornemen te realiseren. 
Kortom voldoende werk aan de winkel voor onze energiecoöperatie.  
 
Liet de samenwerking met de gemeente in het verleden nogal te wensen over, met het aantreden van nieuwe medewerkers is 
een stabiele ploeg aanwezig waarmee goede verhouding en samenwerking is ontstaan.  
Dit stemt tot vertrouwen voor invulling en uitvoerig van toekomstige projecten. 
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2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 oktober 2020 
Het verslag zelf geeft geen aanleiding tot op- en/of aanmerkingen. Het wordt onder dankzegging aan de opsteller 
vastgesteld. 

 
3. Reflectie verenigingsjaar 2020-2021 
In Udenhout en in samenwerking met ECU lopen meerdere projecten, gericht op zowel de verduurzaming als de toekomstige 
energietransitie. Deze worden nader toegelicht. 
 
3. Energie- en duurzaamheidsprojecten verenigingsjaar 2019-2020 
3a. Energie- en duurzaamheidsprojecten in Udenhout 
o Aan de slag met je huis (Achthoeven) een lokaal project (zie ook www.aandeslagmetjehuis.nl) 

ADSMJH is een gemeentelijke verzamelnaam van allerlei projecten die zich richten op het verduurzamen van de 
bestaande woningvoorraad. Via de website van de gemeente Tilburg kan subsidie aangevraagd worden. 
Voorbeelden van ADSMJH in Udenhout: 

- Samen met Contact 50+ heeft EC Udenhout in de wijk Achthoeven een woonwensen-enquête gehouden. Ruim 200 
woningeigenaren zijn bevraagd op hun gevoel van veiligheid, duurzaamheid, comfort, levensloopbestendigheid van hun 

woning en hun omgeving. De resultaten vormden mede de aanleiding en vervolgens het startsein voor Rhedcoop.   

- EC Udenhout en de gemeente Tilburg werken samen aan het verzorgen van energieadviezen.  
De campagne is in oktober 2020 gestart en heeft als doel woningeigenaren een routekaart aan te reiken op basis waarvan 
hun woning energiezuiniger en comfortabeler wordt. Daarbij kan de eigenaar na het advies ondersteund worden bij het 
aanvragen van offertes en begeleiding tijdens de uitvoering.  
Het is zaak ook om de acties van de gemeente en die van lokale initiatieven zoals EC Udenhout goed op elkaar te laten 

aansluiten. Onder het kopje Smile wordt daar nog iets over verteld hoe we dat in Udenhout organiseren.  
 

o Smile- een regionaal project      
Met het project SMILE (Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad) wil de gemeente Tilburg met 
5 verschillende wijken (in regionaal verband van Hart van Brabant) toewerken naar aanpakken en proposities richting transitie 

CO2-neutraal, waaronder ook aardgasvrij. De wijk De Kuil in Udenhout is voor dit project als voorbeeld wijk geselecteerd. 
Samen met de bewoners zetten we een aanpak die leidt tot een wijk die op termijn CO2-neutraal en aardgasvrij kan zijn. Er is 
een werkgroep in de maak van bewoners die zich op dit thema willen gaan inzetten voor de wijk. Een van de andere resultaten 
van het project is de Green Deal.  
 

o Rhedcoop - een Interreg project  
In 2018 is EC Udenhout door Avans Hogeschool benaderd om deel te nemen aan een Europees project. Samen met de 
gemeente Tilburg hebben we voor Udenhout een projectplan geschreven. Het doel van het driejarige project Rhedcoop is 

drieledig: 
- Een snelle verbetering van de energieprestaties van woningen om de klimaatdoelstellingen in 2050 halen.  
- Het doorbreken van de taaiheid van de materie van verduurzamen: het is technisch complex, vereist een stevige 

investering.  
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- Het ontzorgen van woningeigenaren op maat speelt een sleutelrol 
De vorm van de ontzorging wordt een maatschappelijke Energy Service Company. De exacte invulling van de ontzorging 
wordt in afstemming met woningeigenaren in Achthoeven getest en geconcretiseerd. Daarbij hebben we de afgelopen 
jaar onderzocht wat verschillende vormen van ontzorgen zijn, ervaringen elders in den lande opgehaald en geluisterd 
naar de behoeften van woningeigenaren. Als belangrijk uitgangspunt geldt dat iedere huiseigenaar mee moet kunnen 
doen met de energietransitie. Na het zorgvuldige onderzoek werd de wijk benaderd. De bevindingen gaan we testen bij 
10 woningeigenaren. De werving start op korte termijn.  Na deze pilot volgt de stap naar opschaling - heel Udenhout en 
de rest van Tilburg moet ondersteund kunnen worden. Eind 2021 moet het project en daarmee de ESCO klaar zijn.   

 
3b. Green Deal 
De Dorpsraad wil samen met een brede vertegenwoordiging van Udenhoutse organisaties en de gemeente Tilburg een 
overeenkomst en programma opstellen hoe Udenhout in 205 CO2 neutraal te krijgen. 
De gemeente Tilburg, de dorpsraad, Contact 50, woningbouwvereniging TBV , huurderbelangencommisie  en ECU 
werken samen aan een Green Deal die begin 2022 contractueel zal worden vastgelegd. Er wordt een structuur vastgelegd waarin 
ECU en duidelijke rol zal vervullen. 
 
3c. Energieadvies 
De gemeente Tilburg heeft in 2019 via de RRE 1 regeling een subsidie toegezegd gekregen om 1050 energieadviezen voor woningen 
in de gemeente financieel te ondersteunen. Daardoor worden de adviezen voor woningeigenaren beter toegankelijk en wordt de 
uitvoering van energiebesparende maatregelen versneld. Binnen ECU werden door de gemeente 2 adviseurs aangesteld waarop een 
beroep kon worden gedaan. 
Door de corona is de uitvoering vertraagd en is besloten de looptijd te verlengen tot eind april 2022. 
Gaandeweg het project is er gewisseld van uitvoerende projectorganisatie en aansturing van het project. Het is nog onduidelijk  
of de 1050 energieadviezen in Tilburg zullen worden gehaald. Om de burgers in Udenhout te informeren over de advies-mogelijkheid 
werden regelmatig advertenties in de Wegwijzer geplaatst. 
 
3d. Burgerwindpark De Spinder U.A. 
In het driekwart operationeel boekjaar 2020 van windmolenpark de Spinder werd uit de stroomopbrengst een totale inkomsten 
van 1.7 miljoen behaald De uiteindelijke winst zal uitkomen op 4 ton, te verdelen onder de BOM,  de houders van Spinderdelen en 
de 11 LEC’s. 
Men komt pas tot uitbetaling na goedkeuring door de accountant, bank BOM, enz  Voor de houders van certificaten komt dit uit op 
ongeveer 10,2%, per LEC werd ruim 6K uitgekeerd. De uitkering aan ECU dient ten goede te komen aan de verduurzaming- en/of 
energietransitie-projecten. 
 
De windopbrengst en het rendement zijn lager dan ingeschat, dit wordt nu onderzocht. De minder opbrengst komt deels door 
stilstand vanwege onderhoud, maar ook door het stilzetten van een van de molens vanwege slagschaduw op delen van de dag voor 
een van de omwonenden. De businesscase is met name positief door de vergoeding vanwege de verlate oplevering van de 
windmolens.  
Het bestuur van de Spinder is in overleg met de bouwer over de oorzaak van de minderopbrengst, de afgegeven opbrengstgarantie 
is onderdeel zijn van het gesprek. 
Een deel van het vermogen zal worden overgeheveld naar een projectenfonds, waarop deelnemende energie coöperaties bij de 
voorbereiding van projecten een beroep kunnen doen. Het projectenfonds heeft een revolverend karakter, hetgeen betekend dat 
de gelden (al dan niet met vergoeding) dienen te worden terugbetaald. 
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3e.  Collectief zonnedak De Zonnevisser 
Sinds november 2019 is in Udenhout een collectief zonnedak operationeel met 470 zonnepanelen.  
Het eerste productiejaar was uitstekend. De gehele productie(opbrengst) kon goed onder de deelnemers worden 
verdeeld/toegekend. De afwikkeling van de teruggave energiebelasting door de energiemaatschappijen en uitbetaling van de 
stroomverkoop zijn goed verlopen. De Zonnevisser heeft de nodige ervaring opgedaan. 
De opbrengst over het 2e productiejaar komt overeen met wat gemiddeld mag worden verwacht. 
Door onderlinge verhandeling en verkoop is het aantal deelnemers toegenomen.  
Ondertussen is ECU op zoek gegaan naar nieuwe mogelijke daken om een gelijk collectief zonnedak te kunnen realiseren. De 
vorige bijeenkomst genoemde daken bleken niet mogelijk. Een vergevorderd projectvoornemen bij Boomkwekerij Udenhout 
ging op het laatste moment niet door. Jammer van de vele bestede uren en vooronderzoek. Het blijkt dat de 
voorbereidingsfase en besluitvorming vaak meer tijd in beslag nemen dan vooraf ingeschat. Op stapel staan nu nog enkele 
beoogde projecten met agrarische bedrijven in Udenhout. 
Daar komt bij dat grote haast moet worden gemaakt met de projecten omdat het elektriciteitsnet van Tennet overvol dreigt te 
raken en aansluitingen en stroom afgifte voorlopig niet meer mogelijk zal zijn.  
 
3f. Warmtetransitie Tilburg / Udenhout 
Naast de energietransitie wordt er ook gewerkt aan de Warmtetransitie, waarbij gezocht wordt naar duurzame 
warmtebronnen als vervanger voor verwarming door aardgas. Dit gebeurt landelijk, maar elke gemeente moest haar eigen 
“warmtevisie” ontwikkelen. 
De gemeenteraad van Tilburg behandelt haar nota in december 2021, en zal deze goedkeuren. De nota geeft een visie over de 
wijze waarop de wijken in de toekomst van warmte kunnen worden voorzien. 
De wijken in Tilburg-Zuid zullen hun warmte via warmtenetten gaan betrekken van de Amercentrale in Geertruidenberg. 
Andere delen mogelijk via aardwarmte. Oisterwijk onderzoekt de mogelijkheden om warmte te betrekken vanuit 
rioolzuivering in Haaren en de Voortse Stroom. 
 
Van welke warmtebron Udenhout en Berkel Enschot zich gaan bedienen is nog onduidelijk. Een oplossing is er nog niet. Dit 
biedt ons de mogelijkheid om een eigen voorstel aan te dragen. 
In tegenstelling tot Tilburg zijn de woningen per wijk is duidelijk minder eenduidig dan in Tilburg, dat vraagt om een breder 
scala van oplossingen. 
Genoemd worden: kleinschalige aardwarmtesystemen, hybride warmtepompen, warmte uit riolen gekoppeld  
met warmtewisselaar en warmtepompen, opslag in warmteslakken (zie project Boekel), warmteaccu’s, inductie CV-ketel, enz. 
Essentie bij alle systemen is de aanwezigheid van een laagtemperatuur verarmingssysteem in huis. 
 
Besluit 
Besloten wordt tot een werkgroep die de verschillende mogelijkheden zal inventariseren. 
Deelnemers zijn: Joris Straeter, Leo Dubbeldam, Johan Vriens en Bert Brok. 
 
3g.  REKS (Regionale Energie en Klimaat Strategie)  
Na de ondertekening van het Klimaatakkoord werden alle 30 regio’s verplicht een strategie uit te werken over hoe in de 
regio van fossiele naar duurzame energiebronnen te komen. 
De regio Hart van Brabant heeft zijn strategie inmiddels voorgelegd aan de gemeenten, de gemeenteraad van Tilburg 
heeft die inmiddels goedgekeurd.  (zie REKS op de Site van ECU) 
De projecten die daaruit volgen moeten worden uitgevoerd door de 9 gemeenten en de 14 energiecoöperaties in de regio 
Hart van Brabant. 

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat deze projecten zoveel mogelijk voor 50% via burgerparticipatie (medezeggenschap 
en financiering door ingezetenen) moeten worden uitgevoerd. De komende jaren zullen deze projecten worden uitgewerkt 
en in 2030 moeten ze uitgevoerd zijn. In de loop van de tijd zal het capaciteitsprobleem bij Enexis opgelost (moeten) zijn. 
De 14 energiecoöperaties streven naar een inhoudelijke samenwerking met de gemeenten. Om de afspraak te bestendigen 
is een “Samenwerkingsovereenkomst” met de gemeenten gesloten. 
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3g. Energiemarkt 
ECU en BEC hadden het voornemen ieder hun ALV tegelijkertijd t houden, gevolgd door een gezamenlijke energiemarkt waarop 
leveranciers de mogelijkheid krijgen hun producten en oplossingen tot energiebesparing en verduurzaming te tonen. Dit initiatief 
wordt doorgeschoven naar voorjaar 2022. 
 
3h. Subsidieregeling Gemeente Tilburg 
De gemeente Tilburg heeft een subsidiemogelijkheid beschikbaar voor energiebesparende maatregelen en duurzame oplossingen 
aan woning of tuin, zoals zonnepanelen, isolatie geveltuinen, enz. 
Info op www.aandeslagmetjehuis.nl en duurzaamtilburg.nl  
 
Velen zijn op zoek naar oplossingen, ervaringen en kosteninzicht over hoe anderen de voorbereidingen en maatregelen hebben 
gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld de cases in het dorp op de ECU site te vermelden. 
De voorzitter gaat achter een van de mogelijke cases aan en zorgt voor plaatsing op de site. 
Gemeld wordt dat reeds dergelijk initiatief draait, bij www.duurzamehuizenroute.nl kan op postcode informatie worden 
gevonden. 
 
3i. Energie Label 
Wanneer u uw huis wilt verkopen is de aanwezigheid van een Energielabel verplicht.  
Als lid van ECU kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een gecertificeerde adviseur. (zie ECU site) 
 
3j. Project Autodelen 
In de omliggende gemeenten waar een dergelijk project was gestart zijn de activiteiten, mede door de corona,  
stil gevallen. Praktische problemen als wie mag ermee rijden en wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden hebben het 
gebruik doen afnemen. 
ECU heeft het project voorlopig stil gelegd, mogelijke herstart na de pandemie. 
 
4. Financiële aangelegenheden 
Penningmeester Sjef Leijs geeft een toelichting op de financiële situatie van de coöperatie.  
In de balans per 31 december 2020 valt het bedrag van – 13.892  Euro voor lopende subsidieprojecten op. 
Deze bedragen worden vermeld omdat de gelden voor het project Rhedcoop via ECU lopen. Ecu ontvangt subsidie vanuit de 
opdrachtgever Interreg en de subsidie van de gemeente Tilburg. Voordat deze gelden worden ontvangen worden de facturen 
voor uitgevoerde consultancy-werkzaamheden betaald. Omdat het hierbij gaat om aanzienlijke bedragen, zijn de vermelde BTW 
teruggaven omvangrijker dan onder normale omstandigheden. 
Het overzicht geeft een afnemende contributiebidrage weer. ECU kent een licht afname, doch overwegend stabiel ledental. 
 
De toelichting op de balans laat zien dat de lening van de Zonnevisser inmiddels is terugbetaald. Opvallend is de uitkering 
vanuit de Spinder van 6.817 Euro. ECU mag dergelijke uitkering elk jaar tegemoetzien.  
Het verenigingsjaar 2020 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van 4K, toe te voegen aan het eigen vermogen 
en daarmee op 31 december uitkomt 2020 op 40K. 
Ook een vooruitblik voor 2021 geeft een positief beeld. Vanuit de vergadering worden geen vragen gesteld. 
 
De kascontrolecommissie doet bij monde van Bert Brok haar verslag van de controle van de boeken. Zij schrijft daarin van een 
inzichtelijke en toegankelijke op professionele wijze gevoerde administratie met een getrouw beeld van exploitatieresultaat en 
vermogenspositie. Zij adviseert de vergadering decharge te verlenen aan penningmeester en bestuur. De heren Bert Brok en 
Hein Abbing worden bedankt voor de voortreffelijke invulling van hun taak. 
Voor volgend jaar wordt de kascontrolecommissie gevormd door Bert Brok en Cees van Roessel. 
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5. Communicatie 
In dit verenigingsjaar is ruim aandacht gegeven aan de communicatie in zijn algemeenheid en naar de ECU-leden in het 
bijzonder. De website is geactualiseerd en up te date gemaakt. Leden worden via de site over de ontwikkelingen geïnformeerd.  
Om hen nauwer bij de activiteiten en ontwikkelingen te betrekken ontvangen zij met grote regelmaat een Nieuwsbrief. De 
statistieken geven aan dat de nieuwsbrieven goed worden bekeken, de waardering is goed toe zeer goed. 
Hoewel ECU en BEC  in verenigingsjaar 2021 met subsidie van de gemeente een fietscamper is aangeschaft is dit toch nu 
vermeldenswaardig. Alle vijf coöperaties in Tilburg kunnen hiervan gebruik maken, het beheer ligt bij ECU. De camper 
wordt bemand met adviseurs van de coöperaties. 

 
6. Bestuurlijk- organisatorische zaken 
Peningmeester Sjef Leijs heeft te kennen gegeven na 7 jaar ECU bestuurslid zijn zetel ter beschikking te stellen. 
Er is nog geen vervanger(ster) gevonden. De vacature zal op de site worden vermeld. 
Leo Dubbeldam doet een suggestie voor opvolging aan de hand, Sjef zal deze persoon benaderen. 

 
7. Rondvraag  
Onder punt 3 vermeldt de agenda een paragraaf “Ideeën van leden”. Dit wordt nu onder de rondvraag behandeld. 
Te beginnen in 2021 zou ECU jaarlijks vanuit de windbonus van Burgerwindpark De Spinder een financiële tegemoetkoming mogen 
verwachten, te besteden aan de in de statuten beschreven doelstelling. 
Deze is zeer ruim omschreven, de gelden kunnen worden aangewend voor verduurzaming, energietransitie, sociale cohesie en/of 
leefomgeving. 
De ideeën dienen een relatie te hebben met de energie- en warmtetransitie. Elk initiatief of idee dat de moeite waard is voor 
verdere brainstorming is welkom. De werkgroep warmtetransitie zal zich gaan buigen over de genoemde alternatieven. Deze 
lenen zich ook voor beschrijving in de Wegwijzer, waarmee we de bevolking voor het onderwerp zouden kunnen interesseren. 
Kern van de opmerking: kunnen we zichtbare en gerealiseerde projecten beter onder de aandacht brengen? 
Er zijn meerdere tastbare resultaten te vermelden waarmee we meer mensen kunnen enthousiasmeren: 
- Realisatie en resultaten windmolenpark de Spinder 
- Collectief zonnedak, resultaat vermindering CO2, opbrengsten, enz 
- Aan de Slag met je huis; beoordeling en inzichtelijk maken verbetermaatregelen, ontzorgen, enz 
- Warmtescans en opvolging  
- Overgang op (hybride) warmtepomp 
- Waar kan men terecht voor advisering en uitvoering 
 
Ook met advisering is nog veel te bereiken. In een mogelijk project kunnen huiseigenaren worden geholpen met de opvolging 
van warmtescans, geschikt make va de woning voor de lange termijn, en bijvoorbeeld de mogelijkheden van elektrische 
verwarming.  
De werkgroep warmtetransitie is samengesteld en kan aan de slag. 
 
Bert Brok meldt dat Tilburg een lijst heeft opgesteld van maatschappelijk vastgoed dat voor verduurzaming in aanmerking komt. 
Daartoe behoort het hoofdgebouw van de Peppel. Hier worden zonnepanelen, warmtepomp en HR++ glas aangebracht. Ook de 
provincie N-Br heeft hiervoor subsidie beschikbaar. 
Rieke van Roessel meldt dat de RABO gelden ter beschikking stelt voor bevordering van de verduurzaming in de dorpen, 
bijvoorbeeld zonnepanelen op de Peppel/ De info zal worden gewisseld. 
 
Het blijkt dat zonnedaken van meer dan 200 panelen problemen ondervinden bij de stroomafname.  
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Kees Weijtmans geeft aan dat hij op de daken van zijn bedrijf zo’n 600 zonnepanelen wil leggen. Enexis heeft gemeld dat het 
net ontoereikend is om de stroom af te nemen. De wachttijd zal al tot 8 maanden (of meer) oplopen, mogelijk kan dan  
mogelijk maar 50% worden afgenomen.  
Ditzelfde signaal valt op te maken uit de berichten dat SDE projecten omwille van het capaciteitsprobleem niet  
worden uitgevoerd of vertraagd.  
Afstemming met Enexis is essentieel, de problemen zijn situationeel bepaald, ook onze regio ondervindt de problemen. 
Gesuggereerd wordt te bezien of de overtollige stroom aan andere bedrijven op het industrieterrein kan worden  geleverd. De 
wetgeving staat onderling levering toe. 
 
Leo Dubbeldam vindt dit een serieus probleem en telt voor dit onderwerp op een hoger niveau te tillen. 
De gemeente Tilburg is aandeelhouder van Enexis, een formele klacht van Tilburg aan Enexis heeft meer indruk dan van een 
individueel bedrijf of energiecoöperatie. Met BEC zal worden afgestemd of zij ook dergelijk probleem ontmoeten. De voorzitter 
zal daarna contact opnemen met de verantwoordelijk wethouder en het resultaat aan Kees terugkoppelen. 
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. 

 
8. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng. 
 
 
 
 


