Menukaart ECUB
Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven ontzorgt u als ondernemer vanaf uw verduurzamingsambitie tot de uiteindelijke realisatie. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk die dóór en vóór
ondernemers werd opgericht. Tegen 2020 willen wij een CO2-reductie van 30% realiseren op de
aangesloten bedrijventerreinen. Deze doelstelling is vastgelegd in convenanten met de gemeente
Utrecht. Wij helpen ondernemers om te gaan voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Daarnaast
stimuleren we bedrijven om ook bovenwettelijke maatregelen te nemen. Ook willen we het grootste
zonnedak van Nederland realiseren en uitbreiden naar andere bedrijventerreinen rondom Utrecht.
Wat wij te bieden hebben? We kunnen u helpen inzicht te krijgen in uw energiehuishouding, u
adviseren over energiebesparende maatregelen en u ondersteunen bij het daadwerkelijk realiseren
van duurzaamheidsprojecten. We leggen u hierbij uit welke maatregelen onder de Wet milieubeheer
vallen. Samenvattend zetten wij ons in voor bewustwording, besparingen en realisatie op het gebied
van duurzaamheid bij ondernemers.

Bewustwording
Kennis delen
Energiereductie en duurzame energieopwekking is kostenefficiënt en goed voor het milieu.
Bovendien kan een groene uitstraling voor positieve publiciteit zorgen. ECUB wil ondernemers
ondersteunen via kennisontwikkeling en het wegnemen van barrières. We dragen kennis over aan
ondernemers over de voordelen van verduurzaming, financiering en de noodzaak ervan in het kader
van de Wet milieubeheer, en helpen ondernemers om verduurzaming in te passen in hun
bedrijfsstrategie. Ook kunnen we u adviseren over de Europese richtlijn EED (Energie Efficiency
Directive) en bemiddelen met uitvoerende partijen. Kortom, ECUB helpt u als innovatieve
ondernemer om het heft in eigen handen te nemen door kennis en ervaring op het gebied van
duurzaamheid te delen zodat u geen kansen laat liggen.
Energiequickscans
Met een energiequickscan krijgt u inzicht in uw huidige energiehuishouding en de mogelijkheden om
energie te besparen binnen uw bedrijf. In de rapportage die u na de quickscan ontvangt, kunt u ook
zien op welk moment u het beste de maatregel kunt nemen en wat de terugverdientijden zijn.
Daarnaast geven we u advies over stappen die u kunt nemen om verdergaand energie te besparen of
duurzaam op te wekken om uiteindelijk klimaatneutraal te worden, maar die verder gaan dan wat
wettelijk is voorgeschreven. De rapportage wordt persoonlijk toegelicht door een professionele
energieadviseur. De rapportage is ook online in te vinden. Hierin wordt bijgehouden hoeveel energie
u bespaart en welke CO2-reductie dit oplevert.
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Ontzorging bij SDE subsidieaanvragen
Het rijk heeft subsidie ter beschikking gesteld voor bedrijven om ontwikkelingen in duurzame
energieopwekking te stimuleren. De SDE+ is een subsidiebijdrage voor elke duurzaam opgewekte
kilowattuur. Er zijn echter wel strikte voorwaarden om in aanmerking te komen hiervoor. ECUB kan u
ontzorgen bij het aanvragen van SDE+. Zo weet u zeker dat uw aanvraag juist gebeurt en wordt de
kans op toekenning groter. De partners van ECUB kunnen deze SDE+ subsidie voor u aanvragen. In
samenwerking met de gemeente Utrecht bieden we ook de mogelijkheid om dit kosteloos door een
onafhankelijk bureau (Soft Energy) te laten doen. Het team van Soft Energy is gespecialiseerd in
zonne-energieprojecten. Ze hebben ruime ervaring met het aanvragen van SDE+ en kunnen u helpen
met zowel de technische, en juridische als de financiële aspecten van uw aanvraag.
Offertes
Er is een enorm aanbod van fabrikanten, importeurs en installateurs van zonnepanelen, omvormers
en bevestigingsmateriaal, LED en andere verduurzamingsproducten. ECUB heeft met al haar ervaring
en kennis alvast voor u de meest professionele en vakkundige partijen geselecteerd. Zo kunt u ervan
verzekerd zijn dat u voor uw locatie(s) de beste offertes krijgt aangeboden. Deze offertes worden u
vrijblijvend aangeboden. De uiteindelijke keuze ligt bij u.

Besparingen
Van grijze naar groene energie en ook nog besparen!
ECUB biedt collectief ingekochte groene stroom en gas aan van de bedrijven PM Energie en Scholt. Zij
observeren dagelijks de energiemarkt en kopen op het meest gunstige moment energie in. Door deel
te nemen aan het collectief van ECUB en over te stappen bespaart u gemiddeld bespaart u 10 tot
30% op uw huidige energierekening. Bij het overstappen zal ECUB u ontzorgen. ECUB staat voor
100% groene stroom. Wanneer u stroom via ECUB van PM Energie of Scholt afneemt ontvangt u dan
ook een vergroeningscertificaat dat voldoet aan de normen van CO2-prestatieladder. Hiermee toont
u een bewuste keuze in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemers (MVO). Voor
de bemiddeling betaalt u eenmalig een bijdrage gebaseerd op uw energieverbruik.
Collectieve inkoop
ECUB garandeert een goede professionele installatie van zonnepanelen of LED en andere
verduurzamingsproducten.
Voor zonnepaneleninstallaties werken wij samen met: DenG Solar, GeoTherm en ProfiNRG.
DenG Solar
DenG Solar is een onafhankelijk adviseur en leverancier gespecialiseerd op het gebied van het “turnkey” realiseren van grotere (100 tot 10.000 panelen) zakelijke zonne-energie projecten. Van advies
op basis van een individueel uitgewerkte businesscase tot aan totaal concept inclusief stekkerklaar
geplaatste zonnepanelen. Uiteraard zijn hun producten van A-kwaliteit tegen een scherpe prijs en
van deskundig advies voorzien.
GeoTherm Energy Systems
Dankzij jarenlange ervaring in de duurzame energiebranche, kan GeoTherm Energy Systems voor elke
vraag of probleem een passende oplossing bieden. Geotherm levert naast zonnepaneleninstallaties
ook WKO- systemen (Warmte- koudeopslag) en warmtepompinstallaties.
ProfiNRG
ProfiNRG is een zonnepanelengroothandel. Het bedrijf werd opgericht in 2012 en is één van de
leidende aanbieders van zonnepanelen in Nederland. Ze zijn een betrouwbare partner voor
installateurs en leveren kwaliteitsproducten van gerenommeerde fabrikanten van zonnepanelen,
omvormers, montagematerialen en monitoringsystemen.
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Voor LED-verlichting heeft ECUB voor u twee installateurs/importeurs van LED-verlichting
geselecteerd: A&A Lighting en Tools en Nordeon.
A&A Lighting en Tools
A&A Lighting & Tools is een onderneming die zich bezig houdt met professionele LED verlichting van
een nieuwe generatie. Ze onderscheiden zich met hun producten door aan te tonen dat LEDverlichting net zo sfeervol kan zijn dan de oudere generatie lampen.
Nordeon
Het hart van het operationele model van de Nordeon Groep wordt gevormd door de overtuiging dat
concurrerend geprijsde, goed vervaardigde producten van hoge kwaliteit het beste dicht bij hun
markt gemaakt kunnen worden. Dit levert korte levertijden, hoge kwaliteit, en veel lagere voorraad
en transportkosten. Daarom produceert Nordeon in West-Europa.

Realisatie
Coördinatie
ECUB zorgt voor een goede coördinatie tussen u en aanleverende en uitvoerende partijen zodat u
zich op uw core business kunt richten. U heeft 1 centraal aanspreekpunt voor al uw vragen wanneer
u overgaat tot het nemen van stappen om tot energiebesparing te komen.
Financiering
In samenwerking met het Energiefonds Utrecht kunnen wij diverse financieringsconstructies
aanbieden. Daarnaast hebben wij contacten met diverse andere partijen, en we kunnen bemiddelen
in al uw verduurzamingstrajecten. Via deze partijen zijn bijvoorbeeld dakleaseconstructies mogelijk,
maar ook volledige ontzorgconcepten waarbij u de gehele investering en exploitatie uitbesteedt.
Energiekeurmerk ECUB
Samen werken we aan een forse reductie van de uitstoot van CO2, en daar geld mee verdienen.
Waar veel bedrijven in Nederland worstelen met de energieopgave kunnen we er in Utrecht met
recht trots op zijn dat wij wél in staat zijn onze CO2-footprint te verlagen.
We zijn trots, en dat willen we laten zien. Afgestemd op het 6 – stappenplan van de gemeente
Utrecht ‘Utrechtse bedrijven op weg naar klimaatneutraal’ brengt het ECUB-keurmerk in beeld hoe
een bedrijf presteert op energiegebied. Het keurmerk kent vier prestatieniveau’s (lid van ECUB,
brons, zilver en goud) en wordt op basis van de inzichten uit de energiescan, het begeleidingstraject
of voortschrijdende inzichten uit onze monitoring aan bedrijven uitgereikt.
Digitaal Energieloket
De gemeente Utrecht streeft er naar klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarom geeft de gemeente u als
ondernemer een steuntje in de rug door u een bijdrage te bieden voor de begeleiding bij de
implementatie van BOVENWETTELIJKE maatregelen die leiden tot energiebeparing of energieopwekking. Deze bijdrage kunt u aanvragen via het Digitale Energieloket te vinden op de site van
ECUB. De maximale hoogte van de bijdrage bedraagt 1500 euro. ( Kijk op www.ecub.nl/energieloket
voor de exacte voorwaarden).
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Nieuwe initiatieven
ECUB wil zich ook inzetten voor de volgende zaken:
 laadpalen (met smart grid) en elektrische deelauto’s
 stimulering gebruik alternatieve duurzame bronnen (b.v. waterstof gewonnen uit zonneenergie en restwarmte)
 aardgasloze bedrijventerreinen
 platform voor in-en verkoop van duurzaam opgewekte energie

Kosten
Contributie
De jaarlijkse contributie van ECUB bedraagt €250,00. Bent u lid van een ondernemersvereniging op
uw bedrijventerrein? Laat het ons weten.

Info
Contact
Wilt u weten wat ECUB u kan opleveren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan
per mail of telefonisch: b.strijker@ecub.nl of 06 – 20735360. Op www.ecub.nl vindt u meer info over
ons. Wij helpen u graag om uw bedrijf te verduurzamen.
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