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Geachte raadleden en commissieleden, 
Met de deze informatiebrief willen we u enkele malen per jaar beknopt (max 1 A4)  informeren over 
de laatste ontwikkelingen. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.ec-br.nl  
 
Zon op bedrijfsdaken. 
In september 2019 worden op twee bedrijven ongeveer 1000 zonnepanelen geïnstalleerd. 400 
panelen voor de verduurzaming van de bedrijven, 600 voor de inwoners van onze gemeente. Vanaf 
oktober kunnen we de eerste energiebelasting teruggeven aan de leden. Deze installaties zijn 
mogelijk geworden door uw medewerking aan de financiering door BNG via garantstelling. 
 
Samenwerking met Greenspread en Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) 
Met OPBR, Greenspread en de gemeente is samenwerking overeengekomen om het gebruik van 
daken voor zon te versnellen.  De essentie van deze samenwerking is dat bedrijven verduurzamen en 
de rest van  het de beschikbare dakoppervlakte beschikbaar stelt aan de inwoners van de gemeente 
via de EC.  
 
Zon op agrarische daken 
In samenwerking met LTO Noord afdeling Bodegraven wordt onderzocht hoe agrarische daken beter 
kunnen worden benut. Veelal is de aansluiting op het elektriciteitsnet een struikelblok vanwege de 
kosten. De EC heeft rechtsreeks contact met Stedin over de meest optimale oplossing. 
 
Windenergie 
Het behalen van de klimaatdoelen kan niet zonder wind op land. In Bodegraven-Reeuwijk zijn in het 
bewonersparticipatieproces in 2018 locaties voor wind en grootschalige zon bepaald. Deze locaties 
worden nu onderzocht op haalbaarheid. Vooruitlopend daarop is de EC een samenwerkings-
overeenkomst aangegaan met coöperatie De Windvogel, adviseur duurzame energie Green Trust en 
Energiebedrijf Eneco voor de ontwikkeling van windenergie. Een persbericht verschijnt in september 
2019. 
 
RES Midden Holland 
De acht actieve coöperaties in Midden Holland werken samen in de energietransitie in Midden 
Holland en streven ernaar de duurzame opwekking voor 50% in eigendom van de lokale bevolking te 
ontwikkelen. De EC-BR behartigd de belangen van de coöperaties Midden Holland in de stuurgroep 
RES.  
 
Contact 
In de maand september willen we graag een ronde langs de fracties doen. We zijn benieuwd naar uw 
ideeën en suggesties. 
 
Met vriendelijke groet, Herbert Pos (secr EC-BR) 

http://www.ec-br.nl/

