
1

sven.verbruggen@home.nl

Van: secretaris@b-ec.nl
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 16:00
Aan: secretaris@b-ec.nl
Onderwerp: Uitnodiging voor ledenvergadering BEC en voor de Energiemarkt op 26 maart 2022
Bijlagen: 20220312 agenda ledenvergadering.pdf; 20220315 financiele stukken 

ledenvergadering 26 maart 2022.xlsx; 20220315 Nieuwsbrief maart 2022.docx; 
Plattegrond energiemarkt.pdf

Beste leden, 
 
Hierbij ontvangt u een dubbele uitnodiging: op zaterdag 26 maart houden wij van 10.00 u tot 11.00 u onze 
ledenvergadering in `t Plein in Udenhout. De agenda is bijgevoegd, evenals de financiële stukken. 
Om aan te geven wat de actuele staat is van de diverse projecten is ook de eerste Nieuwsbrief van 2022 bijgevoegd. 
Wist u dat u zich via de website www.b-ec.nl kunt abonneren op een gratis nieuwsbrief? U ontvangt dan elke eerste 
van de maand alle nieuwtjes van die maand in uw postbus. 
 
Maar naast de ledenvergadering wil ik u uitdrukkelijk uitnodigen om aansluitend ook een kijkje te nemen op de 
Energiemarkt: er is een boeiend programma gemaakt van presentaties en we hebben een mooie mix van bedrijven 
en organisaties gevonden die willen laten zien hoe investeren in duurzaamheid kan leiden tot een lagere 
energierekening. Voor uw informatie is de plattegrond van de energiemarkt bijgevoegd. 
 
Wij staan voor duurzaamheid!! Maar om u allen goed te informeren sturen we deze uitnodiging ook nog op papier. 
Daarbij zijn 3 folders toegevoegd van de actie voor een energie-advies. Velen van u hebben al een energie-advies 
aangevraagd en ontvangen maar wellicht kent u nog mensen waarvan u denkt: die kan nog wel een energie-advies 
gebruiken! Die kunt u dan zo`n folder geven. 
 
Als u regelmatig De Schakel leest dan ziet u dat wij als bestuur steeds meer activiteiten oppakken. Dat zien we o.a. 
terug in een groeiend ledenaantal. Maar we willen nog méér doen. Daarvoor hebben we wel helpende handen 
nodig. Wilt u actief meehelpen? Meld u aan bij het bestuur en we vinden zeker een mogelijkheid! 
 
Graag tot ziens op de ledenvergadering en de Energiemarkt, 
 
Namens het bestuur van BEC: 
 
Christiaan Weytmans 
secretaris 
 

 
 





 

 

Nieuwsbrief Maart 2022 

 

Spinderwind: de 4 windmolens hebben de storm overleefd en produceren volop energie: het bedrijf 

Coca Cola uit Dongen neemt op dit moment de stroom af. De eerste jaaruitkering (over 2020) heeft 

inmiddels plaatsgevonden. 

Zonnevisser: ook dit project loopt voorspoedig: de aparte coöperatie Zonnevisser houdt de eigen 

ledenvergadering, heeft een eigen administratie en een eigen bestuur. Leden van deze coöperatie 

die tevens lid zijn bij BEC zijn bij BEC vrijgesteld van contributie. 

Zonnedak Hoogeind: ook hier zijn alle panelen uitgegeven en functioneert het dak naar verwachting. 

De organisatie is alleen iets anders omdat dit dak in samenwerking met DEC Oisterwijk gerealiseerd is 

en daarom valt onder Zon op Oisterwijk. Wel zijn alle deelnemers uit Berkel Enschot ook lid van BEC 

en vrijgesteld van contributie bij BEC. 

Deelauto: dit project ligt stil omdat de huidige bestuursleden geen tijd hebben om dit mee vorm te 

geven. De bedoeling is om in de eerste fase op Koningsoord 2 deelauto`s te stationeren. Wie wil als 

ambassadeur optreden en dit project vlot gaan trekken? 

Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS): Samen met 13 andere energie-coöperaties is een 

samenhangend voorstel ontwikkeld om in de regio Hart van Brabant meer wind- en zonne-energie op 

te gaan wekken. Daarvoor is een “onderkoepelende” energie-coöperatie opgericht: Coöperatie 

Energie Hart van Brabant (CEHvB) als tegenhanger (c.q. beoogd partner) van het gemeentelijk 

productie bedrijf. De gemeenten uit Midden Brabant hebben dat REKS-voorstel geaccepteerd en 

CEHvB is gestart met de werkzaamheden: op dit moment betekent dat: lobbyen en voorbereiden. 

Het bestuur van BEC heeft waar mogelijk de gesprekken gevolgd en een beperkte bijdrage geleverd. 

Om die bijdrage te verbeteren en op niveau te brengen, zoeken we iemand die strategische 

vaardigheden heeft en de interesse om zich in deze boeiende materie te verdiepen. 

Warmtescans: De gemeente heeft op 750 adressen in Berkel Enschot een gratis warmtescan uit laten 

voeren: bij een temperatuur van -3 graden is een warmtefoto gemaakt die feilloos aangeeft waar de 

warmtelekken zitten. Het rapport is aangeboden aan de bewoners die vervolgens vrij zijn om al dan 

niet maatregelen te treffen.  

Energie-adviezen: vorig jaar heeft de gemeente besloten om 1000 energie-adviezen in de markt te 

gaan zetten. Hiervoor is een beroep gedaan op de energie-adviseurs en de energie-coöperaties. Het 

bestuur van BEC draait actief mee in de stuurgroep energie-adviezen en het campagneteam energie-

adviezen. Dit heeft geleid tot het aanschaffen van het mobiele Energieloket: de fietscamper die 

inmiddels een vertrouwde verschijning geworden is op Koningsoord. Ook is dit aanleiding geweest 

om elke week een artikel te gaan schrijven in De Schakel. Kortom: hier is heel veel werk in verzet. En 

dit heeft weer geleid tot een goede samenwerking tussen de verschillende energie-coöperaties in 

Tilburg. Zelfs is er een serie besprekingen gewest op het gemeentehuis om de onderlinge 



samenwerking (en die met de gemeente!) te stroomlijnen. Ook daar zien we nu vooruitgang. Toch is 

het aantal van 1000 energie-adviezen niet bereikt. Daarom wordt de actie na 1 april 2022 doorgezet. 

TilburgIsoleerT: het volgende gemeentelijke project waar BEC bij betrokken is, is de nieuwe actie 

over het isolatieprogramma: naar het voorbeeld van Zon op je Dak (gemeente financiert 

zonnepanelen middels een lening die in 15 jaar terugbetaald wordt, Hoppenbrouwers legt panelen 

en geeft 15 jaar onderhoud en garantie, bewoner heeft na 15 jaar de lening afbetaald en dus gratis 

stroom) start binnenkort een isolatieprogramma voor spouwmuren en glas met als toegevoegde 

opties: kruipruimte isoleren en zelf je zolder isoleren. BEC heeft zich sterk gemaakt dat ook hybride 

warmtepompen in dit programma opgenomen worden, maar tot nu toe is dat niet gelukt. We blijven 

dit wel promoten. 

Tilburgse Transitievisie Warmte: Na veel overleg is dit beleidsstuk vastgesteld. Voor Berkel-Enschot 

(en Udenhout en De Blaak) is feitelijk aangegeven dat op dit moment geen keuze gemaakt hoeft te 

worden tussen de verschillende opties en dat aan lokaal initiatief overgelaten wordt om hier invulling 

aan te geven. Vervolggesprekken met de gemeente zijn al gepland maar de beperkte bestuurskracht 

van BEC speelt ons parten: we zoeken iemand die deze gesprekken bij wil gaan wonen en zich wil 

gaan verdiepen in dit onderwerp. 

Nieuwe Zonneprojecten:  Een deel van de nieuwbouw in Berkel Enschot ligt geheel omsloten door 

het postcodegebied 5056 maar heeft zelf een andere postcode. Dit betekent dat die bewoners alleen 

aan een collectief zonneproject mee kunnen doen als dat zich in het postcodegebied 5056 bevindt. 

Daarom heeft het bestuur van BEC zich ingespannen om op het talud van de Burgemeester Bechtweg 

een zonnepark te realiseren. Dit is vanwege diverse redenen niet gelukt. Daarna is geprobeerd een 

zelfstandig zonneveld op te starten bij energiehub De Baars. Ook dat is niet gelukt. Wel is 

aangegeven dat áls er een zonne- initiatief komt binnen energiehub De Baars, wij daarbij betrokken 

zouden willen worden. Op dit moment zijn er enkele ideeën over nieuwe daken maar allemaal nog 

niet concreet. Wat wèl concreet is, is het zonnepark Kempenbaan: Energiefabriek 013 realiseert een 

groot zonneveld op het talud van de voormalige stortplaats aan de A58. Zodra de afname van de 

stroom geregeld is (Twee Steden Elisabeth ziekenhuis is in beeld…..) kan dit project van start. 

Reserveren is nu al mogelijk voor wie in het postcodegebied 5056 woont: zie 

https://energiefabriek013.nl/projecten/energiefabriek-kempenbaan/ 

Nieuwe windprojecten: Binnen de REKS is het bestuur van BEC voorstander van het op zo kort 

mogelijke termijn uitbreiden van het Burgerwindpark De Spinder: met de tweede fase kan nu 

gewerkt gaan worden aan méér windmolens.  

Energiemarkt: op 26 maart organiseren we samen met ECU en de Green-Deal-Partners in `t Plein in 

Udenhout een energiemarkt van 10.00 u tot 16.00 u waar 16 bedrijven en 5 organisaties zich 

presenteren. De hele dag worden er lezingen gehouden, in het Repair Café is wat te doen voor de 

kinderen en het mobiele Energieloket is aanwezig. U bent van harte uitgenodigd om deze markt na 

de ledenvergadering te bezoeken.  

Heeft u nieuwe ideeën of wilt u meehelpen om oude ideeën te realiseren: meld u aan bij het bestuur, 

loop een tijdje mee, kijk of je het leuk vindt, en sluit je aan bij een actief bestuur om zo te werken aan 

onze missie: Samen werken aan een betaalbare en duurzame energietoekomst. 
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Energiemarkt 26 maart
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MH Beveiligingstechniek

Aarde: Warmtepomp en PV

Huurdersvereniging TBV

Nibe Warmtepomp

Duurtech: Laadpalen en PVT
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Programma 
kleine zaal

10.00 - 11.00
Ledenvergadering BEC

11.15 - 11.45
Hoe krijgt u de energie-
rekening naar beneden?

12.00 - 12.30
Isolatie van uw woning: 
Waar komt toch die kou
en tocht vandaan?

13.00
Ondertekening van de
Green Deal met 
wethouders Oscar 
Dusschoten en Rolph 
Dols

14.45 - 15.15
Zonnepanelen en
warmtepompen

15.30 - 16.00
Ervaringsverhalen van 
bewoners


