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1 Inleiding
Dit is een conceptbeleidsvisie op de nabije toekomst (2019-2021) voor de ECL. In deze notitie tref je de volgende onderdelen aan:
1.
2.
3.
4.
5.

Aanleiding tot het opstellen van een toekomstvisie.
Weergave artikel 2 uit de statuten van de ECL (Doel van de ECL).
Procesbeschrijving om te komen tot een gedragen en vastgesteld toekomstvisie.
Beleidsvoorstellen n.a.v. beleidsthema’s en opbrengst ledenraadpleging.
Overige punten waarover het bestuur het van belang vindt dat het een standpunt daarover inneemt.

Bijlage 1 Beleidsthema’s waarover het bestuur de leden heeft gehoord op 28 november 2018 (opgesteld in september 2018 door het bestuur van de ECL).

2 Aanleiding
Binnen het bestuur van ECL werd steeds vaker gediscussieerd over de taken, de doelstelling, de visie op de toekomst
van de ECL en de draagkracht van het bestuur. De noodzaak tot verdieping werd gevoeld. In de Algemene ledenvergadering van 28 mei 2018 kwamen ook vragen als: is dit wel de taak van de ECL (bijvoorbeeld bij het voorstel voor
financiële ondersteuning van een zonneproject in Zambia)?

3 Weergave artikel 2 uit de statuten van de ECL
Artikel 2 - Doel
1. De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de stoffelijke belangen van haar leden krachtens overeenkomsten met
hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen op het gebied van
duurzame energie en energiebesparing.
Zij kan ook de maatschappelijke belangen van haar leden behartigen.
De coöperatie kan ook voorzien in bepaalde stoffelijke- en maatschappelijke belangen van anderen dan haar leden.
2. Het bedrijf van de coöperatie omvat:
a. het produceren of doen produceren van duurzame energie, direct of indirect ten behoeve van haar leden;
b. het leveren of doen leveren van duurzame energie;
c. het stimuleren en (helpen) realiseren van energiebesparing in de ruimste zin van het woord en het stimuleren van
duurzame energie;
d. het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen
de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder;
e. het stimuleren van het leveren van duurzame, (ook) lokaal opgewekte energie in de omgeving van Leur, gemeente
Wijchen.
3. De coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar leden sluit ook met derden aangaan, maar niet in zodanige
mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte betekenis worden.
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4 Procesplanning
Het bestuur heeft in het voorjaar van 2018 besloten dit visietraject samen met de leden te lopen. In dit traject is geinventariseerd wat er bij de leden leeft, wat er in het algemeen aan ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie speelt en welk rol het bestuur daarin wil en kan spelen. In de bestuursvergadering van september 2018 is het
volgende traject afgesproken:
• September 2018 : bestuur benoemt thema’s waarover op een BLV samen met de leden zal worden gesproken.
• 27 november 2018: BLV waarin samen met de aanwezigen de thema’s voor de toekomstige activiteiten van de
ECL worden verkend.
• 17 en 29 januari 2018: bestuur ECL stelt, op basis van de uitkomsten van de BLV én van zijn eigen ervaringen en
motieven een conceptbeleidsplan vast dat wordt voorgelegd aan de leden.
• April 2019: Mail naar leden ECL met daarin het concept beleidsplan.
• Mei 2019: In de ALV van mei 2019 wordt het beleidsplan vastgesteld.

5 Beleidsvoorstellen op basis van resultaat BLV van 27 november 2018
Zonne-energie
1. ECL maakt zich vooral sterk voor zonne-energieprojecten op grote daken in de gemeente Wijchen en regio.
2. ECL wil alleen zonneparken in natuur (-gebieden), als een dergelijke keuze logisch past binnen een totaalplan
van de gemeente Wijchen ten aanzien van zonnevelden. ECL is voorstander van de invoering van een beleidsinstrument conform bijvoorbeeld de "zonneladder" of het "manifest grondgebonden zonnecentrales".
3. ECL houdt projecten bij voorkeur niet in eigen beheer na afloop van subsidie, (redenen: iets bieden aan de eigenaar die het dak gratis ter beschikking stelt, geen bemoeienis met het te zijner tijd ontmantelen van de installatie, geen risico’s na afloop van de subsidieperiode).
4. ECL gaat geen collectieve inkoop van zonnepanelen verzorgen.
Informatie en adviestaken
1. ECL ziet algemene informatie en voorlichting ten aanzien van duurzame energiewinning niet als haar kerntaak.
Alleen in het kader van nieuwe projecten.
2. ECL continueert educatieactiviteiten.
3. ECL blijft gesprekspartner voor gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor duurzame energie (zie ook punt 5.2).
Windenergie
1. ECL werkt ook aan windenergie en houdt zich daarbij aan het beleidskader van de gemeente; na de voorgenomen evaluatie hiervan (medio 2019?) zal dit opnieuw bekeken worden.
2. Per project zal de vraag worden gesteld of, en zo ja in hoeverre, de draagkracht van het bestuur dit toelaat.
3. ECL neemt niet zelfstandig initiatief tot windenergieprojecten, wel in samenwerking met derden.
4. ECL neemt geen financieel aandeel, anders dan via participatie van leden.
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Organisatie ECL
1. De bestuursleden zijn en blijven onbetaalde vrijwilligers, maar per project zal bekeken worden of er betaalde
ondersteuning op het gebied van administratie/secretariaat, kennis/kunde nodig is (een en ander zal in de financiële opzet van elk project opgenomen worden).
2. Geen fusie met andere coöperaties, wel samenwerking.
Mobiliteit
1. ECL is terughoudend ten aanzien van mobiliteitsprojecten.
2. Uitzondering is mogelijk het stimuleren van elektrische deelauto-projecten (met eventuele energieopslag). ECL
doet daartoe eerst nader onderzoek naar de haalbaarheid, onder andere op het punt van organisatie en financiele risico’s.

6 Aanvullende punten die het bestuur in het nieuwe beleidsdocument
toekomstvisie wil opnemen
1. Projecten van derden worden in principe niet gesubsidieerd.
2. Rol/positie ten aanzien van gemeente: het bestuur treedt in contact met de gemeente om tot overeenstemming
te komen met betrekking tot de rol die de ECL kan en wil spelen in het gemeentelijke beleid ten aanzien van
duurzaamheid (w.o. in ieder geval zonnepanelen in het buitengebied en windmolens).
3. Het bestuur maakt jaarlijks een interne analyse van sterke en zwakke punten van het bestuur als geheel, met als
doel tot een verantwoord en tijdbestendig totaalpakket van activiteiten te verkrijgen en te behouden. Aandachtspunten daarbij zijn in ieder geval benodigde deskundigheid (op het gebied van zonne-energie/windenergie/elektrische mobiliteit, financiën, wetgeving, befrijfsvoering, …), continuïteit (gesubsidieerde projecten hebben een lange looptijd), financiële risico’s en menskracht.
***
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Bijlage 1 Beleidsthema’s
Het bestuur van de ECL heeft de volgende thema’s vastgesteld om op de BLV van 27 november 2018 met de leden
beleid op te vormen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zonne-energie
Windenergie
Mobiliteit
Informatie en adviestaken
Organisatie ECL
Vrije thema’s: nader in te vullen op ad hoc basis
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