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Woningbouwverenging Reeuwijk 
(WBVR) 

• EC-BR legt 600 panelen op het dak van 
het nieuwe zwembad  

• Zonnedak parkeerplaatsen Reeuwijkse 
Hout 

• Uitgifte eerste ronde obligaties 
succesvol Brood&Ko wordt duurzaam 

 

Vernieuwde website 

Op 10 augustus is onze nieuwe website 
online gegaan. Op de website maken we 
onderscheid tussen verschillende soorten 
lidmaatschappen. Op basis van interesse 
en belang kan een keuze gemaakt worden. 
Natuurlijk kun je van lidmaatschap 
veranderen en blijft het inleggeld voor alle 
lidmaatschappen hetzelfde: éénmalig €5. 
De vernieuwing van de website maakt 
nieuwe leden duidelijk hoe ze mee kunnen 

doen en ook sluiten we daarmee aan bij 
de publieksactie (zie daar).  
Neem een kijkje op de site en laat ons 
weten wat je er ervan vindt. 
 

Verandering 
postcoderoosregeling 
 
Dit jaar loopt de vertrouwde 
Postcoderegeling (PCR) af. Voor bestaande 
deelnemers verandert er niets, maar met 
ingang van 1 januari 2020 wordt de PCR 
vervangen door een Postcoderoos 
subsidieregeling (PCRS). Deze verandering 
raakt alle energie coöperaties in het land. 
De onderhandeling van de koepel van 
energie coöperaties Energie Samen met 
het ministerie van Economische Zaken is 
nog gaande, maar verwacht mag worden 
dat de regeling eenvoudiger wordt dan de 
bestaande PCR en dat de subsidiehoogte 
zodanig is dat het functioneren van de 
coöperaties niet in gevaar komt.  
 
De gerealiseerde PCR-projecten lopen nog 
15 jaar door. Alle projecten die we in 2020 
realiseren vallen ook nog onder de PCR. 
Dat betekent dat leden die voor 1-1-2021 
hebben ingetekend op afname van 
elektriciteit nog 15 jaar recht op teruggave 
van de Energiebelasting houden. 
Wij spelen als EC-BR  op safe door nog 
twee projecten onder de PCR te brengen. 
Dat betekent dat we dan 11 installaties 
hebben met een productie op jaarbasis 
van 736.000 kWh. Maar dan hebben we dit 
jaar nog tenminste 140 leden nodig om al de 
kWh af te nemen! 

 

Publieksactie: 140 nieuwe leden 
voor het eind van het jaar 

Samen met Graficelly in Reeuwijk 
organiseren we een publiekscampagne om 
de Energiecoöperatie een bredere 
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bekendheid te geven in Bodegraven-
Reeuwijk. In korte interviews met bekende 
en minder bekende plaatsgenoten 
bespreken we hoe mensen een bijdrage 
leveren aan de omslag naar duurzame 
energie. Wat is hun drijfveer? Welke rol 
speelt de Energiecoöperatie daarin? 
Waarom zijn ze lid geworden en wat 
verwachten ze van de coöperatie?  
Natuurlijk kun je altijd als de gelegenheid 
zich voordoet vrienden en kennissen 
interesseren voor de EC-BR en vooral in 
het afnemen van elektriciteit bij ons. Wil 
je een bijdrage leveren en je verhaal 
publiceren op onze website en in de Kijk 
op Bodegraven-Reeuwijk? Meld je dan aan 
via info@ec-br.nl.  

 

Welkom voor 117 nieuwe leden 
van de Woningbouwvereniging 
Reeuwijk (WBVR) 

117 huurders van de Woningbouw-
verenging zijn lid geworden: welkom! 
Zij nemen stroom af van de 7 gebouwen 
van de WBVR waar wij in totaal 767 
zonepanelen op hebben gelegd. Ook met 
het werven van nog meer huurders gaan 
we door om het aantal van 140 leden nog 
’vol’ te krijgen.  

EC-BR legt 600 panelen op het dak 
van het nieuwe zwembad 

31 augustus aanstaande hopen we de 
overeenkomst te ondertekenen met Dirk 
Jan Knol over de aanlag van ongeveer 500 
PV-panelen op het dan van het nieuwe 
zwembad in Bodegraven. Het college van 
B&W is al akkoord gegaan. 

Zonnedak parkeerplaatsen 
Reeuwijkse Hout 

Al langer spelen we met het idee om op de 
parkeerplaatsen van de Reeuwijkse Hout 
een overkapping te maken met 

zonnepanelen. Er is ruimte voor ongeveer 
7000 PV-panelen. De elektriciteit kunnen 
we terug leveren aan het net, maar ook 
gebruiken om ter plekke elektrische auto’s 
en fietsen op te laden. We zijn gestart met 
een stakeholdersonderzoek en hebben 
subsidie aangevraagd bij de provincie 
Zuid-Holland. We werken in dit project 
nauw samen met de gemeente, de 
Groenalliantie (beheerder van het gebied) 
en Staatsbosbeheer. Het ernaast gelegen 
Landal Reeuwijkse Hout heeft al 
belangstelling getoond voor afname van 
de elektriciteit.  

Uitgifte eerste ronde obligaties 
succesvol 
 
Bij de uitgifte van eerste ronde obligaties, 
is voor ruim € 40.000, - ingetekend. 
Daarmee is deze uitgifte een succes 
geworden en helpt ons extra geld te 
kunnen lenen bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). Hiervoor is nog wel 
een garantie van de gemeente nodig, we 
hopen die uiterlijk eind september te 
krijgen. Daarna zullen we de 
obligatiehouders vragen daadwerkelijk te 
storten. 

Brood&Ko wordt duurzaam 
 

Warme bakker BROOD&KO wordt 
duurzaam. BROOD&KO neemt met drie 
winkels deel in twee energie coöperaties 
in Bodegraven-Reeuwijk. De bakkerij 
koopt PV-panelen op het project Goede 
Herder van de energie coöperatie Zon op 
Bodegraven-Reeuwijk én tekent met 3 
winkels in voor 29.000 KWh/jaar 
duurzaam opgewekte elektriciteit bij de 
Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. 
We zijn heel blij met dit initiatief van deze 
bekende Bodegraafse warme bakker en 
we hopen dat veel winkels, die vaak 
relatief veel elektriciteit gebruiken, zijn 
voorbeeld zullen volgen.  
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