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Primeurvoor Nederland
Bewoners ztjndebaas

van hetenergiebedrijf
Een prirneur voor Nederland. De bewoners van de Culemborgse
nieuwbouwwijk EVA-Lanxrneer hebben de energievoorziening in
hun wijk in eigen hand genomen. Rabobank West Betuwe

ondersteunt het initiatief.

Zo'n tien jaar geleden werden de eerste woningen van
EVA-Lanxmeer opgeleverd. Dc nieuu'bouwwijk is een
ploeftuin \ an nrratschappelitke r ernieuu,ing en geniet
internationale bekeadheid rrnr ziir: JLrulzlrnrÈ en
rnilieubervuste opZel ecoLr g: : ; i: : ., : i: rl..,u $ e n
mens- en milieuvriendeiijke .:::r.:.:--:. B..' .t: it:1fl
van de bouw van E\'-\-Lanrm33: :-.-:.: '\':.r':-...
en energieleverancier.
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gebied geplaatst en daaraan een ,. i.,r.::..-. :-.
De regio is een belangnjL *.-rteru ir:;-r-'-. --opgepompte water voorziet de hele regro Cu.:::
van drinkwater. De warmtepomp maakt gebrurk

temperatuur van het grondwater voor de
warntevoorziening van de wijk. Energie u ordt du:
gewonnen door de warmte die het grondwater alseeit,
De op deze manier verkregen hoeveelheid energie
voorziet de wijk voor bijna 80 procent in de behoeÍte
aan verwarmingswater. De rest wordt geleverd door
bij geplaatste gasketels.
Deze duurzame energieoplossing past uitstekend in de
fiiosotie van de nu zo'n 800 bewoners. Zij en de andere
gebruikers bedrijven en een stadsboerderij - zijn
sieeds op zoek naar duurzame oplossingen en mogelijkheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor
ontwikkelingen die acuut invloed hebben op de
d
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kwaliteit van leven. Ze r.ijn diect betrokken bij de
inrichting van de wijk, het openbaar groen, de

verkeersveiligheid, het waterbeheer en de productie van
voedsel. Vitens (meer water- dan energieleverancier)
vond het te ver van zijn kerntaken afstaan om de
warmtevoorzíening in eigen beheer te houden. Het

bedriil heeÍt de activiteit overgedaan aan de bewoners
en -sebruikers van cle wijk te,gen een marktconforme
r:-:r.. \\'jikbeu oner Geru'in \/erschuur. bestuurder van
: .:l:hiing.-n e n pfoc.ten op het _uebied van
:':-. !-:l -. : : -,:li:ie L,err trllJf : hadden ef
-,: ''l- .;- -::-.i i.ir-i3nde in-rn'rers dat zij
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oorziening. Zij
: -. ".,:r..=-. ,. z-t:r r an grOte bedrijven als
-ii: . -.. ::rL'Jr h3t commerciële belang laten
::-,:.-..:: De $ ijk kent een vergaande vorm
\ J:i J.::t- . -:.:.1.,:r3 rr->luitVorming. Het was dus zaak
pp r,t.'- ;:rJ.. trr;1g\ lak te vinden voor het in eigen
behe;l :r:::r:n \, iLn de \\ anrltevoorziening. Dat betekent
dat een ir'r-l \;1n de bewoners bereid moest zijn te
inr e.reren in het bedriif om de voorziening van Vitens
te kunnen r)\ Èfnemen.'
Dat draagr lak n as niet zo gemakkelijk te krijgen. 'In
de s'ijk u onen ook senioren. Een van hen merkte
tijdens een ver-gadering op: "Mijn core business is om
oud te q'orden, niet om nog een nieuwe onderneming te
starten." Ook dat is begrijpelijk. In de voorbereidingen
van het bedrijlsplan en de exploitatierekening zijn
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EINDGEBRUIKERS BEPALEN

HIERWAT ER GEBEURÏ
wijkbewoners ingeschakeld. Dat heelt veel vertrouwen
gegeven.' Uiteindelijk stemde een jaar geleden tijdens
een vergadering van de Belangenvereniging EVALanxmeer (BEL) maar liefst negentig procent van de
bewoners en gebruikers voor de overname. Dat leidde
eind 2008 tot de oprichting van een eigen
energiebedrijf dat belast is met de dagelijkse
bedrijfsvoering: Energiebedrijf Thermo Be1lo.
ZEGGENSCHAP

Thermo Bello staat nu nog - om financiële en
juridische redenen op naam van de drie leden van het
projectteam dat de overname heeft begeleid. onder sre
Gerwin Verschuur (foto). Hij is benoemd tot algemeen
directeur van Thermo Bello. 'De bewoners en
gebruikers leggen hun geld in via onderhands
achtergestelde leningen, die binnenkort worden
omgezet in gecertificeerde aandelen. Zo krijgen wij een
jaar de tijd om de organisatie op poten te zetten. Voor
de organisatie hebben wij Stichting Administratie
Kantoor opgericht, waadn zo'n zeventig bewoners,
zakelijke gebruikers en ook Greenchoice geld hebben

gestoken. Stichting Adrninistratie Kantoor wordt straks
eigenaar van Thermo Be1lo.' Stichting Administratie
Kantoor is een puur democratisch geleide instantie, die
elf stemmen te verdelen heeft. Dde daarvan gaan naar
de ongeveer zeventig bewoners die in Thermo Bello
participeren. Ook de zakelijke afnemers - bedrijven die
in de wijk zijn gevestigd - krijgen drie stemmen.

Opnieuw drie stemmen zijn voor Greenchoice,
verkoper van duurzame energie als zonne-energie en
biomassa en die het project ondersteunt en de
administratie verzorgt. De directie van Thermo Bello
heeft één stem. De laatste stem is voor de
Beiangenr ereni-uing EVA-Lanxmeer, die op deze
manier de beu oners r an de q'ijk vefiegenwoordigt die
géén geld in het ener-uiebedri.lf hebben gestoken. Zo
hebben dus ook zij zeggenschap in hun energiebedrijf.
Verschuur is bijzonder blij dat de bewoners en
gebruikers van EVA-LanxmeeÍ nu zelf zeggenschap
over hun energiebedrijfhebben. 'Op deze manier
bepalen de eindgebruikers wat er gebeurt, en dat vinden
wij erg belangrijk. Bij de 'grote jongens' werkt dat
nimmer zo.'
Rabobank West Betuwe heeft Thermo Bello het nodige
krediet verstrekt om de warmtebron van Vitens te
kunnen overnemen. Volgens accountmana-qer zakelijke
relaties André Boer past dit initiatief uitstekend bij de
filosofie van Rabobank. 'Rabobank staat voor
duurzaamheid. Daarom steken u ij in dergelijke
initiatieven die levensvatbaar zijn. -eraag onze kennis
en n'riddelen. \\'e hebben met h.t projectteam
nagedacht or er de ïinancienn-u van het project, de
rechtsvorm die het bedntl moet kijgen, de
aansprakelijkheid. de organisatie, noem maar op. Dat is
een mooie u isseln erking geweest.'

'Het is een project dat direct, heel dicht bij de

<..

sebruiker\ :taat en ook dat spreekt ons aan. En
daarnaast kent dit project een goed doorgevoerde
coóperarieve gedachte. Die is de Rabobank natuurlijk
op het lijf geschreven. Al met al is dit een project naar
ons hart: een schitterend voorbeeld van een duurzaam
initiatief, waarin wij met advisering en financiering
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hebben kunnen bijdragen.'
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