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1. Welkom: BSB en BoeN 
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BSB is: uw eigen belangengroep 

BoeN is:  

     de lokale energiecoöperatie die streeft naar:  
“Bronkhorst en omgeving energie Neutraal”  

 waarom? 

• duurzaam op weg naar de toekomst, voor: 
– het milieu  

– behoud woning, behoud comfort en behoud woningwaarde 

– betaalbaar houden en rendement maken 

– en voor onze kinderen en kleinkinderen 



wie zijn dat?  
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 een groepje enthousiaste vrijwilligers uit Bronkhorst 
en omgeving:  

      adviseurs BoeN:  

Bestuur BSB:  Bestuur BoeN:  Marcel Aal 

Alice Algera  Gijs Wildeboer  Michel Coenen 

Peter Luitjens  Arjan Woestenenk Rieks Eggens 

Peter Frerichs  Hein Konijnenberg Marc de Gelder 

Brigitta Vos  Dolf Pasman  Emmeke Gosselink 

Helma Hendriks     Jan den Hartog 

       Frank van Heijst 

       Ward van der Reijden 

       Rob van Woerden 

       en nog 57 andere leden 



• BoeN produceert al duurzame energie met ‘n 
zonnedak, voldoende voor 80 huishoudens 

• MAAR: ‘duurzaam’ begint met besparen op 
energieverbruik 

• daarom project ‘Duurzaam Bronkhorst’ opgestart 

• waarom stad Bronkhorst? Visieplan! 

• uitwerking doen BoeN en BSB samen   
met de Provincie Gelderland en  
gesteund door Gemeente, RCE, ... 

 vanavond ‘aftrap’ eerste fase 

Duurzaam Bronkhorst 
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• Jasper Huetink 
 
 
 
 
 
 
[Bron foto’s: de Gelderlander] 

 

Ervaringen van ‘n 
Bronkhorster 
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• doel: mogelijkheden voor individuele, gezamenlijke  
en collectieve energiebesparing in beeld brengen en 
realiseren in alle woningen in Bronkhorst  

• resultaat: duurzame en comfortabele woningen in 
Bronkhorst met een laag energieverbruik  

• aanpak in 4 fasen: 

Projectplan  
Duurzaam Bronkhorst 
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onderzoeken uitwerken uitvoeren 

monitoren 

en  

evalueren 



a) globale scan op gebouw- en gebiedsniveau 

b) onderzoek van mogelijke gezamenlijke en/of collectieve 
maatregelen 

 dit kost u niets: de Provincie betaalt deze unieke ‘pilot’ 

RESULTAAT fase 1: 

• onderzoeksrapporten die globaal inzicht geven in  
mogelijkheden verduurzaming , zie presentatie OOM advies straks 

• lijst bewoners die willen meedoen aan volgende fasen 

• planning en kostenraming voor volgende fasen 

• beeld van mogelijkheden voor subsidies en collectieve maatregelen 

 

 

fase 1: onderzoek 
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• fase 2: uitwerking van de maatregelen: 
per pand / gezamenlijk / collectief 

    RESULTAAT fase 2:  

– uitgewerkte plannen en ontwerpen per pand 

– idem voor collectieve maatregelen 

– offertes, vergunningen 

• fase 3: uitvoeren van de maatregelen 

• fase 4: monitoren van het energieverbruik en 
evalueren – zijn de bewoners tevreden?  

fasen 2, 3 en 4 
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... betekent dat: 
• u doet graag mee met de 1e fase van “Duurzaam 

Bronkhorst”; deze fase kost U niets 

• u gaat akkoord met het globale onderzoek door OOM 

• u bent geheel vrij om wel/niet aan vervolg mee te doen 
  

NB: ALS er minimaal 40 gebouweigenaars meedoen ... 

        .... gaat fase 1 van Duurzaam Bronkhorst starten!! 

DUS: neem uw buren mee in dit proces !! 

 

Als u nu tekent ..... 
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• de leden van BoeN die deelnemen in het  
collectieve zonnedak van BoeN zijn  
zeer tevreden over de opbrengsten:  

 duurzame groene stroom voor 80 huishoudens 

 € 36 opbrengst in 2019 per aandeel van € 235 !! 

• vraag het uw 18 stadsgenoten die deelnemen in ons 
zonnedak 

 extra vraag vandaag:  
heeft u interesse om deel te nemen ALS BoeN een 
nieuw collectief zonnedak gaat realiseren?   

Extra vraag van BoeN 
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• reflectie  

• wie gaat tekenen voor de gratis globale energiescan? 

• heeft u nog vragen?  

Dank voor uw aandacht 
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