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Inleiding
Inwoners van Beltrum hebben samen met een aantal regionale partijen (AGEM, ADV), de
gemeente Berkelland en de Raad van Overleg Beltrum het initiatief opgepakt om Beltrum te
verduurzamen. Om dit te organiseren is er eind 2014 een werkgroep Duurzaam Beltrum
vanuit de Raad van Overleg opgericht bestaande uit een zestal enthousiaste leden.
In eerste instantie heeft de werkgroep zich gericht op kleinschalige projecten, namelijk
collectieve woningisolatie en informatie uitwisseling ten aanzien van zonnepanelen.
Zowel vanuit de Beltrumse bevolking, de ADV, de AGEM als de gemeente Berkelland is hier
erg positief op gereageerd.
Om hier veder meer vorm aan te geven is in 2017 besloten een Stichting Duurzaam Beltrum
op te richten.
Doelstelling (zoals ook opgenomen in de statuten) van de stichting is het aanwakkeren van
initiatieven van inwoners en ondernemers om Beltrum duurzaam en energieneutraal te
maken en de bewustwording van deze initiatieven te bevorderen, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen
winstoogmerk.
Het werkgebied van de stichting is Beltrum en de nabije omgeving.
In de eerste jaren heeft de Stichting Duurzaam Beltrum ook de oprichting ondersteund van
Energiecoöperatie de ZONders uit Beltrum. De ondersteuning bestond uit het aanwakkeren
en enthousiasmeren van de bevolking (en de omgeving; zogenaamd postcoderoos gebied)
voor een dergelijk initiatief en tevens het inbrengen van kennis en advies voor het bestuur
van de coöperatie.
Voor deze ondersteuning zal de Energiecoöperatie de ZONders de maatschappelijk bijdrage,
ontvangen van de AGEM over de jaren 2018 – 2021 (circa €9.000,-), in 2022 storten naar de
Stichting Duurzaam Beltrum, waarna dit werkkapitaal kan worden gebruikt voor
ondersteuning in duurzame projecten in Beltrum.
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Missie/Visie Stichting Duurzaam Beltrum
Stichting Duurzaam Beltrum probeert de transitie naar een duurzame leefomgeving te
versnellen. Daarbij richten wij ons op maatwerk voor particulieren en kleine bedrijven waarin
wij door enthousiasmeren en voorlichting, deze doelgroep bewegen om mee te werken aan
een energieneutraal Beltrum.
Door een goede samenwerking met de plaatselijke bevolking en de overheid wordt bereikt
dat een breder publiek bij het werk wordt betrokken. Door ons netwerk geleidelijk uit te
bouwenwillen we ons werk op het gebied van de transitie naar duurzaamheid en de
energietransitie in het bijzonder meer bekendheid geven in de regio.

2.1

Doelstelling
Doelstelling (zoals ook opgenomen in de statuten) van de stichting is het aanwakkeren van
initiatieven van inwoners en ondernemers om Beltrum duurzaam en energieneutraal te
maken en de bewustwording van deze initiatieven te bevorderen, en het verrichten van al
wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen
winstoogmerk

2.2

Strategie en speerpunten
De stichting werkt aan een gestructureerde aanpak met daarin de volgende speerpunten:
 Onderzoek energiepotentieel Beltrum en opstellen plan van aanpak verduurzaming
Beltrum.
Het is de bedoeling dat het huidige energieverbruik en –opwekking van Beltrum
wordt onderzocht. Vervolgens dient bepaald te worden welk realistisch
energiepotentieel (besparing en opwek) Beltrum heeft, waarna vervolgens een plan
van aanpak kan worden opgesteld waarin de wijze waarop deze behaald kan
worden wordt uitgewerkt. Vervolgens zal aan de hand van een uitvoeringsplan de
projecten uitgevoerd worden;
 Organiseren informatieavond(-en) inwoners Beltrum (en omgeving) in
samenwerking met regionale partijen (gemeente, aannemers, installatiebedrijven);
 Oprichten energiecoöperatie om organisatorisch de projecten beter te kunnen
besturen, klankbord te zijn voor de omgeving en om een postcoderoosproject op te
starten.
 Verduurzamen van woningen, fase 2. Met ETS is afgesproken dat we een tweede
ronde willen uitzetten in Beltrum ten aanzien van collectieve energiebesparing door
woningisolatie;
 Overleg en initiëren klankbordgroep voor ondersteuning bij verduurzaaming lokaal
industrieterrein te Beltrum (incl. alle overige ondernemers in Beltrum e.o.)
 Aanleggen zonnepanelen op een drietal bedrijfsdaken middels SDE+ ondersteuning.
De bedrijven zijn inmiddels benaderd en erg enthousiast;
 Initiëren meerdere SDE+-projecten bij MKB-bedrijven via zon op het erf, zon voor
asbest;
 Onderzoek uitvoeren naar verduurzaming schoolgebouw;
 Bewustwording MKB-bedrijven ten aanzien van hun energieverbruik;
 Stimuleren duurzame opwekking vanuit andere bronnen (bijvoorbeeld windenergie
en biomassa)
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Lange termijn perspectief
De stichting ambieert het onderstaande lange termijn toekomstbeeld:
 uitsluitend groene stroom / eigen lokale of regionale (AGEM) energievoorziening
 afval minimaliseren en sturen op hergebruik materialen of voor inzet van afval voor
energieopwekking
 een groene gevarieerde woonomgeving

4

Organisatie en bestuur
De stichting heeft geen eigen postadres. De post wordt danwel naar de huisadressen van de
bestuurders dan wel centraal naar het Kulturhus Beltrum gestuurd en ontvangen. De
adressen van de bestuursleden staan vermeld in paragraaf 4.1.
Het adres van Kulturhus Beltrum is:
Mariaplein 6
7156 MG Beltrum
Het e-mail adres van de stichting is:
info@duurzaambeltrum.nl
De website is:
www.duurzaambeltrum.nl
Het KvKnummer is:
KVK 68815999

4.1

Bestuur
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor haar bestuurswerkzaamheden.
Wel
kunnen bestuursleden en vrijwilligers aanspraak maken op een onkostenvergoeding.
Wanneer zij daarvan afzien kan dat worden aangemerkt als een gift aan de stichting.
Het bestuur bestaat uit:
 Bestuurslid:
Arjen Heutinck
Buurseman 4
7156 JM Beltrum
 Bestuurslid:
Stan Kok
Olden Goarden 1
7156 JN Beltrum
 Bestuurslid:
Ronny te Plate
Oosterenk 2
7156 NS Beltrum
 Bestuurslid:
Patrick Ballast
Poeldersijk 10a
7156 RJ Beltrum
 Bestuurslid:
Sjaak Klein Gunnewiek
Haarstraat 19
7156 LM Beltrum
Het gehele bestuur is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat het doel van de stichting
bereikt wordt. Er wordt iedere keer een dagvoorzitter gekozen en er is een gezamenlijke
tekenbevoegdheid.
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4.2

Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Voor het energieproject zijn er verschillende samenwerkingsverbanden oa de
Energiecoöperatie de ZONders.

5

Financiën
De diensten bestaan voornamelijk uit het initiëren en stimuleren van initiatieven op het
gebied van duurzaamheid. Er zijn reeds initiatieven uitgevoerd voor de Energiecoöperatie
waarvoor de maatschappelijke bijdrage van de AGEM door de Energiecoöperatie aan de
Stichting zal worden gedoneerd. Dit is een bedrag van circa €9.000,-. Hiermee kunnen
toekomstige activiteiten gestimuleerd worden.
Voor projecten waarbij derden worden ingeschakeld zullen in de toekomst kosten worden
gemaakt. Die kosten worden zoveel mogelijk gedekt door eenmalige donaties van de
betrokken partijen die daar baat bij hebben. Er wordt gestreefd naar een kostendekkend
model waarbij de opbrengsten vanuit de energietransitie de kosten voor de stichting dekt.
Beheer en besteding van het vermogen
De stichting houdt reserves aan om onkostenvergoedingen te kunnen betalen wanneer daar
een beroep op wordt gedaan en om eventuele tekorten bij bepaalde projecten te kunnen
aanvullen.
Het werven van gelden
Per project wordt gekeken hoeveel geld er nodig is en hoe dat bij elkaar wordt gehaald. Zo
wordt er bij adviezen op maat van particulieren een eenmalige bijdrage gevraagd.
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er subsidie aangevraagd. De inkomsten bestaan dus
voornamelijk uit donaties van derden en van bestuursleden en binnen het energieproject uit
commissies ontvangen van derden die projecten hebben gerealiseerd of services hebben
geleverd.
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