7-12-2017

Welkom

Programma
07:30
08:00
08:05
08:15
08:30
08:50
09:00
09:10
09:30
09:45-10

Inloop met ontbijt
Welkom door Jan Nagengast (wethouder)
Opening door Pim Schram en Dick Winkelhuis (SBB)
Waarom energie besparende maatregelen? - Wies Thesingh (gemeente)
Aanpak Boekelermeer Energie Positief - Gerard Fit (EPA)
Korte pauze
Industrial Smart Grid Boekelermeer – Frank Brandsen (Energy Valley)
De vervolgstappen, wat betekent BE+ voor u? - Gerard Fit (EPA)
Vragen, mogelijkheid van aanmelding/inschrijven
Einde ontbijtsessie
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Duurzaam Alkmaar
Doelstellingen 2020 (Alkmaar):
20% CO2 reductie
20% duurzame energie
20% energie besparing
Langere termijn (NL):
CO2 neutraal 2050
Nederland aardgasvrij 2050

Focus programma Duurzaam Alkmaar
•

•

•

Energiebesparing:
Woningen (38%)
Commerciële en publieke dienstverlening (31% van totale
energieverbruik)
Verkeer en vervoer (23%)
Duurzame energie:
Alternatieven aardgas: Warmtenet en Groen Gas
Zon installaties
Kleinschalige windturbines
Duurzame gemeente:
Fair Trade en Eerlijk Winkelen
Gemeentelijke panden, projecten, beleid en organisatie
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Boekelermeer Energie Positief
•
•
•

Ondersteuning vanuit de gemeente
Economische impuls
Terugverdienmodel voor bedrijven
Extra werkgelegenheid
Boekelermeer als aantrekkelijke vestigingslocatie
Relatie met o.a.:
Energy Innovation Park
Industrial Smart Grid Boekelermeer

Ter inspiratie

https://youtu.be/9RlKintrBsM
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Boekelermeer
Energiepositief

Programma
• Introductie Stichting BE+
• Resultaten inventarisatie TNO
Boekelermeer
• Industrial Smart Grid Boekelermeer
• Hoe nu verder?
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Waarom BE+
•

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt
en fossiele brandstoffen raken uitgeput
Bedrijventerreinen zichtbaar maar
onbemind
Groot potentieel in Nederland
Technisch zijn wij er klaar voor
Financiering mogelijk

•
•
•
•

80.000 ha (2% van NL)
3.600 terreinen
Verbruik 170 PJ

Wat en hoe BE +
250 bedrijventerreinen energie positief in 2025
door ondersteunen lokale partijen:
•
•
•

Bedrijvenverenigingen
Parkmanagement organisaties
Gemeenten

Met kennislevering
Met financiering
Best practices

5

7-12-2017

Wat is er bijzonder aan BE+
•
•
•
•
•

Initiatief bij lokale partners
Collectieve aanpak op terrein om businesscase voor
bedrijven en financier aantrekkelijk te maken
Mogelijkheid van financiering maatregelen door BE+
financier zonder aantasting cashflow deelnemende
bedrijven;
Geen gedwongen winkelnering
Bedrijven betalen maatregelen met lagere energierekening
met rente terug

Wat is er bijzonder aan BE+
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Organisatie BE+

Stappen BE+
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Resultaat BE+
•
•
•
•
•
•

Toekomstbestendig bedrijventerrein waar energie is bespaart en
veel duurzame energie wordt opgewekt
Met inschakeling van lokale leveranciers of preferred suppliers
BE+
Lokale werkgelegenheid, een stimulans voor de lokale economie
Met BE+ hebben we landelijke aanpak die zoden aan de dijk zet.
Met 250 bedrijventerreinen energiepositief bereiken we een
totale energiebesparing van 32 PJ in 2020 realiseren
Dat is in één klap 33% van het Energieakkoord

Resultaten
onderzoek TNO
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Huidige situatie algemeen
Boekelermeer

Algemeen

Aantal bedrijven

526

Aantal panden

114

Totaal pandoppervlak m2

343.298

Totaal bedrijfsoppervlak m2

400.863

Huidige situatie Energie
Boekelermeer

Energie

Elektriciteitsverbruik gebouwsgebonden kWh

22.812.000

Elektriciteitsverbruik niet-gebouwsgebonden kWh

23.434.000

Totaal elektriciteitsverbruik kWh

46.246.000

Gebouwsgebonden gasverbruik m3

3.144.000

Niet-gebouwsgebonden gasverbruik m3

2.289.000

Totaal gasverbruik m3

5.434.000
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Besparen en investeren
Investering Jaarlijkse
opbrengst

Winst in
ton CO2

TvT in
jaren

Maatregel

Productie
/ besparing

LED
verlichting
PV

6.072.000 kWh/j

€ 1.229.000

€ 601.000

2156

2,05

€ 47.120.000

€ 5.073.000

13.872

9,3

Warmtepomp

39.076.000
kWh/j
381.000 m³

€ 2.184.000

€ 149.000

485

14,6

Dakisolatie

433.000 m³

€ 3.168.000

€ 211.000

589

15

Gevelisolatie

143.000 m³

€ 1.146.000

€ 71.000

207

16,1

Beglazing

165.000 m³

€ 714.000

€ 76.000

171

9,4

WTW
ventilatie

595.000 m³

€ 1.580.000

€ 304.000

553

3,2

Hoe nu verder?
Korte termijn doelstelling gericht op
- Zonnestroom (minimaal 10-15 panden GV
+ 10 panden KV)
- Verlichting (minimaal 15-20 panden)
Voor Zonnestroom is SDE+ subsidie vitaal. De volgende ronde
is in maart 2018. Collectieve aanvraag voorbereiden.
Onderzoeken oprichting van Energie Boekelermeer B.V voor de
uitvoering, O&B en financiering van de projecten.
Onderzoek naar de mogelijkheden om een Smart Grid toe te
passen op Boekelermeer
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Industrial Smart Grid Boekelermeer
Presentatie Frank Brandsen

Get smart, get connected
Sessie 29 november 2016
Frank Brandsen
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•
•
•
•

Groei duurzame decentrale energie
Stroom gaat twee kanten op
Financieel voordeel behalen
Behoefte om lokaal te organiseren

 Slimme netten kunnen dit faciliteren

•
•

Boekelermeer heeft een interessante infrastructuur
Er is voordeel te behalen uit meer duurzaamheid

 Hoe dan ?
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Projectgebied

Handel en levering
Balans

Centrale
energie
productie

TenneT
net

Liander
net
Regio

Regionale
opwekking

Liander
net
Boekelermee
r

Lokale
opwekking

Afnemer

Eigen
opwekking

Voordelen van een smart grid
Collectiviteit benutten
Besparen op aanleg en transportkosten
Voordeel behalen uit handel in elektra
Opslag van elektra is eenvoudiger
Toepassing ICT is effectief
Uitstraling van het gebied vergroten
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Voorbeeld: Voordelen uit de handel

• Rechtstreekse levering (via een eigen kabel) aan de buren
• Handel in elektra via een lokale energiemarkt
• Gebruik maken van fluctuerende marktprijzen
 Kan er een gezamenlijk handelsplatform ontstaan ?
 Kunnen we een lokaal energiebedrijf oprichten ?

Wensen top 5 van de gebruikers *
•
•
•
•
•

Besparen op aansluitkosten
Goedkoop inkopen en goed verkopen
Eenvoudig systeem
Keuze vrijheid
Zelf controle houden

 Hoe pakken we dit aan in de Boekelermeer ?

* Gebaseerd op projecten elders …
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Vijf sporen aanpak
•
•
•
•
•

Meten is weten
Meer opwekking in het gebied
Handelsplatform oprichten
Informatiepunt inrichten
Communicatie
 Vandaag de eerste stap gezet

Vragen ?
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Hoe nu verder?
•
•
•
•
•
•
•

Bevorderen deelname individuele bedrijven;
Verificatie van de inventarisatie TNO bij de deelnemende
bedrijven;
Formuleren noodzakelijke/mogelijke maatregelen individueel en
collectief;
Selectie partners voor uitvoering;
Uitwerken voorstellen technisch en financieel;
Start realisatie;
Monitoring;

Hoe nu verder, ESCO?

16

7-12-2017

Hoe nu verder, ESCO?

Andere zeer relevante zaken
•

•
•

Art 2.15 van de Wet milieubeheer betreft de
verplichting om alle energiebesparende
maatregelen te nemen die binnen 5 jaar zijn terug
te verdienen.
De erkende maatregelenlijst is wettelijk ingekaderd
Subsidies:

 SDE+
 ISDE
 EIA en KIA
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Wat zijn de kosten van deelname?
•
•
•
•

Eenmalige kosten uitvoering inventarisatie
individuele bedrijven/panden: gem. € 500;
Hiervan wordt per deelnemend bedrijf € 250
bijgedragen vanuit subsidies Provincie NH,
gemeente Alkmaar en door SBB;
Kosten maatregelen zijn voor de bedrijven zelf maar
kunnen tot 100% worden gefinancierd (4-5% rente)
Collectieve projecten moeten ook collectief worden
georganiseerd en kunnen ook tot 100% worden
gefinancierd;

Het publiek luistert of leest, maar doet niet
aan beide tegelijk.

Wat betekent deelname voor u?
•
•
•
•
•
•

Minimaal inzicht in mogelijkheden energiebesparing
en gebruik hernieuwbare energie;
Optimaal aanbod voor het realiseren/uitvoeren van
maatregelen met voordeel van collectieve inkoop;
Eventueel gebruik van collectieve voorzieningen;
Zeer gunstige financieringsmogelijkheden;
Bijdrage aan uw maatschappelijk imago;
Verbeterd imago Boekelermeer en vastgoedwaarde
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Aanmelden?
Hier en nu!!
 Als deelnemer
 en Lid klankbordgroep
• Via info@epalkmaar.nl
Informatie:
• www.boekelermeerEpositief+.nl

BEDANKT
Energie Platform regio Alkmaar
info@epalkmaar.nl
072 511 0327
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