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Energiepositieve
stroomversnelling

Het project BoekelermeerE+ - met de ambitie om het bedrijventerrein
meer energie te laten opleveren dan er wordt verbruikt – verloopt zeer
voortvarend. De eerste deelnemers besparen nu al veel kosten dankzij
investeringen in energiebesparende maatregelen en dragen hiermee
bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
Reeds gerealiseerd:
- Het nieuwe pand van Donghua op de Etalage is voorzien van een
zonnestroominstallatie met een productiecapaciteit van circa
200.000 kWh.
- Theo van Velzen heeft opdracht gegeven voor een uitbreiding van
de bestaande zonnestroom-installatie met circa 300 panelen met
een vermogen van pakweg 75.000 kWh.
- Bij Schot zijn er begin dit jaar ruim 350 zonnepanelen geplaatst
met een gezamenlijke opbrengst van bijna 100.000 kWh.
- Vomar liet eind vorig jaar een zonnestroominstallatie van 4.000
zonnepanelen en een capaciteit van circa 1 miljoen kWh plaatsen.
Dit is de grootste installatie tot nu toe op de Boekelermeer!
- Het AFAS stadion en Martin Schilder wekken met respectievelijk 1.725 en 625 panelen, 250.000 en 155.000 kWh op.
Laat het ons weten als wij uw bedrijf ten onrechte niet hebben genoemd.
Op onze website willen we zoveel volledig mogelijk inzicht geven in de investeringen in energiebesparingen. Zie: boekelermeerEpositief.nl

Besparingen onderweg
De werkgroep BE+ begeleidt ondertussen alweer
andere ondernemers bij investeringen in
energiebesparingen. De focus ligt daarbij op
ledverlichting en zonnestroominstallaties
aangezien daarmee zeer goede rendementen
worden behaald die relatief snel zijn te realiseren.
Eriks, KBH en Solar zijn al druk bezig met het stap
voor stap installeren van ledverlichting. Een 10-tal
bedrij-ven, waaronder AGU, Hail Europe, Dipanox
en Solgar, heeft aangegeven
zonnestroominstallaties te willen plaatsen. Zij
hebben- of zullen hiervoor elk een individueel
voorstel ontvangen. Bij elkaar gaat dit om maar
liefst 3 miljoen kWh aan groene stroom per jaar!
Deze omvang maakt collectieve inkoop de moeite
waard. Ook u kunt deelnemen aan deze
collectieve inkoop. Meer informatie daarover vindt
u verderop in deze nieuwsbrief.

Panden Boekelermeer-Noord
aardgasvrij?
Samen met de HVC onderzoeken wij of het haalbaar is om
panden op Boekelermeer-Noord aan te sluiten op het warmtenet van HVC. Zeker nu het aardgas stapje voor stapje in de
ban wordt gedaan en waarschijnlijk steeds duurder zal worden,
wordt het alternatief ‘warmtenet’ steeds aantrekkelijker.
Alkmaar heeft het meest duurzame warmtenet van
Nederland en daar zijn wij trots op! Het ligt dus nogal voor
de hand om aan te sluiten bij de buren. Een businesscase
wordt in de komende maanden opgesteld en op haalbaarheid
beoordeeld. Daarmee wordt ook duidelijk of een aansluiting
op het warmtenet voor de bedrijven op de Boekelermeer-Noord financieel aantrekkelijk genoeg is.
Tegelijkertijd worden ook andere aardgasvrije
oplossingen verkend, zoals een all-electric
warmteoplossing.

Niet meer vrijblijvend
De Rijksoverheid vindt dat het bedrijfsleven over het algemeen niet voldoende werk maakt van de zogenaamde
energietransitie. Het tempo gedurende de afgelopen jaren lag veel te laag om de nationale doelstellingen te realiseren. Daarom worden de huidige wettelijke verplichtingen aangescherpt. Daarbij valt onder meer te denken aan
de toepassing van de zogenoemde ‘Erkende maatregelen’. Medio 2019 komt er een meldingsplicht voor bedrijven
dat zij deze erkende maatregelen, die voor hen van toepassing zijn, hebben doorgevoerd. Daarnaast zijn of worden
veel van de grotere bedrijven verplicht om zich aan de EED Audit (Energy Efficiency richtlijn) te houden.
Heeft u vragen hierover? Vanuit de werkgroep geven wij u graag inzicht in uw verplichtingen en hoe u deze kunt
nakomen.

Overdie wil ook graag meedoen
Een aantal bedrijven op Overdie is eveneens bezig met
het realiseren van kosten- en energiebesparende maatregelen: C.A. de Groot, Peperkamp, Mebin en Sprenger
& Brommer hebben grote daken die geschikt zijn voor
zonnestroominstallaties. Voor hen zijn inmiddels de
SDE-subsidieaanvragen ingediend, zodat dit jaar de
zonnestroominstallaties gerealiseerd kunnen worden.
Met deze bedrijven erbij wordt het nog aantrekkelijker
om projecten collectief uit te voeren.

Energiehandelsplatform
Tijdens onze startbijeenkomst bij Schuurman eind november
gaf Frank Brandsen (Energy Valley) een presentatie over de
mogelijkheden van een smartgrid om op de Boekelermeer
energievragers en aanbieders aan elkaar te koppelen. Denk
daarbij aan het leveren van zonnestroom aan de buren. Dit
kan aanzienlijke financiële voordelen voor beide partijen opleveren. Daarnaast leidt het ook tot een lagere belasting van
het elektriciteitsnetwerk, doordat pieken in vraag en aanbod
voorkomen worden. Om dat te realiseren is het eerst nodig
om meer duurzame energie op te wekken. Vervolgens moet
er een energiehandelsplatform opgericht worden, waarbij de
deelnemers zich kunnen aansluiten. Het platform wordt dan
de stroomleverancier van de deelnemers.
De werkgroep is bezig de eerste stappen te zetten naar de
mogelijke oprichting van dit handelsplatform. Er wordt
gewerkt aan een businessplan en plan van aanpak.
Wilt u hier meer over weten?
Zet de volgende informatiebijeenkomst dan alvast in
uw agenda!

Ontbijtbijeenkomst op
15 mei bij Schot Groep
Op 15 mei willen wij u graag persoonlijk ontmoeten en
informeren over de stand van zaken van ons project
Boekelermeer Energiepositief.
U krijgt uitleg over de collectieve inkoop van Ledverlichting
en zonnestroominstallaties en de financieringsmogelijkheden. Ook delen wij graag onze plannen voor het opstarten
van een smart grid en een handelsplatform met u.
Het belooft weer een uiterst interessante bijeenkomst
te worden, zowel voor de vastgoedeigenaren als
voor de gebruikers van de panden op de
Boekelermeer.
15 mei 2018 van 07.30 tot 09.30 uur
bij Schot Groep, Smaragdstraat 3,
1812 RJ in Alkmaar.
Heeft u nog geen uitnodiging
ontvangen en wilt u aanwezig zijn,
stuur dan een mail naar
p.priester@hvcgroep.nl

Doe ook mee aan de collectieve inkoop van
ledverlichting en zonnepanelen!
Het collectief inkopen van ledverlichting en/of het
samen laten uitvoeren van zonnestroomprojecten is
voor alle deelnemers voordelig. Het gaat om het goedkoper inkopen van het materiaal én het efficiencyvoordeel bij de projectvoorbereiding en uitvoering.
Voor de inkoop en plaatsing van ledverlichting worden
drie lokale leveranciers geselecteerd die u deels of
geheel kunnen ontzorgen. Zij beoordelen uw huidige
lichtplan en adviseren over de mogelijkheden om uw
energieverbruik omlaag te brengen. De partijen
kunnen ook de ledverlichting voor u leveren en
plaatsen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan
contact met ons op: info@epalkmaar.nl
BoekelermeerE+ organiseert collectieve inkoop en
plaatsing van zonnestroominstallaties. Hierbij is
volledige ontzorging het uitgangspunt. Indien u een
financieringsvraag heeft, kunnen we daar ook oplossingen voor aandragen. Een aantal bedrijven heeft zich
al opgegeven voor de collectieve inkoop. Heeft u ook
belangstelling? Neem dan contact met ons op.

Energiepositieve foto’s en
beeldmateriaal gezocht
Op onze website en via sociale media brengen wij
graag berichten over het verduurzamen van het
bedrijventerrein. Als u (lucht)foto’s heeft van het
installeren van zonnepanelen of ander interessant
of leuk, energiepositie beeldmateriaal (liefst met
mensen), dan ontvangen wij dat graag via info@
epalkmaar.nl Vermeld ook even uw naam en telefoonnummer, dan neemt onze internetredactie zo nodig
contact met u op.

Contactgegevens: Energie Platform regio Alkmaar, Postbus 9229, 1800 GA Alkmaar
l T: 072 511 0327 l E: info@epalkmaar.nl

