
Samenwerken aan het  
verduurzamen van het bedrijfsleven  
in Noord-Holland-Noord

Lente 2019

  •  Boekelermeer op weg naar het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland  •  

Ondernemers op alle bedrijventerreinen besparen en profiteren! 

Na de Boekelermeer nu heel 
Alkmaar Energiepositief

Met het deze maand plaatsen en aansluiten  
van de laatste zonnestroominstallaties is  
de eerste collectieve inkoopactie van zonne
panelen bijna voltooid. Daarmee zijn er op de 
Alkmaarse bedrijventerreinen Boekelermeer 
en Overdie bijna 10.000 panelen geplaatst.  
Samen goed voor bijna 3 miljoen kWh aan 
stroom per jaar. 

Binnen het project Boekelermeer Energie
positief wordt nu totaal 5 miljoen kWh aan 
energie opgewekt. Dat scheelt ruim 2 miljoen 
kilo schadelijke CO2uitstoot per jaar! Het 
plaatsen van zonnepanelen valt onder het  
laaghangend fruit van besparingsmaatregelen! 
Het levert snel optimaal rendement op voor 
ondernemer én het milieu!

De Energie Compagnie West-Friesland (ECWF), het Energie Platform  
regio Alkmaar (EPA) en het Energie Platform Noord-Holland Noord (EPNH) 
zijn opgericht door de lokale en regionale ondernemersverenigingen met 
als doel het bedrijfsleven te ondersteunen bij het benutten van de kansen 

die de energietransitie hen biedt.

Koks Group doet met twee gebouwen mee aan de collectieve inkoopactie van zonnepanelen van BE+. 
Het bedrijf koos voor een zogenoemd “optimized system” dat niet alleen voor meer opbrengst zorgt, maar 
ook het gebouw, de mensen die in het gebouw werken en de investering beschermt tegen mogelijke 
gevaren. De installatie op het eerste gebouw is voltooid en Koks II volgt binnenkort. 

http://epalkmaar.nl/
https://epnh.nl/


Partners:

Gelukkig hebben zich de eerste 12 bedrijven 
alweer aangemeld voor de volgende collectieve 
inkoopactie. We zeggen het nog maar een keer: 
samen inkopen, is samen geld verdienen en  
behaalt u sneller én meer rendement uit uw  
investering in een zonnestroominstallatie. Uw 
investering is substantieel (10-15%!) lager dan  
als u de installatie individueel zou aanschaffen. 
U heeft geen rompslomp. Wij zorgen voor  
zorgeloos onderhoud en beheer. 

Meedoen gaat in de volgende  
eenvoudige stappen: 
•  uit de zonnescan in uw bedrijf blijkt wat  

de optimale mogelijkheden zijn voor  
plaatsing en aansluiting van de best  
renderende zonnestroominstallatie; 

•  op basis van de specificaties wordt een  
budgetraming opgesteld; 

•  BEplus informeert u over de beschikbare  
subsidies en verwerkt die in een transparant 
exploitatieoverzicht. 

De subsidies waarvoor u in aanmerking komt, 
worden voor u aangevraagd;
•  na uw voorlopige akkoord wordt uw project,  

samen met die van alle andere bedrijven,  
verwerkt in een aanbestedingsdocument die 
BEplus bij drie aanbieders indient;

•  wij selecteren het gunstigste aanbod waarover  
u het laatste woord heeft;  

•  besluit u definitief mee te doen? Dan wordt  
in de zomerperiode met de plaatsing en  
aansluiting begonnen.

Uit het eerste vrijwel afgeronde collectieve in-
koopproject blijkt dat de investeringen zeer goed 
renderen. De gemiddelde terugverdientijd ligt op 
6,5 jaar (binnen een bandbreedte 5 -7,5 jaar. 

€Nieuwe ronde nieuwe besparingskansen:
                    doe mee! 

BE+ past in torenhoge ambitie Alkmaar

Zonnepanelen zeer effectief om doelen te halen
In het Programma Duurzaam 
Alkmaar staat de torenhoge 
ambitie om te komen tot duur-
zame opwekking van energie, 
het aardgasvrij maken van de 
gemeente en het besparen van 
energie. Daarom ondersteunt de 
gemeente BE+ bij het benutten 
van bedrijfsdaken voor zonne-
stroominstallaties. Dit één van  
de meest effectieve methoden is 
om deze duurzaamheidsdoelen  
te behalen. 

Beverkoog
In de komende jaren wil de 
gemeente deze ondersteuning 
verder uitbreiden en de  
uitstekende samenwerking  
met BE+ verder voortzetten. 
Daarbij past het uitbreiden van 
het energiepositief-project van de 
Boekelermeer naar alle bedrijven-
terreinen. Een eerste stap daartoe 
is in november gezet met ‘kick off’ 
ontbijtbijeenkomst, in het bijzijn 
van wethouder Pieter Dijkman, 
voor de ondernemers op  
bedrijventerrein Beverkoog.

Wethouder Dijkman deelt de “torenhoge” 
Alkmaarse ambities met de ondernemers 
op Beverkoog.

https://www.noord-holland.nl/
https://nhn.nl/
https://www.alkmaar.nl/duurzaamalkmaar
https://www.boekelermeer.biz/
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Het handelsplatform 
van BEplus Alkmaar 

  Beschikbare subsidies
Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die de 
opbrengst van uw duurzaamheidsinvesteringen  
zeer positief zullen beïnvloeden. De 45% energie- 
investeringsaftrek (EIA) blijft van toepassing op bijna 
alle investeringen in duurzaam energiegebruik.  
Dit betreft vooral de aanschaf van led verlichting en 
voor kleinverbruikers ook de aanschaf van een  
zonnestroominstallatie. Voor grootverbruikers is 
ook de Subsidie 
Duurzame Energie 
(SDE+) regeling 
beschikbaar. 
Wilt u hierover 
meer informatie, 
neem dan contact 
met ons op via 
info@beplus.nl. 
Wij kunnen ook de 
subsidieaanvraag 
voor u regelen!

Op maandag 25 maart 2019 plaatste de Alkmaarse wethouder 
Dijkman (rechts) de eerste van 17.000 zonnepanelen van  
‘Boekelermeer energiepositief’ op het dak van HAIL Europa  
op het bedrijventerrein. Links op de foto HAIL-directrice  
Annebet Meinen. Midden: Gerard Fit van BEplus.

Omdat zonnestroominstallaties 
vaak meer stroom opwekken dan 
wordt verbruikt, wordt stroom 
teruggeleverd aan het netwerk. 
Normaliter gaat de reststroom, 
tegen dezelfde vaste tarieven, 
terug naar hetzelfde energiebedrijf 
dat stroom levert aan de onder-
neming. Het kan veel gunstiger 
zijn te profiteren van variabele 
stroomtarieven die over de dag 
gelden. Door als BEplus col-
lectief de overtollige stroom in 
te kopen, en vervolgens op het 
beste moment te verkopen via de 
dagmarkt, worden voor de deel-
nemers de opbrengsten hoger, 
terwijl de energiekosten voor de 
deelnemende afnemers lager  
worden. Als we erin slagen de 
stroom ook zelf op te slaan, 

neemt het voordeel verder toe. 
Deze opslag willen wij voor eind 
2020 realiseren.

Het is dus ook voor bedrijven, 
die zelf geen zonnepanelen  
hebben, heel interessant om 
mee te doen omdat de energie-
kosten lager worden: je gebruikt 
dan ook zonnestroom, maar 
opgewekt bij de buren. Om van 
deze mogelijkheden volop te 
profiteren en minder, of niet meer, 
afhankelijk te zijn van de traditio-
nele providers is BEplus Alkmaar 
opgericht met nu nog alleen 
Ondernemend Regio Alkmaar als 
aandeelhouder. Hierin is het  
Handelsplatform ingebracht. Het 
is de bedoeling dat dit energiebe-
drijf de klanten en andere lokale 

bedrijven als aandeelhouder krijgt 
waardoor deze dubbel kunnen 
profiteren.   

Heeft u interesse om deel te  
nemen aan het in- en verkoop-
collectief van stroom en gas 
en/of het eigen energiebedrijf 
BEplus Alkmaar, dan kunt  
zich daarvoor aanmelden op 
info@beplus.nl.

https://www.noord-holland.nl/
https://nhn.nl/
https://www.alkmaar.nl/duurzaamalkmaar
https://www.boekelermeer.biz/
mailto:info%40beplus.nl?subject=
mailto:info%40beplus.nl?subject=
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Energiepositieve uitbreiding naar Beverkoog 

Laadpalen
Het elektrisch of hybride rijden neemt sterk toe en daarmee ook de behoefte aan laad-
palen. Met de betrouwbare en prijstechnisch uitstekende leverancier Blue Current zijn 
inkoop- en leveringsafspraken gemaakt waardoor een voordeel van minimaal 10% wordt 

gerealiseerd. Ook gratis levering is onder voorwaarden  
mogelijk. U geeft dan de exploitatie uit handen maar biedt 

wel de laadservice aan uw klanten/medewerkers. 

Meer info over de beschikbare laadpalen en  
accessoires vindt u op https://bluecurrent.nl/. 
Heeft u nog andere vragen en/of overweegt u de 
laadpalen aan te schaffen, neemt u dan contact 
op via info@beplus.nl

De Bedrijvenvereniging Beverkoog 
en de gemeente Alkmaar hebben 
BEplus Alkmaar en EPA gevraagd 
het project Boekelermeer Ener-
giepositief uit te breiden naar de 
Beverkoog. Om dat voor te  
bereiden heeft BEplus Alkmaar 
een projectplan en begroting 
opgesteld. Op basis daarvan 
hebben de Provincie Noord- 
Holland en de gemeente Alkmaar 
een subsidie toegekend waarmee 
een belangrijk deel van de initiële 
kosten zijn gedekt. Inmiddels is 
een aanvang gemaakt met de 
promotie van het project op de 
Beverkoog.

De verwachting is dat door  
deelname van de bedrijven op  
de Beverkoog aan m.n. de  
collectieve inkoopactie  

Zonnestroom wij een nog  
groter inkoopvoordeel kunnen 
realiseren waarvan dan alle  
deelnemers weer profiteren.

Boekelermeer Alkmaar Energiepositief  
Dit is de laatste nieuwsbrief vanuit het initiatief Boekelermeer  
Energiepositief. Doordat nu ook de andere bedrijventerreinen in  
Alkmaar bij het initiatief zijn aangehaakt en volop meedoen, willen  
wij ook onze communicatiemiddelen daarop inrichten. U zult dus  
in de toekomst de E-Positief Nieuwsbrief Alkmaar ontvangen.  
Vanaf nu zijn we dus gewoon Alkmaar Energiepositief.

X
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