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Zonnestroom rendeert met
SDE+ subsidie
Het installeren en aanschaffen van zonnestroominstallaties
wordt stukje bij beetje goedkoper. Toch is het zelf opwekken
van stroom nog steeds duurder dan het inkopen van elektriciteit. Om investeren in zonnestroom aantrekkelijk te maken, zijn
er subsidies beschikbaar gesteld om dit verschil te overbruggen. Voor de grootverbruikers, bijna 50% van alle panden op
de Boekelermeer, is er de zogenoemde SDE+ regeling. Deze
regeling is bedoeld om groene energie minstens zo rendabel
te maken als de inkoop van stroom. De SDE+ vergoedt het
verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de
marktwaarde van de geleverde energie (het zogenaamde
correctiebedrag). Dit biedt de mogelijkheid direct op de eigen
energiekosten te besparen én er zelfs aan te verdienen als er
meer wordt opgewekt dan u zelf verbruikt door stroom terug te
leveren aan uw energieleverancier.
Omdat de SDE+ regeling ieder jaar iets minder gunstig wordt,
is het aan te raden nog dit jaar deze subsidie aan te vragen:
hoe eerder u erbij bent, des te meer u eraan verdient. Voor de
deelnemers aan ons project stellen wij graag gratis een investeringsplan op voor een optimaal renderende zonnestroominstallatie op hun dak en stellen op basis daarvan de subsidieaanvraag op. Voor vier bedrijven zijn wij hier al mee bezig. Wij
rekenen u graag voor welk rendement er voor u haalbaar is.
De uiterste aanvraagdatum van de voorjaarsronde is 26
maart dus roepen wij de grootverbruikers op zich bij ons
te melden zodat wij direct met de voorbereiding van hun
aanvraag kunnen beginnen.

Quick win met
LED verlichting
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Indien u de afgelopen 5 jaar niet hebt geïnvesteerd in nieuwe (Led)verlichting dan kunt u tot 70% van het
energieverbruik van uw huidige verlichting besparen. Voor kantoren is dat vaak meer dan 40-50% van het
totale energieverbruik. Zelfs zonder subsidie zijn de terugverdientijden veelal korter dan drie jaar. Als u in
aanmerking komt voor de Energie Investerings Aftrek (EIA) dan zijn de terugverdientijden vaak zelfs
minder dan twee jaar: wij praten u hier graag over bij.
Veel panden op de Boekelermeer zijn inmiddels voorzien van TL5- of TL8-verlichting en/of eerste generatie Ledverlichting. Zelfs dan zijn terugverdientijden van de nieuwste generatie Ledverlichting nog altijd
korter dan vijf jaar. Overstappen op Ledverlichting is dus al heel snel lonend.
Bij KBH, AGU, Martin Schilder en Engie zijn/worden de mogelijkheden om flink te bezuinigen al geïnventariseerd en zijn er aanbiedingen voorbereid.

Collectieve inkoop
en uitvoering
leveren veel extra
rendement op

Tijdens de bijeenkomst in november vorig jaar hebben wij de grote
voordelen van collectieve inkoop en
uitvoering toegelicht en dit werken
wij nu verder uit voor de ondernemers
op de Boekelermeer. De zonnestroom
waarvoor een SDE+ subsidie wordt
aangevraagd is al een goede basis.
Dit zijn vaak al de grotere projecten die, als zij gezamenlijk worden
uitgevoerd, grote inkoopvoordelen
en lagere uitvoeringskosten opleveren. Kleinere projecten profiteren

gelijk van de lagere inkoopprijzen en
uitvoeringskosten profiteren. Op deze
manier ontstaat een win-winsituatie
voor alle bedrijven op het terrein.
Uit de inventarisaties die wij tot nu
toe hebben gedaan, blijkt nu al een
potentieel voor 8 tot 10 projecten,
goed voor meer dan 10.000 panelen
die samen meer dan 25 miljoen kWh
aan groene stroom opwekken. Hebt u
interesse hieraan mee te doen, meld u
zich dan bij ons.

Van het gas af is noodzakelijk

De kranten staan er vol mee: ‘we moeten van het gas af.’ Op de
Boekelermeer is dat grotendeels al het geval doordat de benodigde
warmte vanuit het warmtenet van de HVC wordt geleverd. Het eerste,
noordelijke deel van de Boekelermeer zit echter nog vol op het gas.
Om de druk om van het gas af te gaan op te voeren, zal de gasprijs
naar verwachting in de komende jaren fors stijgen.
Met de zogenoemde all-electric mogelijkheden kunnen individuele
bedrijven ‘van het gas af’, al vergt dit nog relatief hoge investeringen.
Het is daarom aan te raden om te kiezen voor een aansluiting op het
warmtenet. Om die reden gaan wij, samen met de HVC, de warmtebehoefte van de panden op Boekelermeer-Noord inventariseren om
te zien of er voor alle partijen een goede ‘gasloze’ businesscase valt
te maken.

Erkende
maatregelen
Al enige jaren zijn bedrijven wettelijk verplicht de zogenoemde ‘Erkende
maatregelen’ uit te voeren. Deze maatregelen zijn er op gericht investeringen in energiebesparingen, die binnen vijf jaar (b.v. Ledverlichting) worden
terugverdiend, door de bedrijven te laten uitvoeren. Tot nu was de handhaving
daarvan niet erg streng. Dat gaat echter veranderen doordat de uitvoeringsdiensten worden uitgebreid en er meer controles kunnen en zullen worden
uitgevoerd. U vindt een link naar informatie hierover op onze website
www.boekelermeerepositief.nl.
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