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Boekelermeer op weg naar het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland Herfst 2018

Collectieve inkoop groot succes
De teller staat op 15.000 zonnepanelen! 
Veel bedrijven op Overdie en Boekelermeer hebben zich al aangemeld voor de  
collectieve inkoop van zonnepanelen. Hierdoor besparen zij straks op de 
kosten voor de aanschaf en installatie én hun energierekening. 

De collectieve inkoopactie – waarvoor de bedrijven afgelopen 
zomer werden uitgenodigd -  is daarmee nu al een groot 
succes. En dat is ook goed nieuws voor het klimaat! 

De inkoopactie gaat uit van het project Boeke-
lermeerBE+ (BE+) dat de ambitie heeft om het 
bedrijventerrein meer energie te laten ople-
veren dan er wordt verbruikt. De projecten 
strekken zich nu ook uit naar Overdie. 

Wat is de stand van zaken? 
Al 25 bedrijven hebben op basis van een energiescan en kostenraming hun deelname aan de inkoop-
actie van BE+ bevestigd. Zij doen mee en laten binnenkort zonne-installaties plaatsen. Voor een aantal 
aangemelde bedrijven wordt nog een energiescan gemaakt en de besparingsmogelijkheden in kaart 
gebracht, voordat ze deelnemen. Hoe meer zonnepanelen collectief worden ingekocht, hoe groter het 
financiële voordeel voor alle deelnemers. Op de daken van de aangemelde bedrijven is er ruimte voor 
ruim 15.000 zonnepanelen, samen goed voor een stroomopbrengst van meer dan 4 miljoen kWh (dat is 
net zoveel als het verbruik van 1.100 huishoudens! Daarmee worden grote stappen gezet richting een 
energiepositief bedrijventerrein. Goed voor het klimaat en de portemonnee van ondernemers.

Zodra de laatste aanmeldingen zijn verwerkt, wordt er een collectieve offerte-aanvraag uitgezet bij  
diverse (op prijs-kwaliteit en betrouwbaarheid geselecteerde) lokale leveranciers/installateurs.  
Nadat alle aanbiedingen binnen zijn, krijgen alle  deelnemers met een aanbieding op maat.  
Ook verzorgt BE+ voor de bedrijven die daarvoor in aanmerking komen - de aanvraag voor de SDE- 
subsidie in oktober (beschikkingen worden uiterlijk januari verwacht). Volgens planning worden in de 
periode februari – mei 2019 de installaties bij de deelnemers geleverd. Volgend jaar nieuwe kans.

Bedrijven die zich nu nog aanmelden voor de inkoopactie, worden nog meegenomen in deze lopende 
inkoopronde en profiteren dus nog volledig mee! Om uiteenlopende redenen kwam deze eerste inkoop-
actie voor een aantal bedrijven net te vroeg. Daarom zal er in de eerste helft van volgend jaar een twee-
de ronde volgen. Belangstelling? Mail ‘collectieve inkoop 2019’ naar info@epalkmaar.nl en wij nemen 
hierover tijdig contact met u op en weet u zeker dat u de boot niet mist.



Op weg naar een eigen energie BV?! 
Naast de nu lopende collectieve inkoopactie is de werkgroep BE+ druk bezig met de voorbereiding van andere pro-
jecten. Het heeft de voorkeur alle projecten  onder te brengen bij een eigen ‘energie-organisatie’, bijvoorbeeld een 
‘Boekelermeer Energie B.V., gefinancierd en beheerd door de deelnemers zelf. Dit bedrijf kan dan ook het beheer en 
onderhoud van de installaties uitvoeren. 

Dat geeft de bedrijven de mogelijkheid om hun zonnestroominstallatie:
- te kopen;
- te leasen middels een financial lease (max. ca. 85%).
of:
- hun dak te verhuren waarop Boekelermeer BV dan de installatie plaatst en exploiteert.

Ook zou een eigen BV een energie-handelsplatform kunnen gaan beheren waarbinnen de aangesloten bedrijven een 
netwerk (smart grid) gaan vormen voor (onderlinge) levering van energie en/of de collectieve inkoop van groene 
energie mocht dat nog nodig zijn. 

In de komende maand wordt de businesscase en het plan voor ‘Boekelermeer Energie’ verder uitgewerkt en aan de 
bedrijven op de Boekelermeer voorgelegd met een uitnodiging daarin deel te nemen.

Boekelermeer onderzoekterrein TNO voor ‘smart’ netwerk (grid) 

BoekelermeerBE+ is, samen met zes andere bedrijventerreinen, aangewezen als pilot voor de ontwikkeling van 
een Lokaal Energie Managementsysteem (LEM). Onder regie van het TNO voert EPA dit project uit. Een LEM 
draagt – d.m.v. onderlinge levering, goedkopere inkoop en minder kosten van transport van energie - bij aan 
kostenbesparing voor de deelnemers. 

Er wordt een slim meet- en regelsysteem ontwikkeld waarbinnen het aanbod van de verschillende energiebron-
nen kunnen worden afgestemd op de vraag. Zo zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van zonne- en 
windenergie. Stroom wordt op meerdere plekken opgewekt en dat maakt levering onregelmatig en minder voor-
spelbaar. Opslag van energie (die op dat moment niet nodig is) zou ideaal zijn, maar is helaas nog ingewikkeld 
en kostbaar. Door het sterk wisselende aanbod van duurzame energie ontstaan er pieken in het netwerk dat 
hierdoor zelfs op bepaalde momenten overbelast kan raken. Om dit te voorkomen is de ontwikkeling van een 
slim energienetwerk noodzakelijk.

Meer weten? Meedoen?
U kunt met al uw vragen over BoekelermeerBE+ terecht bij het Energie Platform regio Alkmaar (EPA):  

072 – 511 03 27 of mail: info@epalkmaar.nl. 
EPA is in opdracht van de BE+ de uitvoerder van de inkoopactie en andere duurzaamheidsprojecten op  

de bedrijventerreinen. 

BE+ is een initiatief van de gemeente Alkmaar en diverse ondernemersverenigingen.Contactgegevens: Energie Platform regio Alkmaar, Postbus 9229, 1800 GA Alkmaar 
l T: 072 511 0327 l E: info@epalkmaar.nl

Doordat steeds meer bedrijven zelf energie produceren zijn ze leverancier én afnemer. Smart grids (slimme 
netwerken) moeten de veranderde manier waarop vraag en aanbod bij elkaar komen, gaan regelen en op kun-
nen vangen. Voor het installeren van smart grids hoeft niets te worden verbouwd. Stroomkabels en gasleidin-
gen hoeven niet te worden vervangen. Voor de aanleg kan gebruik worden gemaakt van het glasvezelnet of van 
een Wifi-verbinding.


