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Boekelermeer op weg naar het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland Lente 2019

Collectieve inkoop 
zonnestroom slaagt!

Inschrijven voor tweede ronde nu mogelijk
Samen geld en energie besparen, was de afspraak 
en nu is het zover: de collectieve inkoopactie van 
zonnepanelen voor het project Boekelermeer Ener- 
g iepositie f is geslaagd! De eerste zonnepanelen 
gaan u ite rlijk  eind maart het dak op. En dat zou 
alleen maar gebeuren als de aanbiedingen van de 
panelen in prijs 10 to t 15 procent lager zouden zijn 
dan bij individuele inkoop. En dat is voor alle deel
nemers (vaak ruim schoots) gelukt! Directeur 
Gerard Fit: 'Alle bedrijven die zich hebben aange
meld hebben een aanbieding in huis, maatwerk om 
de hoogste kw alite it tegen de scherpste prijs te 
waarborgen.’
In totaal w ordt er door deelnemers in Alkmaar geïn 
vesteerd in het plaatsen van 17.000 zonn 
goed voor 4 m iljoen kWh stroom , net zoveel 
1.400 huishoudens jaarlijks aan stroom ve

Inschrijven voor tweede ronde nu m ogelijk
Het succes is zo groot dat we op d it moment al een 
vervolg collectieve inkoopactie mogen aankondigen. 
Mis het niet: u doet uw portemonnee en het m ilieu 
tekort! De inschrijv ing begint o ffic iee l eind april 
opengesteld, maar u kunt zich nu al aanmelden om 
verzekerd te zijn van een passende aanbieding.

Op w oensdag 9 jan uari verzorgde Koks G roep (le veran c ier en p ro d u 
cent van re in ig ing sm ate rie e l voor industrie  en overheid ) -  nam ens  
BE+/EPA een zeer gastvrije  on tvangst in het prachtige  be d rijfs re s 
ta uran t. T ijdens het o n tb ijt w erden de on dern em ers  b ijgepraat over  
de resu ltaten van de zon ne stroo m -inko opa ctie  en de oprichting  een 
eigen energ iebedrijf.

Meer weten? Meedoen?
U kunt met al uw vragen 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 het project Boekelermeer Energiepositief

en andere duurzaamheidsprojecten

Contactgegevens: Energie Platform regio Alkmaar, Postbus 9 2 2 9 ,1 8 0 0  GA Alkmaar 
•  T: 072 511 0327 ©  E: info@epalkmaar.nl
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11 miljard in SDE-subsidiepot, maar 0P=0PJ
Dit jaar gaat er 11 m iljard euro naar de SDE-subsidiepot voor investeringen in productie van 

'hernieuwbare’ energie. In de praktijk komt d it geld vooral terecht bij grootgebruikers (>3x80A)
die zonnepanelen plaatsen.

SDE staat voor Stim ulering Duurzame Energieproductie. De SDE+-subsidie compenseert het ver
schil in de kostprijs tussen de goedkope productie van vuile- (bijvoorbeeld kolen) en duurdere groene 
stroom. Het is daarmee een exploitatiesubsidie voor de zakelijke markt. Als de subsidie wordt toege
kend wordt 15 jaar lang voor iedere opgewekte kWh een vergoeding uitgekeerd. Hierdoor verdient de 

ondernemer de investering in de zonnepanelen veel sneller terug.
De subsidie kan in het voorjaar en in het najaar worden aangevraagd. Voor de komende voorjaarsron- 

de moeten de aanvragen uiterlijk  begin april worden ingediend. Wees er op tijd  b ij, want OP=OP. 
EPA inform eert u graag, dient uw aanvraag in en neemt u daarmee alle beslommeringen uit handen. 

Neem ook gerust contact op als u meer w ilt weten over de voordelen die er zijn voor kleinverbruikers.

BE-Plus Alkmaar B.V. hét energiebedrijf voor de regio Alkmaar
in de komende maanden richt de projectgroep 
Boekelermeer E-Plus formeel BE-Plus Alkmaar B.V.
op. De doelstelling van dit eigen energiebedrijf is om 
het regionale bedrijfsleven te ondersteunen bij het 
benutten van de kansen die de energietransitie biedt. 
Ook ondersteunt BE-PLUS het bedrijfsleven bij het 
omgaan met de steeds complexere regelgeving.

De energietransitie biedt kansen in het verlagen van 
de energiekosten door gezamenlijke inkoop, het plaat
sen van zonnestroominstallaties, het collectief verko
pen van opgewekte energie en het collectief inkopen

van energie die toch nog nodig is. Om dit mede te 
faciliteren zal er ook smart grid-technologie worden 
toegepast.
Ook het realiseren van collectieve opslagmogelijkhe
den bieden de bedrijven meer kansen dan men indivi
dueel kan realiseren.

Uniek is dat de bedrijven zelf aandeelhouder kunnen wor
den van BE-Plus Alkmaar B.V.. Daardoor wordt het echt 
een ‘ondernemers-voor-ondernemers-bedrijf’.
Meer weten? Aandeelhouder worden?
Mail naar info@ epalkm aar.nl.

Met EPA wordt verplichte energiebesparing een kans!
Moet mijn bedrijf echt energiebesparende maatregelen nemen? Verplicht? Moeten? Zo ja, welke maatrege
len dan? EPA (Energie Platform regio Alkmaar) zorgt voor de juiste antwoorden en neemt desgewenst u het 
geregel uit handen te nemen. Een zorg minder. Sterker nog: regeldruk draait u om in renderende investeringen. 
Want niets let u om verplichte besparingsmaatregelen te laten renderen en snel terug te verdienen.

Het lijkt nog een ver-van-mijn-bed-show maar het zogenoemde ‘Activiteitenbesluit m ilieubeheer’ verplicht 
bedrijven - die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken -to t besparen.
De ondernemers moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in v ijf jaar of minder kunnen worden 
terugverdiend, bijvoorbeeld door te isoleren of het toepassen van Ledverlichting.

Let op: hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel.
Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik en niet waar die energie 
vandaan komt.

Laat EPA helpen die verplichtingen uit te voeren
Bedrijven die vallen onder het besluit zijn tevens verplicht om 'de regionale uitvoeringsdienst’ te melden wat 
voor maatregelen er zijn genomen. Als uitgangspunt geldt de Erkende M aatregelenlijst energiebesparing 
(EML) met de energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfstak. EPA voorziet u graag van meer informatie 
en helpt u desgewenst te inventariseren binnen uw bedrijf wat er moet gebeuren. Uiteraard is het daarna ook 
mogelijk u bij de uitvoering te ondersteunen of deze aan ons over te laten om de kansen van deze verplichting 
optimaal te benutten! Met de ervaring en kennis van EPA bespaart u geld en (negatieve) energie.
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