
28 maart 2017 Kennisbijeenkomst Circulaire Economie  
en Duurzame Energiewinning op bedrijventerreinen van: 

 

Edwin de Groot - Directeur Reklaspits, Voorzitter van de stichting SAENZ, Voorzitter van de coöperatie SAENZ U.A. 
 

Wat doet Reklaspits? - Wat doet SAENZ?   
 

SAENZ gaat werken aan de verduurzaming van het bedrijvengebied in Zaanstad-Noord.  
  



Waar is het terrein Noorderveld-Molletjesveer? 



Bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer: 1000 bedrijven met meer 
dan 4500 werknemers. 
  
Zeer actieve bedrijvenvereniging BVNM:  
  
Al meer dan 35 jaar maakt bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer 
zich met ruim 130 leden hard voor de belangen van lokale ondernemers. 
Beveiliging, parkmanagement, infrastructuur, verlichting, toekomstige 
ontwikkelingen… niets ontgaat ons. Net zomin als de belangen van de 
individuele ondernemers op ‘ons’ bedrijventerrein.   

Sinds medio 2012 is de bedrijvenvereniging versterkt door de 
duurzaamheidscommissie ‘Samen Duurzaam’. Om ervoor te zorgen dat de 
commissie Samen Duurzaam een succes wordt, hebben we de betrokkenheid en 
het enthousiasme van bedrijven op Noorderveld-Molletjesveer nodig.  



Wat is SAENZ en hoe is het initiatief ontstaan? 
 

Aan de basis van SAENZ lagen deze inzichten:  
 

1 Fossiele energie wordt schaars en duur, het klimaatbeleid maakt een forse reductie van fossiele brandstoffen  
noodzakelijk en doorgaan op de oude weg is bovendien geo-politiek risicovol (denk aan Poetins dreigement in 2014  

om de levering van aardgas af te knijpen). 
 

2 Den Haag (minister Kamp) ging forse geldpotten inzetten om duurzame energie te bevorderen. 
 

3 Markt stelt steeds meer eisen aan duurzaamheid van bedrijven (MVO, aanbestedingen). 
  
 
 

SAENZ staat voor Stichting Alliantie Energievoorziening Noordelijk Zaanstad (opgericht september 2015) 
  

Het bedrijvengebied Zaanstad-Noord wil gezamenlijke stappen zetten om het gebied duurzamer te maken.  
Vele van de meer dan 1000 bedrijven in het gebied werken al aan beperking van hun energieverbruik en verlaging van hun energiekosten.  

Maar een samenwerkingsverband van ondernemers kan veel meer bereiken.  



De eerste stappen van SAENZ:  
 

1 Ondernemers richten stichting SAENZ op; 
 

2 Kennis en kunde van andere partijen aantrekken; 
 

3 SAENZ wil voorlichting geven aan ondernemers over duurzaamheid; 
 

4 Onderzoek doen naar duurzaamheidspotentieel terreinen N&M; 
• Hoe groot is de energiecapaciteit van het gebied?  

• Welk deel van de potentiele energieproductie kan lokaal worden ingezet?  
• Hoeveel energie kan het gebied leveren aan andere afnemers?  

• Juridische vorm onderzoeken om krachten te verenigen.  
 
 

SAENZ streeft naar 3x beter: 
1 minder energie verbruiken door slim delen; 

2 meer duurzame energie opwekken en de winst daarop in het gebied houden; 
3 het surplus aan energie leveren aan derden en daarbij fungeren als opslaggebied voor energie. 

 
Dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland (HIRB-2015) en de gemeente Zaanstad kon de stichting SAENZ aan de gang met de onderzoeken.  



Onderzoek EnergyGo:   
 





Hoe SAENZ zakelijk aan te pakken? 
 
 

Samen met het Center for Entrepreneurship van de Universiteit van Utrecht wordt een business-strategie opgesteld voor SAENZ. Een tweetal studenten  
verricht het benodigde onderzoek onder leiding van Prof. Dr. Johan Wempe, in het kader van het programma Entrepreneurship of the Future.  

 
Resultaat: 

• Op 1 september 2015 is de Coöperatieve Energiemaatschappij SAENZ U.A. opgericht.  
 

• We nodigen zoveel mogelijk bedrijven uit op Noorderveld-Molletjesveer om lid te worden en te participeren in deze onderneming.  
 

• Een Coöperatieve Vereniging U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) heeft rechtspersoonlijkheid en kan zelfstandig overeenkomsten sluiten.  
• Bedrijven kunnen lid worden van de Coöperatie. Er is sprake van uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn niet verder aansprakelijk  

dan het kapitaal dat ze hebben ingelegd.   
 

• Financiering vindt plaats door het heffen van inleggeld bij de start van het lidmaatschap.  
Voorts wordt er jaarlijks een directe ledenbijdrage per aansluiting in rekening gebracht en zijn er indirecte inkomsten via de ingekochte energie.  

De hoogte van deze bijdragen worden vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering.  
 

• De eerste actie van de coöperatie is om zo groot en sterk mogelijk te worden en zodoende een lokale marktpartij te worden die verduurzaming  
van het energiegebruik kan veroorzaken.  



De spelregels van de Coöperatieve Energiemaatschappij SAENZ U.A.  
 
 

• De Coöperatieve Energiemaatschappij SAENZ U.A is een vereniging van bedrijven met elk één stem; 
 

• Elk lid stort eenmalig een entreebedrag als startkapitaal in de Coöperatieve Energiemaatschappij SAENZ U.A. van € 1000,-; 
 

• Elk lid krijgt een winstrecht op de jaarlijks vast te stellen winstuitkering; 
 

• Leden mogen extra winstrechten kopen van € 1000,- maar ze houden 1 stemrecht; 
 

• De leden dragen jaarlijks bij aan de basiskosten van de onderneming met een contributie van € 100,- per aansluiting; 
 

• Elk lid streeft ernaar om de eigen energie in te kopen via de Coöperatieve Energiemaatschappij SAENZ U.A; 
 

• De ingekochte energie door de Coöperatieve Energiemaatschappij SAENZ U.A zal zo duurzaam mogelijk worden ingekocht en  
op termijn bij voorkeur lokaal duurzaam worden opgewekt;  



Drie-fasen aanpak van SAENZ U.A.  
 
 

Drie stappen naar verduurzaming: 
 
SAENZ streeft naar 3x beter, waarbij we stap voor stap toewerken naar de gewenste verbeteringen: 
 
 
Fase 1. Verlaging van de energiekosten van de deelnemende bedrijven.  
Minder energie verbruiken door rendabele energiebesparing.  
Gezamenlijke inkoop van energie uit duurzame bronnen.  
 
Fase 2. Meer duurzame energie opwekken (individueel of gezamenlijk) en  
de winst daarop in het gebied houden; 
 
Fase 3. Het surplus aan energie leveren aan derden in de regio en  
daarbij fungeren als opslaggebied voor energie. 



SAENZ U.A. nu in fase 1.  
 
 38 leden 
 

Inkoop 4 mWa elektriciteit is 17% van totaal uit onderzoek EnergyGo 
 

Inkoop gas 500.000 kuub is 20% van totaal uit onderzoek EnergyGo 
  

Doel 2020: 
 

Na 2020 wil SAENZ minimaal de helft van de benodigde energie op het terrein zelf opwekken: 10 megawatt. Dat staat ongeveer gelijk  
aan de productie van 3 grote windmolens. 

 
200 leden 

 
Inkoop 10 mWa elektriciteit is 42% van totaal uit onderzoek EnergyGo 

 
Inkoop gas 1.000.000 kuub is 40% van totaal uit onderzoek EnergyGo 

  
Resultaat fase 1 kan in 2020 worden afgesloten – wel doorgroeien maar aandacht verleggen naar zoveel mogelijk zelf produceren. 



SAENZ U.A. maakt begin met fase 2 in 2017.  
 
 • SAENZ bereidt met partners de bouw voor van een omvangrijk ‘zonnepark’ op bedrijventerrein Molletjesveer, op daken van daar gevestigde bedrijven.  
 

• In 2017 komen daar 13.000 zonnepanelen, met een totaal vermogen van meer dan 3 megawatt.  
Ze voorzien in een belangrijk deel van de energiebehoefte van de leden.  

 
• De Zaanse coöperatie heeft voor dit zonnepark een bijzondere aanpak ontwikkeld. SAENZ investeert niet zelf in de zonnepanelen, dat doet het in  

zonne-energie gespecialiseerde bedrijf Ecorus.  
 

• SAENZ levert niet zelf de zonne-energie aan de leden van de coöperatie en aan het elektriciteitsnet, dat verzorgt het energiebedrijf Eneco.  
 

• Enkele leden van de coöperatie stellen hun dak beschikbaar en krijgen in ruil daarvoor zonne-energie tegen een bodemprijs, de andere leden nemen  
tegen een vaste lage prijs het restant af.  

 
• Wat SAENZ doet is zorgen dat alle partijen afspraken met elkaar maken waar iedereen beter van wordt.  

  
 

SDE+2016 = ruim 3 miljoen voor maximaal 16 jaar.  



De kracht is van het initiatief (waarom is het gelukt?)  
 
 • Bedrijventerrein wil vooruit in de vaart der volkeren en weet dat ze dat zelf moet trekken; 

• Actieve bedrijvenvereniging BVNM die ondernemers overtuigt met heldere agenda; 
• Ons-kent-ons en beetje eilandgevoel: we zullen eens wat laten zien; 

• De dreiging van Poetin hielp mee: we moeten energievoorziening in eigen handen nemen; 
• Verleidingsstrategie van minister Kamp hielp: zeer helder en zakelijk beleid met fors geld; 

• Steun van de Provincie Noord-Holland die in startfase met de gemeente Zaanstad onderzoeksgeld en expertise beschikbaar stelde; 
• Ondernemers zelf aan het roer en geen overheidsproject; 

• Omzetten van grijze energierekening als kapitaal om te verduurzamen; 
 

Valkuilen: 
• Het kost veel tijd naast je gewone werk; 

• Zonder gecommitteerd kernteam red je het niet;  
• Zonder professional om werk uit te voeren red je het niet; 

• In startfase heb je steun van overheid nodig om vaart te maken en kennis te verkrijgen; 
• Pas na een jaar of 4 ontstijg je de pre-marktfase en kan je op eigen benen staan; 

• Werven van leden blijkt tijdsintensief (10 uur per lid); 
• Commerciële consultants zetten in op quick wins. Ze denken in projecten en niet in de langere termijn bedrijfsvoering van verduurzaming; 

• Er zijn amper voorbeelden van coöperaties van ondernemers op energiegebied, dus veel zoek- en denkwerk; 
• Leden willen snel resultaat zien; 

• Marktpartijen werven agressief naar klanten met stuntprijzen. 



Tips voor ondernemers/ ondernemersverenigingen 
/gemeentemedewerkers van andere gemeenten.  

 
 Welke ingrediënten heb je nodig om een dergelijk initiatief te laten slagen?  
  

• Een goed functionerende ondernemersvereniging met een hoge organisatiegraad (ondernemers die elkaar kennen); 
• Een enthousiaste trekker die hier met passie (en niet alleen met oog op ‘eigengewin’) aan werkt; 

• Een meerjarig financieel budget voor proceskosten in pre-marktfase; 
• Expertise moet je kunnen inhuren; 

• Omvang van een bedrijventerrein kan van belang zijn.  
  

Stichting Alliantie Energievoorziening Noordelijk Zaanstad  
Coöperatie SAENZ. U.A.  

 
Voorzitter van de stichting en coöperatie is de heer Edwin de Groot 

Per adres: Reklaspits Industrieweg 59, 1521 NE Wormerveer 
edwindegroot@reklaspits.nl 

Mobiel 06 - 53 32 50 15 
www.SAENZ.nu 

SAENZnu@gmail.com  

http://www.saenz.nu
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