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I Introductie Rob en Hans



I: Vereniging bedrijvenpark PM de President

• Opgericht in 2008

• Circa 50 bedrijven (eigen panden en bedrijfsverzamelgebouwen)

• Van lunchroom tot Datacentrum





Welke stappen zijn gezet tot nu toe?

• Gestart met inventarisatie TNO (BE+) [nov 2018]

• Voorjaar 2019 besloten aanvraag te doen voor OTW subsidie ism PHB

• Juli 2019 gestart met project de President Energiepositief



Welke resultaten tot nu ?

• 2018: TNO onderzoek BE+ (2018);

• 2019: De President Energiepositief: Eerste 2 scans bedrijven 
(Schwalbe en Master Projectinrichting) 



TNO-onderzoek

• Van alle bedrijven is obv openbare gegevens energiegebruik in beeld 
gebracht (Energie Potentieel Scan);

• Het geschatte energieverbruik totaal op jaarbasis is 5.293.000 kWh 
stroom en 806.000 m3 gas. De milieubelasting van dit energieverbruik 
is 4.500 ton CO2-uitstoot.





Aantal bedrijven 150

Aantal panden 29 

Totaal pand oppervlakte m2 63.512 

Totaal bedrijfsoppervlakte m2 75.603 

Elektriciteitsgebruik niet-proces kwh 2.844.496 

Elektriciteitsgebruik proces kwh 2.448.703 

Gasgebruik gebouwgebonden m3 660.780 

Gasgebruik proces m3 145.307 



Maatregel Productie 
/ besparing 

Investering Jaarlijkse 
opbrengsten 

Milieuwinst 
(CO2) 

LED 
verlichting 

432.000 
kWh/j 

€ 312.000 € 58.000 153 ton 

PV  
(zonnepanele
n)

7.487.000 
kWh/j 

€ 8.989.000 € 1.011.000 2.658 ton 

Warmtepomp
en 

615.000 m³ € 4.190.000 € 247.000 775 ton 

Dakisolatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gevelisolatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beglazing n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

WTW 
ventilatie 

46.000 m³ € 146.000 € 25.000 82 ton 









De President Energiepositief

Stap 1: Toelichting aanpak en aankondiging gesprekken met bedrijven 
(via ALV en nieuwsbrief)

Stap 2: Verifiëren van verzamelde informatie bij de ondernemers en 
vaststellen energieprofiel dmv Energiescan (lopend). 



Stap 2 Verifiëren informatie per 
bedrijf 
• 1e resultaten scans 2 bedrijven;



Scan door adviesbureau

1. Vragenlijst digitaal invullen per bedrijf (PM verspreid via mail);

2. Inventariserend gesprek per bedrijf en inventariseren belangrijke 
ruimtes en installaties (PM en adviesbureau);

3. Verzamelen ontbrekende gegevens, tekeningen, rapporten e.d. 
(bedrijf en adviesbureau);

4. Afronden concept rapport door adviesbureau;

5. Terugkoppeling resultaten onderzoek aan bedrijf dmv bezoek en 
presentatie (PM en adviesbureau).









Bij de duurzame opwekking is de besparing de rekeneenheid van de SDE+ 2019 najaarsronde subsidie.



Voorlopige conclusies eerste fase

Proces:

- Van 1e stap tot 1e scan, doorlooptijd 1 jaar;

- De juist informatie (tekeningen/rapporten/meetgegevens) vergaren 
kost veel tijd (zelfs bij relatieve nieuwbouw (10 jaar oude panden).

- Energie/duurzaamheid is voor de meeste MKB-ers bijzaak;

- De juiste gegevens beschikbaar hebben wordt steeds belangrijker (oa
ikv certificering en verplichtingen wetgeving);

- Bedrijven stimuleren om zoveel mogelijk gegevens digitaal te 
archiveren. Ook installateurs/onderhoudsbedrijven kunnen failliet 
gegaan.



Voorlopige conclusies eerste fase

Maatregelen:

- Vooral gericht op praktische maatregelen (led, zonnnepanelen en 
warmtepomp) met doel gasloos;

- Bedrijven hebben vaak voorstellen gehad die elkaar tegenspreken:

• Led verlichting kan niet zonder aanpassing v.d. armaturen (inspectie);

• Zonnepanelen zijn wel/niet mogelijk, grote spreiding offertes;

- Subsidierondes (SDE+) lopen niet parallel met maatregelen die je met 
meerdere bedrijven wilt invoeren.



Vervolgstappen project:

Stap 2. Afronden concretiseringsfase (scans bij ca 20 bedrijven) tot ca 
eind maart 2020 (einde OTW project) en voorbereiden collectieve 
maatregelen

Stap 3. Uitwerken uitvoeringsspecificaties tbv uitvraag 

Stap 4. Opstellen uitvoeringsvoorstellen (opvragen offertes)

Stap 5. Financieringsvoorstel koppelen aan uitvoeringsvoorstellen

Stap 6. Uitvoering opdrachten bedrijven

Stap 7. Controle en monitoring van de gerealiseerde maatregelen 


