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     “Breekland als energiebedrijf, daar worden 
ondernemers enthousiast van” 

VOORWOORD  door Aad Zandvliet

In de vorige nieuwsbrief van maart 2021 hebben wij u geïnformeerd over het project 
verduurzaming Breekland, waarvoor de Gemeente in december 2021 een startsubsidie heeft 
verstrekt.

De energietransitie begint bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken. En met collectieve 
inkoop zijn er voordelen, waardoor een kortere terugverdientijd mogelijk is. Bij een collectieve 
aanpak kunnen ook aspecten als exploitatievorm (zelf of middels verhuurd dak), voldoende 
draagconstructie en de gevolgen voor de verzekering, serieus beoordeeld worden. Naast 
energieopwekking met panelen behoort LED verlichting tot het laaghangend fruit. Voorlopig zal de 
meeste aandacht uitgaan naar deze twee opties.

Het uiteindelijk doel van deze eerste stap zou al kunnen zijn dat er op Breekland meer energie 
wordt opgewekt dan verbruikt.  En met voldoende eigen opwekking en grootschalige energie- 
opslag zou Breekland in de toekomst los van het energienet kunnen opereren.

Naast de samenstelling van een projectteam is er een projectplan opgesteld. Om het project te 
begeleiden zijn bedrijven uitgenodigd voor een gesprek en een offerte. Op basis hiervan is de 
keuze gemaakt voor het bedrijf Devcon Ecosystems uit Zaandam. Zij opereren naar de markt als 
adviseur en doen tevens projectrealisatie. Om onafhankelijkheid te waarborgen bij de uitvoering 
vervullen zij voor ons enkel de adviesrol. Voor de projectuitvoering zullen derde partijen worden 
uitgenodigd.

EERST VOLGENDE STAPPEN

Hieronder volgen puntsgewijs de te nemen stappen:

Stap 1
-  Er zal een webinar worden gegeven. Zodra datum en tijd bekend zijn zult u daarvoor 
   worden uitgenodigd. 
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Stap 2
-  Bedrijven worden uitgenodigd voor ‘ronde tafel gesprekken’. Er wordt daarbij 
   gedacht aan maximaal 3-5 deelnemende bedrijven per keer. Nagegaan wordt of de 
   aanwezigheid van een bank en/of verzekeraar hierbij nuttig zijn in verband met mogelijke 
   financiering en de gevolgen voor de opstalverzekering.

Stap 3
-  De bedrijven die verder willen zullen bezoek krijgen van de adviseurs van Devcon    
   Ecosystems. Aan de hand van de actuele energie- en gebouwgegevens zullen de 
   mogelijkheden voor de plaatsing van zonnepanelen en / of LED verlichting worden 
   besproken. Op basis van die gesprekken krijgen de ondernemers een projectvoorstel.

-  Voor zover er bedrijven zijn met een energiebesparingsplicht (> 50.000 kWh of 
    > 25.000 m3 gas), maken de verplicht te nemen maatregelen onderdeel uit van de    
   inventarisatie.

Stap 4
-  Nadat de gesprekken met de deelnemende bedrijven zijn afgerond, zullen de    
   resultaten door de adviseurs van Devcon Ecosystems naar een collectieve       
   aanvraag worden ‘vertaald’.  Het is na deze aanbesteding aan de ondernemer om    
   aan te geven of hij opdracht wil geven tot uitvoering van de voorgestelde    
   maatregelen door de geselecteerde bedrijven.

Stap 5
-  Uitvoering van de maatregelen. Vooralsnog is het projectteam voornemens om    
   Devcon Ecosystems in de uitvoerende fase toezicht te laten houden op de    
   uitvoering en te laten beoordelen of de geleverde systemen aan de aanvraag-    
   specificaties  voldoen.

Het staat een eigenaar uiteraard vrij om leden van zijn managementteam, verantwoordelijk voor 
energie en/of duurzaamheid, bij dit project te betrekken. 

VOOR VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

Projectteam verduurzaming Breekland:

-    Aad Zandvliet mail aad.zandvliet@ava-alms.nl mob 06 53 70 62 67
-   Johan Koekkoek mail Johan.Koekkoek@innovfoam.com mob 06 52 62 27 28
-    Bert Haverkamp mail bert.haverkamp@xs4all.nl mob 06 53 33 96 60

AFSLUITING

Als de voornoemde aanpak succesvol blijkt te zijn, wordt op termijn overwogen het Projectteam 
Verduurzaming Breekland te professionaliseren. Daarmee kan op een breder vlak aan de verdere 
verduurzaming van bedrijven worden gewerkt. Naast bemensing zal met name de financiering 
hierbij de nodige aandacht moeten hebben. 


