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Samenvatting

Gemeente Alkmaar heeft de bedrijvenvereniging Beverkoog uitgenodigd om de eerste
stappen te maken naar een circulair bedrijventerrein. De eerste stap is het in kaart
brengen van de huidige energievraag en het potentieel aan duurzame energie opwek
mogelijkheden. Het is de start van een maatschappelijk inbeddingsproces.
Een maatschappelijk inbeddingsproces bevat vier fasen: de voorontwikkelingsfase, de
introductiefase, de versnellingsfase en de stabiliteitsfase. De verduurzaming van het
bedrijventerrein

‘Beverkoog’

bevindt

zich

in

de

voorontwikkelingsfase.

In

de

voorontwikkelingsfase is het van belang om een lange termijnvisie te ontwikkelen.
Dit rapport draagt bij aan het ontwikkelen van een breed gedragen lange termijnvisie om
een duurzaam energiesysteem te bereiken. Het rapport geeft inzicht over de energievraag
op het bedrijventerrein en hoe deze duurzaam kan worden ingevuld. De tweede stap is dit
potentieel voor te leggen aan de ondernemers binnen het gebied om met hen de
verduurzaming in beweging te zetten.
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Daartoe is de elektriciteits- en gasvraag op het bedrijventerrein in kaart gebracht.
Vervolgens is onderzocht hoe deze vraag kan worden verlaagd en hoe de vraag duurzaam
kan worden ingevuld en welke mogelijkheden dit de gebruikers van het terrein biedt en
hoe men daar handen en voeten aan kan te geven.
Huidige gebruik
Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het gebied is 15,5 miljoen kWh en het gasgebruik
is 2,68 miljoen m3 gas Het elektriciteitsgebruik komt overeen met de jaarlijkse
opwekmogelijkheid van 3 windturbines met een vermogen van ongeveer 2,3 MW. Het
gasgebruik is vergelijkbaar met het gemiddelde gasgebruik van ongeveer 1.700
huishoudens
Er zijn postcodegebieden met een heel hoog energieverbruik. Het is raadzaam om de
bedrijven in die gebieden individueel te benaderen en te informeren naar hun
energiehuishouding of reeds uitgevoerde energiescan voor een nog beter inzicht. Een
energiebesparingsscan brengt de bedrijfsactiviteiten, de energievraag, de kosten en de
potentiele energie efficiënte maatregelen in beeld. De ervaring met energiescans leert dat
deze scan 10% tot 25% besparingspotentieel per gebouw aantoont (RVO).
Belangrijkste uitkomsten
Er zijn vrijwel geen belemmeringen gevonden voor de toepassing van warmte-koude
opslag.

Dit

biedt

mogelijkheden

voor

het

eventueel

aanleggen

van

een

lage

temperatuurnet. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Wel wordt er grondwater
onttrokken op drie punten. Hierdoor ontstaat er een stroming in het grondwater, welke
een WKO-systeem negatief kan beïnvloeden. Om hier duidelijkheid over te krijgen zal een
civieltechnisch adviesbureau ingeschakeld moeten worden.
Het

bedrijventerrein

heeft

een

technisch

potentieel

om

59%

van

de

totale

elektriciteitsvraag op te wekken met 41.643 stuks zonnepanelen. De daarbij behorende
investering is 12,8 miljoen euro exclusief btw. De terugverdientijden liggen afhankelijk
van de energieprijs tussen de 7 en 20 jaar. Subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar om
een lagere terugverdientijd te halen. Daarnaast bestaan ook mogelijkheden om de daken
te

verhuren

aan

initiatieven,

die

daken

zoeken

voor

hun

zonnepanelen

participatiemodellen.
De regelgeving van de Provincie Noord-Holland bieden geen ruimte voor het plaatsen van
windmolens. De ondernemers kunnen een eventuele rol (mede-exploitant en/of afnemer)
op de lange termijn (> 5 jaar) spelen in de nog te bouwen windturbines op zee en de
omgeving Alkmaar om de volledige elektriciteitsvraag te dekken.
Het plaatsen van kleine windturbines op de daken is financieel onaantrekkelijk.
Er is in de nabijheid een warmtenet van exploitant HVC. De warmte wordt opgewekt door
huisvuilverbranding en is daarmee deels duurzaam. De Beverkoog is op dit moment niet
is aangemerkt als aansluitgebied voor het warmtenet. Door als bedrijventerrein
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gezamenlijk om een aansluiting op het warmtenet te vragen worden mogelijk deuren
geopend.
Het slim matchen van de vraag met het duurzame aanbod en energieopslag is een
belangrijk aandachtspunt. Een goede match resulteert in een efficiënte en optimale
benutting van de oneindige bronnen. Het slim matchen kan van start gaan indien de
energieprofielen van de bedrijven inzichtelijk zijn. Energiescans leveren dit inzicht.
Verder op weg
De volgende stap is het presenteren van de verduurzamingsmogelijkheden en het proces
aan de ondernemers. Op de bijeenkomst peilt organisator de belangstelling en bereidheid
voor de deelname in een commissie “op naar een flexibel en zelfvoorzienend
energiesysteem (OFZE)”. De commissie onderzoekt de verder de mogelijkheden om
zelfstandig, lokaal en duurzaam energie op te wekken en te besparen in de energiekosten
door toe te werken naar bijvoorbeeld een lokaal duurzaam energiebedrijf.
Een lokaal duurzaam energiebedrijf is een lokaal samenwerkingsverband van bedrijven op
de Beverkoog. Het energiebedrijf is een zelfstandige organisatie met als doel om een of
een of meerdere activiteiten lokaal uit te voeren:
-

Potentiele Energiebesparing
o

per postcode de energievraag op gebouw- en bedrijfsniveau nader
specificeren zodat matching beter mogelijk is

o

Naar collectieve inkoop van groene energie voor deelnemende bedrijven
waarbij de administratie zelf wordt gedaan dan wel uitbesteed wordt

o
-

o
-

In kaart brengen van de energie reststromen voor uitwisseling onderling

Productie, levering en beheer van duurzame energie op het bedrijventerrein
Mogelijkheden opzetten warmtenet (hoog of laag)

Financiering van en/of participatie in duurzame energieprojecten
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1.

Aanleiding

De gedreven bedrijvenvereniging Beverkoog werkt aan de verbetering van de veiligheid,
duurzaamheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein Beverkoog te Alkmaar.
De Gemeente Alkmaar heeft de bedrijvenvereniging begin oktober 2017 een voorstel
gepresenteerd om de eerste stappen te zetten naar een circulair bedrijventerrein (energie
en afvalstromen). De eerste stap is een totaal scan van energie voor het gehele
bedrijventerrein om vervolgens in de tweede stap in te zoomen op de individuele bedrijven
en scans uit te voeren. EnergyGO gevraagd om het potentieel ‘duurzaam energiesysteem’
op het bedrijventerrein in kaart te brengen.
De Gemeente Alkmaar informeert met dit inzicht de bedrijven op het terrein over waar
kansen liggen om het energiesysteem te verduurzamen. Het is de start van een
maatschappelijk inbeddingsproces.

Figuur 1: Satellietfoto bedrijventerrein ‘Beverkoog, Alkmaar’

1.1

Maatschappelijk inbeddingsproces

Een maatschappelijk inbeddingsproces bevat vier fasen: de voorontwikkelingsfase, de
introductiefase, de versnellingsfase en de stabiliteitsfase. De fasering van dit proces in tijd
weerspiegelt

zich in

ideale vorm

in

een

S-curve.

De

verduurzaming

van

het

bedrijventerrein ‘Beverkoog’ bevindt zich in de voorontwikkelingsfase.
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In de voorontwikkelingsfase is het van belang om een lange termijn visie te ontwikkelen.
Deze visie fungeert als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen. Vervolgens presenteert
het parkmanagement de verduurzamingsmogelijkheden aan de ondernemers zodat de
ondernemers reflecteren op de visie en ook hun rol pakken in het proces naar een flexibel
en zelfvoorzienend duurzaam energiesysteem. In de introductiefase mobiliseren de
bedrijven en betrokkenen zich in de richting van het gezamenlijk einddoel. De eerste
verduurzamingsmaatregelen

zijn

uitgevoerd

en

zichtbaar

in

het

gebied.

In

de

versnellingsfase gaan meer bedrijven aan de slag om bij te dragen. In de stabilisatiefase
is het verduurzamingsdoel bereikt en zal het proces stabiliseren.

Figuur 2: Fasen maatschappelijk inbeddingsproces

Dit rapport draagt bij aan het ontwikkelen van een breed gedragen lange termijnvisie om
een duurzaam energiesysteem te bereiken. Het rapport geeft inzicht over de energievraag
op het bedrijventerrein en hoe deze duurzaam kan worden ingevuld. De tweede stap is dit
potentieel voor te leggen aan de ondernemers binnen het gebied om met hen de
verduurzaming in beweging te zetten. Elke ondernemer heeft namelijk zijn eigen
perceptie. Het is essentieel om deze percepties goed te analyseren zodat dan een
gemeenschappelijke langetermijnvisie kan ontstaan met de daarbij beoogde bewandelbare
paden.
Dit document beschrijft het duurzaamheidspotentieel voor het Beverkoog vanuit een
helikopterview. Daarnaast zijn voorstellen geformuleerd hoe de meest kansrijke potenties
kunnen worden gerealiseerd.
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2. Duurzame energievoorziening
Het uitgangspunt voor de lange termijnvisie is dat het bedrijventerrein een flexibel en
zelfvoorzienend energiesysteem nastreeft, gebaseerd op hernieuwbare energie. Dat wil
zeggen dat de energievraag in het gebied optimaal is gereduceerd en volledig is gedekt
door energie reststromen, lokale en/of regionale duurzame energieopwekking. De
leveringsbetrouwbaarheid is gegarandeerd door energieopslag en slim management.
Bewustzijn over een duurzame energievoorziening draagt bij aan het behoud en de
continue verbetering van het energiesysteem. Figuur 2 laat de samenhang van deze
potentieel bepaling zien.

Figuur 2: Samenhang bepaling duurzaamheidspotentieel

Het realiseren van een flexibel en zelfvoorzienend energiesysteem kan volgens ons in 7
stappen
1) Breng de huidige en eventueel de toekomstige energievraag in kaart van een
gebied of gebouw.
2) Identificeer energiebesparende maatregelen om de energievraag te reduceren
3) Identificeer

bestaande

reststromen

zoals

datacenters,

warmtenetten,

rioolwaterzuiveringen in de nabije omgeving om de energievraag te dekken
4) Vul de resterende vraag in met lokale opwekking van duurzame energie zoals
zonne-energie, windenergie, geothermie (wko), rioolthermie en/of biomassa.
5) Identificeer potentiele regionale opwekking van duurzame energie zoals zonneenergie, waterkracht, windenergie, geothermie, rioolthermie en/of biomassa.
6) Bepaal of met flexibiliteit en energieopslag de energievraag en de duurzame
opwekking op slimme wijze met elkaar kan worden afgestemd.
7) Als 100% duurzaamheid niet haalbaar is, is de laatste stap om de resterende
energievraag met eindige energiebronnen zoals aardgas, kolen, en olieproducten
op een zo efficiënte en schoon mogelijk wijze toe te passen.
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3. Energievraag
Het gebied kenmerkt zich door het bedrijventerrein Beverkoog. Deze is aan de oostkant
begrenst door het kanaal Alkmaar-Kolhorn (gemeentegrens Alkmaar-Heerhugowaard),
aan de noord en west kant door het kanaal Achtergeest en in het zuiden door de Nollenweg
(N508). Het bedrijventerrein beslaat postcodegebieden 1822B en 1822C. Dit is
weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3: Het bedrijventerrein Beverkoog in Alkmaar en de bijbehorende postcodegebieden.
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3.1

Energiegebruik per postcodegebied

Het totale zakelijke elektriciteits- en gasgebruik is bepaald op postcode-6 niveau (vier
cijfers en twee letters) over een periode van 2011 tot en met 2016, met als bron
EnergieInBeeld. In postcodegebieden waar onvoldoende gegevens beschikbaar waren, is
er geïnterpoleerd met behulp van postcode-5 data. Het totaal elektriciteits- en gasgebruik
in het gebied in 2016 was respectievelijk 15,5 miljoen kWh en 2,68 miljoen m3 gas.
Postcode

Elektriciteit (kWh/jaar)

Gas (m3/jaar)

1822BA

381.953

39.552

1822BB

2.168.534

258.489

1822BC

289.019

72.140

1822BE

426.400

133.384

1822BG

1.321.761

701.082

1822BH

3.486.721

341.115

1822BJ

1.279.199

129.334

1822BK

540.353

85.419

1822BL

203.624

37.363

1822BM

901.781

219.814

1822BN

1.116.793

164.077

1822BR

115.608

28.856

1822BS

746.017

75.939

1822BT

302.002

72.140

1822BV

57.804

14.428

1822BW

971.894

109.542

1822BX

136.427

36.079

1822BZ

459.156

98.944

1822CA

24.074

3.582

1822CB

202.698

20.417

1822CC

24.074

3.582

1822CD

306.993

32.293

TOTAAL

15.462.885

2.677.571

Het elektriciteitsgebruik komt overeen met de jaarlijkse opwekmogelijkheid van 3
windturbines met een vermogen van ongeveer 2,3 MW. Een windturbine heeft gemiddeld
2.200 vollasturen. De jaarlijkse opgewekte elektriciteit is dan 2.300 kW * 2.200 = 5
miljoen kWh per turbine. Een huishouden gebruikt gemiddeld 3.300 kWh/jaar. Het
elektriciteitsgebruik van het bedrijventerrein komt daarmee overeen met ongeveer 4.700
huishoudens. Het gasgebruik is vergelijkbaar met het gemiddelde gasgebruik van
ongeveer 1.673 huishoudens.
Het totale energiegebruik is afhankelijk van het aantal gebouwen in het gebied. Daartoe
is het gemiddelde energiegebruik per gebouw bepaald op postcode-6 niveau (4 cijfers en
twee letters).
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Het gemiddeld jaarlijkse gasverbruik en elektrisch gebruik zijn respectievelijk per postcode
weergegeven in figuren 4.1 en 4.2.
Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik is 15,5 miljoen kWh en 2,68 miljoen m 3 gas. Wegens
privacy redenen is het niet mogelijk om op huisnummerniveau energiedata te verkrijgen
zonder toestemming van de eigenaar. Wat wel mogelijk is om met behulp van de postcode
kaarten gericht te bepalen welke bedrijven zijn vertegenwoordigd in een postcodegebied
met een hoog energiegebruik en de ondernemers te benaderen om gedetailleerde
gegevens aan te leveren over hun energievraag, eventuele energieproductie en
uitwisselingsmogelijkheden. Zo ontstaat een beter inzicht en kunnen gerichter acties
worden geformuleerd.
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Figuur 4.1: Gemiddeld jaarlijkse gasverbruik per gebouw in een postcodegebied.
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Figuur 5.2: Gemiddeld jaarlijkse elektriciteitsgebruik per gebouw in een postcodegebied.
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3.2

Trends

Figuur 6 geeft het aantal zakelijke vastgoedobjecten met een elektriciteit- en
gasaansluiting weer in het gebied over de periode 2011-2016. Daarbij is met name in
2013 een flinke daling te herkennen. Het aantal objecten neemt daarna in kleine mate af.

Zakelijke vastgoedobjecten
500
400
300
200
100
0
2011

2012
Totaal

2013

2014

Elektriciteitsaansluiting

2015

2016

Gasaansluiting

Figuur 6: Aantal zakelijke elektriciteit en gasaansluitingen op het bedrijventerrein.

In Figuur 7 is de trend van het totaal energiegebruik in het gebied weergegeven. Dit is
uitgedrukt in een percentage van het 6-jarige gemiddelde. Dit wil zeggen dat het 6-jarige
gemiddelde gelijk staat aan een index van 100%. Een index van 120% wil dus zeggen dat
het energiegebruik in dat jaar 20% hoger lag dan het 6-jarige gemiddelde.

Relatief energiegebruik
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011

2012

2013
Elektriciteit

2014

2015

2016

Gas

Figuur 7: Trend gemiddelde energiegebruik van het gehele gebied (6-jarig gemiddelde = 100)
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In Figuur 8 is de trend van het gemiddelde energiegebruik per gebouw weergegeven. Ook
hier is gebruik gemaakt van een index.

Relatief energiegebruik (per gebouw)
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011

2012

2013
Elektriciteit

2014

2015

2016

Gas

Figuur 8: Trend gemiddelde energiegebruik/gebouw (6 jarig gemiddelde = 100)

Over de gehele periode is er een duidelijke daling van zowel het elektriciteitsgebruik als
het gasverbruik te zien. Het energiegebruik per gebouw is juist hoger geworden. De
waarschijnlijke oorzaak is dat de objecten welke zijn verdwenen een lager-dan-gemiddeld
energiegebruik hadden.
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4.
4.1

Duurzaamheidspotentieel
Vraagvermindering en bewustwording

De eerste stap is om zoveel mogelijk de energievraag te reduceren in het gebied. Wat niet
wordt

gevraagd,

hoeft

namelijk

ook

niet

worden

gemaakt.

Daarbij

helpt

energiemanagement. Het levert ondernemers inzicht op in de energie-efficiëntie, -gebruik
en -verbruik met als doel de energieprestatie van een gebouw te verbeteren. Door dit
inzicht verlagen ook gerelateerde kosten voor o.a. onderhoud, kapitaal en personeel. Een
goed ingeregelde klimaatinstallatie draagt bij aan een prettiger werkcomfort en aan de
gezondheid en productiviteit (meer energie) van werknemers. De organisatie gaat efficiënt
om met elektriciteit, brandstoffen, stoom, warmte, koude en perslucht. Dat komt ten
goede aan de bedrijfscontinuïteit en de leefomgeving.
Energiemanagement of energiezorg houdt in dat een bedrijf structurele en economische
maatregelen neemt om het gebruik van energie te minimaliseren. Daarbij helpt een
energiemanagementsysteem.

Een

energiemanagementsysteem

is

een

methodiek

gebaseerd op het herhaaldelijk doorlopen van een cyclus om de energie-efficiëntie van de
organisatie te vergroten. Deze cyclus is gebaseerd op de vier activiteiten in de
kwaliteitscirkel van de Amerikaanse statisticus William Deming: Plan-Do-Check-Act. In de
praktijk komt het neer op: een energiebeleid starten, doelen definiëren, acties plannen,
maatregelen uitvoeren, meten, analyseren, resultaten controleren, verbeteren en de
cyclus herstarten. Dit kan ook op gebiedsniveau worden ingezet.
In feite is het niets anders dan het naleven van een efficiënt financiële bedrijfsvoering met
gezond verstand. De ene organisatie doet dit middels het implementeren van een
kwaliteitssystemen, en een andere organisatie gaat onder het mom van good
housekeeping praktisch aan de slag. Sommige organisaties, vastgoedeigenaren en
huurders hebben daarbij een duwtje in de rug nodig vanuit de Wet Milieubeheer (zie bijlage
1).
Een energiescan uitgevoerd door een extern adviseur helpt met de keuze of
energiemanagement interessant is voor een bedrijf. De ervaring leert dat deze scans
tussen 10% tot 25% energiebesparingspotentieel kunnen aantonen (bron: RVO).

4.2

Hergebruik reststromen

Er zijn geen bronnen van reststromen bekend op het bedrijventerrein op de website van
de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Het advies is om op de bijeenkomst
de ondernemers te vragen of zij reststromen warmte bezitten, die uitgewisseld kunnen
worden.
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Er is in de nabijheid wel een warmtenet. Figuur 9 toont het warmtenet van de HVC in de
gemeente Alkmaar. De warmte wordt opgewekt door de verbranding van (huis)afval en is
daarmee volgens de NEN7125 norm voor 50% duurzaam.
Op dit moment is (individuele) aansluiting op het warmtenet voor inrichtingen op het
Beverkoog bedrijventerrein niet mogelijk. Een gezamenlijk initiatief om alle inrichtingen
aan te sluiten op het warmtenet zou echter zeer kansrijk zijn.

Figuur 9: Warmtenetinfrastructuur in Alkmaar (bron: HVC)
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4.3

Lokale duurzame opwekking

De volgende stap is om de energievraag zo goed mogelijk in te vullen met lokale oneindige
energiebronnen zoals zon, wind, omgevingswarmte en biomassa. Duurzame elektriciteit
kan worden opgewekt met o.a. windturbines, zonnepanelen op daken en velden, biomassa
in

een

warmtekrachtcentrale

en

diepe

geothermie

in

combinatie

met

een

warmtekrachtkoppeling. Duurzame warmte kan worden opgewekt door zonthermische
collectoren, door biomassa in een warmtecentrale en uit omgevingswarmte (lucht, water
en aarde).

4.3.1

Zon

Het bedrijventerrein biedt de mogelijkheid om op de voornamelijk platte daken zonneenergietechnologieën toe te passen. Figuur 10 geeft een indicatie van de beschikbaarheid
van zonnepanelen. Beschikbare dakoppervlakten inclusief dakramen zijn groen gekleurd.
Gele gekleurde dakoppervlakten bevatten een of meerdere dak doorvoeren, dakobjecten
of hebben verschillende dakhoogten. Deze gele daken zijn mogelijk deels geschikt. Rode
dakoppervlakten zijn niet geschikt. Er is geen rekening gehouden met het draagvermogen
van de dakconstructies.
Het totaal groene beschikbaar dakoppervlakte is 249.857 m2. Er is aangenomen dat 50%
van dit oppervlak werkelijk benut kan worden. Hierdoor heeft het bedrijventerrein een
potentieel

voor

41.643

stuks

(standaard)

zonnepanelen.

Deze

zonnepanelen

vertegenwoordigen gezamenlijk een opwekvermogen van 11,7 MWp en leveren ongeveer
9,4 miljoen kWh per jaar op. Goed voor ruim 59% van de jaarlijkse elektriciteitsvraag
(2016) op het bedrijventerrein. De benodigde investeringen voor dit aantal panelen is circa
12,8 miljoen euro exclusief btw.
De terugverdientijden liggen afhankelijk van de energieprijs tussen de 7 en 20 jaar.
Subsidiemogelijkheden

zijn

beschikbaar

om

een

lagere

terugverdientijd

te

bewerkstelligen. Daarnaast bestaan ook mogelijkheden om de daken te verhuren aan
initiatieven, die daken zoeken voor hun zonnepanelen participatiemodellen.
Zonnecollectoren kunnen voor bedrijven met een grote warmtevraag en beschikbaar
dakoppervlak een duurzame oplossing zijn. Dit kan in de volgende fase nader worden
onderzocht.
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Figuur 10: Indicatie dak beschikbaarheid zonne- energie technologieën (bron: ZonAtlas).
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4.3.2

Wind

Op dit moment zijn geen windturbines gesitueerd op het bedrijventerrein. Wel staan er
drie windturbines aan de oostzijde, in het Heerhugowaardse Park van Luna.
Het elektriciteitsgebruik komt overeen met de jaarlijkse opwekmogelijkheid van 3
windturbines met een vermogen van ongeveer 2,3 MW.
De Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland heeft op 2 maart 2015 de volgende
regels voor nieuwe windparken in de provincie opgesteld:
•

Een windpark moet gelegen zijn in een herstructureringsgebied.

•

Windparken moeten in een lijnopstelling staan van minimaal 6 turbines.

•

Er moet minimaal 600 meter afstand zijn tussen een turbine en woningen of
bijvoorbeeld een school of ziekenhuis.

•

Voor elke nieuw te bouwen turbine, worden 2 oude turbines verwijderd. Op die
manier neemt de totale hoeveelheid windturbines in Noord-Holland af.

Het bedrijventerrein Beverkoog kan niet aan deze voorwaarden voldoen. Daarom is het
niet mogelijk om grootschalig windenergie toe te passen.
Het plaatsen van kleine windturbines op de daken is op dit moment financieel
onaantrekkelijk. Het plaatsen van zonnepanelen is in dat geval energetisch en financieel
interessanter.

4.4

Opslag & Slim Management

Het slim matchen van de vraag met het duurzame aanbod en energieopslag is een
belangrijk aandachtspunt. Een goede match resulteert in een efficiënte en optimale
benutting van de oneindige bronnen.
Elektriciteit kan lokaal worden gebruikt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om opgewekte zonneenergie te gebruiken voor het opladen van aanwezige elektrische auto’s of andere
batterijen. Het is zelfs mogelijk op opgewekte elektriciteit aan het productieproces van de
buren te leveren. Daar is wel een toestemming voor nodig van de netwerkbeheerder.
Het slim matchen kan van start gaan indien de energieprofielen van de bedrijven
inzichtelijk zijn. Energiescans leveren dit inzicht.

4.4.1

WKO

In Figuur 9 is de bodemsituatie geschetst met betrekking tot de geschiktheid voor
warmtekoudeopslag (WKO). Bij warmte- en koudeopslag wordt grondwater in de diepere
liggende bodem benut als energiebuffer. Op deze kaart worden eventuele belemmeringen
voor het toepassen van een WKO systeem weergegeven.
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Er zijn vrijwel geen belemmeringen gevonden. Er zijn geen bestaande open of gesloten
WKO installaties, welke zouden kunnen interfereren met een nieuwe bron. Tevens heeft
het gebied geen bijzondere status zoals ‘natuurgebied’.
Wel wordt er grondwater onttrokken op drie punten. Hierdoor ontstaat er een stroming in
het grondwater, welke een WKO systeem negatief kan beïnvloeden. Om hier duidelijkheid
over te krijgen zal een civiel technisch advies bureau ingeschakeld moeten worden.

Figuur 11: Analyse van de geschiktheid van het gebied met betrekking tot WKO installaties.

4.5

Regionale duurzame opwekking

Regionale oneindige energiebronnen zoals windparken of nabij gelegen grote duurzame
opwekinstallaties dekken de resterende vraag. Het inkopen van in Nederland opgewekte
groene energie of het compenseren is een onderdeel van deze stap.
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De ondernemers op het bedrijventerrein kunnen een eventuele rol (mede-exploitant en/of
afnemer) spelen in de nog te bouwen windmolens op zee of duurzame energie-opwek
initiatieven in de omgeving Alkmaar om de resterende elektriciteitsvraag te dekken.

4.6

Efficiënt Fossiel

De resterende energievraag wordt ingevuld met energietechnologieën die op een zo
efficiënte en schoon mogelijk wijze gebruik maken van eindige energiebronnen. Voor de
toepassing in de industrie, gebouwen en de infrastructuur kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld

warmtepompen,

(micro)warmtekrachtinstallaties,

en

hoog-rendement

gasketels.
In de sector vervoer kan gedacht worden aan elektrische, hybride brandstof auto’s of
voertuigen die geschikt zijn om 100% op biobrandstoffen voort te bewegen. Voor het laten
rijden van de elektrische auto’s is er een laadstation nodig.
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5. Verder op weg
De doelstelling is om met de gevestigde bedrijven, het bedrijventerrein zelf te
verduurzamen. Daartoe is de elektriciteits- en gasvraag op het bedrijventerrein in kaart
gebracht. Vervolgens is onderzocht hoe deze vraag duurzaam kan worden ingevuld. De
voordelen van energiemanagement en het belang van bewustwording zijn geschetst. Het
bedrijventerrein biedt mogelijkheden voor de toepassing van energiebesparende en opwekmaatregelen bij zowel de individuele bedrijven als op gebiedsniveau.
De volgende stap is het presenteren van de verduurzamingsmogelijkheden en het proces
aan de ondernemers. Op de bijeenkomst peilt het bedrijvenvereniging de belangstelling
en bereidheid voor de deelname in een commissie “op naar een flexibel en zelfvoorzienend
energiesysteem (OFZE)”. De commissie onderzoekt de verder de mogelijkheden om
zelfstandig, lokaal en duurzaam energie op te wekken en te besparen in de energiekosten
door toe te werken naar bijvoorbeeld een lokaal duurzaam energiebedrijf.
Een lokaal duurzaam energiebedrijf is een lokaal samenwerkingsverband van de bedrijven.
Het energiebedrijf is een zelfstandige organisatie met als doel om een of een of meerdere
activiteiten lokaal uit te voeren:
-

Potentiele Energiebesparing
o

Per postcode de energievraag op gebouw- en bedrijfsniveau nader
specificeren zodat matching beter mogelijk is

o

Naar collectieve inkoop van groene energie voor deelnemende bedrijven
waarbij de administratie zelf wordt gedaan dan wel uitbesteed wordt

o

In kaart brengen van de energie reststromen voor uitwisseling onderling

-

Productie, levering en beheer van duurzame energie op het bedrijventerrein

-

Financiering van en/of participatie in duurzame energieprojecten

In het proces is vertrouwen onderling van belang en dat de entiteit vertrouwelijk omgaat
met bedrijfsgegevens.
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Bijlage 1 Wettelijke verplichting
Ondernemer en vastgoedeigenaren hebben te maken met een breed pakket aan
regelgeving. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen.
Hieronder is een korte samenvatting weergegeven voor bestaande gebouwen:
Installatiekeuring
Voor verwarmingssystemen van 20 kW of groter en airconditioningssystemen met een
totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van
12 kW of groter, zorgt een regelmatige keuring en onderhoud dat deze systemen optimaal
functioneren. De eigenaar of huurder van een gebouw dient dit systeem om de 5 jaar te
laten keuren door een deskundige volgens een voorgeschreven inspectiemethodiek.
De keuring omvat een beoordeling van het rendement van het airconditioningsysteem en
de afmetingen in verhouding tot op de koelingsbehoeften (dimensionering) van het
gebouw. Na de keuring ontvangt de eigenaar of huurder van het gebouw een
keuringsverslag met het resultaat van de keuring met aanbevelingen voor een
kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie.
Wet Milieubeheer
Bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan
25.000 m3 gas verbruiken zijn in het kader van de Wet milieubeheer verplicht
energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder
te implementeren.
Bedrijven, die meer dan 200.000 kWh gebruiken of meer dan 75.000 m3 gas verbruiken
zijn verplicht een energieonderzoek(energie-audit) uit te voeren en een plan van aanpak
op te stellen met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd kleiner dan 5
jaar.
De maatregelen waarvan aangetoond is dat zij een terugverdientijd van kleiner dan 5 jaar
hebben zijn beschreven in de Erkende Maatregelenlijst als onderdeel

van het

activiteitenbesluit1.

1

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/handreiking-erkende
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Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn
In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED)
vast. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees
energiegebruik in 2020. Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven. Eén
daarvan slaat op de grotere ondernemingen om een energie-audit uit te voeren. Met dit
middel wil Europa bedrijven ertoe aan zetten om meer energie te besparen.
De tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie is in juli
2015 in werking getreden. De EED-regeling moet bijdragen aan een verminderde uitstoot
van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Ook de energierekening omlaag te
brengen en verminderde afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen is
onderdeel van dit beleid.
De EED –regeling geldt voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet
van tenminste 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van tenminste 43 miljoen euro. Zij
zijn verplicht een energie audit te laten uitvoeren en deze iedere vier jaar te herhalen. De
wettelijke deadline om deze energie-audits aan te leveren bij het bevoegd gezag van 5
december 2015 reeds verstreken.
De EED-verplichting geldt niet voor bedrijven die deelnemen aan de MJA3 of MEE en ook
niet voor bedrijven die ISO 50001 of ISO 14001 (inclusief ISO 14051) gecertificeerd zijn.
Ook bedrijven met minder dan 250 medewerkers en een jaaromzet van minder dan € 50
miljoen en/of een jaarlijks balanstotaal van kleiner dan € 43 miljoen hoeven geen energieaudit uit te laten voeren. Hierbij zit wel een kanttekening: bent u onderdeel van een
internationaal concern, heeft u aandelen in een andere onderneming, of heeft een andere
onderneming aandelen in uw onderneming, dan kan het zijn dat u alsnog audit-plichtig
bent!
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Bijlage 2 Subsidiemogelijkheden
Er zijn een aantal mogelijkheden om energiebesparende maatregelen en duurzame
opwekking te (co-) financieren.

Belastingvoordelen
Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek of EIA heeft als doel investeringen in energiebesparende
bedrijfsmiddelen of in duurzame energie te bevorderen. De regeling is bedoeld voor
ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan
ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.
Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van
deze bedrijfsmiddelen 58% extra aftrekbaar van de fiscale winst. Dit betekent dat de EIA
u gemiddeld 14% belastingvoordeel oplevert. U komt in aanmerking voor de EIA als uw
investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende voorwaarden:
•

U investeert in een bedrijfsmiddel dat minimaal € 2.500 kost.

•

U moet binnen 3 maanden na de investering melding doen bij RVO.

•

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

•

Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst hier
vinden.

•

U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieuinvesteringsaftrek tegelijk krijgen.

•

U maakt niet tegelijkertijd gebruik van SDE+.

•

De EIA kan wel gecombineerd worden met de KIA.

Milieu investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U
kunt tot maximaal 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de
fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. Het percentage van de aftrek is
afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De aftrek
geldt voor aanschafkosten, voortbrengingskosten en aanpassingskosten. Voor het MKB
valt daarnaast ook nog de kosten voor milieuadviezen onder de MIA. U komt in aanmerking
voor de MIA als u voldoet aan de volgende voorwaarden.
•

Het bedrag per bedrijfsmiddel is minimaal € 2.500.

•

U moet binnen 3 maanden na de investering melding doen bij RVO.

•

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

•

Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde milieulijst. U kunt de milieulijst 2017
hier vinden.
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•

U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieuinvesteringsaftrek tegelijk krijgen.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u een belastingvoordeel
krijgen. Deze regeling heet willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil). U
mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven van 75% van het
investeringsbedrag van het bedrijfsmiddel. Hiermee kunt u een liquiditeit- of rentevoordeel
behalen. De VAMIL wordt meestal naast de MIA toegepast. Voor de VAMIL gelden dezelfde
voorwaarden als voor de MIA. De VAMIL kan niet gecombineerd worden met de EIA.
Kleinschaligheidsinvestering (KIA)

Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met een investeringsaftrek een bedrag van
de winst aftrekken. U komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
(KIA). Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450.

•

Uw totale investering is tussen de € 2.301 en € 312.176

•

Een aantal bedrijfsmiddelen, zoals grond en auto's zijn uitgesloten van de KIA.

De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte hangt af van het
geïnvesteerde bedrag:
Investering (€)

KIA

0 - 2.300

€0

2.301 - 56.192

28% van investeringsbedrag

56.193 – 104.059

€ 15.734

104.060 – 312.176

€ 15.734 verminderd met 7.56% van
het investeringsbedrag boven €
104.059

> 312.176

€0

Klik hier voor meer informatie.

Subsidie
Stimulering duurzame energie (SDE+)

De Stimulering duurzame energie (SDE+) regeling stimuleert de productie van duurzame
energie (biomassa, geothermie, water, wind en zon) en richt zich op bedrijven en nonprofit instellingen. De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+
voor 2017 is inmiddels gesloten. De bekendmaking van de definitieve data en het
totaalbudget van de SDE+ 2018 zijn nog niet bekend.
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