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Waarom energieneutraal en waarom nu? 

Schaarste op 
energiemarkt

Steeds lastiger 
regelgeving

Nu nog veel 
Subsidie



Hoe kunnen we ons het beste 
organiseren? 

 Proactieve aanpak: Van en voor 
ondernemers

 Onafhankelijke ondersteuning: Advies 
zonder winstoogmerk 

 Collectief: Samen inkopen, realiseren 
en innoveren



Een Stichting van en voor ondernemers en 2 loketten

Stichting Energieneutrale 
Bedrijventerreinen

(Westfriese Ondernemers)

Duurzaam Ondernemersloket B.V. BE + Westfriesland B.V.

Stakeholdersraad



 Onafhankelijk advies en  
ondersteuning:

 Ondernemers op 12 
bedrijventerreinen

 Collectief bespaaracties

 Stap 1 inzicht in rendabele
Maatregelen

 Innovaties aanjagen 

 Warmtenetten, Slimme netten en 
Energie opslag



De weg naar 
energieneutraal

 Stap 1: Inzicht in rendabele maatregelen. 
(DOL) ism Klimaat route

 Energiescan gesubsidieerd 

 2 jaar begeleiding

 Vraag bundeling maatregelen

 Stap 2: (Collectieve) inkoop maatregelen met 
subsidie (Beplus)

 Besparingsmaatregelen 

 Opwektechnieken

 Innovatieve oplossingen als opslag en 
Warmtenet.

 Stap 3: Faillissement van Putin aanvragen 



Hoe Stap 1 eruit? 



Stap 1: Inzicht 
in uw bespaar-
potentieel. 

 Een energiescan van klimaat route

 2 jaar begeleiding, besparings- en subsidieadvies.

 2 jaar toegang tot collectief inkoopacties voor 
maatregelen via BE+

Commitment fee: €50-€100 per jaar. Afhankelijk van de 
grootte van uw bedrijf. Voor een traject twv €850-

Aanmelden via info@duurzaamondernemersloket.nl



Stap 2: BE Plus West-Friesland 
intermediair projectorganisatie. 

Energie van de 
energiebeurs EPEX

Led Verlichting
is opgebouwd uit een groep van 
licht-emitterende diodes leds.

Isolatie 
en/of 

Infrarood
thermische en 

akoestische isolatie voor 
daken, wanden, 

plafonds en vloeren

Zonnepanelen of 
zonnewand 
bekleding.

Is elektriciteit die door middel van 
zonnepaneel met fotovoltaïsche 

cellen, (ook wel PV-cellen genoemd) 
uit de elektromagnetisch 

stralingsenergie van de zon wordt 
opgewekt.

Warmtepomp
Een warmtepomp

haalt warmte uit de lucht, de 
bodem of het grondwater.

Windmolen
is energie die gewonnen wordt 

door de bewegingsenergie

van lucht (wind)

Aardwarmte
Aardwarmte of

geothermie

Temperatuurverschil

gebruiken

Warmtekracht 
Gecombineerde opwekking in één 

proces, op basis van een brandstof, 
van warmte en elektriciteit (of 

mechanische energie)

Batterijen 
Energieopslagtechnieken worden 
gebruikt om vraag en aanbod van 
elektriciteit in een elektriciteit 

netwerk te balanceren.

Wij onderzoeken de optimale oplossing en subsidies en klusteren de 
vraag. We besparen u daarmee meer dan 10% op de inkoop en 
rekenen daar de helft van als onkostenvergoeding. 

Onderzoeken Ontzorgen Realiseren Beheren



Wordt uw bedrijventerrein als 
eerste Energieneutraal?
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