Wordt ook u Energieke Regio-deelnemer?

Het project
dat helpt te
verdienen aan
duurzaamheid

Wie wil er geen energie besparen?
Hoewel het er vaak niet van komt, heeft iedereen zijn of haar eigen motivatie om energie te willen besparen. Voor
de één gaat het om een bijdrage aan het milieu, voor de ander om harde euro's. Nieuwbouwprojecten worden
steeds energiezuiniger en moeten vanaf 2020 zelfs energieneutraal zijn. Wetgeving wordt verder aangescherpt. Ook
in bestaande gebouwen is heel veel te winnen! Veel gebouweigenaren weten echter niet waar te beginnen. Ook is
de onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming groot. Tijd voor actie, tijd voor Energieke Regio!

Energieke Regio helpt te verdienen aan duurzaamheid!
Begin 2013 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de duurzame gemeente Goeree-Overflakkee, de
lokale Rabobank en een aantal adviseurs de handen ineen geslagen. Onder de naam Energieke Regio is in 2013 een
pilotproject gestart, dat de kansen rond energiebesparing en lokale opwekking van duurzame energie inzichtelijk
maakt. Omdat het succes van deze pilot overduidelijk is, worden er in heel Nederland Energieke Regio's opgezet.

Aanleiding voor het initiatief was een bezoek van drie topambtenaren van het Ministerie aan het energieneutrale
bedrijfspand van Casa Ratsma in het Zuid-Hollandse Dirksland. De eigenaar en duurzame architect Krijn Ratsma
vertelde hen dat er, ondanks alle goede bedoelingen tijdens de bouw en ondanks het energiebewuste gebruik, in de
praktijk circa 50% meer energie werd verbruikt dan vooraf was berekend. In het eerste jaar na oplevering is het
energieverbruik, door kleine aanpassingen aan installaties, de toepassing van slimmere regeltechnieken en meer
inzicht in onnodig energieverbruik door apparaten, teruggebracht tot ruim onder het berekende niveau. Dat
betekende een besparing van circa € 3.000 per jaar, waarbij de benodigde investeringen binnen een jaar waren
terugverdiend. Het gebouw heeft inmiddels een flink energie-overschot!

De regionale aanpak: vele kleintjes maken samen één grote
Per regio wordt op basis van de local-for-local gedachte een Energieke Regio-community opgebouwd. Bij het
opzetten van de community spelen vooral de deelnemende ondernemers en maatschappelijke organisaties, maar
ook lokale overheden, lokale Rabobanken, lokale verduurzamingsorganisaties en onafhankelijke lokale adviseurs
een centrale rol. In de eerste projectfase nemen vooral de lokale koplopers op het gebied van duurzaamheid en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen deel aan het project. Het gaat om bedrijven en maatschappelijke
organisaties, bij voorkeur goed verspreid over de regio, maar ook verspreid over de verschillende branches, met
grote en kleine en oude en nieuwe gebouwen. Deze koplopers helpen in de tweede projectfase als ‘ambassadeur’
van hun Energieke Regio het enthousiasme voor verduurzaming verder over de eigen regio te verspreiden.

De landelijke ambitie van het project is om uiteindelijk in circa 100 regio’s in totaal minimaal 5.000 adviestrajecten
te doorlopen en voor minimaal € 350.000.000 aan duurzame investeringen voor energiebesparing,
comfortverbetering en opwekking van duurzame energie te realiseren. Daarmee leveren alle lokale deelnemers
gezamenlijk een aanzienlijke bijdrage aan de doelstellingen van het landelijke SER Energieakkoord.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Energieke Regio richt zich dus in eerste instantie vooral op bedrijven en maatschappelijke organisaties die in hun
eigen regio koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
De doelstelling is om in een eerste projectfase van een regio uit iedere sector minimaal één regionaal bekend
gebouw te onderzoeken, dat als voorbeeld kan dienen voor de rest van de sector.
In de tweede projectfase organiseren we diverse inspirerende bijeenkomsten. De deelnemers kunnen daar en in de
bijbehorende publiciteit hun maatschappelijke betrokkenheid etaleren. De belangrijkste algemene conclusies uit de
regionale adviezen leggen we vast in een eindrapportage. Tussentijds houden we de regio voortdurend op de
hoogte van de bereikte successen. Zo stimuleren we met elkaar anderen om ook hun gebouwen te verduurzamen.

Hoe ziet het adviestraject eruit?
Voor veel gebouweigenaren geldt terecht het motto 'eerst zien, dan geloven'. Daarom laten onze deskundige en
onafhankelijke adviseurs via een laagdrempelig praktisch adviestraject zien, dat vergaande energiebesparing
eenvoudig te realiseren is en zeker lucratief kan zijn. Ook kunnen we helpen met het voordeliger inkopen van
duurzame energie. We leggen de kansen voor aan de directies en gebouwbeheerders van de deelnemende
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zij kiezen vervolgens welke maatregelen er getroffen worden.

Het adviestraject begint meestal met een bewustwordingsronde. Tijdens een gesprek van ca. 2 uur wordt een
energiek 3P-profiel opgesteld. Door gericht vragen te stellen vanuit de invalshoeken People, Planet en Profit, krijgen
zowel de deelnemer als onze adviseur een helder beeld van de stand van zaken op het gebied van binnencomfort
(People), energiezuinigheid (Planet) en de verdiencapaciteit (Profit) van duurzame energie. Daarbij brengen we
samen met de deelnemer de kansen in beeld die passen bij de organisatie, haar ambities en de gewenste
rendementen. Zo duiken we in de tweede adviesronde met beperkte advieskosten doelgericht de diepte in.

In de tweede adviesronde voeren we meestal een getalsmatig onderbouwde QuickScan uit. Daarin geven we
heldere adviezen over aanpassingen, die inclusief de advieskosten binnen de door de deelnemer gewenste tijd
terugverdiend worden. De rapportage biedt inzicht in de grote verbruiksposten, beschrijft de best lonende
aanpassingen met een raming van kosten en terugverdientijd en stelt soms vervolgonderzoeken (BigScans) naar
kansrijke grotere aanpassingen voor. De QuickScan is modulair opgebouwd, de deelnemer kiest zelf welke modules
er uitgevoerd worden. De modules zijn gericht op energiebesparing, comfortverbetering, het zelf opwekken van
duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen en het zich profileren als duurzame organisatie.

In de derde adviesronde vragen we desgewenst subsidies en offertes voor uit te voeren maatregelen aan en
begeleiden we de uitvoering. Dit kan direct aansluitend op de QuickScan, maar ook op een later moment,
bijvoorbeeld bij groot onderhoud, verbouwing of vervanging van installaties. De resultaten kunnen we monitoren.

Is uw interesse gewekt?
Wit u een energiek 3P-profiel van uw organisatie laten opstellen? Of direct bijvoorbeeld een verlichtingsscan laten
uitvoeren of een exploitatieberekening voor zonnepanelen laten opstellen? Laten we dan een afspraak maken.

De tastbare resultaten van Energieke Regio
•

Van de benaderde bedrijven en maatschappelijke organisaties is ca. 80% deelnemer geworden.

•

Gemiddeld is er per deelnemer meer dan €70.000 in duurzame maatregelen geïnvesteerd. Dit gemiddelde stijgt.

•

Bij veel deelnemers worden besparingsmogelijkheden van 10 tot 25% van hun energieverbruik gevonden.

•

Sommige deelnemers zijn zelfs energieneutraal geworden.

•

Er zijn deelnemers die jaarlijks meer dan €10.000 besparen op alleen al de kosten van hun aansluiting.

•

Voor het gelijktijdig in kaart brengen en oplossen van comfortproblemen bestaat veel waardering.

Stichting Energieke Regio
•

Stichting Energieke Regio beoogt - zonder winstoogmerk - een substantiële bijdrage te leveren aan de afspraken
op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving (zakelijk en maatschappelijk vastgoed) en het
decentraal opwekken van duurzame energie, zoals vastgelegd in het SER Energieakkoord.

•

Stichting Energieke Regio is partner van lokale overheden, lokale Rabobanken en andere lokale
verduurzamingsorganisaties, helpt hen hun doelstellingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde
omgeving te realiseren en helpt lokale Rabobanken de hypotheekportefeuille te vergroenen en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen te stimuleren.

•

Stichting Energieke Regio werkt landelijk samen met de Rijksoverheid, de duurzame gemeente GoereeOverflakkee, Rabobank, Stichting Natuur & Milieu en de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties.

•

Stichting Energieke Regio helpt lokale adviseurs onafhankelijk, praktisch en effectief te adviseren.

•

Stichting Energieke Regio heeft met SGS Search het meest inspirerende Nederlandse ingenieursbureau als
kennispartner. SGS Search ontwikkelt de adviesinstrumenten en borgt de kwaliteit van de lokale adviezen.

•

Stichting Energieke Regio staat voor samenwerking, kennisoverdracht en inbreng van positieve energie.

•

Stichting Energieke Regio combineert dit alles in een aansprekende en bewezen effectieve projectvorm.

Wilt u meer weten?
Indien u vragen heeft over Energieke Regio Noordoostpolder-Urk, dan kunt u contact opnemen met:

•

Regioregisseur Oene Venema: (06) 53 26 37 67 of ovenema@energiekeregio.nl

•

Regiocoördinator Sandra Tijink: stijink@energiekeregio.nl

Zie verder de website www.energiekeregio.nl en volg Energieke Regio op Twitter en Facebook.

