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Energie én geld besparen?

ALMERE OP WEG
NAAR MORGEN
Veel ondernemers spelen met de gedachte te verduurzamen. In de
praktijk blijkt dat ’t hen vaak ontbreekt aan tijd, kennis of geld om
daadwerkelijk in actie te komen. Julia Barton helpt ondernemers met
kennis, ervaring en financieringen, zodat zij hun energiebesparende
projecten wél van de grond kunnen krijgen. Sinds oktober vorig jaar
is zij het gezicht van de Duurzame Energie- en
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) in Almere.
TEKST SONJA HAVERMANS

Duwtje in de rug voor de
lokale economie

J

Julia Barton

ulia Barton: ‘Energie besparen kan door
bijvoorbeeld een warmtepomp te plaatsen,
tl-verlichting te vervangen door ledverlichting
of door te isoleren. Ook kun je zonnepanelen
plaatsen om je eigen duurzame energie op te
wekken. Investeren in dit soort maatregelen levert
vaak een interessant rendement op: voor veel
ondernemers reden om de stap te zetten. Maar er
zijn ook bedrijven die duurzaam ondernemen bewust
opnemen in hun bedrijfsstrategie. Veel bedrijven
moeten verder voldoen aan verschillende wet- en
regelgeving. Wanneer jouw pand daar niet aan
voldoet, ben je verplicht om energiebesparende
maatregelen nemen.’
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Het initiatief voor DE-on kwam van de provincie
en is uniek in Nederland. De eerste jaren was de
focus vooral op de grotere duurzame energie- en
energiebesparingsprojecten. Julia: ‘Tegenwoordig
ondersteunen we ook mkb’ers, verenigingen van
eigenaren en sportclubs. Onder meer door het geven
van advies, het maken van haalbaarheidsonderzoeken, het aanvragen van subsidies, het onderhouden
van contact met uitvoerders of het inschakelen van
ons netwerk. Elke ondernemer of bestuurder die wil
verduurzamen, kan bij ons aankloppen. Vaak is een
vrijblijvend advies al voldoende. Maar we kunnen ook
drempels wegnemen door als DE-on de financiering
te verstrekken; daarin zijn we zelfs bereid een risico
te nemen. Ons belang is namelijk dat zoveel mogelijk
Flevolandse organisaties verduurzamen, waardoor
de energietransitie sneller plaatsvindt en de lokale
economie een duwtje in de rug krijgt.’

Duurzaam investeren
levert vaak een interessant
rendement op

Een bespaarplan
lukt nog niet
Evert Landman is eigenaar van Jarathana International, een groothandel in siervissen, in Lelystad: ‘Voor de vissen houden we de
temperatuur in ons pand op een constante temperatuur van 25°C.
We blazen veel warme lucht naar buiten. Met een warmtepomp
verwachten we een belangrijk deel van de 3500 euro aan maandelijkse energiekosten te kunnen besparen. Hoeveel dat wordt? Dat
weten we nog niet precies. Tot nu toe lukt het de installatiebedrijven
niet om een bespaarplan op te stellen. Komen we er zelf met de
installateur niet uit, dan gaan we via DE-on met een installateur aan
de slag. Zodra we een offerte en een bespaarplan hebben, gaan we
met DE-on proberen om de financiering rond te krijgen.’

Vragen? Gewoon
even bellen!
Familiebedrijf Lambri Woods Panels uit Lelystad maakt al bijna
zestig jaar gefineerd houtenplafond-systemen voor de internationale
utiliteitsbouw. Erwin Ketelaar, adviseur van de directie, vertelt: ‘We
willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden, omdat
we een betere wereld willen achterlaten voor de volgende generaties. We verbruiken dan ook nagenoeg geen gas; we hebben een
warmte/koude-opslagsysteem in de bodem, met een warmtepomp.
Hiermee kunnen we CO2-vrij verwarmen en koelen. Ook zijn we al
een tijdje bezig met uit te zoeken, hoe we zonnepanelen kunnen
plaatsen. In dit project stuiten we op flink wat hindernissen. Toch wil
ik iedereen aanraden te verduurzamen. DE-on is in dat verband een
goede sparringpartner, en heeft ons geholpen met het maken de
juiste keuzes voor diverse duurzame maatregelen. Zijn er ondernemers met vragen, dan mogen die ons altijd bellen.’

DE-on hielp ons
door praktisch
mee te denken

Onze grootste
uitdaging
Op het dak van tuincentrum Almeer Plant in Almere liggen 1000
zonnepanelen. ‘Met dit project hebben we proefgedraaid voor het
plan dat we in mei gaan uitvoeren,’ vertelt directeur Rico Blijleven.
‘Bovenop onze kwekerij plaatsen we een nieuw glazen dak, waarin
4400 zonnepanelen geïntegreerd zijn. En we leggen een kabel
tussen de kwekerij en het tuincentrum, zodat beide panden op
één meter komen. Op het parkeerterrein installeren we meerdere
laadpalen voor elektrische auto’s. Verduurzamen vind ik belangrijk,
maar het moet ook financieel passen.
Dat laatste lukt met behulp van onze huisbank en een Investeringssubsidie Duurzame Energie. DE-on hielp ons door praktisch mee
te denken over de financiering en - onze grootste uitdaging - over
de wijze waarop we het beste de koppeling tussen beide panden
konden maken.’

Wil jij ook verduurzamen?
‘Ik kom dagelijks bij Almeerse ondernemers over de vloer om te kijken, waar er kansen liggen om te
verduurzamen. En ik geef hen daarbij praktische handvatten. Zo’n vier jaar geleden werkte ik bij een
installateur van zonnepanelen; ik groeide al snel door naar de rol van consultant en projectleider voor
grootschalige duurzame energieprojecten. Bij DE-on richt ik mij vooral op het mkb.’ Ook verduurzamen?
Meer informatie vind je op: www.deonflevoland.nl
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