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Collegevoorstel
Inleiding
Op 24 mei 2011 heeft u besloten om op bedrijventerrein Groenewoud energiebesparing te stimuleren door
energiescans te laten uitvoeren. Dit in navolging van een succesvolle pilot waarbij aan vijf ondernemers op
Groenewoud de scan gratis is aangeboden.
Er is toen besloten om het aanjagen, stimuleren en begeleiden van energiebesparing bij ondernemers door
1
energiescans op bedrijventerrein Groenewoud, als onderdeel van het pilotproject PEGO , verder te laten
uitvoeren door Solaris Parkmanagement.
Directe aanleiding voor dit voorstel is de vraag van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Oostelijke
Langstraat om ook van de stimuleringregeling gebruik te mogen maken en het voorstel vanuit het
parkmanagement om overige parkmanagementleden ook de mogelijkheid te bieden om een energiescan te
laten uitvoeren.
Feitelijke informatie
U heeft in de vergadering van 2 augustus 2011 besloten financiële middelen voor energiebesparingsmaatregelen op bedrijventerrein Groenewoud beschikbaar te stellen uit het krediet voor de herstructurering
van bedrijventerreinen. Naast de LED-verlichting op bedrijventerrein Groenewoud is een budget beschikbaar
gesteld tot een maximum van € 49.000,00 om bedrijven te stimuleren om energiebesparingsmaatregelen uit
te voeren.
Medio 2011 heeft Solaris Parkmanagement de werkzaamheden hiervoor ter hand genomen. Eind 2011 is
onder andere een folder uitgebracht waarin de mogelijkheden en voordelen voor bedrijven zijn beschreven.
Bovendien is bij de ingang van het bedrijventerrein een groot reclamebord voor energiebesparing neergezet.
Helaas is de respons van ondernemers in 2012 beperkt gebleven. Drie ondernemers hebben zich
aangemeld voor een energiescan. Twee van de drie ondernemers kunnen aanzienlijke besparingen
realiseren. Die maatregelen zijn nog niet uitgevoerd. Eén van de ondernemers had zijn energiehuishouding
zo goed op orde dat de energieadviseur geen verbeteringen voor de korte termijn kon adviseren.
In de praktijk blijkt vooral de timing voor het doen van een energiescan van belang. Als een ondernemer een
verbouwing of andere nieuwe investeringen gaat doen, is dat vaak het juiste moment waarop een
ondernemer geïnteresseerd is om zijn bedrijf ook op energiegebruik te laten doorlichten.
Afweging
Het breder aanbieden van energiescans past uitstekend binnen de energievisie die de raad op 5 februari
2013 heeft vastgesteld. Deze concrete stap kan worden beschouwd als een eerste verbreding vooruitlopend
op het „uitvoeringsprogramma verbreding PEGO-initiatief‟.
De stimuleringsmaatregelen op bedrijventerrein Groenewoud zijn tot nu toe maar beperkt benut, terwijl het
feit dat er veel energiewinst behaald kan worden, is aangetoond met een succesvolle pilot. Verder bestaat er
een concrete vraag om van de stimuleringsmaatregelen gebruik te kunnen maken buiten bedrijventerrein
Groenewoud. Het bestuur van de ANV Oostelijke Langstraat heeft om financiële ondersteuning gevraagd
voor het stimuleren van de uitvoering van energiebesparingsmaatregelen (zie bijlage).
Om meer energiebesparing binnen de gemeente Heusden te realiseren, wordt daarom voorgesteld om de
voordelige regeling waarvan bedrijven op Groenewoud gebruik kunnen maken, open te stellen voor meer
bedrijven. Dat wat begon als een “pilot” voor Groenewoud kan opengesteld worden voor de
bedrijventerreinen Nieuwkuijk, de Nassaulaan, het Hoog en bedrijven in het buitengebied die lid zijn van de
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Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving.
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ANV Oostelijke Langstraat. Ten slotte wordt voorgesteld om voor deze stimuleringsregeling de einddatum te
stellen op 31 december 2014.
Inzet van Middelen
De kosten voor uitvoering van energiescans worden betaald uit het krediet herstructurering bedrijventerrein
Groenewoud. Binnen dit krediet is rekening gehouden met deze uitgaven. Door uitbreiding van de doelgroep
zullen bedrijven naar verwachting meer gebruik van de regeling maken. Dit is mogelijk tot het beschikbare
budget van € 49.000,00 volledig is besteed.
Communicatie
Het parkmanagement zorgt voor de communicatie over de energiescans naar bedrijven op de
bedrijventerreinen. De ANV Oostelijke Langstraat wordt gevraagd om de energiescan actief onder haar
leden te promoten.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 februari 2013
besloten:
-

-

de mogelijkheden van het energiebesparingsplan ook open te stellen voor:
- leden van de vereniging parkmanagement Nieuwkuijk,
- leden van de vereniging parkmanagement Nassaulaan,
- leden van de vereniging parkmanagement het Hoog,
- bedrijven in het buitengebied die lid zijn van de ANV Oostelijke Langstraat.
de daarmee samenhangende regeling te beëindigen zodra het budget op is, maar uiterlijk op 31
december 2014.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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Oostelijke Langstraat

INGEKOMEN
Aan de gemeente Heusden,
Tav Wethouder mevrouw M. Mulder,

13 SEP 2012

Postbus 41,
5250 AA Vlijmen

Vlijmen, 31 augustus 2012,

Betreft: energieproject

PEGO,

Geachte mevrouw Mulder,
Naar aanleiding

van informatie,

gekregen over het energieproject

die wij via de gemeente Heusden en van Parkmanagement
op het bedrijventerrein

Groenewoud

Langstraat besloten ook aandacht te willen besteden aan energiebesparing
bedrijven van onze leden. Omdat veel van onze leden gelijkaardige
omdat de kosten van een energiescan voor ieder individueel

hebben

hebben wij als ANV Oostelijk
op de agrarische

melkveebedrijven

hebben en

bedrijf aanzienlijk zijn, leek het ons het

beste om op een bedrijf een energiescan te maken en deze met al onze leden op onze
ledenvergadering

te bespreken. Hierdoor blijven de totale kosten laag en kunnen toch een groot

aantal ondernemers

van de nieuwe kennis en inzichten gebruik maken.

Wij verzoeken u daarom vriendelijke

om te bekijken of de ANV bij het PEGO-project zou kunnen

aansluiten met bovenstaand voorstel. Wij willen u daarbij vragen of het mogelijk is, dat de gemeente
de kosten van deze energiescan ter waarde van 500 euro op zich te neemt en zo onze vereniging in
staat te stelt om dit belangrijke onderwerp bij onze leden op de agenda te krijgen.
Natuurlijk zijn wij graag bereid dit verzoek nader toe te lichten. U kunt hiervoor met mij contact
opnemen via het telefoonnummer
06-43143940 of jan.buijs73@yahoo.com

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke

groet

namens het bestuur van ANV Oostelijke Langstaat

Jan Buijs

secretariaat: Voordijk 7, 5251 VD Vlijmen
www.anvoosteliikelangstraat.nl
info@anvoostelijkelangstraat.nl

0736449033/0654271991

