Uw bedrijf
verduurzamen
Maar waar kan ik beginnen?
Stapsgewijs naar resultaat

Wat kunnen wij voor u
betekenen?
Energiescan door een expert
Persoonlijk advies en actieplan
Nazorg en monitoring

Over ons
Burgers Met Energie
Burgers met Energie ondersteunt agrarische ondernemers in
de gemeenten Voorst en Apeldoorn met de verduurzaming
van hun bedrijf. Door middel van een energiescan wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparing en
het duurzaam opwekken van energie. Samen met de
ondernemer wordt gewerkt aan een plan van aanpak en
worden eerste stappen gezet in de realisatie hiervan middels
uitvoeringsbegeleiding.

Milieubewust én
besparen
Het verduurzamen van uw bedrijf is goed voor het klimaat
en milieu, maar levert ook geld op! Bovendien liggen er
vaak aantrekkelijke subsidies op u te wachten, waardoor
de terugverdientijden meestal korter zijn dan u denkt.
Een gedetailleerd rapport energiebalans en berekeningen
vormen een belangrijk kant-en-klaar onderdeel voor uw
bedrijfsplan. Het helpt u op weg naar duurzaam
produceren (bv. behalen van verduurzamingsclassiﬁcatie,
zoals Planet Proof). Bij ﬁnancieringsaanvragen voor
renovatie/(ver)bouw is verduurzaming een vast onderdeel
geworden. Daarnaast wordt uw bedrijf met een goed
verduurzamingsplan aantrekkelijk voor opvolging of
eventuele overname.
Samenwerking regionaal
Naast de realisatie van plannen voor verduurzaming van
individuele bedrijven zoeken we ook naar mogelijkheden
voor samenwerking. Door lokaal opwek en verbruik
energetisch aan elkaar te koppelen, ontstaan nieuwe
kansen voor de oprichting van zgn. EnergyHubs en
mogelijkheden voor het gezamenlijk opslaan van energie
en/of het gebruik van nieuwe energiebronnen zoals
waterstof. Samen met de agrariërs kijken we vooruit naar
het ‘agrarische bedrijf van de toekomst’ waarin duurzame
oplossingen integraal onderdeel zijn van de
bedrijfsvoering. Bent u geïnteresseerd in onze
gebiedsgerichte initiatieven? Of heeft u te maken met
netcongestie, en wilt u weten wat regionaal samenwerken
voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.
Provincie Gelderland & Gemeenten Voorst en Apeldoorn
Dit project komt mede tot stand met subsidie van de
Provincie Gelderland en de Gemeenten Voorst en
Apeldoorn. Agrariërs kunnen met een kleine eigen
bijdrage deelnemen aan het project. De Energiescan
wordt uitgevoerd door een professionele energie expert
met kennis van agrarische bedrijven
Stapsgewijs naar resultaat
De uitvoering van een energiescan kan gezien worden als
een kort project met een duidelijk begin en einde voor u
als ondernemer. Het proces volgt een aantal stappen en
genereert voor u bruikbare producten waar u als ondernemer mee verder kunt. Aan het eind ontvangt u een
compleet energierapport, een verduurzamingsplan en een
onderbouwing met berekeningen. Zo krijgt u ook zicht op
de terugverdientijd van uw investeringen. Bij het opleveren
van deze producten houdt de ondersteuning niet op; ook
na de inventarisatie kunt u indien gewenst ondersteund
worden bij de uitvoering van uw verduurzamingsplan.

Heeft u te maken met
netcongestie?
Ook dan vragen wij u om
contact op te nemen!

Onze
werkwijze
Aanmelding, voorbereiding en planning;
Bedrijfsbezoek, rondgang en inventarisatie
van uw huidige situatie;
Opstellen energiebalans en uitwerking van
energiebesparende maatregelen en
inventarisatie mogelijkheden voor duurzaam
opwekken van energie;
Berekening van kosten en terugverdientijden en
uitwerken rapportage;

Bespreken rapportage en bepalen actieplan
uitvoering;
Opvolging, bepalen gewenste ondersteuning
en vastleggen van uitgevoerde maatregelen;
Indien gewenst ontzorgen wij u bij de Invoer
Informatieplicht Bedrijven en Instellingen
(IBI);
Nazorg en monitoren van uw resultaten.

Uw bijdrage
Het energiescan-project wordt gedragen
door de Provincie Gelderland en de
Gemeenten Apeldoorn en Voorst. Zij
hebben integraal hun ondersteuning
toegezegd in de vorm van ﬁnanciering en
een unaniem goedgekeurd projectplan.
Hiermee heeft Burgers met Energie de
drempel om deel te nemen extreem laag
gemaakt en rekent zij op een olievlekwerking. Een energiescan wordt
grotendeels voor u betaald!
Uw eigen bijdrage bedraagt slechts € 295,excl. BTW.

Wie zijn wij?
Burgers met Energie is een burgercollectief van inwoners
van de Gemeente Voorst. Gezamenlijk zetten wij ons in
voor een beter klimaat en de realisatie van doelstellingen
uit het Klimaatkoord van Parijs. Als inwoners van de
Gemeente Voorst richten we ons primair op de realisatie
van doelstellingen binnen de eigen gemeente, en onze
buurgemeenten. Daarnaast nemen we deel aan netwerken
en overleggen binnen de (RES) Cleantech Regio.
Als burgercollectief vervullen we een aanjaagfunctie voor
projecten op het gebied van energiebesparing en het
duurzaam opwekken van energie. Hierbij zien we onszelf
als ambassadeurs van klimaatverbetering van waaruit we
actief werken aan draagvlak voor de energietransitie
Daarnaast initiëren we zelf ook projecten en kunnen we
bedrijven ondersteunen door middel van ﬁnanciële
participatie een lagere investeringsdrempel te
realiseren. Of te ondernemen samen met burgers in de
directe omgeving.

Contact
Meer informatie of aanmelden?
info@burgersmetenergie.nl

Wilco Hekkert
06 2285 2710
Gradi van Ittersum
06 3305 3684
Jan Blankespoor
www.burgersmetenergie.nl

