
 

Samen besparen we meer dan geld alleen! 
We maken alle bedrijventerreinen in Den Helder energiepositief 

 
 

Den Helder, 22 november 2019 
 

Beste ondernemer(s) op bedrijventerreinen in gemeente Den Helder,  
 
De gezamenlijke ondernemersverenigingen, gemeente Den Helder en de Rabobank willen graag - samen met 
u - het energieverbruik van de lokale bedrijventerreinen drastisch verlagen. Inclusief de kosten ervan.  
Dat kan eenvoudig als we samen aan de slag gaan.  
 

Aanleiding 
Maandag 9 september jl. organiseerden onderstaande partijen de goed bezochte bijeenkomst ‘Duurzaamheid 
bedrijventerreinen’. Samen met ondernemers van andere verenigingen hadden we een informatieve en positieve 
ontmoeting over het gezamenlijk verduurzamen van alle bedrijventerreinen in gemeente Den Helder.  
 
Het opzetten van een gezamenlijk ‘Duurzame Energie Collectief' is een logische, volgende stap. 
 

Doet u mee?  
De provincie Noord-Holland Noord en gemeente Den Helder stellen gezamenlijk een budget van €10.000,- tot 
€35.000,- beschikbaar in 2019 en 2020. Dit als impuls voor een succesvolle start van het Duurzame Energie 
Collectief, o.a. met de inhuur van een energie-coördinator.  
Ondernemers die zich aansluiten betalen een kleine bijdrage (ongeveer €300,-). Dit waarborgt de betrokkenheid van 
de deelnemers. Zonder subsidie zouden de kosten meer dan €1.500,- bedragen. 
 
U krijgt daarvoor het volgende:  

1. Met de energiescan brengen we uw energieverbruik en de energiemaatregelen die u kunt treffen, inclusief 
terugverdientijd in kaart. Op basis hiervan kunt u een goede afweging maken of u maatregelen wil treffen, en 
zo ja welke. Indien van toepassing kunt u hiermee ook voldoen aan de wettelijke informatieplicht; 

2. Gezamenlijke inkoop levert financieel voordeel op. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk inkopen van  
(dak-)isolatie, ledverlichting of zonnepanelen;  

3. Komen tot een Energie Collectief waar (zonne-)energie wordt uitgewisseld. Hiermee kan gezamenlijk 
energie worden ingekocht en onderling aan elkaar worden geleverd. Dit levert veel voordelen op omdat u 
samen een eigen energiebedrijf begint waarmee u goedkoper inkoopt (ca. 15%), onderling energie levert 
waardoor u minder transportkosten betaalt en lage teruglevertarieven omzeilt. Daarnaast betaalt u minder 
belasting opslagen. En vergeet niet… Den Helder heeft de meeste zonne-uren van heel Nederland!  

 

Energie besparen; een wereld aan winst 
Ondernemen, dat doen we niet alleen voor onszelf. Als betrokken ondernemers staan we middenin de samenleving. 
We weten wat er speelt. En natuurlijk willen we bijdragen aan minder CO2-uistoot en een betere wereld. Van het 
Duurzame Energie Collectief profiteren we allemaal:  

 Geen gedoe met uitzoeken, kopen en installeren. Dat regelt de coördinator voor u;  

 Door de investeringen neemt de waarde van uw pand toe;  

 Goed onderhouden panden, en de voordelen van het collectief, maken uw bedrijventerrein aantrekkelijker;  

 De maatregelen laten zien dat u een betrokken ondernemer bent en...  

 Uw energierekening gaat omlaag!  

 

Meld u vandaag nog aan 
De komende weken benadert dhr. René de Visser (Rabobank Kop van Noord-Holland) tal van ondernemers op alle 
bedrijventerreinen. Doet u met ons mee? Dan maken we samen ondernemen in Den Helder duurzamer en 
aantrekkelijk voor ondernemers.  
Zelf contact opnemen kan ook, via Rene.de.Visser@rabobank.nl of bel 06-533 69 857. We houden u dan meteen op 
de hoogte van de startbijeenkomst van het Duurzame Energie Collectief.  


