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Beste ondernemer op Apeldoorn-Zuid,  
 
Samen werken aan een duurzame en gezonde wereld. Het verschil maken door te kiezen voor duurzame energie. De 
Bedrijvenkring Apeldoorn deelgebied Zuid (BKA-Zuid) heeft een financiële bijdrage ontvangen van de Provincie 
Gelderland, de gemeente Apeldoorn en CleantechRegio om aan deze doelstelling te werken. U bent één van de 400 
ondernemers op de bedrijventerreinen in Apeldoorn Zuid; Malkenschoten, Kayersmolen en Kuipersveld. Samen met u 
willen we de uitdaging aangaan en de energieverspilling en verduurzaming van energie op deze bedrijventerreinen 
aanpakken. We zijn al gestart bij uw buren, doet u ook mee? 
 
Onze uitdaging 
De ruim 400 ondernemers op onze bedrijventerreinen in Apeldoorn Zuid verbruiken gezamenlijk jaarlijks ruim € 40 miljoen 
aan gas en elektriciteit. Uit de eerste scans is gebleken dat ook op onze bedrijventerreinen flink kan worden bespaard. Denk 
hierbij aan LED-verlichting, zonnepanelen, isolatie en energiezuinige verwarming, maar zeker ook aan slimme collectieve 
oplossingen. Zo blijkt dat enkele ondernemingen restwarmte over hebben, die door andere ondernemers nuttig kan 
worden gebruikt. Daarnaast zijn ook andere materiaalstromen in kaart gebracht om te kijken of deze bij de buren weer als 
grondstof kunnen dienen. Zelfs ondernemingen waar in de afgelopen jaren al veel maatregelen zijn genomen kunnen we 
helpen. Door het realiseren van forse administratieve besparingen, het inzichtelijk maken van de energieverbruiken met 
behulp van slimme meters en met informatie, zoals over laadpalen. 
 
Hoe doet u mee? 
Een energie-expert van CFP Green Buildings geeft u na een opname op locatie al direct een volledig individueel energie-
advies. Het advies is gericht op de verbruiken van gas, elektriciteit en warmte voor vastgoed. Door de financiële bijdrage 
die wij hebben ontvangen is deelname mogelijk tegen een fors gereduceerd tarief van € 125 voor kleinverbruikers (tot 
50.000 kWh per jaar), € 250 voor middenverbruikers en € 500 voor grootverbruikers (vanaf 200.000 kWh per jaar) 1. De scans 
worden in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd. Aanmelden kan via info@bedrijvenkringapeldoorn.nl. 
 
CFP Green Buildings 
Door het E-team (samenstelling vindt u in het groene katern onderaan deze nieuwsbrief) is het in Apeldoorn gevestigde 
CFP Green Buildings geselecteerd als uitvoerder van de opnames en adviezen. “CFP heeft als missie om alle gebouwen en 
woningen van Nederland te verduurzamen. CFP ondersteunt de belangrijkste stakeholders als financiers van vastgoed (ABN 
AMRO, Rabobank en ING), energiemaatschappijen (Vattenfall), technisch dienstverleners (Strukton, Unica en 
Croonwolder&dros) en vastgoedeigenaren en gebruikers om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.” 
 
 

 

 
1 Bent u nog geen BKA-lid, dan geldt deze aanbieding nadat u bent aangemeld als BKA-lid. Voor niet leden geldt een extra 
bijdrage van € 300,00. Het lidmaatschap van de BKA bedraagt € 250,- per jaar. Het gereduceerde tarief geldt voor de 
eerste 100 deelnemers. 

Energiepositief 
De doelstelling voor de bedrijventerreinen van BKA-Zuid is:  

 
‘Realistisch en betaalbaar samen verduurzamen en besparen naar energiepositieve en CO2 neutrale 
bedrijventerreinen’. Ervaringen op andere bedrijventerreinen leren ons, dat deze doelstelling ambitieus klinkt. 
Dat is ook zo en deze doelstelling zal ook niet zomaar kunnen worden bereikt. De ambitie is echter wel realistisch 
en haalbaar waarbij het realiseren van energiepositieve en CO2 neutrale bedrijventerreinen kan tegen lagere 
kosten dan de huidige energiekosten. 
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Informatiebijeenkomst op donderdag 14 mei 2020 
De resultaten van de opnames en adviezen van de tot dan uitgevoerde 100 energiescans worden gepresenteerd tijdens een 
informatieve lunchbijeenkomst op donderdag 14 mei. U wordt dan ook geïnformeerd over de mogelijkheden voor een 
gezamenlijke aanpak en de vervolgstappen die we met elkaar kunnen nemen door energie te besparen, door deze onderling 
uit te wisselen en zelf op te wekken. Zo willen we in samenwerking met u uiteindelijk een energiepositief en CO2 neutraal 
bedrijventerrein worden.  
  
Heeft u vragen en/of suggesties voor ons, dan kunt u een bericht sturen naar de BKA of contact opnemen met één van de 
leden van het E-team. De namen treft u hieronder aan.  
 
Met vriendelijke groet,  
Energieteam BKA-Zuid  
 
Marc van Gerrevink 
Voorzitter E-team BKA-Zuid 
 
 

Deelnemers E(nergie)-team BKA-Zuid 
 

- Marc van Gerrevink          Van Gerrevink BV 
- Huub Vervoorn Circulus Berkel                           
- Arijn Jans                    Foenix 
- Theo Peters  Achmea                            
- Liane van der Veen           OostNL 
- Han Meurs                            Energieregisseur Apeldoorn 
- Karin Brakkee                  Contactpersoon Omgevingsdienst OVIJ 
- Regina van den Berg Relatiemanager bedrijven Gemeente Apeldoorn      
- Dalila Muminovic Student HAN 
- Huub Schoenaker             Coördinator Duurzaamheid BKA-Zuid, Tarmo 
 
 

 
ALGEMEEN E-MAILADRES BKA: info@bedrijvenkringapeldoorn.nl 

VERANTWOORD ONDERNEMEN 
Naast uw eigen verantwoordelijkheid als 
ondernemer voor verantwoord ondernemen gelden 
er in het kader van uw energiehuishouding diverse 
wetten en regels, waar u als ondernemer aan 
gebonden bent. Met een kantoorruimte groter dan 
100 m2, is de eigenaar bijvoorbeeld verplicht te 
zorgen dat het kantoor in 2023 minimaal 
energielabel C heeft. En zo geldt vanaf een verbruik 
van 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar per 1 juli 
2019 de meldingsplicht. Voor de zeer grote 
verbruikers gelden de verplichtingen zoals 
vastgelegd in de Europese Energie Richtlijn. MELDINGSPLICHT 

Voor bedrijven met een verbruik van meer dan 
50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar geldt per 1 juli 
2019 een meldingsplicht over geplande maatregelen. 
Ervan uitgaande dat u ook echt deel gaat nemen, 
voldoet voor nu de aankondiging van deelname aan 
het Energieproject BKA-Zuid als eerste melding.  

 KLIMAATAKKOORD 
Nieuwe wet- en regelgeving ontstaat, eisen worden 
gesteld aan de duurzaamheid van vastgoed met als 
doel een energieneutrale gebouwde omgeving in 
2050. Tussenstappen zijn: alle gebouwen in 2030 
gemiddeld ten minste label A en alle kantoren vanaf 
2023 minimaal energielabel C. Om de gemeente 
aardgasloos te maken werkt Apeldoorn aan een 
warmteplan. 
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