Energieconvenant bedrijfsleven Veenendaal en gemeente Veenendaal
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Intentie
Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal, de
deelnemende

bedrijven

en

de

gemeente

Veenendaal

willen

ieder

vanuit

hun

verantwoordelijkheid, maar vooral ook samen, invulling geven aan de Veenendaalse ambitie
om in 2035 energieneutraal te zijn. In dit convenant streven de partijen samen naar 15%
energiebesparing bij bedrijven in 2021 ten opzichte van het energieverbruik in 2014
(inclusief eigen opwekking achter de meter). Daarnaast is het doel om 5% van de energie
duurzaam op te wekken. Hiermee zijn de ambities hoger dan het Nationaal Energieakkoord
van 2013 over duurzame groei. Doel is om de energieprestaties van de bedrijven in
Veenendaal verder te verbeteren en daarmee een energiebesparing en groei in duurzame
opwekking te realiseren die verder gaat dan het wettelijke minimum.
De partners en daarmee ook de partijen in dit convenant zijn:
- De gemeente Veenendaal
- Bedrijvenkring Veenendaal*
- De coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal*
- De deelnemende bedrijven die zich aansluiten bij het convenant. Deze worden toegevoegd
in de appendix.
* Bedrijvenkring Veenendaal en de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal bundelen
per 1 januari 2018 hun krachten in Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.

Overwegingen
-

Alle

partijen

streven

het

gezamenlijke

doel

na

om

als

Veenendaal

in

2035

energieneutraal te zijn.
-

Alle partijen werken al geruime tijd samen op het gebied van duurzame energie. Ook het
programma Energieneutraal Veenendaal van de gemeente Veenendaal is tot stand
gekomen met input vanuit het bedrijfsleven. Het programma richt zich voor de periode
2017-2021 voor bedrijven op de volgende thema’s: energiebesparing, zonne-energie en
(rest)warmte.

-

Onder

energiebesparing

worden

zowel

maatregelen

op

het

gebouw

als

het

productieproces gerekend.
-

De gemeente Veenendaal onderkent de omvangrijke vraagstukken waarmee het
bedrijfsleven geconfronteerd wordt en wil daarom de regeldruk verminderen en de eigen
verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid van de bedrijven stimuleren.

-

De gemeente Veenendaal wil de deelnemende bedrijven bij ondertekening van dit
convenant de ruimte geven voor een eigen planmatige aanpak van energiebesparende
maatregelen en de uitvoering hiervan.

-

Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal
en de deelnemende bedrijven realiseren zich dat het bedrijfsleven verantwoordelijk is
voor een groot gedeelte van het energieverbruik van Veenendaal. Deze belasting willen
ze verkleinen door te werken aan een zo groot mogelijke energiebesparing, met als
streven te komen tot een energieneutrale bedrijfsvoering.

-

Bedrijvenkring Veenendaal, de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal
en de deelnemende bedrijven weten dat steeds meer duurzame en energiebesparende
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maatregelen gemakkelijk te implementeren en financieel aantrekkelijk zijn. Er zijn veel
maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Deze en in het bijzonder
de maatregelen met een nog kortere terugverdientijd dienen met kracht in uitvoering
genomen te worden.
-

De deelnemende bedrijven realiseren zich dat duurzame en energiebesparende
maatregelen hun bedrijf klaar maakt voor de toekomst en dat ze met deze maatregelen
voldoen aan de groeiende vraag vanuit klanten en de samenleving. Ze geven hiermee in
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen ook invulling aan hun eigen
‘rentmeesterschap’.

-

Met

het

ondertekenen

van

het

energieconvenant

nemen

alle

partijen

hun

verantwoordelijkheid om gerichte stappen te zetten op weg naar een Energieneutraal
Veenendaal.

De partijen spreken af:

Bedrijvenkring Veenendaal en de coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal:
1. brengen het energieconvenant actief bij hun achterban onder de aandacht via hun
eigen communicatiekanalen.
2. nemen een energiemanager aan die bedrijven bij hun stappen naar energieneutraal
ondersteunt en ontzorgt. De energiemanager is de eerste contactpersoon voor
deelnemende bedrijven en een expert op het gebied van energiebesparing en
duurzame opwekking.
3. bieden via de energiemanager, bijvoorbeeld met behulp van een ‘quickscan’, de
deelnemende bedrijven eerste inzichten over mogelijkheden voor energiebesparing,
energie opwekking en (rest)warmte. De energiemanager verstrekt informatie over
alle erkende en andere mogelijke maatregelen voor energiebesparing, kwalitatieve
energieadviezen en mogelijkheden voor duurzame opwekking.
4. zetten alle deelnemende bedrijven figuurlijk in het zonnetje en vieren hun duurzame
imago via eigen communicatiekanalen en nog op te starten communicatie naar
buiten.
5. leveren via de energiemanager gegevens aan voor het monitoringssysteem van de
gemeente Veenendaal en de kansenkaart voor (rest)warmte. Het gaat hierbij om de
volgende gegevens: aantal deelnemende bedrijven, aantal energieadviezen, aantal en
omschrijving energiebesparende maatregelen, aantal zonnepanelen (MW), aantal
(rest)warmte projecten, en jaarlijks verbruik van elektriciteit en gas (kWh en m3).
6. evalueren vóór 31 december 2018 het convenant met de gemeente Veenendaal en
zorgen indien gewenst voor een update voor 2019 en volgende jaren.
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De deelnemende bedrijven:
Energiebesparing
1. voeren energiebesparende maatregelen uit, met een terugverdientijd van maximaal
vijf jaar, die zijn gegeven in een energieadvies.
2. zullen maatregelen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar nadrukkelijk
overwegen.
3. laten binnen zes maanden na het sluiten van het convenant een energieadvies
uitvoeren. Het energieadvies bevat tenminste de erkende maatregelen voor
energiebesparing vanuit het energieakkoord, en een scan voor zonne-energie en
potentie voor (rest)warmte. Daarnaast worden niet-erkende maatregelen geadviseerd
die wel kostenefficiënt zijn.
4. stellen binnen zes maanden na het energieadvies een plan van aanpak op, waarin de
maatregelen zijn opgenomen die ze binnen één jaar resp. drie jaar uitvoeren.
Duurzame Opwekking
Zonne-energie
5. weten na een energieadvies of hun dak geschikt is voor zonne-energie.
6. hebben de intentie om, wanneer het dak geschikt is, binnen zes maanden
verschillende mogelijkheden voor zonne-energie te onderzoeken. Hieronder vallen
ook opties waar zelf investeren (deels) niet noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld de
optie om deel te nemen aan het collectieve project ‘Zon op bedrijvendaken
Veenendaal’ van Ondernemend Veenendaal.
7. hebben de intentie om, wanneer het dak geschikt is, binnen zes maanden SDEsubsidie aan te vragen wanneer dit relevant is voor hun optie. Bedrijven kunnen dit
zelf organiseren, uitbesteden of regelen via het collectieve project.
Overige opwekking
8. zullen ook andere vormen van duurzame opwekking verkennen wanneer zij achten
dat dit interessant is voor hen.
(rest)warmte
9. wensen een beter beeld te verkrijgen van de potentie van (rest)warmte. Hiervoor
maken zij inzichtelijk in hoeverre er (rest)warmte beschikbaar of nodig is. Dit geldt
dus zowel voor bedrijven die warmte produceren als voor bedrijven die warmte
nodig hebben.
10. staan open voor een verkennend gesprek met de gemeente en Ondernemend
Veenendaal over vervolgstappen waar uit de kansenkaart blijkt dat (rest)warmte
interessant voor hen kan zijn. (rest)warmte kan op verschillende manieren
interessant zijn om te gebruiken: 1) binnen het bedrijf, 2) tussen bedrijven, 3) via
een open netwerk.
Overig:
11. hebben de intentie om hun logistiek te verduurzamen.
12. stimuleren werknemers om meer gebruik te maken van fiets of OV.
13. geven toestemming om gegevens voor het monitoringssysteem van de gemeente
Veenendaal te gebruiken. Het gaat hierbij om gegevens over: afname energieadvies,
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energiebesparende maatregelen, aantal zonnepanelen (MW), gestart (rest)warmte
project, besparingen en terugverdientijden en het jaarlijks verbruik van elektriciteit
en gas (kWh en m3). Deze gegevens worden uitsluitend op geaggregeerd niveau
gebruikt.
14. onderzoeken bij nieuwbouwplannen of renovatie diverse energiemaatregelen (zoals
aardgasvrij), die uitwerking geven aan de intentie om in 2035 energieneutraal te zijn.

De gemeente Veenendaal:
Energiebesparing
15. zal de handhaving op het nakomen van energiebesparende maatregelen, zoals
gesteld in het Activiteitenbesluit, gaan intensiveren voor bedrijven die niet
aangesloten zijn bij het convenant. Dit besluit stelt dat energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar uitgevoerd dienen te
worden. Aanvullingen of wijzigingen in het Activiteitenbesluit zullen volledig gevolgd
worden
16. zal de deelnemende bedrijven, gedurende de looptijd van dit convenant, de ruimte
geven voor een eigen planmatige invoering van energiebesparende en duurzame
maatregelen.
17. zal bij de uitoefening van haar reguliere toezichtstaken als bevoegd gezag de
afspraken in dit convenant als uitgangspunt hanteren en daarmee het actief
handhaven op energie opschorten voor bedrijven die zich bij dit convenant hebben
aangesloten en zich aan de afspraken daarvan houden.
18. zal in gesprek gaan met deelnemende bedrijven wanneer afspraken niet worden
nageleefd. In het uiterste geval kan worden besloten om deelname van het bedrijf
aan

het

convenant

eenzijdig

te

ontbinden.

De

verplichting

vanuit

het

activiteitenbesluit blijft dan actief, waarna handhaving plaatsvindt.
Duurzame opwekking
Zonne-energie
19. heeft de intentie om binnen zes maanden voor eigen geschikte daken voor zonneenergie,

die

langjarig

nog

in

bezit

zijn

van

de

gemeente,

verschillende

mogelijkheden te onderzoeken. Hieronder vallen ook opties waar zelf investeren niet
noodzakelijk is.
20. heeft voor eigen geschikte daken de intentie om binnen zes maanden SDE-subsidie
aan te vragen wanneer dit relevant is voor hun optie. De gemeente kan dit zelf
organiseren,

uitbesteden

of

regelen

via

het

collectieve

project

‘Zon

op

bedrijvendaken Veenendaal’ van Ondernemend Veenendaal.
21. start trajecten met medebeslissers van maatschappelijke gebouwen om gezamenlijke
actie te organiseren op het gebied van zonne-energie. De gemeente is bij deze
gebouwen vaak niet de enige beslisser.
Overige opwekking
22. zal ook andere vormen van duurzame opwekking verkennen wanneer zij achten dat
dit interessant is voor hen.
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(rest)warmte
23. brengt via een kansenkaart de potentie voor (rest)warmte voor bedrijven in kaart en
informeert het bedrijfsleven actief over deze kansen.
24. nodigt belanghebbende bedrijven uit voor een gesprek om te kijken wat er nodig is
voor een vervolgstap. (rest)warmte kan op verschillende manieren interessant zijn
om te gebruiken: 1) binnen het bedrijf, 2) tussen bedrijven, 3) via een open netwerk.
25. heeft de intentie om financieel een bijdrage te leveren aan een diepte onderzoek
wanneer dat nodig is voor de vervolgstap. Voorwaarden is dat belanghebbende
bedrijven dezelfde intentie hebben.
Algemeen
26. de gemeente Veenendaal zal zelf, zoals hierboven aangegeven, als een van de
grotere organisaties/bedrijven in Veenendaal volledig uitvoering geven aan dit
convenant; daarmee vervult zij een voorbeeldrol naar andere bedrijven en
organisaties.
27. erkent het belang van de energiemanager en committeert zich daarom aan een
financiële bijdrage voor 2017-2018. De energiemanager en de financiële bijdrage
worden meegenomen in de evaluatie vóór 31 december 2018.
28. informeert

bedrijven

over

alle

erkende

maatregelen

voor

energiebesparing,

mogelijkheden voor duurzame opwekking en de potentie van (rest)warmte op een
centrale

plek.

Dit

doet

de

gemeente

in

nauwe

samenwerking

met

de

energiemanager.
29. is verantwoordelijk voor de monitoring van de afspraken van het programma
Energieneutraal Veenendaal en het energieconvenant specifiek. De gemeente heeft
budget vrijgehouden voor een monitoringssysteem met als doel om voortgang t.o.v.
de programma doelstellingen te meten (jaarlijkse frequentie). Het systeem monitort
op aantal deelnemende bedrijven, aantal energieadviezen, energiebesparende
maatregelen, aantal zonnepanelen (MW), aantal (rest)warmte projecten, besparingen
en terugverdientijden en het jaarlijks verbruik van elektriciteit en gas (kWh en m3).
Dit gebeurt op een geaggregeerd niveau.
30. zet alle deelnemende bedrijven figuurlijk in het zonnetje en viert hun duurzame
imago via eigen communicatie kanalen en nog op te starten communicatie naar
buiten.
31. faciliteert het bedrijfsleven met inhoudelijke expertise over bestaande en nieuwe
thema’s voor een energieneutrale bedrijfsvoering en functioneert als vraagbank naar
goede (nationale) voorbeelden voor energieneutrale aanpakken en subsidies.
32. evalueert

vóór

31

december

2018

het

convenant

met

de

Bedrijvenkring

Ondernemend Veenendaal en zorgt in overleg met de BOV indien gewenst voor een
update voor 2019 en volgende jaren.

Duur
Het convenant loopt van het moment van ondertekening tot 31 december 2021. Medio 2021
volgt een finale evaluatie en worden vervolgstappen besproken met alle partijen die
deelnemen aan het convenant.
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Ondertekening
Ondergetekenden verklaren zich namens hun organisatie maximaal in te zullen spannen om
de hierboven gemaakte afspraken gestand te doen.
Aldus ondertekenden op 6 juli 2017 te Veenendaal.

De gemeente Veenendaal
Nermina Kundić
Handtekening:

…………………………………………………………

De coöperatieve verenigingen van Ondernemend Veenendaal
René van Holsteijn
Handtekening:

…………………………………………………………

Bedrijvenkring Veenendaal
Wim Werkman
Handtekening:

…………………………………………………………
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