
250 Bedrijventerreinen 

Energiepositief en CO2-neutraal



Inhoud:

- Waarom?

- Hoe?

- Wat?



Waarom BE+ ?  

80.000 ha (2% van NL)

3.600 terreinen

170 PJ

• Bedrijventerreinen zichtbaar 
maar onbemind. 

• Groot potentieel in Nederland
• Technisch logisch



Onder de aandacht op Klimaattop

• Bedrijventerreinen zichtbaar 
maar onbemind. 

• Groot potentieel in Nederland
• Technisch logisch

E2 Aan de slag met 
energiebesparing bij 
bedrijven 

Het bedrijfsleven gaat haar 
verantwoordelijkheid nemen om 
energiebesparing onderdeel te laten uitmaken 
van de bedrijfsvoering. 250 energieneutrale 
bedrijventerreinen in 2021 is het doel met een 
totale reductie van 32 PJ per jaar. Al meer dan 
130 terreinen hebben zich hiervoor opgegeven. 
De CO2-impact van dit initiatief is berekend op 
basis van deze 32 PJ met een verdeling over gas 
en elektriciteit conform cijfers van CBS. 



Resultaat BE+

Bijdrage BE+

Totale energiebesparing in 2020

- 32 petajoule

- 33% CO2



Lokale kwartiermakers & initiatieven 

• Bedrijventerreinen zichtbaar 
maar onbemind. 

• Groot potentieel in Nederland
• Technisch logisch



Energierekening laten verdwijnen

Met alle mogelijke maatregelen,
denk bijvoorbeeld aan:
• Bewustwording
• Ledverlichting
• Gebouwbeheer
• Isolatie
• Zonnepanelen
• Zonnecollectoren
• Windmolen
• Biomassa
• Warmtepomp



Constructie financiering







Gestarte bedrijventerreinen

Eerste 10 bedrijventerreinen:
• Alkmaar
• Gouda
• Harderwijk
• Hoorn
• Lelystad
• Rotterdam
• Spijkenisse
• Waalwijk
• Winterswijk
• Zaltbommel

Maar (binnenkort) ook:
• Ruurlo
• Beverwijk
• Arnhem
• Elst
• Franeker
• Hoogezand
• Renkum
• Eindhoven
• Boxtel



Resultaten Winterswijk

Maatregelen
Gasverbruik 

in m3 %

Elektriciteits-

verbruik in 

kWh

% CO2 in kg % Bomen %

Huidige situatie (o.b.v. 9 deelnemende bedrijven) 68.890        100% 350.994        100% 314.412  100% 15.721  100%

Led-verlichting & zonnepanelen op daken bedrijven -              0% -287.328      -82% -151.135 -48% -7.557   -48%

Tussenresultaat 68.890        100% 63.666          18% 163.277  52% 8.164    52%

Opties met geschatte effecten

Warmtepompsysteem bij bedrijven naast CV-ketel -48.223       -70% 90.000          26% -43.512   -14% -2.176   -14%

Facelift met isolatie ??? ???

Zonnepanelen op dak ziekenhuis 0% -753.000      -215% -396.078 -126% -19.804 -126%

Resultaat 20.667        30% -599.334      -171% -276.313 -88% -13.816 -88%

Cijfers in deze tabel zijn op jaarbasis



BE POSITIVE!


