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Het moet en kan beter!



Energieonderzoek bedrijventerrein 
Zoutman

Bevindingen en aanbevelingen



Casestudy ondernemers bedrijventerrein Zoutman

Hoe kunnen ondernemers mee met de energietransitie?

Per bedrijf:
• Hoe van het gas af (TVW)
• Hoe elektra opwekken (RES)
• Financiële consequenties
• Individuele mogelijkheden

Algemeen:
• Waar zitten knelpunten en wat hebben ondernemers nodig?  

Het onderzoek



Proces
• 40 ondernemers uitgenodigd
• 11 geïnteresseerd
• 8 deelnemers

Redenen om niet deel te nemen:
• Te druk 
• Al verduurzaamd
• Eerder onderzoek gaf aan dat verduurzaming niet haalbaar/rendabel is



Volledig van het gas af
• Technisch mogelijk
• Veelal luchtwarmtepomp 

Bevindingen van het gas af
Hybride
• Technisch mogelijk
• (kleine) luchtwarmtepomp naast 

CV

Totaal besparing 8 ondernemers Gasbesparing [m3] CO2 besparing [kg/jaar]
Volledig van het gas af 36.000 65.000 (≈30 huishoudens)
Hybride 17.000 30.000 (≈15 huishoudens)



Volledig van het gas af
• Hoge investeringskosten

€ 25.000 - € 135.000

• Soms stijgende exploitatiekosten

• Niet financieel rendabel

Bevindingen van het gas af - financieel
Hybride
• (significant) Lagere investeringskosten

€ 6.000 - € 50.000

• Veelal dalende exploitatiekosten

• Met name voor kantoren financieel 
rendabel



Bevindingen elektriciteit opwek
• Opwek door PV-panelen
• Zo goed als altijd financieel aantrekkelijk 

Terugverdientijd 7-15 jaar
• 3 ondernemers hebben al geplaatst

• Aandachtspunt: dakconstructie lijkt vaak niet constructief geschikt

kWh/jaar
Huidig gerealiseerde opwek 30.000
Potentie extra opwek 95.000



• Individueel van het gas vaak nog financieel onaantrekkelijk 

• 70% daken behoeft aandacht t.b.v. PV-panelen

• Ondernemer is te druk

• Ondernemer mist kennis (wat, hoe, door wie) 

• PV bij elke ondernemer à overbelasting elektriciteitsnet?

Knelpunten 



Wat heeft de ondernemer nodig?
• Informatievoorziening

• Ontzorgen

• Betaalbare oplossingen t.b.v. van het gas af
• Financiering bij ondernemers vandaan halen

• Deskundig dak onderzoek t.b.v. PV-panelen
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