COVERSTORY

Postcoderoos-initiatieven en SDE+subsidieaanvraag
aantrekkelijk voor ondernemers
Ondernemend IJmond wordt niet alleen
steeds milieuvriendelijker. De verduur
zaming kan ook nog eens financieel
aantrekkelijk zijn. ‘Het levert je als
bedrijf bovendien veel goodwill op,
omdat je maatschappelijk verantwoord
onderneemt’, weten steeds meer
entrepreneurs. Via deelname aan
Postcoderoos-regelingen en een nieuwe
SDE+-subsidieaanvraag, liggen er ook
nu weer mooie, financiële kansen voor
IJmond-bedrijven.

Uw bedrijfsdak
is goud waard
Bedrijfsdaken zijn goud waard.
Door het plaatsen van zonne
panelen, wordt er niet alleen
schone energie opgewekt, maar
vallen er op eenvoudige wijze
ook flink wat euro's te verdienen.
Energiek Velsen
Dit is ook mogelijk als u als
ondernemer niet zelf in zonne
panelen kan of wil investeren. Via
de Postcoderoos-regeling kunt u
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namelijk ook uw bedrijfsdak
beschikbaar stellen aan buurt
bewoners. 'Deze mensen die in
uw of een direct aangrenzende
postcode wonen, doen de investe
ring in de panelen en ontvangen
de opgewekte elektriciteit. U
als ondernemer krijgt voor het
beschikbaar stellen van uw bedrijfs
dak een mooie vergoeding', legt
Martijn Mewe van non-profit-coöpe
ratie Energiek Velsen uit. 'Natuurlijk

geldt: hoe meer vierkante meters
de ondernemer hiervoor aanbiedt,
hoe meer hij ontvangt. Dat kan bij
een dakoppervlakte voor bijvoor
beeld 200 zonnepanelen tijdens
een looptijd van 15 jaar oplopen
tot een serieuze dakvergoeding.'
Stormvogels eerste project
Autobedrijf Stormvogels in
IJmuiden wordt het eerste Postco
deroos-project van Energiek Velsen.

'HET ENTHOUSIASME BIJ
BEWONERS IS ZÓ GROOT
DAT ER NOG VELE DAKEN
KUNNEN VOLGEN!'
Martijn Mewe

'We gaan nu van start en zijn
komend najaar operationeel met
circa 130 zonnestroomdelen', vertelt
Mewe. 'Het enthousiasme bij
bewoners is zó groot dat er nog
vele daken kunnen volgen. We zien
dat bedrijfsdeelname de binding
met de buurt vergroot. Bijvoorbeeld
doordat jaarlijks een restitutieformulier bij de deelnemers op
de mat valt met daarop de naam
van het bedrijf dat het dak beschik
baar stelt.'
Energiek Velsen zoekt in Velsen actief
naar meer bedrijfsdaken waar deze
collectieve zonnestroom-installaties
geïnstalleerd kunnen worden. Wilt
u participeren of meer info? Neem
contact op met Martijn Mewe:
martijnmewe@energiekvelsen.nl
en 06 - 502 152 82, of bekijk de
website www.energiekvelsen.nl
Zon op Uitgeest
Binnen de IJmond zijn vergelijkbare
initiatieven in opstart in Beverwijk
en Heemskerk. Ook in Uitgeest is
men actief. 'Zo is Zon op Uitgeest
voortgekomen uit het initiatief
Duurzaam Uitgeest Energie
Coöperatie (DUEC) voor het
realiseren van Postcoderoos-
projecten', vertelt Henk Smit. 'Dit
is een interessante fiscale regeling,
die recht geeft op een korting
op de energiebelasting als een
particulier of ondernemer samen
met anderen investeert in opwek
king van duurzame energie. Dit kan
bijvoorbeeld via een zonnestroom
installatie op een dak. Je hoeft
geen groot bedrijf te hebben. Ook
ondernemers met een kleinverbruik
aansluiting (3 x 80A) kunnen hieraan
meedoen.'

Zon op Uitgeest is op zoek naar
daken op het bedrijventerrein
voor deze projecten. 'Momenteel
is er al voor ruim 500 panelen
ingeschreven voor het dak aan de
Molenwerf 20 in Uitgeest, beter
bekend als Monkey Town', zegt
Smit. 'Dit dak is inmiddels al te
klein. Wij zijn dus op zoek naar
ondernemers c.q. dakeigenaren,
die naast een bijdrage aan de
lokale economie ook willen
bijdragen aan de energieopwek
king voor bewoners. Meer
informatie hierover is eenvoudig
te vinden via onze website www.
zonopuitgeest.nl', aldus Smit.
Aantrekkelijke SDE+subsidie
In de eerste IJmondiaan van
2019 hebben we geschreven dat
GreenBiz IJmond voor regionale
ondernemers een SDE+subsidie
zou gaan aanvragen. Deze actie
is een groot succes geworden. In
totaal hebben 25 bedrijven voor
een totaal dakoppervlak van liefst
100.000 vierkante meter subsidie
gekregen.
André Dijkman van Dijkman
Carbaat Bouw heeft vorig jaar
SDE+subsidie gekregen. Sinds
1 januari jl. wekt hij met 380
zonnepanelen op zijn Beverwijkse
bedrijfsdak de eigen stroomvoor
ziening op. 'We hebben nu geen
elektriciteitsrekening meer.
Sterker: omdat we meer kilowatt
uur produceren dan we verbrui
ken, kunnen we het surplus
aan kilowattuur aan het netwerk
teruggeven. Daar krijgen we per
kilowattuur een subsidie op, zodat
we in totaal 10 cent per opge
wekte kWh krijgen.'

Naast het feit dat de zonnepanelen
'een hartstikke leuk rendement',
opleveren, is Dijkman tevens blij mi
lieuvriendelijker te kunnen werken.
'MVO-ondernemen vinden wij be
langrijk. Zoals de mensheid nu bezig
is met het milieu, gaat het niet goed.
Gebruik als bedrijfsleven daarom die
tig vierkante dakmeters die makkelijk
voor zonnepanelen gebruikt kunnen
worden. Dankzij de SDE+subsidie
is het financieel aantrekkelijk, maar
het is ook leuk. Als je eenmaal zon
nepanelen hebt, ga je bovendien
kritischer kijken naar je stroomge
bruik. Of je dat met bijvoorbeeld
LED-lampen verder kunt verminde
ren. Het is een win-win-situatie.'
Doe mee met de nieuwe
subsidieaanvraag
'Vanuit GreenBiz Energy roepen we
bedrijven op mee te doen met de
nieuwe SDE+subsidieaanvraag
voor aanstaande oktober', zegt
Jan Boudesteijn namens GreenBiz.
'Deze aanvraag is bedoeld voor
ondernemingen met grotere daken.
De huidige stand is nu 35.000 vier
kante meter dak, maar we zoeken
naar meer.'
Ook Postcoderoos
Jan Boudesteijn en GreenBiz
benadrukken dat ondernemers
met kleine(re) daken de interessante
mogelijkheid van de Postcoderoos
hebben. 'Of het nu gaat om een
SDE+subsidie aanvragen of
deelname aan de Postcoderoos,
alles is goed. Zolang je het kiezen
voor verduurzaming maar wel doet.'
Voor meer informatie: bel of mail
met Jan Boudesteijn: 06 - 53 24 68 58,
jboudesteijn@greenbizijmond.nl

www.greenbizijmond.nl

