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250 Bedrijventerreinen Energiepositief  

 
 
Beste ondernemer van Bedrijventerrein Schaapsdrift,  
 
Veel ondernemers willen graag weten wat de mogelijkheden zijn voor energiebesparing en verduurzaming 
van energie, bijvoorbeeld met zon of met warmte uit de grond. Bedrijventerrein Schaapsdrift heeft de 
mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het project Bedrijventerreinen Energiepositief. (BE+, zie 
www.bepositief.nl). Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de plannen gericht op de aanpak 
van enerzijds energiebesparing en anderzijds het opwekken van duurzame energie op de Schaapsdrift. Deze 
resultaten hopen wij te bereiken door uitvoering van individuele en waar mogelijk collectieve maatregelen. 
De ambitie is om zoveel mogelijk energiepositief en CO2-neutraal te worden. 
 
Het plan van aanpak voor dit project is opgesteld door het E(nergie)-team Schaapsdrift, bestaande uit: de 
ambassadeurs Pascal Kok, Tom Gruijters en Gerd Krol, vertegenwoordigers van resp. de gemeente Renkum 
en de Omgevingsdienst (ODRA), Melanie Hutting en Linda Migchelbrink. Huub Schoenaker en Lisa van 
Veldhuijsen begeleiden het team met ondersteuning vanuit de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen).  

 
Bestuur en E-team hebben het mogelijk gemaakt alle bedrijven een professioneel energieadvies (voorziet in 
stappen 2 tot en met 4, behalve stap 3c) aan te kunnen bieden zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. 
Dit is mogelijk met bijdragen van de gemeente, de provincie en de stichting Bedrijventerreinen Energie 
Positief (BE+).  Belangrijke voorwaarden voor de uitvoering van het project waren voldoende toezeggingen 
van bedrijven, die willen deelnemen en een door het E-team Schaapsdrift goedgekeurd plan van aanpak.  

Het advies zal worden opgesteld door specialisten, die door of namense BE+ worden ingezet. Voor dit 
advies zal bij u een opname van uw bedrijf en uw gebouwen worden verricht. Voor een afspraak voor 
de uitvoering van de opnamens zal een vertegenwoordiger van BE+ zich bij u melden vanaf de eerst 
helft van juli. Daarbij ontvangt u, ter voorbereiding van de opnamen, informatie over de opename en 
een aantal vragen, die tijdens opname met u besproken zullen worden.  

Samengevat stappenplan, gericht op energetisch verduurzaming van bedrijventerrein Schaapsdrift:  
 
1. Voorbereiding en vaststellen plan van aanpak verduurzaming bedrijventerrein Schaapsdrift. Gestart 

zal worden bij voldoende intentiverklaringen. (>70% van het verbruik) 
2. Inventartisatie en analyse van de bestaande situatie (is nulmeting) door experts van BE+.  

a. Per organisatie/bedrijf 
b. Voor het gehele bedrijventerrein 

3. Verzamelen van ideën over maatregelen (op basis van Trias energetica) zoals:  
a. Bevordering bewustworing en enegiebesparing door gedrag, planning, organisatorische 

aanpassingen.  
b. Energiebesparing door aanschaf resp. Vervaringen door energieneutrale, zuinigere alternatieven.  
c. Voor productiebedrijven: aanpassing van processen, installaties en werkwijzen.  

4. Anaylse maatregelen op uitvoerbaarheid en bereking van de kosten baten en terugverdientijden.  
5. Prioriteren van de maatregelen en opstellen plan van aanpak 

a. Voor de individuele organisaties/ondernemers en  
b. Voor mogelijke collectieve maatregelen.  

6. Start uitvoering plan van aanpak (individueel en collectief)  
7. Monitoring en evaluatie voortgang, incl. implementatie methodiek van leren.  
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We hebben niet met alle bedrijven persoonlijk contact gehad, maar van 
voldoende deelnemers de toezegging gekregen deel te willen nemen, 
zodat we nu alle bedrijven uit kunnen nodigen om deel te nemen.  
 
Wij streven er naar u via onze nieuwsbrief en onze website op de hoogte te houden van de vorderingen. 
Onderaan deze brief staan contactgegevens voor als u nadere informatie wilt. Ook kunt u uiteraard contact 
opnemen met één van bovengenoende energie-ambassadeurs. Wij vertrouwen erop hiermee een goede 
voorzet te kunnen geven aan het verduurzamen van Bedrijventerrein Schaapsdrift en zien de samenwerking 
met u allen met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
Mede namens het E-team 
 
Theun Geelkerken 
Voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Schaapsdrift 
 

 

file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3K5Y0P8D/info@bedrijventerreinschaapsdrift.nl

