
BEDRIJVEN  
EN ENERGIE
Wilt u als ondernemer of maatschappelijke instelling aan de slag 
met energiebesparing of het opwekken van duurzame energie?  
De gemeente Apeldoorn ondersteunt u graag!

Als ondernemer wilt u uw bedrijf verder ontwikkelen en onnodige 
kosten vermijden. Vaak kunnen energielasten eenvoudig  
omlaag. Gebouwisolatie, het gebruik van een automatische  
entreedeur, LED verlichting of zonnepanelen zijn voorbeelden van 
maatregelen die een flinke besparing kunnen opleveren. Maar waar 
begint u? Wat zijn de kosten en is er een rendabele business case 
van te maken? In Apeldoorn helpen verschillende organisaties u 
graag verder.  © 2019, Gemeente Apeldoorn



Wethouder duurzaamheid Mark Sandmann: 
“De energietransitie is één van de grootste  
uitdagingen waar we als samenleving voor 
staan. Deze uitdaging vraagt om samenwerking 
én lef om te durven investeren en innoveren. 
Wij doen er als gemeente alles aan om  
duurzame, innovatieve projecten van  
ondernemers te ondersteunen. En natuurlijk 
investeren wij ook zelf in de duurzaamheid van 
onze eigen gemeentelijke panden.”  
Op www.apeldoorn.nl/verduurzamen- 
gemeentelijke-panden ziet u wat de gemeente 
zelf doet aan energiebesparing.

VRM legt dak vol met 582 zonnepanelen 
Met de plaatsing van 582 zonnepanelen op de 
productielocatie in Apeldoorn investeert Van 
Reekum Materials (VRM) fors in zonne-energie. 
De panelen gaan het bedrijf in ongeveer de 
helft van de elektriciteitsbehoefte voorzien. 
De Taskforce Zonne-Energie, een initiatief van 
gemeente Apeldoorn, adviseerde VRM naar 
tevredenheid over de technische, financiële en 
fiscale mogelijkheden.

Paul Stenders, directeur van  
tuincentrum GroenRijk Malkenschoten, 
Apeldoorn: “Het gesprek met de adviseur 
van de Energieke Regio pakte voor mij zeer 
positief uit. Het gaf me veel verduidelijking, 
bijvoorbeeld over het gebruik van  
zonnepanelen. Nu krijg ik een advies op 
maat en gaan we kijken wat voor ons 
bedrijf het beste is.”

Subsidiemogelijkheden RVO 
De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) steunt bedrijven met 
kennis, praktijkverhalen, regelingen, 
netwerken en tools op het gebied van 
duurzaam ondernemen.  

Op www.rvo.nl/subsidie-regelingen vindt 
u een actueel overzicht van alle
subsidies en regelingen die
beschikbaar zijn voor bedrijven.

Energiefonds 
Duurzame investeringen zoals een  
warmtepompinstallatie of een  
ledverlichtingssysteem zorgen  
uiteindelijk voor een lagere energie- 
rekening. Maar de startinvestering die 
ervoor nodig is kan behoorlijk groot of 
lastig te financieren zijn. Als het niet 
lukt om bij een bank of andere financiële 
instelling financiering te krijgen, schiet 
de gemeente via haar Energiefonds 
graag te hulp.  

Kijk voor meer informatie op  
www.apeldoorn.nl/energiefonds.

Bij wie kunt u terecht?

Taskforce Zonne-energie 
Aan de slag met zonne-energie? Of  
interesse in grondgebonden zonneparken? 
Dan bent u bij de Taskforce Zonne-energie 
aan het juiste adres! 
De Taskforce Zonne-energie adviseert 
kosteloos over de technische, financiële en 
fiscale mogelijkheden van zonne-energie 
voor uw bedrijf.  

Kijk voor meer informatie op 
www.taskforcezon.nl. 

Stichting Energieke Regio 
Stichting Energieke Regio helpt bij het 
verduurzamen van gebouwen. En betrekt 
daarbij financiële en maatschappelijke 
aspecten en natuurlijk ook het comfort. Na 
een eerste (kosteloos) adviesgesprek stelt 
de Energieke Regioadviseur een offerte op 
maat voor u op voor een eventueel  
vervolgtraject.  

Lees meer over wat de Energieke Regio 
voor u kan betekenen op  
www.ernon.nl. U kunt hier ook een 
afspraak inplannen.  
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