DUURZAME REGIO

Energie besparen, wie wil dat nou niet? Het milieu vaart er wel bij
en het financieel voordeel kan flink oplopen. Maar hoe pak je dat
aan? Energieke Regio Barendrecht helpt bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen.
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e doelstelling is ambitieus: de
gemeente Barendrecht wil in 2030
energieneutraal zijn en liever geen
gas meer verbruiken. Daarom is Barendrecht, als achtste regio in Nederland, aangehaakt bij een verduurzamingsproject van de landelijke Stichting Energieke Regio.

INSPIREREN Voorzitter en bedenker van
Stichting Energieke Regio is Krijn Ratsma. Hij
legt uit wat het doel is: ‘Energieke Regio wil het
bedrijfsleven en de maatschappelijke sector helpen om energie te besparen en/of op te wekken.
We organiseren bijeenkomsten waarin we de
beslissers binnen organisaties inspireren om
met verduurzaming aan de slag te gaan. Onder
andere door te vertellen over de mogelijkheden,
eventuele subsidies en verdienmodellen. Daarna
kunnen de organisaties zich aanmelden als deelnemer. Wij regelen vervolgens dat lokale, onafhankelijke adviseurs een advies over hun
gebouw(en) uitbrengen.’ Tijdens de eerste inspi-

ratiesessie van Energieke Regio Barendrecht
werden vier van de vijf genodigde partijen direct deelnemer. ‘We nodigen organisaties gericht uit, want dan zijn ze eerder geneigd om
mee te doen. Uit de tweede sessie kwamen zo’n
acht deelnemers, waaronder een stichting met
22 schoolgebouwen. Dan heb je het over
serieuze besparingsmogelijkheden. Onze
ervaring is dat nieuwe deelnemers vaak zo enthousiast zijn dat ze anderen overtuigen om ook
meer over verduurzaming na te denken.’

PRAKTISCH DOORPAKKEN Eerst inspireren, daarna praktisch doorpakken. Dat is
de kracht van het project. ‘Organisaties weten
vaak niet waar ze moeten beginnen als het gaat
om verduurzaming. Wij zorgen voor goede partijen die alle aspecten en mogelijkheden bij de
deelnemers in kaart brengen. We hebben veel
kennis van de subsidiestromen en helpen hen
deze aan te vragen. Ook biedt het project advies
om te voldoen aan de relatief onbekende

Wet milieubeheer, die stelt dat bedrijven en instellingen met een bepaald verbruik energiebesparende maatregelen moeten nemen als die
zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bovendien vormen de deelnemers samen een community waarin ervaringen worden uitgewisseld
en zaken als collectieve inkoop of gezamenlijke
projecten tot stand komen. Tot slot is de Energieke Regio voor de deelnemers een podium om
hun maatschappelijke inspanning te laten zien.’

BETROKKEN RABOBANK Het project is

Op de grote foto ziet u André

tot stand gekomen door samenwerking tussen
de gemeente Barendrecht, Duurzaamheidskring
Barendrecht en Rabobank Ridderkerk
Midden-IJsselmonde. Manager Business Support en duurzaamheidscoördinator Sylvia Pors
vertelt: ‘De Rabobank heeft zich op landelijk niveau verbonden aan de Stichting Energieke Regio en ook op lokaal niveau doen we graag mee.
Dat past bij onze ambitie om een duurzame
bank te zijn in de volle breedte van het begrip.
Bovendien willen we in de samenleving een duidelijke rol hebben in het aan elkaar verbinden
van mensen, bedrijven, verenigingen en andere
organisaties. Dit project past hier naadloos bij.
Wij kennen onze klanten, weten wie de koplopers willen zijn op het gebied van duurzaamheid en geven daarmee het project een vliegende start. Na economisch moeilijke jaren is het
nu hét moment om samen met duurzaamheid
aan de slag te gaan. Wij dragen er graag aan bij
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'Dit past bij onze ambitie om een
duurzame bank te zijn, in de volle
breedte van het begrip'

Bruijn Zwembad en onze
duurzaamheidscoördinator
Sylvia Pors.

met ons netwerk, ons advies over financieringsmogelijkheden en een financiële bijdrage aan
het project. We hopen dat ook de gemeente Ridderkerk en Alblasserwaard snel aanhaken, zodat we in de hele regio kunnen helpen om een
stuk duurzamer te ondernemen.’

‘ONZE VERANTWOORDELIJKHEID’
Deelnemer van het eerste uur is het Inge de
Bruijn Zwembad in Barendrecht. ‘Het energieverbruik is een van onze grootste onkostenposten’, legt directeur André van Kesteren uit. ‘Als
we daar op kunnen besparen is dat financieel
snel aantrekkelijk. Maar dat is niet de belangrijkste reden om mee te doen. We vinden het onze verantwoordelijkheid om zo min mogelijk
energie te verbruiken. Anders wordt de figuurlijke "rekening" alleen maar hoger.’ Een lokale
adviseur inventariseerde samen met Krijn Ratsma de mogelijkheden bij het zwembad. ‘Uitgangspunt bij het advies zijn de drie P’s van
People, Planet en Profit. Op basis daarvan wordt
een vragenlijst ingevuld en later een rapportage
gemaakt. Daarin staat duidelijk hoe je ervoor
staat, welke acties je snel kunt ondernemen en
waar je in kan investeren, inclusief haalbaarheidsonderzoek. We zijn er al langer mee bezig
en hebben veel duurzaamheidsmaatregelen in
onze accommodatie toegepast, zoals ledverlichting. Er kwamen zodoende geen echte verrassingen uit het rapport, we wisten al dat onze
oude installaties niet zuinig zijn. We hopen dat
onze aandeelhouder, de gemeente, op basis van
dit rapport wil nadenken over investeringen.
Want het zwembad is een toplocatie om
duurzame ambities in te verwezenlijken.’

