
“We hebben samen met de ondernemers 
een mooie nieuwe stap gezet op het 
gebied van verduurzaming van het 
bedrijventerrein. Als BKS hebben we, in 
samenwerking met de Gemeente Delft 
en de provincie Zuid-Holland, de ambitie 
om heel Schieoevers te verduurzamen 
in het kader van de gemeentelijke 
Energietransitie. 

Anderhalf jaar geleden zijn we begonnen 
met haalbaarheidsonderzoeken, onder 
andere door middel van energiescans, 
uitgevoerd door Klimaatroute en Energieke 
Regio Delft bij 60 ondernemers die 
onderdeel uitmaken van de bedrijvenkring. 
Hierna zijn we op zoek gegaan naar 
financiers. De onafhankelijke adviseurs 

van de Energieke Regio Delft brachten ons 
in contact met Rabobank Zuid-Holland-
Midden. 
Deze bank wil als financier optreden van 
het zonnepanelentraject.” 

Collectiviteit 
“BKS faciliteert de vraagbundeling voor 
de zonnepanelen. Daarbij gaan we op 
zoek naar waar de grootste voordelen 
voor het collectief te halen valt. Dus met 
z’n allen de beste panelen tegen de beste 
prijs, geïnstalleerd door installateurs uit 
de directe omgeving. Hans Kuijpers van 
Installatiebedrijf W.A. Kuijpers, één van 
de bestuursleden van BKS en kartrekker 
voor het thema energietransitie, heeft 
bijvoorbeeld al jaren zonnepanelen 
en levert zelfs electriciteit terug. 
Energieleverancier Stedin haakt aan om 
de overschotten aan opgewekte energie 
via de panelen ten goede te benutten. Zij 
faciliteren dat dit overschot terecht komt 
bij bedrijven die energie tekort komen. En 
wanneer kan dit het beste ingezet worden. 
Dat verschilt per bedrijf. De één heeft het 
’s middags nodig , de ander of  ’s avonds.  

Stedin verwerkt deze overschotten aan 
de hand van een platform dat slimme 
applicaties aan elkaar verbindt. Het 
energieoverschot kan op velerlei vlak 
worden aangewend, bijvoorbeeld  als 
voeding voor elektrische auto’s met een 

speciaal tarief voor laadpalen. Binnen nu 
en medio 2020 moet dit alles gerealiseerd 
zijn. Ja, dat is snel en kort dag, maar wel 
realistisch.”  

Subsidie 
“Ondernemers die kiezen voor 
zonnepanelen komen in aanmerking 
voor subsidie vanuit de Stimulering 

Duurzame Energieproductie (SDE). In 
2019 is voor deze regeling 10 miljard 
euro beschikbaar. Om ook uit de volle 
‘ruif’ mee te kunnen eten, dienen alle 
inschrijvingen voor zonnepanelen uiterlijk 
4 november ingediend te worden. Op 
deze sluitingsdatum komen we ook weer 
bij elkaar. Dan kunnen we meteen een 
inventarisatie maken hoeveel er collectief 
aan zonnepanelen moet worden besteld. 

Dus, wordt duurzaam vervolgd!” 

BEDRIJVEN KRING SCHIEOEVERS ZET 
NIEUWE STAP OP GEBIED VAN
VERDUURZAMING! 

Deze week kwamen de 
ondernemers van de Bedrijven 
Kring Schieoevers bijeen in 
het World Art Centre aan de 
Rotterdamseweg. Bij deze 
bijeenkomst onderstreepten 
de presentaties van Energieke 
Regio Delft en Spectral 
Energy het belang van 
verduurzaming door het 
gebruik van zonnepanelen.  
Volgens Jaap Langhout loopt 
de BKS ‘over van ambitie op 
dit vlak’. 

“ 

“ 

BINNEN NU EN MEDIO 

2020 MOET DIT ALLES 

GEREALISEERD ZIJN.

• Schieoevers heeft  
voldoende zonne- 
energie potentie om aan 
de vraag te voldoen. We 
kunnen zelfs energie 
overschotten  
produceren 

• Er zijn voldoende  
mogelijkheden om 
energie uit te wisselen 
tussen ondernemingen 

• Het plaatsen van nieuwe 
laadpalen biedt  
kansen en voordelen 
voor ondernemingen en 
werknemers

Energywall

“ 

“ 

WE HEBBEN SAMEN 

MET DE ONDERNEMERS 

EEN MOOIE NIEUWE 

STAP GEMAAKT OP 

HET GEBIED VAN 

VERDUURZAMING VAN 

HET BEDRIJVENTERREIN.


