
4e Energieconvenant Vijfheerenlanden-Alblasserwaard

Geld verdienen met energie
Er zijn volop kansen voor energiebesparing en duurzame 
energieopwekking. Sommige vormen van duurzame ener-
giezijn al rendabel of worden dat binnenkort. Energiebe-
sparing leidt tot een verlaging van de bedrijfskosten. De 
deelnemende bedrijven en instellingen onderkennen dit 
en willen de handen ineen slaan om dit te bereiken.*1

Energieconvenant Vijfheerenlanden-Alblas-
serwaard
De aangesloten bedrijven en instellingen uit de Vijfhee-
renlanden- Alblasserwaard willen koploper zijn op het ge-
bied van duurzaam ondernemen en aan de slag met ener-
giebesparing.

10% minder in 3 jaar
De doelstelling is het energieverbruik met 10% te verla-
gen in 3 jaar ten opzichte van 2013. Iedere deelnemer be-
paalt zelf hoe hij deze reductiedoelstelling invult. Dit kan 
gaan over gebouwen en installaties maar ook over auto’s 
en materieel.

Kennisdelen
Samen is leuker dan alleen. Daarom zullen de deelnemers 
kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van ener-
giebesparing en duurzaamheid. Hiervoor zullen een aan-
tal kennisthema’s worden gekozen met per thema een of 
meerdere deelnemers die het initiatief zullen nemen om 
kennis en ervaringen te delen..

Laat het zien
De deelnemers zullen hun energieverbruik in kaart bren-
gen met behulp van de Milieubarometer van Stimular. Jaar 
2013 is het referentiejaar. De resultaten en de voortgang 
ten opzichte van de doelstellingen worden periodiek en 
minimaal  één maal per jaar inzichtelijk gemaakt.

De regio deelt mee
De deelnemers betalen met hun jaarlijkse bijdrage mee 
aan een nader te bepalen klimaatproject in de regio. Hier-
door wordt een deel van de te behalen kostenbesparing 
geïnvesteerd in een groene omgeving. 

Groot-Ammers, 9 oktober 2014
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*de kosten per bedrijf bedragen €300 excl BTW per jaar


