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voor een duurzame 

energievoorziening



Waarom?

Deelnemers aan de Bossche Energie Coalitie (BEC) willen een goed voorbeeld zijn voor andere bedrijven en 

organisaties in ’s-Hertogenbosch en daarbuiten. Het energieverbruik binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch 

is nu voor zo’n tweederde afkomstig van bedrijven en organisaties. Deelnemers voelen de noodzaak 

om zich hard te maken voor een duurzame economie en willen af van de afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen; zij zien dat het niet aanpakken van het klimaatprobleem op den duur meer zal kosten. Samen 

willen zij de proeftuin zijn voor duurzame innovaties. De inspanningen en investeringen die hiervoor nodig 

zijn zorgen voor een verlaging van de CO
2
-uitstoot. Tevens dragen de inspanningen bij aan een sterke, 

toekomstbestendige economie, innovatie, werkgelegenheid en een leefbare stad. Het zijn de noodzakelijke 

stappen in de energietransitie, de verschuiving naar een duurzame energievoorziening. 

Wat willen we bereiken? 

25% BESPARING IN 5 JAAR
BEC-deelnemers verminderen hun CO

2
-uitstoot de komende 5 jaar met 25% (t.o.v. 2015) door:

•	 Energie	te	besparen

•	 Duurzame	energie	op	te	wekken

•	 Groene	energie	in	te	kopen

ENERGIEMAATREGELEN PER ORGANISATIE
Er zijn volop kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Maatregelen zijn te verdelen 

over de volgende categorieën: 

1. Voorkomen energieverbruik

2. Isolatie

3. Energiezuinige verlichting

4. Energiezuinige verwarming en koeling

5. Beperken en verduurzamen brandstofverbruik voor zakelijke kilometers

6. Besparingsmaatregelen in het productieproces

7. Opwekken duurzame energie

8.	 Gedragsmaatregelen	

De wettelijke verplichte energiemaatregelen, de maatregelen die zich in vijf jaar terugverdienen, worden in 

ieder geval uitgevoerd.

ENERGIEMAATREGELEN DOOR SAMENWERKING: PER THEMA OF PER GEBIED
Gezamenlijk	kunnen	we	grote	stappen	zetten,	door	samenwerking	op	een	thema	óf	per	gebied.	Bijvoorbeeld	

met een gezamenlijke aanpak voor zonne-energie of door benutting van restwarmte op een bedrijventerrein. 

Het project Paleiskwartier Elektrisch is een mooi voorbeeld van samenwerking. Iedere deelnemer kan het 

initiatief nemen voor een samenwerkingsproject. De projectontwikkelaar van het BEC ondersteunt hierbij. 

HET BEC GROEIT
Met méér deelnemers kunnen we méér kennis en ervaring delen, zijn er méér kansen tot samenwerking en is 

er méér draagvlak voor maatregelen. We zetten ons in om meer bedrijven en organisaties, vooral voorlopers, 

bij het BEC te laten aansluiten. We richten ons op zowel klein-, midden- als grootverbruikers.
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Hoe gaan we dat doen?

SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN
Deelnemende organisaties helpen elkaar door ervaringen en kennis te delen. We laten onze successen zien! 

We informeren elkaar, inspireren, activeren en verbinden. Uit ontmoeting ontstaat nieuwe samenwerking. De 

onderwijsinstellingen zijn onze partners voor de inzet van studenten en het laten uitvoeren van onderzoek. Er zijn 

regelmatig bijeenkomsten waarop kennis wordt gedeeld. Kennis en ervaringen delen gebeurt ook via de website 

en sociale media. Centrale contactpersonen zijn de projectontwikkelaar en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

STAPPENPLAN
We gebruiken een stappenplan om te komen tot realisatie van maatregelen:

1. Meten is weten! Organisaties brengen hun CO
2
-voetafdruk in kaart

2. Plan: Stel een meerjaren-investeringsplan op voor energiemaatregelen

3. Bespaar op uw energieverbruik

4. Verduurzaam het energieverbruik

5. Monitoring van het energieverbruik

6. Kennis en ervaringen delen

METEN IS WETEN! 

Deelnemers rapporteren jaarlijks hun CO
2
-voetafdruk. Dit geeft inzicht in besparingskansen en de behaalde 

resultaten. Het gaat om de voetafdruk op basis van de CO
2
-emissies van de bedrijfsvestigingen in Den Bosch:

•	 Elektriciteitsverbruik

•	 Gasverbruik

ORGANISATIE EN LIDMAATSCHAP
Het BEC is een organisatie van én voor de deelnemers. De organisatie van het BEC bestaat uit de Stuurgroep, de 

Managementgroep en de Projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar biedt ondersteuning bij het doorlopen van 

het stappenplan en de uitwerking van samenwerkingsprojecten. De leden dragen jaarlijks financieel naar rato van 

het aantal fte bij. De gemeente ’s-Hertogenbosch verdubbelt de bijdrage van de leden (maximaal € 25.000 per jaar).
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•	 Warmteverbruik	(van	ingekochte	warmte)

•	 Brandstofverbruik	van	voertuigen	(in	eigendom,	lease	of	huur)
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