Neem deel aan
Duurzaam WFO

en bespaar geld!
Medemblik, oktober 2020

Beste ondernemers van bedrijventerrein WFO,
Verduurzaming is al lang geen modewoord meer. Het is een belangrijk onderdeel
van het ondernemen. Want niet alleen wordt energie duurder, ook de overheid komt
met steeds meer dwingende maatregelen om het milieu te ontlasten. Zo geldt voor
bedrijven met een verbruik boven de 50.000 kWh en/of een verbruik boven
de 25.000 m3 aan gas per 1 juli 2019 een informatieplicht (zie www.rvo.nl).
Maar dezelfde overheid stelt ook subsidies beschikbaar. En daar wordt het
voor u als ondernemer interessant!
Vanuit de vereniging Bedrijvenpark WFO is het project Duurzaam WFO gestart om
ondernemers te helpen bij de verduurzaming van hun onderneming of bedrijfspand.
Dit project is ook op andere bedrijventerreinen uitgevoerd en we maken gebruik van de
ervaringen die daar zijn opgedaan.
Bij dit project wordt u als ondernemer stap voor stap geholpen bij het verduurzamen
en de aanvraag van mogelijke subsidies wordt voor u geregeld. Het voordeel van
deelname is dat u veel kennis krijgt aangeboden en er voor u werk uit handen
wordt genomen.

Hoe werkt het project Duurzaam WFO?
1. U
 ontvangt een voor uw bedrijf op maat opgesteld
adviesvoorstel voor energiemaatregelen met bijbehorende
kosten en terugverdientijden (onder andere over
isolatie, ledverlichting, zonnepanelen, restwarmte,
warmteterugwinning uit ventilatie).
Dit advies is onafhankelijk en verplicht tot niets.
2. U
 krijgt informatie over fiscale, subsidie- en financieringsmogelijkheden. Als er subsidies mogelijk zijn, kunnen die
voor u worden aangevraagd.
Uw bedrijf kan meedoen aan de gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen
en ledverlichting. Dit levert in de praktijk tussen de 10 en 20% inkoopvoordeel op.
Er worden alleen kwalitatief goede producten aangeboden. Als u meedoet met de
inkoop, wordt de plaatsing en controle op goede uitvoering en werking geregeld.
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De investering voor uw bedrijf
De totale kosten van onderzoek, advies en inkoop zijn circa € 1.800,-. Hiervan betaalt
de provincie 50% en de gemeente 25%. U betaalt dus slechts een bijdrage van 25%
wat neerkomt op € 450,-.

Wat levert het u op?
De financiële opbrengsten voor uw bedrijf zijn afhankelijk van de mogelijkheden
van uw onderneming. We hebben praktijkvoorbeelden met een rendement van 8%
tot 10%. Bijkomend voordeel is dat u als ondernemer van elkaar (en onze adviseurs)
kunt leren.
Als projectgroep geloven we in de meerwaarde van een collectieve aanpak. We willen
u als ondernemer op WFO laten profiteren van dit initiatief. Verduurzaming is een taak
van de ondernemer. Pak deze op een efficiënte en goedkope manier op en doe mee!

Interesse?
Heeft u interesse om deel te nemen aan Duurzaam WFO?
Neem dan contact op met:
Henk Vlaming via h.vlaming@vlaming-groep.nl of 06 - 53 27 37 00 of met
Frits Meester via frits.meester@meesterorganisatiestrategie.nl of 06 - 36 42 79 31.
Wegens de coronamaatregelen is er besloten om dit najaar geen WFO-vergadering te
houden, maar zodra het weer kan informeren we u over een vergaderdatum en zal aan
Duurzaam WFO ook de nodige aandacht worden besteed.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Duurzaam WFO

Bijlage:
overzicht van de bedrijven die al deelnemen en samenstelling projectgroep Duurzaam WFO.

Pagina 2 van 3

Bijlage
Duurzaam WFO
De Vlaminggroep B.V.

Welke ondernemers doen al mee?
• Een van de grote energie-opwekkers op bedrijventerrein WFO is De Vlaminggroep B.V.
Vanuit de lucht is duidelijk te zien waar de energie vandaan komt. Het hele dak ligt
daar vol met panelen! Fredo Vlaming deelt graag zijn kennis en ervaring.
•V
 ereniging van Eigenaars De Bollenmarkt 8. Als VVE willen zij collectief voor alle
eigenaars de mogelijkheden van verduurzaming onderzoeken.

Wie zitten er in de projectgroep Duurzaam WFO?
De projectgroep bestaat uit:
• Frits Meester (vanuit OFM en WBGroen)
• Hendrik Buwalda (gemeente Medemblik)
• Nico Meester (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord)
• Jos de Lange en Henk Vlaming (BWFO)
Adviseurs/ambassadeurs:
• Rein van Straten en Harmen Westra (Zonnecoöperatie West-Friesland)
• WBGroen (Westfriese Bedrijvengroep)
• Fredo Vlaming (ervaringsdeskundige)
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