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Wat is er voor de voorzitter van een ondernemersvereniging 
nou mooier dan een goed gesprek met de wethouder, in de 
volle zon, uitkijkend over alle bedrijfsdaken, dromend over 
het grootste zonnedak van Hilversum?

Drie jaar geleden sprak het bestuur van de onder-
nemersvereniging de ambitie uit om met de be-
drijven in Hilversum Zuidwest in 2030 energie-
positief te worden. Maar waarom zou je daar 
al naartoe werken als de wetgever er nog 
niet om vraagt? Over wat voor investeringen 
gaat het? Wie neemt het voortouw? En hoe 
krijg je 600 ondernemers op 45 hectare mee?

Dit boekje bundelt de verhalen van mensen die 
hun nek uitsteken en besluiten om er samen 
hard aan te trekken. Lokale ondernemers 
die deze droom vertellen aan hun buren, de 
gemeente, de provincie en iedereen die het 
maar wil horen – en daarmee telkens een stap 
dichter bij hun doel komen.

Wat is er mooier dan een goed gesprek? 
Dat het niet bij praten blijft!

Bas Brüll,
voorzitter OVHilversum Zuid West

Klimaatbeleid is dringend nodig om onze planeet leefbaar te houden voor volgende generaties. Tal van concrete 
maatregelen zijn daarom wettelijk verplicht, ook voor ondernemers. Niet altijd leuk misschien, maar wist je dat je ook 

geld kunt verdienen aan klimaatverbetering? 

Bij OVHZW weten ze er alles van. Zij stimuleren ondernemers om energie-opwekkende en energiebespa-
rende maatregelen te treffen die geld opleveren. De Commissie Duurzaam van de ondernemersvereniging 
biedt daarbij de nodige kennis en ondersteuning. 

De inzet van de ondernemersvereniging sluit naadloos aan bij de ambities van de gemeente Hilversum. 
Daarom ontwikkelden we gezamenlijk een aanpak waar zowel de ondernemers als het klimaat beter 
van worden. De betrokken partijen presenteren zichzelf in dit boekje over het grootste zonnedak van 
Hilversum. 

Dankzij de gecombineerde inzet én de vasthoudendheid van parkmanagement, zijn er nu gecoördineerde 
aanvragen voor provinciale en landelijke subsidies plus concrete investeringen in energiebesparing en zon-
nepanelen. Geweldige resultaten die naar meer smaken! 

Momenteel bouwen we aan een structurele vorm van samenwerking, waarbij ondernemers elkaar helpen 
bij verduurzaming. Daarbij vangen de ondernemers twee vliegen in één klap: ze verdienen geld aan de 

verduurzaming én voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Ondernemers zijn niet onwelwillend om te doen wat nodig is voor het klimaat of de wet. Ze hebben alleen 
andere zaken aan hun hoofd met hun bedrijf. Daarom gaan wij hen helpen. Het nieuwe college van B&W zet de 
ingezette koers met OVHZW graag voort!

Bart Heller,
wethouder Klimaat & Energie gemeente Hilversum
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Het grootste zonnedak van Hilversum

Twee jaar geleden startte het eerste project, Bedrijventerreinen 
Energiepositief (BE+), waarin een duurzaamheidsadviseur ruim 
vijftig bedrijven in Hilversum Zuidwest bezocht om voorlichting te 
geven. “Destijds bleek de stap om maatregelen te nemen voor veel 
ondernemers nog erg groot, maar dat project liet ons wel zien hoe 
we het stimuleren van verduurzaming beter konden aanpakken.”

Krachtenbundeling
“Een eerste inzicht was dat het allerlei technische en financiële 
voordelen biedt als ondernemers in aangrenzende panden of 
een verzamelpand samen verduurzamen. In een collectief is het 
bovendien gemakkelijker om elkaar enthousiast te maken en te 
houden.” Dit wordt mooi geïllustreerd door Hugo Lijdings verhaal 
over de krachtenbundeling van veertien ondernemers op de Zeve-
rijnstraat (zie pag. 8).

Warme introductie
“Als je als ondernemer weinig ervaring hebt met verduurzamen, 
dan weet je niet of er een of andere cowboy met zonnepanelen, 
infraroodverwarming of led-verlichting voor je deur staat. Daarom 
peilden de parkmanager en het secretariaat eerst welke vragen er 
speelden bij de ondernemers en of er belangstelling was in deel-
name aan het verduurzamingsproject. En als dat zo was, verwezen 
zij de ondernemers door naar een energieadviseur.”

Verduurzaming is maatwerk
“Veel partijen die zich met verduurzaming bezighouden, zijn op 
zoek naar bedrijfsdaken. Niet alleen aanbieders van zonnepanelen, 
maar ook adviseurs en ontwikkelaars die op commerciële basis 
zonnedaken ontwikkelen en exploiteren. Hilversum telt twee ener-
giecoöperaties die onder meer bedrijfsdaken zoeken voor nieuwe 
zonne-energieprojecten. Maar energiepositief worden houdt meer 
in dan zonnedaken aanleggen. Het begint met een goede ener-
giescan, inzicht in het verbruik en mogelijke besparingen door 
bijvoorbeeld isolatie van het pand – en dit alles afgestemd op de 
activiteiten en wensen van de ondernemer. Voor bedrijven met 
een groot dak en weinig verbruik is investeren in (meer) zonnepa-
nelen niet interessant. Het is dus altijd maatwerk.” 

Iemand moet de regie hebben
Hilversum Zuidwest heeft gemengde bedrijvenparken, met 
kantoren, productiebedrijven en handelsbedrijven. “De bedrijven 
delen het gebied bovendien met wonen, zorg, sport en recreatie. 
Veel verschillende spelers. En bij de bedrijven heb je zowel met 
eigenaren als met huurders te maken. Als die los van elkaar aan 
de slag gaan met de ruim 365 panden in het gebied, krijg je een 
wildgroei aan initiatieven. Het is maar de vraag of de optelsom van 
die initiatieven leidt tot energiepositieve bedrijvenparken in 
Hilversum Zuidwest. Voor ons stond het dan ook als een paal 
boven water dat iemand de regie moet hebben. Iemand die van 
de hoed en de rand weet.”

Professionalisering
De parkmanagementorganisatie (PMO) is in de afgelopen jaren 
flink geprofessionaliseerd, zoals je op pagina 6 kunt lezen. “PMO 
kent het gebied, de spelers en de kentallen als geen ander. 
Ze houdt intensief contact met alle bedrijven en weet gemakkelijk 
binnen te komen bij zowel leden als niet-leden. Inmiddels is ruim 
veertig procent van de ondernemers lid van de ondernemersver-
eniging. De hoge organisatiegraad en het actieve relatiemanage-
ment zijn belangrijke succesfactoren voor het huidige project.” 

Onafhankelijke rol
“Als ondernemersvereniging willen we een onafhankelijke rol 
spelen. We hadden een flinke klus aan de regievoering, de com-
municatie en het projectmanagement. Gelukkig werd dit gefaci-
liteerd door subsidie van de gemeente Hilversum en de provincie 
Noord-Holland. “Geen van de adviseurs met wie we samenwerk-
ten, kreeg commissie van een volgende partij of een leverancier. 
De Greendealcoach en de adviseur van Zonwinst hebben beide 
een overheidsopdracht en worden betaald door de gemeente 
Hilversum en de regio Gooi- en Vechtstreek.”

Een voetbalveld aan zonnepanelen
“In een half jaar tijd hebben we ongelofelijk veel bereikt. Het hele 
gebied doet mee. Zowel het Havenkwartier als Kerkelanden en 
de Zeverijnstraat. Met de HIRB+ duurzaam subsidie als aanjager 
hebben we een oppervlakte van 5.500 vierkante meter – onge-
veer een voetbalveld – met minstens 2.700 zonnepanelen die 
een opbrengst hebben van 1.000 MWh/jaar. En er wordt ook flink 
geïnvesteerd in isolatie en led. We willen in 2025 doorgroeien naar 
honderdvijftig deelnemende bedrijven. En met alle enthousiasme 
waarmee het project op dit moment ontvangen wordt, hebben we 
daar heel veel vertrouwen in. Als we alle daken vol krijgen, kunnen 
we een oppervlakte van 22 voetbalvelden met zonnepanelen rea-
liseren, die ruim 20 GWh per jaar kan leveren. Dat kun je met recht 
het grootste zonnedak van Hilversum noemen.” 

Toekomstplannen
“De opslag en distributie van de energie moet wel goed geregeld 
worden. Bovendien willen we niet alleen energie opwekken en 
besparen, maar ook wateroverlast en hittestress tegengaan en de 
biodiversiteit vergroten. Uiteraard met behoud van de ruimte om 
te kunnen ondernemen, te parkeren, te laden en te lossen, maar 
ook om te sporten en te recreëren.”

“Het idee dat de bedrijfsdaken in Zuidwest samen ‘het grootste zonnedak 

van Hilversum’ kunnen vormen, was zo uitdagend en stimulerend, dat we 

in de commissie unaniem besloten dat dát de nieuwe werktitel voor onze 

ambities moest worden”, zegt Harco van den Hil, voorzitter van de Commissie 

Duurzaam.

Harco van den Hil
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Parkmanagement gaat op groen

“We zijn een club gelijkgestemden en dat geeft me energie”, zegt 
Gerrit. “Ja, we hebben allemaal hetzelfde doel: schoon, heel, veilig, 
samen, duurzaam. Daar staan we voor”, vult Minke aan. Gerrit: “We 
zijn heel ver gekomen met de PMO en het KVO maar vooral met 
duurzaamheid. Wat wij in vier maanden tijd gezamenlijk bereikt 
hebben met het grootste zonnedak, is ongelofelijk.” Minke: “Een 
prestatie waar we trots op zijn!” Na deze eerste stap in de ont-
wikkeling naar duurzame bedrijvenparken wil PMO de vaart erin 
houden: “Qua duurzaamheid is er enorm veel te ontwikkelen hier 
omdat we zo’n grote achterstand hebben.”

Duurzaamheid en collectieve veiligheid
De bedrijventerreinen in Hilversum Zuidwest zijn zo’n dertig à 
veertig jaar oud en moeten nu duurzaam geherstructureerd en ge-
revitaliseerd worden, licht Gerrit toe. “Vroeger had je voor elk ge-
bied een masterplan. Dat heet nu gebiedsagenda. Als daar binnen 
de politiek – dus de raad – afspraken over worden gemaakt, dan 
wordt er ook geld uitgetrokken voor ontwikkeling en onderhoud. 
Jaarlijks zit er 1,4 miljoen euro in het Hilversumse Stadsfonds. Om 
aanspraak op subsidie te maken moet je per gebied georganiseerd 
zijn en concrete plannen indienen. Wij hebben aangegeven dat we 
graag een PMO willen om alle doelen uit ons jaarplan te realiseren 
op het gebied van duurzaamheid en collectieve veiligheid.”

Integrale aanpak
Minke wijst erop dat handhaving ook opgenomen moet worden 
in de gebiedsagenda, wat Gerrit volmondig beaamt: “Als er geen 
geld gereserveerd wordt voor de handhaving hier, dan wordt er 
gewoon niet gehandhaafd. Maar als je de boel veilig en heel wilt 
houden, is toezicht wel nodig.” Daarvoor is samenwerking essen-
tieel, benadrukt Minke. “Alleen met een integrale aanpak maak je 
dingen mogelijk. Daarom werken we samen met de gemeente, de 
politie en brandweer. Maar in de KVO-commissie zitten bijvoor-
beeld ook de bewoners en de sportverenigingen.” 

Vertrouwen
PMO geniet het vertrouwen van de ondernemers en vindt steeds 
meer gehoor bij de gemeente. Gerrit: “Wat ik van parkmanage-
ment het belangrijkste vind, is dat wij van alle projecten weten. 
Eigenlijk zijn wij verbinders. Wij proberen verschillende partijen 
met elkaar te verbinden om al het goede samen te brengen. 
Wij stappen ook gemakkelijk bij bedrijven binnen, zoals met dat 
duurzaamheidsproject. Minke zegt altijd ‘voor en door’ en zo wer-
ken wij ook. Wij zijn een betrouwbare organisatie, ook omdat we 
onafhankelijk zijn. Ons belang is het algemeen belang.”

De Parkmanagement Organisatie (PMO) van OVHZW zet zich in voor 

een prettige werkomgeving met goede voorzieningen. 

Parkmanager Gerrit Mol en Minke van Thiel van het secretariaat 

vertellen wat dit zoal inhoudt.

Verbinding
Minke: “We geloven in de kracht van community: je buurman ken-
nen en helpen. Gerrit: “Een voorbeeld: door je camera’s te verbin-
den met die van je buren help je elkaar en draag je bij aan 
de collectieve veiligheid. Maar denk ook aan kennisdeling. Toen 
we met dat duurzaamheidsproject bezig waren, was er iemand die 
anderhalve ton aan zijn dak moest vertimmeren voordat er zon-
nepanelen op konden. Harco en ik zeiden: doe dat nou, want dan 
krijg je dertigduizend euro van de provincie terug. En als je het via 
de OV doet, krijg je nog eens tien tot twintig procent extra korting 
op je zonnepanelen. Heb je trouwens al led-verlichting? Als je nu 
50.000 kWh elektra verbruikt, kom je op 19.000 kWh uit als je led 
gebruikt, en dan krijg je ook nog subsidie!”

Samen sterk
Minke: “Als PMO weten wij wat er allemaal speelt bij de onderne-
mers. Via het contactformulier inventariseren we bijvoorbeeld of 
bedrijven ruimte nodig of juist over hebben, of ze personeel nodig 
hebben et cetera. In de coronatijd hebben we iedereen persoonlijk 
benaderd, zo van: waar loop je tegenaan, waar kunnen wij mee 
helpen? Daardoor konden we ook weer mensen en bedrijven aan 
elkaar koppelen. Samen sterk, dat is wel de kreet zeg maar. En dat 
is ook waar we met zijn allen – met het bestuur – voor staan.” 

Minke van Thiel (l) en Gerrit Mol (r)

Klimaatdoelen eerder halen
“Een stip op de horizon is dat we de basisdingen overdragen aan 
Tomingroep. De borden onder de buitencamera’s worden twee-
maal per jaar schoongemaakt, het gras eromheen wordt gemaaid. 
Wij geven Tomingroep de opdracht om dat te doen. De bedrijven-
parken moeten een andere uitstraling krijgen, en als we dit soort 
dingen aanpakken met Tomingroep, worden wij ontzorgd.” Gerrit: 
“Zo houden we het lokaal en kunnen we veel meer doen voor het-
zelfde geld. Als we dit doorzetten, bereiken wij de klimaatdoelen 
die Hilversum in 2030 moet halen al in 2025, en zelfs meer.”
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Elektra delen met de buren

Hugo heeft verschillende bedrijven op de Zeverijnstraat: gara-
gebedrijf Bosch Car Service, autoschadeherstelbedrijf ACH en 
scooter- en motorenwerkplaats Qooder. De panden grenzen aan 
een bedrijfsverzamelgebouw en zijn deels door een brandgang 
van elkaar gescheiden.

Geld besparen als collectief
Met 520 zonnepanelen op het dak van het garagebedrijf, leek het 
Hugo voor de hand liggend om de stroom met een kabeltje naar 
de buren te leiden. Maar dat had wel wat voeten in de aarde, niet 
alleen installatietechnisch, maar ook financieel en juridisch. “Ik ben 
naar de omliggende bedrijven gegaan en heb gezegd: ‘Dit is het 
idee, wat vinden jullie ervan?’ Een aantal zat in de stand ‘goed idee 
maar een ver-van-mijn-bed-show’, en sommigen speelden zelf ook 
met die gedachte maar wisten niet hoe ze het moesten aanpak-
ken.” Hugo kwam met een oplossing. “Ik zei: ‘Wat als we er een 
collectief van kunnen maken? Dat biedt misschien kansen.’ Vervol-
gens hebben we er een specialist op gezet. Die heeft uitgerekend 
hoe we geld kunnen besparen als collectief. Hij wist ons ook te 
vertellen hoe we het konden regelen met netbeheerder Liander, 
want daar hadden wij zelf geen idee van.”

Brandgangen gebruikt voor de infrastructuur
Hugo: “De truc is dat we de brandgangen hebben gebruikt om de 
infrastructuur in te leggen. Uit het trafohuisje van Liander kwamen 
eerst vijftien dunne kabels. Deze zijn vervangen door één dikke 
kabel die we delen. We nemen stroom af als het nodig is, maar – 
veel belangrijker – we leveren ook terug!” Onderling en met de 
netbeheerder maakten de bedrijven in het collectief hier heldere 
afspraken over. “We hebben een soort stichting opgericht waarbij 
iedereen in het clubje energie kan afnemen. En we delen meer 
dan alleen stroom! De brandmeldcentrales zijn zo geschakeld dat 
ze met elkaar communiceren, en bij calamiteiten kunnen we op 
elkaars camera’s kijken.”

Abonnementskosten voor vruchtgebruik
Hugo: “Ons collectief bestaat uit veertien bedrijven, waarvan twee 
bedrijven hun daken ook beschikbaar hebben gesteld voor zonne-
panelen. Maar ondernemers in het bedrijfsverzamelgebouw 
die geen dak kunnen inbrengen, doen ook mee in het collectief. 
Met elkaar betalen zij mee totdat de investeringen zijn terugver-
diend. Daarna gelden er alleen nog abonnementskosten voor het 
vruchtgebruik.”

In onze vorige uitgave vertelde Hugo Lijding niet alleen over de verduur-

zaming in zijn bedrijven, maar ook over elektra-neutraal ondernemen met 

zijn buren. Zijn inspirerende verhaal over het collectieve gebruik van 

zonnestroom zonder tussenkomst van de netbeheerder was voor OVHZW 

de opmaat tot het grootste zonnedak van Hilversum. In dit artikel lees je 

meer over Hugo’s aanpak.

Overcapaciteit benutten voor omwonenden
Dit eerste collectieve zonne-energieproject heeft nog een enorme 
groeipotentie. “We hebben ruimte voor nog zo’n 900 zonnepane-
len, maar met de 520 panelen op het dak van Bosch Car Service 
hebben we nu voor veertien bedrijven al overcapaciteit.” Hugo had 
al zeven laadpalen voor de leenauto’s van zijn schadeherstelbedrijf 
en zijn buren willen er ook graag een paar. “Inmiddels staan 
er elf laadpalen en er komen er nog vier bij. Die worden allemaal 
gevoed door die zonnepanelen, maar zelfs dan houden we nog 
over. Zo zonde dat het dak niet gebruikt wordt, al is het maar voor 
de bewoners in de flat hiernaast, dat die op een goedkope manier 
elektra kunnen krijgen.”

Als een olievlek
De gedachte van het projectteam was om zoveel mogelijk 
buurbedrijven te zoeken die op eenzelfde manier als Hugo 
met de buren zonnestroom kunnen delen, net zo lang tot 
heel Hilversum Zuidwest één groot zonnedak heeft. Een 
beetje zoals losse olievlekken die langzaam maar zeker 
samenvloeien tot één grote vlek.

Hugo Lijding
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Een belangrijke activiteit van HilverZon is het realiseren van col-
lectieve zonnedaken. Luc: “HilverZon legt daken vol met zonnepa-
nelen en elke Hilversummer kan daarin een aandeel kopen. Een 
groot voordeel van een collectief zonnedak is dat je ook kunt kie-
zen voor zonnestroom als je zelf geen geschikt dak hebt.” 

Dringend daken gezocht
Op dit moment heeft HilverZon geen geschikt dak om een nieuw 
collectief zonnedak te realiseren, vertelt Luc. “En dat met een 
voorraad van bijna achttienhonderd zonnepanelen…” merkt hij 
enigszins teleurgesteld op. “We prijzen onszelf dan ook gelukkig 
dat Toyota Toonen bereid is een groot deel van zijn dak aan Hilver-
Zon ter beschikking te stellen. Een mooi gebaar!”

Definitieve subsidiebeschikking 
Het was even wachten op de definitieve subsidiebeschikking. 
Op donderdag 16 juni jl. ontving OVHZW bericht dat de HIRB+ 
duurzaamheidsubsidie is verleend. “We moeten de business case 
daarom wel opnieuw berekenen. Met de huidige krapte en de 
toegenomen prijs van de installatie zal dat nog even puzzelen zijn,” 
zegt Luc, “maar daar komen we vast wel uit.”

Stapsgewijze verduurzaming
Hans Toonen, eigenaar van Toyota Toonen, vertelt dat hij al enige 
jaren bezig is om zijn bedrijf stapje voor stapje te verduurzamen. 

“We zijn gestart met led-lampjes en bewegingsschakelaars. Nu we 
ons volledige elektraverbruik opwekken via zonnepanelen, heb-
ben we op dit gebied ons doel bereikt.” Het onbenutte deel van 
zijn bedrijfsdak stelt Hans beschikbaar aan HilverZon.

Belastingteruggave
Hans: “Omdat we die oppervlakte zelf niet nodig hebben en iets bij 
willen dragen aan de lokale gemeenschap, leek het ons een goed 
idee om een Postcoderoos* op te zetten. Zo kunnen mensen uit 
ons postcodegebied die zelf geen zonnepanelen hebben toch pro-
fiteren van belastingteruggave. Wij hopen dat andere bedrijven 
ons voorbeeld willen volgen.”

*De PostCodeRoos regeling is enkele jaren geleden geïntrodu-
ceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-ener-
gie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak 
hoeven te liggen. Per 1 april 2021 is deze regeling vervangen door 
de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Zie 
pagina 13 voor meer informatie.

Energiecoöperatie HilverZon werkt met inwoners, de gemeente 

en andere partners aan een duurzaam Hilversum. 

“Als iedereen meedoet zijn we vóór 2040 energieneutraal”, zegt 

voorzitter Luc Pieters. Toyota Toonen doet in elk geval mee. 

Eigenaar Hans Toonen stelt een deel van zijn bedrijfsdak 

beschikbaar aan HilverZon.

De eigenaar kon het dak op 
(en wilde dat gelukkig ook)

Schildersbedrijf Van Krimpen heeft een rijke geschiedenis van ruim 
honderdvijfentwintig jaar. Van oudsher zijn het echte familiebe-
drijven. Tegenwoordig zwaaien niet-familieleden er de scepter –  
en de kwast. De huidige eigenaar is Wim Keet, die het pand huurt 
van voormalig eigenaar Willem van Krimpen, net als zijn buurman 
André de Vos van Studio Kabaz, een bureau dat nu bijna een kwart 
eeuw aan de weg timmert.

Duurzame keuzes
Wim wil graag duurzame keuzes maken, zowel qua materialen 
als energieverbruik. “Als schilder ben je uiteraard bezig met de 
materialen, maar soms zijn er praktische bezwaren waarom je 
een keuze niet kunt maken. Dat geldt niet alleen voor de verf die 
we gebruiken. Jaren geleden wilden wij bijvoorbeeld al volledig 
elektrische rijden. Omdat elektrische wagens toen nog te weinig 
trekkracht hadden, kozen we voor hybride. Pas eind 2020 kwamen 
er modellen op de markt die onze zware aanhangers kunnen 
trekken. Led-verlichting aanleggen kent geen bezwaren, maar 
over zonnepanelen konden we niet vrij beslissen omdat Willem 
eigenaar is van het pand. Dus die keuze was aan hem.”

Zelf energie opwekken
Buurman André herkent dit. “Het is een bekend vraagstuk: wie 
doet de investering, de eigenaar of de huurder, en wie plukt daar 
de vruchten van? Ook wij wilden behalve led-verlichting graag 

zonnepanelen, zodat we zelf energie kunnen opwekken. Maar 
omdat het pand niet van ons is, moesten we dat samen met de 
eigenaar oppakken.” Gelukkig zijn beide bedrijfspanden van één 
persoon die, zoals zijn naam al verraadt, een historische band 
heeft met een van de bedrijven: Willem van Krimpen.

Goede uitleg door parkmanagement
Willem juicht het toe dat OVHZW zowel huurders als eigenaren 
betrekt bij het verduurzamen van de bedrijvenparken. “Gerrit Mol 
kon me goed uitleggen wat het plan was. Toen hij samen met een 
energieadviseur langskwam om het dak te bekijken en de mo-
gelijkheden te bespreken, wist ik waar het over ging. En dat deze 
kar getrokken wordt door de ondernemersvereniging, die er geen 
commercieel belang bij heeft, wekt vertrouwen.”

Architectenbureau Kabaz is gevestigd aan de Loosdrechtseweg, 

naast Schildersbedrijf Van Krimpen. Beide firma’s zetten zich elk 

op hun eigen manier in om huizen en bedrijven mooi te maken 

en te houden. Het grootste zonnedak van Hilversum bracht 

deze buren in gesprek met elkaar en met de eigenaar van beide 

bedrijfspanden.

Bijdragen aan de gemeenschap

Luc Pieters (l) en Hans Toonen (r) André de Vos (l) en Wim Keet (r)



12 13Foto: Pascal Raymond Dorland

Subsidies

Er zijn diverse subsidies waarop je aanspraak kunt 

maken als je je bedrijf aan het verduurzamen bent. 

Adviseurs en aanbieders hebben er veel belang bij om 

je te helpen met de aanvraag, dus je hoeft het vrijwel 

nooit zelf uit te zoeken. Toch is het handig om er iets 

van te weten. 

Actuele informatie vind je op www.rvo.nl en www.noord-holland.nl

SDE++
Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie 
(SDE++) stimuleert ondernemers om zelf hernieuwbare energie 
te produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windturbines. 
Voor 2022 is 13 miljard budget beschikbaar.

ISDE 
InvesteringsSubsidie Duurzame energie en Energiebesparing 
(ISDE) heeft in 2022 een bedrag van 228 miljoen euro beschikbaar 
voor zonneboilers, warmtepompen, isolatie en aansluitingen op 
een warmtenet en 30 miljoen euro voor kleinschalige windturbi-
nes en zonnepanelen. De ISDE heeft jaarlijks een nieuw budget.

MIA\Vamil
Met de Milieu-InvesteringsAftrek (MIA) kun je tot 45 procent van 
een milieu-investering aftrekken van je winst. Met de Willekeurige 
afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je tot 75 procent van 
een investering afschrijven op een tijdstip dat je zelf bepaalt. Vaak 
kun je zowel MIA- als Vamil-voordeel krijgen. 

EIA
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is voor energiezuinige bedrijfs-
middelen of bedrijfsmiddelen voor duurzame energie. Denk aan 
een elektrische auto, zonnepanelen of led-verlichting. Met de EIA 
kun je 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van je 
winst. EIA mag je niet combineren met MIA.

SCE
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) biedt de 
mogelijkheid om samen zonne-energie op te wekken, zonder dat 
de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. Deelnemers 
hebben 15 jaar recht op teruggave van de energiebelasting vanaf 
het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. In 2022 
bedraagt het budget 92 miljoen euro.

HIRB+ Duurzaamheid
HIRB staat voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Be-
drijventerreinen. De HIRB+ Duurzaamheid bedraagt 10 procent op 
zonnepanelen en 20 procent op de overige zaken (zie kader). Deze 
provinciale subsidie mag gestapeld worden op andere regelingen. 
Tot 2030 is 2,1 miljoen euro per jaar beschikbaar. OVHZW heeft 
dankbaar gebruikgemaakt van de regeling. Meer hierover lees je 
op pagina 14. 

Vruchtbare samenwerking

“PHB ondersteunt ondernemers, ondernemersverenigingen en 
gemeenten bij onder meer verduurzaming, organisatie, onder-
mijning en mobiliteit”, licht Frans toe. “Dit doen we kosteloos en 
belangeloos omdat we in opdracht van de MRA en de provincie 
Noord-Holland werken.”

Inspirerende voorbeelden
PHB hielp OVHZW bij de opzet van de parkmanagementorga-
nisatie (PMO) en stimulerend toezicht. “We gaven inspirerende 
voorbeelden en uitleg over beschikbare subsidies. Ook schakelden 
we ons regionetwerk in om kennis en ervaring te delen.”

Plan van aanpak
Toen OVHZW eind 2019 het project Bedrijventerreinen Energie-
positief (BE+) lanceerde, dacht PHB mee over de partijen die ze 
daarvoor konden benaderen. “Daarnaast droegen we actief bij aan 
het plan van aanpak voor de subsidieaanvraag bij de provincie 
Noord-Holland.”

Filmpje over het resultaat
PHB leverde ook belangrijke input voor de aanleg van het grootste 
zonnedak van Hilversum, een project dat in de zomer van 2021 
van start ging. “In een filmpje dat we hierover maakten, vertellen 
verschillende ondernemers uit Hilversum Zuidwest wat verduurza-
ming hen heeft gebracht.” [Scan de QR-code op de achterzijde van 
dit boekje om de video te bekijken, red.]

Veelbelovende toekomst
Frans is erg enthousiast over wat er is bereikt. “Door groot te 
denken maar klein te beginnen heeft de OVHZW fantastische 
stappen gezet in verduurzaming. En er is nog veel meer potentie. 
De vruchtbare samenwerking en de positieve cultuur bij de vereni-
ging beloven veel goeds voor de toekomst!”

Voor deskundig en onafhankelijk advies deed OVHZW een beroep op 

Frans van der Beek. Frans is programmamaker en adviseur bij Projectbureau 

Herstructurering Bedrijventerreinen, kortweg PHB. 

Deze organisatie stimuleert de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van 

bestaande bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Gesubsidieerd door HIRB+ Duurzaamheid

Algemeen 
•  led-verlichting 
•  restwarmtebenuttingssysteem 
•  warmte- en koudeopslag (WKO) 
• windturbine tot 7 m, rotorblad tot 5 m 
• oplaadpunten elektrische auto 
• groen/gas opslag- en/of tankvoorziening 
• ventilatiesysteem of -box(en) met warmteterugwinning 
• vraaggestuurd ventilatiesysteem 
• zonnepanelen (hybride/zon-PV) 
• zonneboilersysteem 
• zonnecollectoren 
• LT-verwarmingssysteem

Bouwkundig 
• dakisolatie 
• vloerisolatie 
• muurisolatie 
• gevelisolatie 
• doe-het-zelf-isolatie (materiaalkosten) 
• HR-isolatieglas 
• aanpassen dakconstructie t.b.v. plaatsing zonnepanelen

Frans van der Beek
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Deelnemers 1e collectiefHet grootste zonnedak in kaart

Aanjager voor verduurzaming
Met de HIRB+ duurzaamheidsubsidie wil de provincie Noord-Hol-
land de verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren om de 
CO2-uitstoot te verminderen.
 
En aanjager voor samenwerking
De HIRB+ duurzaamheid heeft als voorwaarde dat de subsidie 
alleen aangevraagd kan worden door meer dan drie onderne-
mers die samen aan verduurzaming werken. En dat is precies wat 
OVHZW in Hilversum Zuidwest nastreeft: samenwerken aan een 
haalbare, collectieve duurzaamheidsambitie. Samen op weg naar 
energiepositieve bedrijvenparken in 2030.

Zeventien ondernemers krijgen subsidie
In vier maanden tijd zijn tientallen ondernemers benaderd om 
mee te doen, en in januari vonden zeventien deelnemers elkaar 
in een eerste aanvraag. Op een investering van ruim 1,4 miljoen 
voor zonnepanelen, dakisolatie en led-verlichting ontvangen de 
ondernemers bijna 194 duizend euro subsidie. Met alle energie-
besparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie 
realiseren zij samen een CO2-reductie van 640 duizend kilo per 
jaar. Een overzicht van de bedrijven die de subsidie krijgen, vind je 
op de pagina hiernaast.
 

Het grootste zonnedak groeit
Het kaartje op pagina 14 laat ook zien welke bedrijfsdaken al van 
zonnepanelen zijn voorzien. Als de uitvoering van de plannen 
voorspoedig verloopt, ligt er over anderhalf jaar op 35 panden in 
Hilversum Zuidwest in totaal 17.378 vierkante meter aan zonnepa-
nelen. De geschatte opbrengst daarvan is 2.840 duizend GWh per 
jaar. Dat scheelt jaarlijks een uitstoot van 1.574 ton CO2.
 
Nieuwe collectieve subsidie aanvragen in de maak
OVHZW wil nog meer ondernemers meenemen in haar collectieve 
aanpak. Het enthousiasme om te verduurzamen is groot. Er zijn 
dan ook al veel aanmeldingen binnen voor een nieuwe collectieve 
subsidieaanvraag.

Interesse in deelname?
Ben jij ook enthousiast over de ambitie om energiepositief te 
worden? Wil jij besparen op je energielasten? Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Steek je licht op bij de ondernemers die je al 
voorgingen! Mail voor meer informatie naar info@ovhilversum-
zuidwest.nl.

In januari 2022 deed OVWHZ een collectieve HIRB+ duurzaamheid subsidieaanvraag voor zeventien ondernemers 

en vastgoedeigenaren, voor zonnepanelen, dakisolatie, ledverlichting en laadpalen. In juni ontving de vereniging 

bericht dat de subsidie is verleend.

Deelnemers 1e collectief

• Autobedrijf Poll
• Automobielbedrijf Toonen 
  (met Hilverzon)
• Autotaalglas Hilversum
• Bulaggi & More
• Carwash&Go
• Classic Car Taxatie
• Compatible
• De Toekomst
• Havenstaete
• Kabaz | The Art of Interiors
• Schildersbedrijf van Krimpen
• Smits Light & Sound
• Tomingroep
• Tulip Tennis Center
• Van der Heijden Groep
• Van Haren Sport

Legenda

bestaande zonnedaken

deelnemers HIRB+Duurzaamheid
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Tomingroep maakt er werk van!

Op de valreep kwam manager beheer Jaring Hettinga met een 
collega op het idee om de led-verlichting mee te laten doen in de 
subsidieaanvraag. Dat heeft Tomingroep geen windeieren gelegd.

Investering binnen een jaar terugverdiend
Jaring: “In onze panden hebben we nog veel tl-armaturen, waar 
klassieke gasontladingsbuizen in zitten. Met een eenvoudige 
ingreep kun je een traditionele tl-buis in het bestaande armatuur 
vervangen door een led-variant. Aangezien we dat zelf kunnen, 
hoeven we alleen te investeren in de aanschaf van de led-buizen. 
Een simpele berekening laat zien dat we dat in iets meer dan een 
jaar terugverdiend hebben. Als we de 330 tl-buizen vervangen, 
besparen we meer dan 12.000 kWh per jaar!”

Een zonnige toekomst
Toekomstbestendig ondernemen zit Tomingroep in het bloed. 
Het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten in de Gooi en 
Vechtstreek en Almere bereidt mensen met een beperking voor 
op de arbeidsmarkt. Na een leer- en werktraject bij een van de 
bedrijfsonderdelen van Tomingroep kunnen deze mensen aan 
de slag bij een reguliere werkgever in de omgeving. Zo sleutelt 
Jeroen nu aan auto’s bij Knopper Schadeherstel.

Oplossing personeelsvraagstuk
Knopper Schadeherstel, en ook Bos Elektro, zijn voorbeelden van 
lokale bedrijven die op deze manier hun personeelsvraagstuk 
oplossen en daarmee tegelijkertijd hun maatschappelijke ambitie 
vervullen. Ivo Korte, directeur van Tomingroep: “Zo’n zonnedak 
is natuurlijk een mooi voorbeeld van hoe je samen verder komt, 
maar er zijn nog zoveel andere gebieden waarop we het samen 
beter kunnen doen. Tomingroep maakt daar graag werk van.”

Met de 1.726 zonnepanelen die in 2019 op de productiehallen in Kerke-

landen gelegd zijn, levert Tomingroep een substantiële bijdrage aan het 

grootste zonnedak van Hilversum. Maar welke maatregelen ze nog konden 

treffen toen OVHZW hen benaderde voor de collectieve subsidieaanvraag, 

wisten ze niet. Toch bleek er nog verdere besparing mogelijk te zijn.

Greendealcoach in Hilversum

“De gemeente Hilversum stimuleert bedrijven om te investeren in 
duurzaamheid”, vertelt Jim. “Dat is gunstig voor de ondernemers, 
omdat verduurzamingsmaatregelen op termijn meestal kosten 
besparen. Zo is de investering in zonnepanelen vaak al snel terug-
verdiend.” 

Laadpalen voor elektrische auto’s
Duurzaam ondernemer Willem Jan van der Burg durft zijn nek 
uit te steken, zoals met de vestiging van Volvo Buitenweg in de 
Naardense Tinfabriek. Toen Jim hem vertelde over het plan in Hil-
versum Zuidwest, zag hij meteen kansen: “We hebben al ruim 300 
zonnepanelen, maar we willen snellaadpalen plaatsen en doen 
graag mee in de collectieve subsidie aanvraag.”

Bedrijfspanden met energielabel A 
“Al onze panden zitten nu minimaal op het niveau van energiela-
bel C, en het grootste deel heeft al energielabel A”, vertelt Frank 
van der Heijden van Van der Heijden Groep. “Recentelijk hebben 
we laadpalen laten plaatsen en nu zijn we overal druk met de 
ombouw naar led. We hebben veel dakruimte voor zonnepanelen. 
Voor de komende jaren is klimaatbeheersing een aandachtspunt. 
Jim weet precies welke subsidies daar op mogelijk zijn.”

Nog meer zonnepanelen
Dankzij Jims hulp lag het grootste dak van drukkerij de Toekomst 
al vol zonnepanelen. Directeur Nic Roos overweegt nu ook een 
zonnedak aan te leggen op zijn andere pand. “Volgens Jim kunnen 
we profiteren van de subsidieregelingen SDE+. En met HIRB krij-
gen we ook nog eens 10 procent van de provincie.”

Als Greendealcoach Vastgoed bij de gemeente Hilversum, adviseert Jim 

Teunizen lokale ondernemers over de verduurzaming van hun panden. 

Hij werkt mee aan het grootste zonnedak van Hilversum en met de collec-

tieve HIRB+ subsidie aanvraag. Bedrijven die Jims expertise benutten, zijn 

onder andere Volvo Buitenweg, Van der Heijden Groep en de Toekomst. 

Contactgegevens van de Greendealcoach vind je bij Alba 
Concepts in de Groene Gids op pagina 24. Informatie over 
subsidieregelingen vind je op pagina 13. 

Ivo Korte Jim Teunizen
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Geen kapitaal? Geen probleem!

Volgens Quido hoeft een gebrek aan kapitaal geen obstakel te zijn 
voor ondernemers die graag willen investeren in energiebesparing 
of duurzame opwekking. “Er is zoveel te vertellen over fiscale rege-
lingen, subsidies, milieu-investeringsaftrek, groenlening, impactle-
ning…”, brandt hij los. “Waar moet ik beginnen? Ik zou zeggen: wil 
je als ondernemer maximaal profiteren van deze regelingen, besef 
dan dat dit om specialistische kennis en zorgvuldige voorberei-
ding vraagt.”

Heldere onderbouwing kredietaanvraag
Quido benadrukt dat professioneel financieringsadvies een 
zakelijke lening aanvragen gemakkelijker maakt en de kans op 
financiering vergroot. “Met de hulp van een goede adviseur en 
een heldere financiële onderbouwing krijg je sneller een ‘ja’ op je 
kredietaanvraag.” Samen met Krijn wil Quido de aandacht voor 
duurzame financiering vergroten en samenwerking stimuleren. 
“Daar betrekken we ook onze business partners bij, want samen 
weten we meer en bereiken we meer.” 

Hoe kan zo’n traject eruitzien?
“Stel, je wilt een herfinanciering van je bedrijfspand. Dan vullen 
we samen een online vastgoedtool in, die aan de hand van de ge-
bouwkenmerken en het energieverbruik een indicatief energiela-
bel berekent. Op basis van de variabelen presenteren we een busi-

ness case met de financiële implicaties en de milieu-impact van de 
te nemen maatregelen en de invloed daarvan op het energielabel. 
De besparing en terugverdientijd van de maatregelen wordt er 
ook in meegenomen. In overleg schakelen we een onafhankelijke 
energiecoach in. De kosten van het energieadvies én het onder-
steuningstraject kun je deels vergoed krijgen via een subsidie.” 

Hogere marktwaarde, lagere rente
“In de financieringsaanvraag beschrijven wij de terugverdientijd 
op basis van de meer-investering. Duurzame, energie-efficiënte 
bedrijfspanden hebben een hogere marktwaarde. Dat komt ook 
tot uitdrukking in het taxatierapport, waarin het energielabel en 
het investeringsplan in duurzame maatregelen zijn verwerkt. Door 
de verbeterde schuld-marktwaardeverhouding kunnen we een 
lagere rente onderhandelen. Je investering betaalt zichzelf dus 
terug.” 

Je houdt liquiditeit beschikbaar
“De besparing op energielasten en de investering in verduurza-
ming worden zo aantrekkelijk. Je hoeft er geen eigen middelen 
voor vrij te maken, waardoor je liquiditeit beschikbaar houdt 
voor zaken die zijn bedrijfsvoering kunnen versterken. Kortom, 
verduurzamen loont voor ondernemers en vastgoedeigenaren als 
er integraal gekeken wordt naar de investeringen.”

Krijn Sweers en Quido Schaafsma van MKB Finanz hielpen al diverse 

ondernemers in Hilversum Zuidwest met de financiering van hun 

verduurzamingsplannen. Op Zonnestraal spreken we Quido over zijn 

visie op circulariteit en zijn ervaringen met de financierbaarheid ervan.

Verduurzamen verdient zichzelf terug

Inge’s sportschool is gevestigd in Kerkelanden, in een pand van 
1.470 m2. “Naast een fitnessruimte hebben we groepsleszalen. 
Die gebruiken we voor budosporten zoals judo en karate, en voor 
aerobics, yoga en pilates. Naast lessen en personal training bieden 
we ook een stukje wellness aan onze vklanten. In de kleedkamers 
hebben zij de luxe om nog even de sauna of de stoomcabine in te 
gaan. Maar ja, dat kost wel energie.”

Flinke besparing op elektriciteit
Om de energiekosten te drukken en duurzaam bezig te zijn, heeft 
Inge al een aantal maatregelen genomen. “We hebben zo’n 1.500 
meter aan verlichting vervangen door led-verlichting, waardoor 
we een stuk minder elektriciteit gebruiken. Dat levert een maan-
delijkse besparing op van 235 euro.”  Verduurzaming loont dus.

Lagere gasrekening
Na de vermindering van het elektriciteitsverbruik ligt Inge’s focus 
op verlaging van het gasverbruik. “Wat we nu op de rol hebben 
staan is de vernieuwing van het dak. Dat willen we dan meteen 
ook isoleren zodat de gasrekening naar beneden gaat. En als laat-
ste doen we natuurlijk mee met het zonnepanelenplan. We willen 
graag deel uitmaken van het grootste zonnedak van Hilversum.”

Geen omkijken naar subsidieaanvragen
Inge kan aanspraak maken op diverse subsidies. Over de aanvraag 
daarvan hoeft ze zich geen zorgen te maken. “Gelukkig ben ik 
aangesloten bij de ondernemersvereniging. Die zorgen ook dat 
de subsidieaanvragen gedaan worden, want dat is een brug te ver 
omdat allemaal zelf voor één persoon te doen. De ondernemers-
vereniging heeft niet alleen geregeld dat ik subsidie krijg op de 
zonnepanelen, maar ook nog een stukje subsidie op de vernieu-
wing van het dak. Daardoor krijg ik een deel van die investering 
terug.”

Inge van Haren, eigenaar van Van Haren Sport & Wellness, is haar 

bedrijfspand aan het verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor het 

klimaat maar ook voor haar portemonnee, zeker nu de energieprijzen 

door het dak gaan. Dankzij de OVHZW krijgt ze diverse subsidies. 

Krijn Sweers (l)  Quido Schaafsma (r) Inge van Haren
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Upgrading kan niet zonder 
verduurzaming

VDH Vastgoedmanagement beheert onder meer kantoren, 
bedrijfsgebouwen, maatschappelijk vastgoed en woningen. “Wij 
werken voornamelijk voor eindbeleggers met een langetermijn-
visie op de exploitatie van het pand. Opdeelbaarheid van het 
gebouw, flexibele verhuur en verduurzaming zijn hierbij belangrij-
ke aandachtspunten voor ons.” 

Slimme keuzes op de juiste momenten
“Wij zijn onze panden altijd aan het upgraden. Dit kan niet zonder 
te investeren in verduurzaming. Iedere locatie is net even anders, 
elk gebouw is uniek. Dat vraagt om slimme keuzes op de juiste 
momenten. Ons pand op de Franciscusweg heeft een mooi groot 
dak voor zonnepanelen. Voor dat complex kwamen het project 
van OVHZW en de collectieve subsidieaanvraag dan ook precies 
op het juiste moment.”

Klimaatinstallaties inregelen
“Qua verduurzaming kijken we ook naar minder verbruiken. Zo 
regelen we de klimaatinstallaties bijvoorbeeld in op het daadwer-
kelijke verbruik, om te voorkomen dat ze onnodig aanstaan of op 
overcapaciteit draaien. Kennis die we opdoen bij het ene project, 
benutten we zoveel mogelijk binnen onze andere portefeuilles.”

Bewustwording stimuleren
“We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor 
mens en omgeving. Daarom stimuleren we bewustwording bij 
alle partijen: eigenaren, beheerders, leveranciers en huurders. 
Bewustwording bij de eigenaar door bijvoorbeeld aan te geven 
waar energiebezuiniging of duurzamer onderhoud mogelijk is. Bij 
huurders door hen tips te geven over hoe zij het beste met hun af-
val kunnen omgaan. Leveranciers nemen we mee in onze ambities 
door hen uit te dagen efficiënte en duurzame keuzes te maken.”

Samenwerking bevorderen
“We zoeken realistische oplossingen waarbij welzijn en sociale 
waarden hoog op de agenda staan. Het is goed dat de onderne-
mersvereniging ook een actieve rol speelt in het versterken en 
bevorderen van de onderlinge betrokkenheid. Tenslotte zorgen 
we er allemaal samen voor dat de panden optimaal en duurzaam 
functioneren.”

“Voor ons is duurzaamheid meer dan een modewoord. Het is onderdeel 

van onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat we keuzes maken die gericht zijn 

op de lange termijn. Daarom doen we mee met het grootste zonnedak van 

Hilversum.” Aan het woord is Leon van Kesteren, technisch adviseur bij VDH 

Vastgoedmanagement. 

Zonwinst in de regio

In 2030 wil regio Gooi en Vechtstreek 200 GWh aan elektriciteit 
duurzaam opwekken. Bijna 90% daarvan moet van zon op grote 
daken komen. “Om vaart te zetten achter deze doelstelling, 
hebben vijf gemeentes het project Zonwinst opgezet”, legt Simon 
uit. “Van daaruit geven we onafhankelijk advies en begeleiden we 
ondernemers bij de realisatie van zonnedaken.”

Perfecte timing 
“Zonwinst ging in juni 2021 van start. Ik wilde zo snel mogelijk met 
bedrijven in gesprek om ze dat najaar te kunnen helpen met een 
SDE-subsidie. Gelukkig begon OVHZW in diezelfde tijd met Het 
grootste zonnedak van Hilversum. Onze samenwerking betekende 
een gemakkelijke ingang bij de lokale ondernemers.”

Onafhankelijk advies
Met onafhankelijk advies en professionele begeleiding wil 
Zonwinst de zorg rond subsidieaanvraag, de voorbereiding en de 
plaatsing wegnemen. “Wij bieden de dakeigenaar verschillende 
opties, waaronder zelf investeren, het dak verhuren of zonnepane-
len leasen. Zo houden ondernemers zelf de regie. 
Op basis van ‘no cure no pay’ vragen we een financiële bijdrage 
voor advies en begeleiding”

Bijna geheel zelfvoorzienend
Voor Tulip Tennis Center kwam Zonwinst op het juiste moment. 
“Wij dachten al langer na over verduurzaming en namen deel aan 
de collectieve subsidieaanvraag van OVHZW bij de provincie”, 
vertelt bestuurslid Rob Otto. Dit leverde ons extra subsidie op voor 
zonnepanelen en led-verlichting. Met 368 zonnepanelen op de 
tennishal zijn we qua elektriciteit bijna geheel zelfvoorzienend.”

Het meest duurzame tennispark in de regio 
“Het zonnedak past bij onze drijfveer om energie op te wekken 
en te besparen”, vervolg Rob. “We hadden al led-lampen in de hal 
en leggen nu led-verlichting aan op de buitenbanen. Tulip Tennis 
Center is nu het meest duurzame tennispark in de regio. En daar 
zijn we trots op!”

Als adviseur voor het regioproject Zonwinst, zocht Simon Goessens 

grote daken voor zonneparken. Zijn zoektocht in Hilversum bracht 

hem in contact met OVHZW. Tulip Tennis Center was het eerste bedrijf 

dat zonnepanelen aanbracht met ondersteuning van Zonwinst.

Voor meer informatie over Zonwinst, raadpleeg 
www.zonwinst.nl. Informatie over subsidieregelingen vind je 
op pagina 13.

Het pand van VDH Vastgoedmanagement (v.l.n.r.) Rob Otto, Menno Noordervliet, Bart Heller
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Sander Minco van Morpheus Slaapvoorlichters is een van die 
ondernemers: “Exalius hielp met de renovatie van ons gebouw om 
energiezuinig, comfortabel en helemaal gasloos te verwarmen.”

Snel van het gas af
Na de gestegen gasprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne is de 
urgentie om te verduurzamen gestegen tot een absoluut kook-
punt. Ondernemers en consumenten willen snel van het gas af. 
Xander ziet dit als het begin van een duurzame revolutie. “Wij 
krijgen positieve energie van een samenleving die gemotiveerd is 
om te verduurzamen, maar ook van ondernemers die behoudend 
maar overtuigd kiezen voor rendabele, verantwoorde technieken.”

 
Erkende Maatregelen Lijsten voor energiebesparing (EML)

Bedrijven en instellingen met een energieverbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas zijn wettelijk verplicht om energiebe-
sparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder (de energiebesparingsplicht) en verplicht daarover te 
rapporteren (de informatieplicht energiebesparing) aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO heeft lijsten met maatregelen voor elke branche, verdeeld over drie categorieën: gebouw, faciliteiten en processen.

Meer over de EML vind je op de site van RVO: www.rvo.nl.

Passende ondersteuning
“Exalius werkt volgens het onestopshop-principe: wie ons inscha-
kelt, krijgt ons netwerk van vakmensen erbij. Samen werken wij 
aan praktische eindresultaten: een gasloos gebouw, een zonne-
dak, het voldoen aan de energiebesparingsplicht of een gebouw 
met energielabel C. Ons doel is altijd om samen transparant en 
efficiënt toe te werken naar een gedragen en realiseerbaar plan, 
zowel voor de monteurs als de bouwbedrijven.” 

Sneller van het gas af

“Het grootste zonnedak is een van de mooiste duurzame ambities in 

Hilversum, een uiting van het veranderende sentiment in de samenleving”, 

aldus ingenieur Xander Mooibroek. In 2014 startte hij Exalius, een bureau 

voor installatie- en energieadvies. In Hilversum Zuidwest hielp hij al veel 

ondernemers en vastgoedeigenaren om maatregelen te nemen die bij 

hen passen. 
Xander Mooibroek
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Alba Concepts
Verduurzaming bedrijfsgebouwen, berekenen 
investerings- en exploitatiekosten, green deal gemeente Hilversum 
voor zonnepanelen.
Tramkade 26, 5211 VB  ’s-Hertogenbosch

Jim Teunizen
jim@albaconcepts.nl
085-7826768
www.albaconcepts.nl

Amko
Zeverijnstraat 24 J, 1216 GK  Hilversum

William Manuputty
info@amko-gebouwenbeheer.nl
035-6211391
www.amko-gebouwenbeheer.nl.

Anso Brakel
Nieuwe Havenweg 10, 1216 BS Hilversum

Daan Hoppenbrouwers
info@localhost.nl
085-7509999
www.anso.nl. 

Bouwbedrijf de Klusbaas / E-unit B.V.
Duurzaam bouwen en ondernemen staan centraal; (hybride) 
warmtepompen, lage temperatuurverwarming, zonnepanelen en 
zonneboilers en binnenkort thuis batterijen.
Nieuwe Havenweg 81-F, 1216 BP  Hilversum

Bas Brüll
info@deklusbaas.nl
035-3031750
www.deklusbaas.nl

Bouwmaat Hilversum
Nieuwe Havenweg 89, 1216 BP  Hilversum

Karel van der Straten
kstraten@bouwmaat.nl
www.bouwmaat.nl

De Gooise Bij
Staringlaan 2,  Hilversum

Ben Bus
benbus@online.nl
06-52090400
www.degooisebij.nl

Energie Coöperatie HilverZon
Zonnepanelen, postcoderoos-projecten, onderdeel van Energie 
Verbonden en RES.
Schapenkamp 2-10, 1211 PA  Hilversum

Geertrui Wilkens
info@hilverzon.nu
06-10685188
www.hilverzon.nu

Exalius B.V.
Energielabels, energiebesparingsonderzoeken, EED 
rapporten, kostencalculaties en begeleiding uitvoering.
Noorderweg 2, 1221 AA  Hilversum

Xander Mooibroek
info@exalius.nl
085-7600246
www.exalius.nl

Gooi op Groen
Hazenest 19, 1241 HZ Kortenhoef

Wim Schaap, René Admiraal, Irmelin Waalken
info@gooiopgroen.nl
06-20351131
www.gooiopgroen.nl

HET Hilversumse Energie Transitie coöperatie 
Vreelandseweg 7, Hilversum
www.hetcooperatie.nl

Kastanje Vastgoedbeheer B.V.
Tesselschadelaan 15-F, 1217 LG  Hilversum

Kim van Kampen
kim@kastanje.nu
035-6422132
www.kastanjevastgoedbeheer.nl

MKBFinanz
Bedrijfs- en vastgoedfinanciering, werkkapitaal, bedrijfsovername 
& equipmentlease
Loosdrechtse Bos 19, 1213 RH  Hilversum

Quido Schaafsma
quido@mkbfinanz.nl
085-0074049
www.mkbfinanz.nl

  
Mokveld Bouw & Onderhoud B.V.
Gijsbrecht van Amstelstraat 423B, 1216 CA  Hilversum
info@mokveldbouw.nl 
035-6244051
www.mokveldbouw.nl

Pontmeyer Hilversum
Duurzaam houtmateriaal, isolatie- en plaatmaterialen.
Vreelandseweg 2, 1216 CG  Hilversum
 
D. Cijs
Hilversum@pontmeyer.nl
035-6241652
www.pontmeyer.nl 

Solar Partners
Advies, verkoop en installatie van zonnepanelen. 
Rubberstraat 6, 1411 AL  Naarden

Bart Doornbos
contact@solarpartners.nl
035-8878700
www.solarpartners.nl

Solora B.V.
Zeverijnstraat 24B, 1216 GK Hilversum

Ivo Stroeken
info@solora.nl
035-7720606
www.solora.nl

Surplus Energy Solutions
Rading 10 10, 1231 KA Loosdrecht

Mischa Pohlmann
info@surplusenergysolutions.com
06-57878096
www.surplusenergysolutions.com

Technische Unie
Technische installaties en kennisdeling; LED lampen, warmtepom-
pen, laadpalen, zonnepanelen.
Nieuwe Havenweg 43, 1216 BK  Hilversum

Ron Ruimschoot
hilversum@technischeunie.com
035-6557755
https://www.technischeunie.nl/portal/themas/

Xibeo
Service- en onderhoud van gebouwgebonden installaties, met als 
specialisme de klimaatinstallaties, waarbij de klant en verduurza-
ming centraal staan.
Kollenbergweg 78A, 1101 AV  Amsterdam

Bouk Slockers
boukslockers@xibeo.nl
06-52481463
www.xibeo.nl

123duurzaam
Samen, stap voor stap verduurzamen van gebouw, 
bedrijfsvoering & product.
Bankertlaan 101, 1215 PX  Hilversum

Joost Bennekers
Joost.bennekers@123duurzaam.nl 
06-14241332
www.123duurzaam.nl

GROENE GIDS

Wil jij ook op deze lijst? Mail de commissie duurzaam van Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West via: 
commissieduurzaam@ovhilversumzuidwest.nl

Deze lokale leveranciers bieden energiebesparende 
producten of diensten aan. 
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Oorsprong in de regio
Stimulerend Toezicht is ontwikkeld door de Omgevings-
dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) bij de 
invoering van de energiebesparingsplicht en informatie-
plicht voor ondernemers. Hilversum heeft ervoor gekozen 
het concept in te voeren met de eigen ambtenaren voor 
Handhaving en Toezicht.

Stimulerend toezicht Colofon

Als je de kreet ‘stimulerend toezicht’ voor het eerst hoort, kan dat 
verwarring oproepen. Wat houdt dat in? Een omgevingsdienst 
heeft in eerste instantie de taak om toezicht te houden, maar bij 
Stimulerend Toezicht kiezen ze bewust voor een adviserende rol. 
Ze gaan ze vroegtijdig met ondernemers in gesprek over de mo-
gelijkheden om te voldoen aan de wet- en regelgeving.
In de Regio IJmond hebben ze daarvoor een aparte organisatie 
opgezet: Greenbiz IJmond (GBIJ). 

Beheerder van de lokale energiemarkt
Nick: “Met enkele collega’s van de Omgevingsdienst IJmond wer-
ken we eigenlijk volledig voor 
Greenbiz IJmond. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor de onder-
nemer. Daarna biedt GBIJ een energiescan door een professionele 
energieadviseur, die een voorstel doet voor maatregelen, moge-
lijke besparingen en terugverdientijden. Het commitment van de 
ondernemer wordt vastgelegd in de vorm van een greendeal. GBIJ 
beheert ook een lokale energiemarkt, waar ondernemers onder-
ling de zelf opgewekte energie kunnen delen.”

Bijeenkomsten voor kennisdeling
GreenBiz IJmond is een stichting waar inmiddels zeven bedrijven-
terreinen bij zijn aangesloten. In het voorjaar van 2022 organiseer-
den GreenBiz IJmond en PHB [zie pagina 12, red.] verschillende 
sessies met ondernemers uit Hilversum Zuidwest en handhavers 

van de gemeente Hilversum. “Dankzij onze samenwerking met 
Hilversum Zuidwest hebben we nieuwe ideeën opgedaan over de 
samenwerking tussen ondernemers en de overheid. Hierdoor kun-
nen we in de IJmond verbetering aanbrengen in de balans tussen 
toezicht houden en stimuleren bij het bedrijfsleven.”

Win-win voor alle partijen
Raymund Jansen, senior-adviseur bij de afdeling Handhaving van 
de gemeente, was bij alle bijeenkomsten aanwezig. “Dit initiatief 
viel samen met het besluit van de gemeente om Stimulerend 
Toezicht te willen invoeren. In een samenwerking vol positieve 
energie gaan we dit concept met de OVHZW verder vormgeven.” 
Kennisdeling levert dus een win-winsituatie op voor alle deelne-
mende partijen.

In de Regio IJmond werken ondernemers al jaren nauw samen 

met de Omgevingsdienst aan verduurzaming van de bedrijven 

daar. Volgens de provincie Noord-Holland een voorbeeld van 

publiek-private samenwerking dat navolging verdient. Nick Ruiter 

en Jan Boudesteijn van GreenBiz IJmond deelden hun kennis over 

Stimulerend Toezicht met Hilversum Zuidwest.

Dit is een uitgave in het kader van het project ‘Het grootste zonnedak van Hilversum’ van Ondernemersvereniging 

Hilversum Zuid West (OVHZW).

Het project ‘Het grootste zonnedak van Hilversum’ van Onderne-
mersvereniging Hilversum Zuid West is mogelijk gemaakt door: 
Provincie Noord-Holland en gemeente Hilversum.

De aanvraag voor de HIRB+ Duurzaamheid is gerealiseerd in nau-
we samenwerking met: Jim Teunizen (Greendealcoach Hilversum), 
Simon Goessens (Zonwinst), Gert van der Windt (Hilverzon) en 
Kim van Kampen (Kastanje).

Het bestuur van OVHZW wordt gevormd door (2022):
Bas Brüll, Robert de Keijzer, Ron Manten, Eric van der Vegt en 
Jeffrey Vreeken.

Commissie Duurzaam van OVHZW wordt gevormd door (2022):
Harco van den Hil, Kim van Kampen, Robert de Keizer, 
Hugo Lijding, Xander Mooibroek, Gerrit Mol, Henk Stamhuis en 
Minke van Thiel.

OVHilversum Zuid West en de Parkmanagement Organisatie 
(PMO)  worden ondersteund door gemeente Hilversum en het 
Stadsfonds Hilversum.
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