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Stand van zaken verduurzaming ondernemers Leiderdorp

Geachte leden van de raad,

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het huidige
verd u urza m i ngstraject voor Leiderdo rpse o ndernemers m iddels ee n

(tussen)rapportage door uitvoerende partij Klimaatroute.

ln navolging op het gemeentelijk verduurzamingstrajectin 2OI7-2O18 en een
zonnepanelen(begeleidings)actie in 2OL9-2020 voor bedrijven en organisaties, is per
september 2020 een nieuw traject gestart voor ondernemers gericht op gebouw-
gebonden energiebesparing. Het doel is om ondernemers concrete handvatten te
bieden bij de verduurzaming van hun pand en daarmee de COz-uitstoot te
verminderen, in lijn met de Leiderdorpse Duurzaamheidsagenda 2017-2025.

ln samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland is er een aantal
verduurzamingstrajecten ingekocht. ln augustus 2020 heeft adviesbureau
Klimaatroute een bezoek gebracht aan de Baanderij, Lage Zijde en WOOON. Van de
initieel ingekochte 30 tweejarige begeleidingstrajecten, zijn er tot nu toe 29
energiescans afgenomen. Voor de ondernemers met een groot verbruik is hier
monitoring met een slimme meter bij inbegrepen. U vindt de voorlopige resultaten
in de bijlage.

De ervaringen naar aanleiding van dit traject worden meegenomen om tot een
passend vervolg te komen voor deze doelgroep. Uw raad zal hier te zijner tijd nader
over worden geïnformeerd.

Hoogachtend,

wethouders,
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burgemeester
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7: Tussenrapportage verduurzomingstraject ondernemers 2020-2027
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Tussenrapportage: Omgevingsdienst West-Holland - Leiderdorp
Let op; dit betreft een tussenrdpportoge.

ln september 2O2O is Klimaatroute begonnen met het uitvoeren van energiescans in Leiderdorp. Er
zijn binnen dit project in totaal 29 energiescans uitgevoerd. De scans zijn ingezet bij verschillende
MKB ondernemers op de Baanderij, Lage Z'rjde en het Meubelplein. De ondernemers zijn bezocht
met als belangrijkste doel het reduceren van de CO2 uitstoot. ln deze rapportage zal een overzicht
worden gegeven van de bevindingen en resultaten.

Doel:
1. Het creëren van awareness en activatie bij ondernemers in Leiderdorp op het gebied van
energiebesparing en duurzame energieopwekking.
2. Het informeren van de doelgroep over het verduurzamen / aardgasvrij maken van het
bedrijfspand.
3. Het bepalen en monitoren van besparingspotentieel, interesse vanuit de doelgroep en
gerealiseerde reductie.
4. Een impuls veroorzaken in de regionale economie d.m.v het multiplier effect veroorzaakt door
investeringen in duurzaam en energie-verantwoord ondernemen.

Resultaat project tot op heden
Het project bevindt zich op dit moment in de begeleidingsfase. Na drie maanden in de
begeleidingsfase hebben al I ondernemers maatregelen genomen om hun energieverbruik
significant te reduceren. De ondernemers hebben een bedrag van € 35.541,- geinvesteerd in
verduurzamende maatregelen. Met deze investering wordt op dit moment al een jaarlijkse CO2
reductie van 9,4 ton gerealiseerd.

Met 8 ondernemers díe maatregelen hebben uitgevoerd betreft het huidige activatie
percentage 28%. Een ondernemer wordt als geactiveerd aangeduid, als deze een minimale
investering van €300,- in verduurzamende maatregelen heeft gedaan en hiermee een significante
besparing realiseert. De ondernemers die maatregelen hebben uitgevoerd, zijn terug te vinden in
onderstaande tabel.

Besparing Investering Maatregelen

X 744 0,3 € 9.438 Wandisolatie

X 6.916 3,1 € 3.128 LED

X 2.O28 0,9 €s26 LED

X 388 394 0,9 €Ls.725 LED, dakisolatie

X 600 0,3 € 1.81s Airco installatie
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x 992 0,4 € 627 LED

X 2.521 78 2,2 € 1.4s0 LED

X 786 17 L,3 € 2.833 LED, appendage

Verder verloop van project

ln de begeleidingsfase is er regelmatig contact tussen de adviseur en de ondernemers. Dit heeft de

afgelopen periode geresulteerd in 7 nieuwe activaties ten opzichte van december. Een mooi

resultaat, gezien een aantal ondernemers de deuren enige tijd hebben moeten sluiten. Naast de 8

ondernemers die tot uitvoer van de maatregelen zijn overgegaan, hebben er op dít moment nog 8

ondernemers offertes liggen. Deze ondernemers zullen naar verwachting de komende periode aan

de slag gaan met de uitvoer van de maatregelen.

Er hebben tot op heden nog geen ondernemers aangegeven, geen maatregelen uit te zullen

gaan voeren.

Op de 29 bezochte ondernemers is de volgende status van toepassing:

- 4 ondernemers hebben de rapportage ontvangen, maar hebben nog geen concrete

vervolgstap gezet. Wel hebben deze ondernemers aangegeven hier op korte termijn mee te

willen starten.

- 9 ondernemers hebben de rapportage ontvangen, maar nog geen concrete vervolgstap

gezet. Deze ondernemers hebben aangegeven niet op korte termijn aan de slag te gaan. Met

deze groep ondernemers staat het volgende contactmoment gepland in de zomer.

- 8 ondernemers hebben concreet offerte aanvragen lopen. De komende periode zullen we

deze ondernemers begeleiden in het maken van de juiste keuze. De verwachte en lopertr{e

offerte trajecten zijn te vinden in onderstaande tabel.

Besparing

Potentiële besparing project Leiderdorp

ln totaal is er door de 29 bezochte ondernemers 2.023.010 kwh en 118.911 m3 verbruikt het

afgelopen jaar. Hiermee was de CO2 uitstoot van de 29 bezochte ondernemers L.!22 ton. ln totaal

lnvestering Maatregelen

X L.092 0,5 € 408 LED

X 5.161 2,3 €7.0L2 PV

X 4.474 2,0 €L.L25 LED

X 1.158 2,1 € 1.550 Verwarming

X 6.480 2,9 € 1.458 LED

X 6.786 3,1 €.3.677 LED

X 2.028 0,9 c!.062 LED

X L43.264 64,5 € 97.680 PV
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z¡jn er 227 maatregelen geadviseerd. Wanneer al deze maatregelen worden uitgevoerd kan er een
reductie van 1.565 ton CO2 worden gerealiseerd.

Verwacht projectresultaat

Het project bevindt zich in de begeleidingsfase. ln deze fase worden de ondernemers intensief
begeleid bij het nemen van maatregelen. Van de 29 bezochte ondernemers zijn er al 16 ondernemers
in beweging gekomen (activatie/offertetraject). Op basis van dit gegeven verwachten we zeker het
gestelde doel van 50% activatie te realiseren. Op basis van de offerte aanvragen en de geadviseerde

maatregelen, zal hier een CO2 reductie van ongeveer 50 ton mee gepaard gaan.


