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Mkb’er heeft geen idee vvan energierekening
Ze staan er soms zelf verbaasd van dat

eigenaren van een midden- of kleinbedrijf

(mkb) geen flauw idee hebben hoeveel

energie hun bedrijf verbruikt. Met hun

stichting Energie voor mkb willen Marlies

Ballemans, Freerk Wiersum en Marco

Hoogland daar wat aan doen.

Theo Klein

Drachten | ,,Je stapt bij een horeca-
ondernemer binnen. Die heeft er-
gens achterin zijn bedrijf een ijsvitri-
ne staan diemet een stroomrekening
van vierhonderd euro per jaar meer
verbruikt dan hij aan ijs verkoopt”,
verteltWiersum, vanW2NEngineers
in Drachten en de duurzaamheidsad-
viseur van de drie. ,,En dat is echt
geen uitzondering. Sommige onder-
nemers ploeteren voor een paar tien-
tjes winst, maar gooien jaarlijks hon-
derden euro’s weg aan een veel te ho-
ge energierekening. Veel bedrijven
hebben een veel te zware gasmeter.
Je schiet er niets mee op, maar het
kost je zo een paar honderd euro ex-
tra aan vastrecht.”

Het drietal richtte een half jaar ge-
leden de stichting Energie voor mkb
op en adviseert, na een energiescan
van een bedrijf, niet alleen hoe de
energierekening omlaag kan, maar
ook hoe het verbruik kan vergroe-
nen.

Marlies Ballemans, van Ballemans
Advies uit Joure, nam het initiatief
voor de stichting. ,,Ik was betrokken
bij het Koplopersproject dat het mkb
wilde overhalen tot maatschappelijk
ondernemen.Dat gingverderdanhet
energieverbruik. Ook zaken als ge-
bruik van fairtradeproducten en so-
ciale bedrijfsvoering hoorden daar
bij. Het viel me op dat de onderne-
mers vooral bij het onderwerp ener-
gie rechtop schoten.”

Na een geslaagd proefproject in
Ooststellingwerf leek het haar een

goed idee ook inde rest vanprovincie
het mkb te helpen bij het verduurza-
men van het energieverbruik. De af-
gelopen jaren waren er diverse ver-
duurzamingsprojecten maar die
richtten zich vooral op particulieren,
sportaccommodaties, dorpshuizen
en scholen. Het mkb was wat dat be-
treft een stiefkindje.

Subsidies
De stichtingwerkt samenmet depro-
vincie en de meeste Friese gemeen-
ten. Bedrijven die zich aanmelden
kunnen dankzij provinciale en ge-
meentelijke subsidies, voor 350 euro
een energiescan laten doen. Ook krij-
gen ze een rapport met welke maat-
regelen ze kunnen nemen om het
verbruik terug te dringen en hoe ze
zelf schone energie kunnen opwek-
ken. Verder vertelt Marco Hoogland,
van Hoogland Subsidieadvies, de on-
dernemers welke subsidies er zijn
voor energiebesparende maatrege-
len. ,,Daar zijn inmiddels zoveel pot-
jes en regelingen voor die ooknog ge-
regeld veranderen, dat is voor een
drukbezette ondernemer zelf haast
niet uit te zoeken.”

Het verhaal dat ons energiever-
bruik naar benedenmoet en we – ge-
zien de opwarming van de aarde, zo
snel mogelijk van de fossiele brand-
stoffen af moeten – klinkt al jaren.
Het initiatief van een stichting Ener-
gie voor mkb lijkt daarom rijkelijk
laat. ,,Klopt”, zegt Ballemans. ,,Maar
ondernemers in het mkb hebben
heel veel aan hun hoofd en zijn voor-
al gericht op hun product en hun
klanten. Dat ze een veel te hoge ener-
gierekeninghebben, valt ze vaakniet

op. Ze zullen zelf niet snel op zoek
gaan naar een energie-adviseur.”

De laatste jaren ziet ze een kente-
ring. ,,Zeker sinds de overheid aan-
geeft dat Nederland van het gas af
moet, neemt de belangstelling voor
zelf energie opwekken toe.”

De bedrijven hoeven niet direct
energieneutraal te worden. Wier-
sum: ,,Je begintmet het laaghangend
fruit. Led-verlichting, oude of weinig
gebruikte installaties vervangen of
wegdoen, verwarmingsbuizen isole-
ren. Het zijn heel simpele dingen,
maar het bespaart direct geld. Elk be-
drijf dat bij ons aanklopt, verdient
binnen twee tot drie maanden de in-

vestering in de energiescan terug.”
Waar bedrijven tegenaan lopen is

soms de onwil of onkunde van instal-
latiebedrijven. Hoogland: ,,Een in-
stallateur kiest vaak voor zekerheid.
Hij weet wat hij aan een gasketel
heeft, dus als een klant niets zegt,
hangt hij die op. Maar nu gasloos aan
een opmars begint,moet ook hij zich
breder oriënteren.”

,,We hopen ook dat een mkb’er,
als hij op een latermoment toe is aan
de vervanging van een ketel, zich ons
rapport herinnert en weet dat er
meer is dan een gas-cv-ketel”, vult
Wiersum aan.

De provincie wil dat in de komen-

de tien jaar vijfduizend mkb’ers ver-
duurzamen, dat is een derde van de
ruim vijftienduizend midden- en
kleinbedrijven in Fryslân. Een hele
uitdaging geven de drie toe. Maar als
de ondernemers een goed pakket
krijgen aangeboden dan is daar een
markt voor is hun overtuiging. Wier-
sum: ,,Investeringen in zonnepane-
len en een warmtepomp zijn best
hoog. Maar als je een ondernemer
voorrekenthoeveel hij in tien jaar be-
spaart, is het helemaal nietmeer zo’n
grote investering.”

Meer informatie: www.energie-
voormkb.nl
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