
BREDA ENERGIE
de nieuwe werkelijkheid

Energietransitie?
In Breda regelen de bedrijven het zelf!



Green Deal Breda

Klimaatakkoord, en nu?

Het klimaatberaad o.l.v. Ed Nijpels heeft het nationale klimaatakkoord opgesteld. Hierin maken bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en overheden afspraken zodat in 2030 49% CO2 uitstoot verminderd 
wordt t.o.v. 1990. We moeten dus ook als bedrijven aan de slag, er zullen verplichtingen opgelegd worden 
vanuit de overheid. Omdat het ons allemaal betreft, pakken we dit in Breda op vanuit de collectiviteit 
door de oprichting van Stichting Breda Energie,  een initiatief van Platform BV Breda & bedrijventerrein 
verenigingen.

Breda heeft een ambitieus plan
Binnen 2 jaar een eerste elektriciteit neutrale bedrijventerreinen in Breda en een aanpak waarbij de energie-
transitie op alle terreinen door het collectieve bedrijfsleven blijvend in gang wordt gezet! 

Green deal
Op korte termijn moet er vaart gemaakt worden met het verduurzamen van Nederland. In navolging op 
het landelijk klimaatakkoord nemen wij in Breda het initiatief voor een lokaal klimaatakkoord met partners 
die een praktische bijdrage leveren aan de energietransitie. In de GREEN DEAL van 20 februari 2019 
nemen het Platform BV Breda, Gemeente Breda, Hezelaer Energie, De B.O.M. en Enexis het initiatief met 
een goed opgezet en doordacht lokaal plan. Een plan waaraan iedereen in en rondom Breda betrokken 
wordt en kan meedoen. 

“We” moeten aan de slag!

Niet alleen ambitie, maar actie en daadkracht!
Door het sluiten van de Green Deal maken we het mogelijk om samen doelgericht aan de slag te gaan. 
De bedrijven zijn immers georganiseerd in bedrijvenverenigingen en Platform. Collectief zijn we  
effectiever en transparanter.

Producten van Breda Energie :

1 Quick Scan (waarde € 750,- ) wordt gratis aangeboden door gemeente Breda.
 • Stelt vast of u verplicht gesteld wordt energiebesparende maatregelen te treffen  
  volgens 1 van 19 erkende maatregelen lijsten die per 1 juli 2019 verplicht wordt.
 • Geeft inzage of u kan worden aangesproken op uw zorgplicht.
 • Geeft advies over maatregelen die van toepassing zijn op de informatieplicht.

2. PV Scan (waarde € 500,-) wordt gratis aangeboden door Breda Energie. 
 • Regelt de aanvragen SDE subsidie.
 • Check dakconstructie en technische installatiemogelijkheden.
 • Voorstel businessmodel en financiering.
 • Project management.

3. Deelname aan collectief duurzaamheidsproject in Breda.
 • Deelname aan duurzaamheidsprojecten in Breda 
  (bijv. windmolen 3BO, zonnepark Bavelse berg).
 • Investeren in projecten d.m.v. aandelen of obligaties.
 • Analyse en voorstel projecten.

4. Energie inkoop van het merk Breda Energie.
 • Analyse van energieverbruik en de huidige leverancier.
 • Analyse van de bemetering.
 • Voorstel en offerte van Stichting Breda Energie.

5. Verkoop van zelf opgewekte energie aan Breda Energie.
 • Breda Energie koopt uw opgewekte energie.
 • U wordt leverancier van Breda Energie.

ONZE OPGAVE:

 < CO2 uitstoot moet naar beneden!

 > Energie besparen

 > Groene energie produceren

 > Groene energie gebruiken

BREDA ENERGIE
de nieuwe werkelijkheid

Het Bredase Energie merk staat voor in regio Breda 
opgewekte energie die in Breda e.o. gebruikt wordt 
door Bredase bedrijven en burgers.

Stichting Breda Energie

In de green deal is afgesproken om Stichting Breda Energie op te richten. Deze 
stichting heeft als doel hernieuwbare energie in Breda op te wekken en deze zoveel 
mogelijk in Breda te verbruiken. Dit betekent verkoop van in Breda opgewekte 
energie en het mogelijk maken voor bedrijven om projecten te realiseren die  
hernieuwbare energie produceren. Dit kan individueel, maar ook collectief in een 
BIZ-plan (Bedrijven Investerings-Zone).

BESPAREN

OPWEKKEN

GEBRUIKEN
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In samenwerking met :

Stichting Breda Energie
info@breda-energie.nl
www.breda-energie.nl

Green Deal partners

Bedrijventerreinen

Partners
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