Energiek ZKD: subsidie, scenario’s, SmartGrid
• Zon op ZKD, subsidietraject provincie Zuid- Holland
• Bedrijfsterrein energieplan: fase 2 scenario studie
• Green Village: "Smartest building on the block”
• Vervolg

Zon op ZKD: 2400 panelen
• Investering door 9 bedrijven: € 941.380
• Subsidie provincie Zuid-Holland: € 155.600
• 0,75 MW
• Totaal ~2400 zonnepanelen
• Genoeg lokale groene stroom voor 230 huishoudens
• Of over gehele levensduur:17,5 miljoen kWh = 10.000 ton CO2

Negen
deelnemers
Claushuis Beheer
100 zp
o

Dijkxhoorn Bouw
o McWash Autowascentrum B.V.
o VvE Beheer Haaglanden B.V.
o Loyander Onderhoud B.V.
o Jan Knijnenburg B.V.
o Wauben Projects B.V.
o Hennink Installatietechniek B.V.
o HTM Personenvervoer N.V.
o

135 zp
280 zp
200 zp
40 zp
422 zp
200 zp
81 zp
900 zp

Bedrijventerrein Energieplan: 3 scenario’s

Smartest building
on the block
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Smart buildings
Een smart building is een gebouw dat op intelligente wijze
haar vraag naar energie laat aansluiten op de productie van
energie. Met het doel om het elektriciteitsnet niet onnodig
te belasten.
Voordeel ondernemers: lagere energierekening en behalen
duurzaamheidsambities
Voordeel netbeheer: ontlasten van het elektriciteitsnet
Voordeel maatschappij: verminderen maatschappelijke
kosten voor netverzwaring

Smart demand
response
Data
Energieopslag Auto’s laden

Energie opwek

Smart
building

Aan de slag met pilots
STAP 1

STAP 3

We organiseren een game
genaamd ‘Smartest
building on the block’

STAP 2
Minimaal 5 deelnemers
strijden met elkaar om
het slimste/duurzaamste
bedrijfspand van ZKD te
worden

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Deelnemers voeren
verschillende maatregelen
uit met begeleiding van
een procesregisseur

Investeringen worden
ondergebracht in een
ESCO

We verzamelen
informatie, kiezen een
winnaar en leren van de
pilot om op te schalen

Met deze 5 deelnemers
creëren we een living lab
in samenwerking met het
ROC

Stappenplan- Stap 2
STAP 2
Minimaal 5 deelnemers
strijden met elkaar om
het slimste en
duurzaamste pand van
ZKD te worden

We motiveren en stimuleren bedrijven en andere partijen
op ZKD om zich in te schrijven voor de game.
We selecteren minimaal vijf deelnemers die tegen elkaar de
strijd aan gaan.
We hanteren hierbij de volgende randvoorwaarden:
-

De deelnemer moet bereid zijn om zelf duurzame
energie op te gaan wekken of doet dit al. Ook bedrijven
die al PV op hun dak hebben, kunnen meedoen met de
challenge, bijvoorbeeld McWash De Werf, Witte Kruis
etc.

-

De deelnemer moet bereid zijn om gebruik te maken van
e-mobiliteit of doet dit al.

-

De deelnemer moet bereid zijn haar behoefte aan
energie intelligent aan te laten sluiten op de productie
van energie.

-

De deelnemer moet bereid zijn om de opgedane kennis
te delen met andere ondernemers.

We hebben een aantal panden waarvan we denken dat deze
challenge goed bij hen past, bijvoorbeeld: HTM. ROC
Mondriaan, het pand UWV, alle panden van de Gemeente
Den Haag, alle Panden van Den Haag Werkt, Brandweer /
Veiligheidsregio, Politie locatie Zichtenburglaan, Hennink,
Van Ginderen, Kalisvaart

Stappenplan- Stap 3
STAP 3
Met deze 5 deelnemers
creëren we een living lab
in samenwerking met het
ROC

We bespreken met de deelnemers in detail de
mogelijkheden van een smart building en maken
een plan dat aansluit bij de specifieke situatie in het
bedrijf/pand en de doelstellingen van de
deelnemer.

We vragen leerlingen van het ROC Mondriaan om
mee te denken. Welke mogelijkheden zien zij voor
een smart building en waar en hoe kunnen zij
bijdragen aan het realiseren hiervan.
We ontwikkelen een digitaal platform voor het
delen van kennis.

Stappenplan- Stap 4
STAP 4
Deelnemers voeren
verschillende maatregelen
uit met begeleiding van
een procesregisseur

We helpen de deelnemers met het selecteren van
partijen die de maatregelen kunnen uitvoeren.
Deelnemers moeten hierbij ten minste investeren
in vier richtingen (volgende dia).
We betrekken marktpartijen die kunnen helpen
met het implementeren van de smart building
technologie.
Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor deelnemers
wanneer zij ergens tegenaanlopen. We spreken de
taal van de ondernemers en van de technische
experts die de uitvoering verzorgen.
Waar mogelijk vervullen leerlingen van het ROC
Mondriaan een rol in de uitvoering van de
maatregelen.

Onderdelen Smart building
Energie opwek
Met zonnepanelen op
dak
Met andere vormen
van energie opwek
Enige schaal
noodzakelijk

Smart Demand Response
Verbruik van energie
aansluiten op het
aanbod.

Energie-opslag
Bijvoorbeeld met de
Tesla Powerwall

Slimme laadinfrastructuur
Elektrische voertuigen
Laadpalen met smart
load balancing
functionaliteit

Het eindresultaat
Er is kennis opgedaan
over smart buildings die
wat leidt tot een
overzicht van best
practices
mogelijkheden tot
opschaling

Er

Er zijn vijf
deelnemers die
hebben
geïnvesteerd in
een smart
building, CO2
besparen en het
elektriciteitsnet
ontlasten

Er is bewustzijn
gecreëerd over
het belang van en
de mogelijkheden
van smart
buildings

Er is kennis opgedaan
over smart buildings die
wat leidt tot een
overzicht van best
practices
mogelijkheden tot
opschaling

Er is een
samenwerkingsverband
ontstaan tussen
bedrijven,andere
deelnemers
gemeente en
onderwijs
instellingen

Vervolg
• Wie doet mee met het vervolgtraject?
• Wie doet mee om het eigen gebouw slim te maken?
Doe mee met: Smartest Building on the Block
• Heeft u duurzaamheidsplannen en hulp of samenwerking nodig?
Geef het door: Info@zkd.nl

