De gemeente Leek en de Rabobank vinden het belangrijk om in Leek de kansen voor duurzaamheid te benutten.
Een nieuw bedrijventerrein, zoals Leeksterveld, biedt hier goede kansen voor. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig.

VERHUIZEN IS HET MOMENT...
De bouw van en verhuizing naar een nieuw pand is hét moment om na te denken over de mogelijk¬
heden voor duurzaamheid (energie-, materiaal- en watergebruik, afval). U maakt nu keuzes ten
aanzien van het ontwerp van het gebouw, de installatie en voorzieningen. Energiegebruik, zowel
verwarming als koeling, vormt de komende jaren een steeds grotere kostenpost. Door uw nieuwe
pand energiezuinig te ontwikkelen bent u voorbereid op de toekomst.
De vraag is: Welke duurzame, economische haalbare, alternatieven zijn er?

ENERGIEGEBRUIK AFVALSTOFFEN WATER VERVOER B O U W M A T E R I A A L ZONGERICHTE B O U W
...VOOR EEN DUURZAAMHEIDSSCAN
Een duurzaamheidsscan brengt de mogelijkheden voor duurzaamheid in uw nieuwe bedrijfsomge¬
ving in beeld in drie stappen:
Intake In een telefonisch gesprek lichten we de duurzaamheidsscan toe en bespreken we wat de scan
voor uw bedrijf kan opleveren.
Bedrijfsbezoek Tijdens een rondgang door uw huidige bedrijf bespreken we uw plannen en
ontwerpen voor het nieuwe bedrijfspand. Op basis van dit gesprek verricht DHV onderzoek naar de
meest kansrijke maatregelen en formuleert aanbevelingen in een beknopte rapportage.
Verdieping In deze fase kunt u ter verdieping gebruik maken van 20 adviesuren van experts. In over¬
leg spreken we af waar we deze uren aan besteden. Bijvoorbeeld aan een eerste uitwerking van de
kansrijke maatregelen of een berekening van de investering en terugverdientijden. We bespreken
tevens hoe u vervolg kunt geven aan de bevindingen uit de scan.

2.000 euro subsidie voor uitvoering duurzaamheidsscan
De kosten voor de uitvoering van een duurzaamheidsscan bedragen 5.000 euro exclusief
BTW. Bij kleine bedrijven zonder productie blijkt een scan op locatie vaak niet zinvol. Daar
verzamelen we informatie middels een door u in te vullen vragenlijst. Aan de hand van
deze lijst stellen wij een rapportage met aanbevelingen op. De kosten voor deze scan voor
kleine bedrijven bedragen 2.000 euro exclusief BTW.
De gemeente Leek en de Rabobank stellen beide een bijdrage van 2 5 % op de kosten
beschikbaar met een maximum van 1.000 euro per scan. Dit betekent dat u maximaal
2.000 euro subsidie kunt ontvangen. Voor de Rabobank geldt als voorwaarde dat de

gemeente

Leek

nieuwbouw op Leeksterveld gefinancierd wordt door de
Rabobank Noordenveld West Groningen.
Bent u geïnteresseerd in de uitvoering van een duurzaamheids¬
scan? Gemeente Leek, de Rabobank en DHV maken het samen
voor u mogelijk.
Neem contact op met Ronald Eenkhoorn van DHV.
Tel: 050 369 54 42 of mail naar ronald.eenkhoorn@dhv.com
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