
Versnel uw energietransitie,  
start met ‘Zon op Bedrijfsdaken’ 

ZON OP BEDRIJFSDAKEN
Bent u op weg naar een CO2-neutrale gemeente? Neem dan nu de noodzakelijke maatregelen! Bespaar energie én werk samen 

met de ondernemers in uw gemeente. ECONNETIC helpt u daarbij, met ‘Zon op Bedrijfsdaken’.



WAT HEBBEN ONDERNEMERS NODIG?
Ondernemers hebben wel degelijk de wil om te verduurzamen. 

Maar ze zien op tegen gedoe, zoals hoge investeringen, het 

relatief lage rendement, de technische risico’s en afhankelijkheid 

van externe partijen. Zonne-energie is simpelweg niet hun 

corebusiness. 

Focus houden op het eigen werk en hulp krijgen bij 

verduurzaming, dat is voor ondernemers van belang. Ze willen 

vertrouwen hebben in de aanpak en passende oplossingen 

aangereikt krijgen. Wij kunnen hierbij helpen en nemen 

obstakels voor ondernemers uit de weg. Dit maakt het proces 

van overstappen op zonne-energie overzichtelijk en goed 

onderbouwd. Zonne-energie wordt zo een logische keuze. 

‘Zon op Bedrijfsdaken’ is een win-win situatie. De ondernemer 

verduurzaamt en uw gemeente haalt haar klimaatdoelstellingen.

HOE KAN UW GEMEENTE HAAR 
KLIMAATDOELSTELLINGEN HALEN?
Het antwoord op die vraag, ligt op de daken van bedrijfspanden. Deze 

vaak uitgestrekte, grijze oppervlakten vormen met elkaar een enorm 

potentieel om zonne-energie op te wekken. Ondernemers willen graag 

meewerken en kunnen daarmee een grote bijdrage leveren aan de 

ambities van uw gemeente. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. De 

meeste projecten halen de eindstreep niet. ECONNETIC lanceerde 

daarom ‘Zon op Bedrijfsdaken’. 

Arno Bonte , Wethouder Duurzaam-

heid gemeente Rotterdam: “Het 

benutten van de bedrijfsdaken speelt 

een belangrijke rol in onze ambitie om 

de overstap te maken naar duurzame 

energie. ‘Zon op Bedrijfsdaken’ draagt 

bij aan die ambitie én levert extra 

inkomsten op voor bedrijven.”

     ECONNETIC ‘Zon op Bedrijfsdaken’
           Biedt professioneel en onafhankelijk advies 
           ‘Ontzorgt’ ondernemers totdat de zonnepanelen 
           op de daken liggen
           Heeft een sterk netwerk, van financier tot leverancier



DE ECONNETIC AANPAK
ECONNETIC pakt de regie, maar werkt niet alleen. Zo zoeken we de 

samenwerking met lokale partners – zoals de ondernemingsvereniging – 

en maken we ondernemers enthousiast met haalbare scenario’s. Daarbij 

brengen we ieder specifiek bedrijfspand in kaart en komen met een reëel 

advies, gebaseerd op expertise en deskundigheid. Sluit de ondernemer 

zich aan, dan begeleidt ECONNETIC de SDE+ subsidieaanvraag en start de 

stapsgewijze realisatie van het project. 

De ondernemer wordt daarbij maximaal ontzorgd.

EEN BUNDELING VAN KRACHTEN
ECONNETIC heeft de technische en financiële expertise, werkt 

samen met marktpartijen en kent de subsidieregelingen. We werken 

kosten efficiënt door projecten te bundelen. Dit stelt ons in staat om 

scherpe inkoopcontracten af te sluiten bij vakkundige leveranciers 

tegen de beste prijzen en de juiste condities en garanties. Risico’s 

worden hiermee afgedekt. Ook de investering kan collectief worden 

vormgegeven. Tegelijkertijd blijven we de ondernemers persoonlijk 

begeleiden en hebben de ondernemers een vast contactpersoon. Onze 

betrokkenheid eindigt pas als de zonnepanelen 

daadwerkelijk op de daken liggen.

STAPPENPLAN

van informatie 

tot realisatie
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Herman Lindemann, ondernemer in 

Tiel: “De samenwerking met 

ECONNETIC heeft het proces vele 

malen makkelijker gemaakt. En met 

succes, want het eerste project is 

inmiddels afgerond en er volgen er 

meer.”

Ontwikkeling



ECONNETIC
ECONNETIC is een full-service energie-adviesbureau. Wij ontwikkelen, 

financieren, realiseren en beheren duurzame energieprojecten voor 

(lokale) overheden en het bedrijfsleven. Ons doel: duurzame energie voor 

iedereen. Future Energy. Realized. Het concept ‘Zon op Bedrijfsdaken’ 

helpt ons deze doelstelling waar te maken. 

VERSNEL UW ENERGIETRANSITIE 
‘Zon op Bedrijfsdaken’ kan ook uw gemeente helpen bij het realiseren 

van haar duurzaamheidsdoelstellingen. De kracht van ons concept is de 

gezamenlijke aanpak en de begeleiding van plan tot realisatie. Hoe meer 

bedrijven zich aansluiten, hoe groter de impact. 

CONTACT
Wij bespreken graag samen met u hoe we de ondernemers binnen uw 

gemeente kunnen enthousiasmeren en hoe we u kunnen helpen om de 

klimaatdoelstelling van uw gemeente te realiseren. Neem nu contact op 

met een van onze adviseurs: via 0343 - 445 398 of info@econnetic.nl.

Al ruim 30 bedrijventerreinen en meer dan 600 

ondernemers gingen u voor. Samen hebben zij al ruim 

30 MW gerealiseerd en zijn er nog honderden locaties in 

ontwikkeling. 
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