Duurzame Initiatieven 2018 - 2020

Maatschappelijke verantwoordelijkheden en initiatieven.
De Van den Pol Groep B.V. neemt haar verantwoordelijkheden in onze branche en in de
keten. Directie en haar medewerkers hebben zitting in diversie initiatieven en / of overleg
structuren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Solar Valley
Initiatiefnemers:
Rabobank, LTO, KvK, Milieudienst en bedrijven (waaronder Van den Pol Elektrotechniek)
Doelgroep:
Bedrijven in Montfoort, Oudewater en Lopik die welke duurzame energieopwekking via
zonnepanelen willen realiseren.
Branche:
Duurzame energie, installatiebranche.
Naar aanleiding van een initiatief van Van den Pol Elektrotechniek uit Montfoort is
sinds najaar 2010 de ‘Stuurgroep Solar Valley’ actief in de Utrechtse Waarden (het gebied
Lopik-Montfoort-Oudewater).
Dit samenwerkingsverband van (waaronder Van den Pol) wil zich inzetten voor duurzame
energie in de Utrechtse Waarden (en daarna het hele Utrechtse Groene Hart). Streven is te
beginnen met zonne-energie, nl. het benutten van ‘alle’ bedrijfsdaken (agrarisch en op
bedrijventerreinen) voor zonnepanelen. De stuurgroep wil z.s.m. een coöperatie oprichten
(waar alleen bedrijven lid van kunnen worden) die het mogelijk maakt snel aan de slag te
gaan en ‘werkenderwijs’ problemen te lijf te gaan.
Info: http://www.duurzaamondernemenutrecht.nl
Info: http://www.solarvalley.nu

Duurzame gebouwen - ESCo's
Energy Service Companies (ESCO's) zijn specialisten welke de aanleg en het onderhoud en
beheer van de technische installaties van gebouwen overnemen. Van den Pol is hiervoor de
specialist! Wij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering ervan.

U heeft dus niet te maken met investeringskosten. Met het afsluiten van een prestatie
overeenkomst worden de afspraken over een te realiseren energiebesparing vastgelegd.
Als een gebouw grote installaties bevat, is het inschakelen van een ESCO een interessante
mogelijkheid. Denk hierbij aan utiliteitspanden, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en
sporthallen, etc.
Naast initiatiefnemer in diverse overleg structuren met overheden, branches en andere
belanghebbenden heeft Van den Pol ook nog de volgende punten gerealiseerd en / of
opgestart.
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CO-Maker ERA Bouw.
Van den Pol is als vaste co-maker nauw betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe type
BENG-woning. Deze woningen zullen niet meer worden voorzien van een Nuts
gasaansluiting maar “Full electric” worden. Om deze woningen zo duurzaam mogelijk te
ontwerpen wordt hierbij continu gekeken hoe we deze woningen zo energie neutraal kunnen
krijgen. Naast de bouwkundige toepassingen, welke ERA Bouw voor haar rekening neemt is
Van den Pol continue bezig met het engineren van de E-installatie volgens de laatste stand
der techniek.
Doelgroep:
Aannemerij binnen de sector woningbouw.
Branche:
Woningbouw.

Partner in het project “IJsselzon”.
Van den Pol is als vaste partner betrokken bij het project “IJsselzon” Doel van dit project in
om zoveel mogelijk M2 aan daken van de op het bedrijventerrein Montfoort gevestigde
bedrijven te voorzien van PV-panelen.
Gezamenlijk is voor dit project een subsidie aanvraag gedaan welke inmiddels is toegekend.
Van den Pol treedt hierbij op als actieve adviseur maar ook als installateur van de te plaatsen
PV panelen. Na afronding van dit project zal er gezamenlijk een aanzienlijke reductie van het
elektriciteitsverbruik worden gerealiseerd door opwekking van eigen energie.

Doelgroep:
Bedrijven op het bedrijventerrein Montfoort
Branche:
Ondernemend Montfoort
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Eigen bedrijfsvoering







Bedrijfspand van energielabel D naar energielabel A
Dak bedrijfspand vol zonnepanelen (54.000 Wp geïnstalleerd vermogen)
Op continue besparing gericht Energiemanagement programma
Groen wagenpark
Cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ voor alle medewerkers
Afvalscheiding in tien verschillende fracties

Advisering aan klanten








Actief als Energy Service Company (ESCo)
Eigen Greenteam voor innovatieve duurzame oplossingen
Inzicht in besparingsmogelijkheden voor klanten met energiescan
Eigen testopstelling voor checken duurzaamheidclaims fabrikanten
Bewezen energiebesparing bij klanten zichtbaar op website
Opgewekte duurzame elektriciteit bij klanten zichtbaar op website
Dialoog met fabrikanten over verduurzaming producten

Duurzame initiatieven











Initiatiefnemer Solar Valley Lopikerwaard
Deelnemer project ‘Op Kop’ van de provincie Utrecht (reeds gereed november 2014)
Initiatiefnemer 200 miljoen kWh besparing op noodverlichting
PV-privéplan voor medewerkers
Concept PV- privéplan voor klanten
Asbest eraf, zonnepanelen erop – projecten voor agrariërs
Dialoog met fabrikanten over verduurzaming producten
Eigen import zonnepanelen
Ontwikkelen van duurzame ledverlichting voor de industrie.
In de komende jaren een reductie van 20% in gereden kilometers naar projecten.

Info: http://www.vandenpol.com
Info: http://www.werkenbijvandenpol.nl
Info: http://www.solarmodules.nl
Info: http://www.vertrouwdinnoodverlichting.nl
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