
18 januari 2023

Kickstartbijeenkomst PVB Nederland



Welkom!

www.pvbnederland.nl



Agenda van vandaag

14.00 uur Welkom door Richard Kleefman en Margot Recter
14.15 uur De kracht van organiserend vermogen met Edwin Markus en Dick van der Graaf
14.30 uur Toekomstvisie bedrijventerreinen 2025 met Bert Strijker, Maya van der Steenhoven en 
Jelle de Jong
14.50 uur Wat zeggen de krantenkoppen in 2030?
15.20 uur Pauze
15.35 uur Wat gaat PVB Nederland doen in 2023?
15.50 uur TKI Urban Energy door Robin Quax
16.00 uur Introductie Spectral door Stefan Kop
16.20 uur Rondetafelgesprekken 
16.50 uur Actieoproep en bericht van communicatie door Bert Strijker en Karlien van den Berg
17.15 uur Borrel

www.pvbnederland.nl



De kracht van organiserend 
vermogen

www.pvbnederland.nl



2011 - 2022









Nieuwe Ambitie (2015): 
Energiepositief!



2016 – 2020 – Definitieve Wet BIZ

• BIZ Plan op basis van nieuw verkregen informatie

• Verplichte bijdrage € 150,- per jaar voor gebruikers en eigenaren

• Totaal BIZ budget € 28.000,-

Ca. 4 uur per week Parkmanagement



Met 7 duurzame projecten bezig

1. Energiescans uit laten voeren (Vouchers Gemeente Rotterdam) ter voorbereiding op project nr. 3

2. Collectief zonnepark ca. 5000 panelen; oprichting Energie Coöperatie Schiebroek

3. Uitvoering collectief project met subsidie van Provincie Zuid Holland met 14 bedrijven op het terrein. Totale 
investering: € 775.000,- (o.a. 1.200 zonnepanelen en isolatie van daken en dubbele beglazing)

4. Onderzoek naar (Snel)laadplein voor bedrijfsauto’s, deelauto’s en deelfietsen i.c.m. met zonnepark

5. Klimaat adaptief bedrijventerrein (vergroening, wateropvang, hittestress) i.s.m. Gemeente, Dolmans, Rebel 
Group en Provincie Zuid Holland

6. Circulair bedrijventerrein (reststromen, lokale uitwisseling) i.s.m. Gemeente, MRDH, Provincie Zuid Holland

7. Onderzoek naar Multi-model infrastructuur voor Energy Hub Schiebroek Rotterdam

Het ‘reguliere’ parkmanagement gaat uiteraard ook door!





Collectief Zonnepark – ECS = 50% Aandeelhouder



2021 – 2025 – 2e Verlenging BIZ

• Opkomstpercentage : 72,17%

• Vóór de BIZ : 86,93%



Waarom
werkt dit?



Met wie zijn we (soms wekelijks) in gesprek?
(alleen al over de Energietransitie)

En vele, vele 
anderen….



Voor meer informatie:
Parkmanager Edwin Markus

06 – 53 738 703
parkmanagement@vbs-rotterdam.nl



Toekomstvisie 
bedrijventerreinen 2025

•Wie ben je en namens wat sta je hier? 

•Wat is er bereikt op het gebied van het verduurzamen van 
bedrijventerreinen? 

•Wat is de link met PVB Nederland? 

www.pvbnederland.nl



www.pvbnederland.nl



De krantenkoppen in 2030

www.pvbnederland.nl

•Het is 2030 en jullie worden gevraagd een 
krantenartikel te schrijven.

•Over welke gedroomde resultaten met betrekking tot 
duurzame bedrijventerreinen zouden jullie willen 
schrijven?

• Wat is er bereikt?

• Hoe ziet het er dan uit?

• Wat verwachten jullie van PVB



De opdracht

•30 minuten de tijd

•Schrijf een kort artikel voor de voorpagina 
van een regionaal dagblad

•Opdrachtinstructies liggen op de tafel

• 5 minuten brainstorm over 
wensbeelden

• Kies een wensbeeld

• Schrijf een artikel, verzin een pakkende 
kop en teken een bijpassend beeld

www.pvbnederland.nl



Pauze

www.pvbnederland.nl



Wat gaat PVB Nederland doen 
in 2023

•6 regionale organisaties ondersteunen

•Uitbreiden over Nederland (kwartiermakers)

•Bijeenkomsten organiseren, iedereen meenemen en uitdagen

•Trainingen en opleidingen vormgeven en geven

•Website uitbouwen en kennis beschikbaar stellen

•Knelpunten ophalen, beleggen en oplossen

•Toekomst programma zeker stellen met ministeries, decentrale overheden, marktpartijen en 

uiteraard ondernemers en bedrijventerreinen

www.pvbnederland.nl



Klankbordgroep 2x per jaar

•BZK (voorzitter)

•Stichting SKBN

•Stichting CLOK

•VNO-NCW

•MKB Nederland

•VNG

•IPO/2 provincies (op roulatiebasis)

•TechniekNL

•Netbeheerders

•ROM'S via koepel

•DGBC (Dutch Green Building Counsil)

•TKI Urban Energy

•TNO

•Platform31

•Werklandschappen van de toekomst

•Vereniging hoge scholen/ VSNU/ MBO raad 

(roulerend)

www.pvbnederland.nl



TKI Urban Energy 

www.pvbnederland.nl



Robin Quax – Programmamanager – TKI Urban Energy

18 januari 2022

TKI Urban Energy

Publiek-private samenwerking om 

energie-innovatie te versnellen



• Onderdeel van de Topsector Energie

• Focus op de Gebouwde Omgeving 

& Hernieuwbaar op Land

• Van technology push … naar 

missiegericht innoveren

• Een publiek-privaat 

samenwerkingsverband

• Onafhankelijke stichting, geen 

winstoogmerk

• Zie ook: www.tki-urbanenergy.nl

Wat is TKI Urban Energy?

http://www.tki-urbanenergy.nl/


Versnelling van innovatie

Geld

Bedrijven

Kennis

TKI Urban Energy verbindt 

Onze rol: Katalysator voor innovatie

▪ Het opstellen van 

innovatieprogramma’s

▪ Programmeren van subsidies voor 

onderzoek, ontwikkeling en 

demonstratie van innovaties. 

▪ Matchmaking, netwerkvorming, 

begeleiden van consortia

▪ Het delen van kennis en innovatieve 

ontwikkelingen

▪ Klankbord voor de sector & historisch 

geweten



Klimaat-
akkoord

Kennis 
Innovatie 
Agenda

13 Innovatie 
programma’s

Missiegedreven Innovatie voor de energietransitie

TKI Urban Energy is 

penvoerder van vier van 

deze programma’s



De vier innovatieprogramma’s

Hernieuwbare 

Elektriciteitsopwekking

Versnelling 

energierenovaties

Duurzame warmte en 

koude
Elektrificatie van het 

energiesysteem



• Afgelopen 10 jaar een continue stroom aan innovatieprojecten

• 450+ projecten ondersteund op het vlak van zon/wind, energetische 

renovatie van gebouwen, duurzame warmte en koude en elektrische 

infrastructuur en slimme energiediensten

• Vele publicaties, rapportages, kennisdossiers, events, webinars…

• Omslagpunt grootschalige batterijopslag

• Constructieve beperkingen voor zon-op-dak in utiliteitsbouw

• ‘De energierenovatie van de bedrijfshal’

• Rapport Knelpunten wet- en regelgeving Smart Energy

• Webinarreeks verduurzaming bedrijventerreinen

Groot portfolio aan innovatieprojecten



TKI Urban Energy en PVB Nederland

Het ecosysteem van TKI Urban Energy levert de 

innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van 

bedrijventerreinen 



• Solarge: circulaire lichtgewicht 

zonnepanelen

Inspirerende innovaties (1/4)

• Lightyear: energiezuinige zonne-

auto’s



• Modulemakers: Modulaire 

klimaatinstallaties 

Inspirerende innovaties (2/4)

• Comforest: verduurzamingsconcept 

voor kantoren en scholen



• Hocosto: grootschalige 

ondergrondse warmteopslag

Inspirerende innovaties (3/4)

• Qbox: externe HT-warmtepomp, 

maakt lastig te renoveren 

gebouwen in één keer gasloos



• Firan: ontwikkeling Energy Hubs

Inspirerende innovaties (4/4)

• Alfen: combineren batterijen, 

zonnepark en windmolens



Meer informatie over innovaties voor bedrijventerreinen?

• Op https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank vind je veel rapporten en 

kennisdossiers

• Op https://uptempo.nu/utiliteit/ staat een overzicht van meer dan 100 marktrijpe innovaties 

voor utiliteitsbouw

• Zonopgebouw.nl

• https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/gebouwen

https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisbank
https://uptempo.nu/utiliteit/
https://zonopgebouw.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/gebouwen


Bedankt!

Robin Quax

Programmamanager hernieuwbare elektriciteit op land

robin@tki-urbanenergy.nl

06 2250 1989

Zie ook: www.tki-urbanenergy.nl

http://www.tki-urbanenergy.nl/


Introductie Spectral

Hoe innovatieve, slimme energieoplossingen de 

verduurzaming van bedrijventerreinen kunnen 

versnellen

www.pvbnederland.nl



KICKSTARTBIJEENKOMST PVB

Inzetten op slimme verduurzaming

Utrecht, 18 januari 2023

+ 31 (0)20 737 1628
info@spectral.energy
www.spectral.energy

Plotterstraat 22
1033 RX Amsterdam
The Netherlands



Hoe kunnen innovatieve, slimme energieoplossingen worden ingezet om het 
verduurzamen van bedrijventerreinen te versnellen 

41

“
”
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INTRODUCTIE
SPECTRAL



Spectral: End-to-end  System Integrator

43

Versnellen van de energietransitie middels slimme energieoplossingen



Spectral: End-to-end  System Integrator
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Onze impactgebieden

Hernieuwbare  opwek, opslag en 
Virtual Power Plants (VPP)

Smart grids en congestie 
management

Vastgoed



Vastgoed
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Voornaamste uitdagingen

Toenemende regulatorische druk om de 

energetische en duurzaamheids-prestaties

van de gebouwvoorraad te monitoren (EU 

Energy Efficiency Directive, Paris Proof)

Suboptimale aansturing van verwarming, 

koeling en ventilatie (HVAC) systemen leidt tot 

comfortklachten, ontevreden huurders en 

grote energieverliezen



Spectral’s Smart Building Platform

46

» Eén plek waar alle gebouwdata wordt 

opgeslagen en gevisualiseerd voor 

diepgaande inzichten en ESG 

benchmarking voor het gehele portfolio

» Geavanceerde, geautomatiseerde 

besturing van HVAC-systemen in 

gebouwen om de klimaatomstandigheden 

te optimaliseren en tegelijkertijd tot 40% te 

besparen op energieverbruik en emissies!



Slimme aansturing zon, wind in combinatie met opslag

47

Huidig portfolio:

» Wind - 205 MW

» Zon - 200 MW

» Batterijen - 48 MW / 59 MWh

Verwachting 2023:

» Wind - 270 MW

» Zon - 320 MW

» Batterijen - 60 MW / 100 MWh



Dashboard Hartel II
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Slimme aansturing zon, wind in combinatie met opslag
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VERDUURZAMEN
BEDRIJVENTERREINEN

Copyright - SADC



Uitdagingen bij verduurzamen bedrijventerreinen
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Delen van energie

51

&

Delen van capaciteit



Netcongestie

Beperking van de energietransitie

Congestiekaart (afname)

Copyright – Netbeheer Nederland (11-01-

2023)

Congestiekaart (invoeding)
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Case Schiphol Trade Park - Congestiemanagement
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Uitgelegd in 2 minuten



Case Schiphol Trade Park - Congestiemanagement
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Optimaal gebruik vrije ruimte in het net

Stuurbare assets



Case Schiphol Trade Park - Congestiemanagement

Dashboard met real-time inzichten
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Case Schiphol Trade Park - Congestiemanagement

Schematische weergave verrekenmethodiek
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Case Schiphol Trade Park - Congestiemanagement

57

Tijdslijn voorafgaand aan go-live

2020

Juli
SADC en Spectral starten hun 

samenwerking met een onderzoek naar 
duurzame energievoorziening

Oktober
Netcongestie op Schiphol Trade Park krijgt 

status ‘rood’. 

September
Netcongestie op Schiphol Trade Park krijgt 
status ‘oranje’. 

December
SADC laat twee alternatieve oplossing voor 
netcongestie onderzoeken: GDS en virtueel net. 
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Case Schiphol Trade Park - Congestiemanagement

Tijdslijn voorafgaand aan go-live

2021

April
Besluit om voor virtuele netoplossing te 

gaan. Intentieovereenkomst tussen Liander 
en SADC wordt getekend.

September
Coöperatie is opgericht en eerste 
deelnemers worden lid. Start met 

implementatie meetsystemen.

Juli
Eerste partijen tekenen intentieovereenkomst 
voor deelname in het collectief. Contractuele 
bijlagen afgerond. 

November
Liander tekent ‘balanceerovereenkomst’. Start 
implementatie fase virtuele netoplossing.



Collectieve congestieoplossing

Voordelen collectieve oplossing tov individuele oplossing

59

» Betaalbaarder: collectieve aanpak 35% lagere investering en operationele kosten

» Betrouwbaarder: collectief is een vangnet voor individuele uitdagingen

» Duurzamer: 70% minder inzet van generatoren, 70% minder CO2 en NOx uitstoot



Optimaal gebruik elektriciteitsnet

60

» Lokale opwek – lokaal gebruik

» Minder piekbelasting

» Meer ruimte voor de energietransitie 

» Lagere (maatschappelijke) kosten



Voorwaarden voor slimme verduurzaming

61

» Organisatiegraad bedrijventerrein

» Regulatorische ruimte

» Voorfinanciering

» Juiste (financiële) prikkels

» Nettopologie

» Toegang tot data



Slimme energieoplossingen zijn essentieel voor 
grootschalige verduurzaming van bedrijventerreinen

62

“
”



Bedankt voor jullie aandacht

Stefan Kop

Lead Energy Consultant

stefan@spectral.energy
+31 (0)6 16 28 01 15

www.spectral.energy



Rondetafelgesprekken

www.pvbnederland.nl



Actieoproep en berichtje van 
communicatie

• De nieuwe website staat live! Ga naar www.pvbnederland.nl

• Voor in de agenda: 22 juni 2023 Toekomstbestendige 

Bedrijventerreinen Live 3.0 in Breepark Breda

• Volg ons op LinkedIn /pvbnederland en Twitter @pvbnederland

www.pvbnederland.nl

http://www.pvbnederland.nl/
https://www.linkedin.com/company/pvbnederland/
https://twitter.com/PVBNederland


Afsluiting en borrel

www.pvbnederland.nl
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