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SBBU en gemeente Maashorst helpen 
ondernemers van bedrijventerreinen 
met verduurzamen

75 bedrijven uit Uden en 25 uit Landerd 
gaan in de komende periode een 
energie-scan aangeboden krijgen. 
Bedrijventerreinen-management SBBU 
en de nieuwe gemeente Maashorst 
gaan bedrijven ondersteunen bij hun 
verduurzamingsplannen.

Ik wil wel verduurzamen, maar weet niet waar 

te beginnen

Regelmatig horen de parkmanagers van de SBBU dat 

bedrijven ambitieus zijn om hun bedrijf te verduurzamen. 

Omdat er echter zoveel mogelijkheden zijn ziet men vaak 

door de bomen het bos niet meer. Verduurzaming beperkt 

zich niet alleen tot het besparen van energie. Ook het 

opwekken hiervan (bv. via zonnepanelen) is complexe 

materie. Het maken van de juiste keuzes vergt expertise die 

meestal niet binnen de bedrijven aanwezig is.

100 gratis Energiescans

Goed advies richting bedrijven is maatwerk. Vandaar 

dat SBBU en gemeente Maashorst hebben besloten 100 

bedrijven een gratis energiescan aan te bieden.

Bedrijven die deelnemen worden door een energie-adviseur 

bezocht die de energiestromen in kaart brengt. Hierbij 

wordt gekeken naar zowel het verbruik als ook naar 

eventuele eigen opwek van energie. Vervolgens worden de 

besparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Deze kunnen 

zowel gevonden worden in de vorm van terugdringing van 

het energieverbruik als ook in het zelf opwekken van energie 

(bv. via zonnepanelen). De resultaten van dit onderzoek 

worden opgenomen in een rapportage, die inzicht geeft 

in de mogelijkheden, aangevuld met informatie 

over investeringskosten, besparingspotentieel en 

terugverdientijden.

Deze rapportage wordt persoonlijk teruggekoppeld 

naar de deelnemende bedrijven waarna er indien 

gewenst een begeleidingstraject van een jaar volgt.

En dan?

De uitkomsten van de 100 energiescans zullen input 

gaan vormen voor collectieve projecten die vanuit de SBBU 

in de komende jaren opgestart gaan worden.

Hoe kan ik me aanmelden?

Alle bedrijven, gevestigd op de bedrijventerreinen van de 

nieuwe gemeente Maashorst zullen benaderd worden, 

waarna zij hun interesse kenbaar kunnen maken.

Tevens wordt u uitgenodigd voor 

voorlichtingsbijeenkomsten waarbij u geïnformeerd wordt 

over onze plannen. Kortom, U HOORT VAN ONS

Op de foto: Parkmanagers William van Stiphout en Henk 
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“Meer kansen en 
minder kosten. 

Daar geloven wij in!”

Collectieve voordelen
Dankzij de inkoop- en andere collectivi-
teitsvoordelen kunt u fors besparen op 
grote kostenposten als energie, glasvezel, 
telefonie, afval inzameling en beveiliging. 
Dat scheelt een hoop geld en u hoeft 
ook niet meer bezig te zijn met onder-
han delen of de afhandeling van klachten. 
Dat regelen wij voor u! 

 Collectieve inkoop energie

 Collectieve inkoop beveiliging

 Collectieve inkoop glasvezel

 Collectieve inkoop afval

 Collectieve inkoop telefonie

Kennisdeling
Samen weet je meer dan alleen en kennis is 
macht. De SBBU heeft op basis van dit besef 
de handschoen opgepakt en in samen-
werking met professionele vakdocenten 
een combinatie van kennisvergaring en 
kennisdeling (intervisie) ontwikkeld 
en opgezet. Twee deelgebieden zijn nu 
actief, een volgende is in ontwikkeling.

 P&O

 Marketing

 Diverse programma’s in ontwikkeling

Beheer bedrijventerreinen
‘Uw bedrijventerrein een visitekaartje’. 
Opknappen waar het moet, ver nieuwen 
waar het kan’. ‘Schoon, heel en veilig’. 
Drie belangrijke motto’s die we hanteren 
als we de wenselijkheid en noodzaak 
beoordelen om te investeren in beveilig-
ing, vernieuwing en onderhoud. Dat maakt 
een terrein niet alleen aantrekkelijk voor 
de vestiging van bedrijven, maar ook voor 
klanten en bezoekers. 

Benieuwd naar wat SBBU voor 
uw bedrijf kan betekenen?

kijk op sbbu.nl voor meer informatie

www.sbbu.nl

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is een samenwerkingsorgaan van aangesloten on-
dernemingen en werkt samen met de gemeentelijke overheid. Het doel van deze samenwerking is het 
vergroten van de concurrentiekracht van de participerende bedrijven en het bevorderen van de econo-
mische groei. Ondermeer door collectieve voordelen, ontzorging, het terugdringen van de milieukos-
ten en een e�  ciënter gebruik en beheer van de verschillende bedrijventerreinen.

152364 SBB adv bedrijvig uden krant.indd   1 06-11-15   13:27

73028.indd   273028.indd   2 11/26/2021   12:46:01 PM11/26/2021   12:46:01 PM


