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Het eiland Goeree-Overflakkee is actief bezig met energiebesparing en de 
opwekking van duurzame energie. Onder regie van de gemeente wil het 
eiland in 2020 volledig energieneutraal zijn. Lokale bedrijven dragen actief 
bij aan deze doelstelling door een duurzame energiecoöperatie op te rich-
ten, met onder meer als doel de duurzaam opgewekte energie tussen de 
aangesloten bedrijven te verdelen. Een dertigtal bedrijven heeft interesse 
getoond, waaronder tbp electronics. Zelf heeft tbp al diverse energiemaat-
regelen genomen, aangestuurd door de gedreven Jacob Herrewijnen.
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Duurzame ontwikkelingen gaan razendsnel. De gemeente werkt intensief 
samen met bedrijven, collega-overheden, maatschappelijke organisaties, 
onderwijsinstellingen, bewoners en specialisten om aangehaakt te blij-
ven. “De komende periode profileren we ons als gemeente als kansrijke en 
geschikte locatie voor duurzame innovatieve technieken in de vorm van een 
‘proeftuin’ (living lab). Door het faciliteren van organisaties en ondernemers 
en door mee te werken aan pilotprojecten kunnen wij een onderscheidende 
bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland”, aldus wethouder 
Arend-Jan van der Vlugt.

Samenwerking	
“Op diverse manieren werken we samen met de bewoners en lokale onder-
nemers, bijvoorbeeld voor een Energyfestival, een Duurzaamheidscongres, 
tijdens het afgelopen NK Wielrennen en met de Duurzaamheidsalliantie”, 
vult Lennard Seriese aan, beleidsmedewerker Duurzaamheid. “Deze alli-

antie is een netwerk van bedrijven, over-
heden, scholen en maatschappelijke orga-
nisaties die samen duurzame projecten 
initiëren. Een bijzondere partner is de coö-
peratie Deltawind, waarin meer dan 2.000 
bewoners van Goeree-Overflakkee samen 
eigenaar zijn van windturbines en een zon-
nepark. Ook werken we samen met het 
basis- en voortgezet onderwijs om duur-
zaam onderwijs te stimuleren. Met lokale 
ondernemers onderzoeken we de innova-
tiemogelijkheden in de regio. Het enthou-
siasme voor duurzaamheid op het eiland 
neemt zo nog meer toe”, aldus Lennard 
Seriese.

Uitdagingen	en	voordelen	
“Elke verandering zorgt voor onzekerheid om 
uiteenlopende redenen”, vervolgt wethouder 
Van der Vlugt. “Het heeft tijd, open com-
municatie en soms doorzettingsvermogen 
nodig om deze onzekerheid weg te nemen. 
De voordelen zijn echter groot. Werken 
aan duurzaamheid betekent investeren in 
de toekomst van de aarde. Duurzaamheid 
betekent ook welvaart in brede zin voor 
Goeree- Overflakkee: nieuwe banen en grote 
investeringen in projecten op het eiland. 
Deze resulteren weer in inkomsten vanuit 
projecten en ontwikkelingen, voor zowel 
de gemeente als de gemeenschap. Door 
het goede voorbeeld te geven en voorop te 
lopen investeert Goeree-Overflakkee in haar 
imago. En ook dat draagt weer positief bij 
aan nieuwe investeringen, bedrijvigheid, 
bezoekers en projecten om zo de vitaliteit 
van het eiland voor de komende decennia te 
versterken. Energieneutraal 2020 brengt ons 
veel. En met al bijna veertig procent bereikt, 
gaan we onze doelstelling zeker halen. 
Voor Energieneutraal 2020 zet Goeree- 
Overflakkee in op energiebesparing en het 
opwekken van duurzame energie”, besluit 
wethouder Van der Vlugt.

Ook	tbp	doet	mee
Midden op het eiland ligt Dirksland waar 
tbp electronics, producent van o.a. print-
platen, gevestigd is. Bij dit bedrijf is Jacob 
Herrewijnen werkzaam als it & risk mana-
ger, maar uit persoonlijke interesse ook moti-
vator voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). In die hoedanigheid 
is hij lid van de werkgroep die de oprich-
ting van de energiecoöperatie voorbereidt. 
De gemeente ondersteunt en faciliteert dit 
initiatief dat gericht is op zakelijke leden, 
enthousiast. MVO staat al langer op de 
agenda van tbp electronics. Toen het lokale 
adviesorgaan Energieke Regio (energiekere-
gio.nl) van start ging, vond de pilot en eer-
ste energiescan voor bedrijven en sportver-
enigingen plaats bij tbp in Dirksland. “Het 
resultaat was een rapport met duurzame 

Afbeelding 2. Op het dak van het bedrijfspand van tbp is nog plaats genoeg voor veel 
meer solar power.

Afbeelding 1. Bij tbp wil men geheel overstappen op auto’s met een stekker.

aanbevelingen. Hiermee zijn wij actief aan 
de slag gegaan”, aldus Herrewijnen.

Energiebesparing
“Ons gebouw is nog geen tien jaar oud en 
goed geïsoleerd volgens de toen geldende 
normen. Aanpassingen aan de gebouwschil 
zijn investeringen die we niet zullen terug-
verdienen, toch hebben we aan de bin-
nenzijde van alle gevelelementen die van 
transparante kunststof zijn, isolerende voor-
zetwanden geplaatst. Hierdoor voldoet het 
grootste gedeelte van de gebouwschil aan de 
hedendaagse norm. 
Onze verwarmings- en koelinstallaties lenen 
zich nauwelijks voor energiebesparende 
maatregelen. Aanpassingen hebben er deson-
danks voor gezorgd dat (rest)warmte boven 
de machines (ovens) nu naar andere, koelere 
ruimtes in ons gebouw wordt getranspor-
teerd. 
Ook in de verlichting konden we de nodige 
besparingen doorvoeren. Stagiairs hebben 
de verlichting in elke ruimte kritisch geïn-
ventariseerd en hun bevindingen hebben 
we verwerkt in ons energiereductieplan. Zo 
hebben we schakeltijden op de verlichting 
gezet en bewegingsdetectie geïnstalleerd 
waardoor het gebruik van verlichtingsener-
gie sterk is gereduceerd. Als onderdeel van 
dit plan vervangen we verder onze lease-
auto’s door hybride of volledig elektrische 
auto’s, inclusief laadpalen op ons parkeerter-
rein (afbeelding 1). Uiteraard kunnen onze 
bezoekers hiervan gebruikmaken”, betoogt 
Herrewijnen.

Duurzame	energie
Energieke Regio heeft tevens de mogelijkhe-
den van duurzame energieopwekking onder-
zocht. Het platte dak van het gebouw van 
tbp electronics, 150 bij 53 meter groot, is 
zeer geschikt voor zonnepanelen. Vanwege 
de hoge investeringskosten heeft tbp zich 
vooralsnog beperkt tot 42 panelen die voor 
ongeveer vijf huishoudens energie opwekken 
(afbeelding 2). Deze energie wordt direct 
ingezet voor de productie. De rest van onze 
energiebehoefte verwachten men te kunnen 
invullen met duurzame energie van andere 
coöperatieleden. Samen gaan ze ervoor zor-
gen dat Goeree-Overflakkee volledig ener-
gieneutraal wordt, een prachtige doelstel-
ling. “Ik vind MVO geweldig!”, aldus Jacob 
Herrewijnen.                                             •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen”.
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