
                                                 

                                                       
 
 
Bronckhorst, 30 juni 2021 
 
Betreft : Uitnodiging webinar 21 juli Zonnige Bedrijven bedrijfsleven 
 
 
 
 
Beste ondernemer,                                              
 
Graag nodig ik u, mede namens Agem, van harte uit om deel te nemen aan het webinar van Zonnige 

Bedrijven. Deze is speciaal gericht op grootverbruikers en MKB en kleinbedrijf in onze gemeente en 

gaat over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.  

 

Het webinar is op woensdag 21 juli vanaf 20:00 uur en duurt ongeveer 60 minuten. U kunt zich 

eenvoudig aanmelden via www.agem.nl/webinar. Kunt u woensdagavond niet meekijken? Meldt u zich 

dan alsnog aan voor het webinar, u ontvangt dan een terugkijklink.  

 

Gratis quickscan  

Het webinar informeert u over: 

• Wat houdt de gratis quickscan in die ik kan ontvangen vanuit het programma Zonnige Bedrijven? 
• Hoe kom ik erachter of ik de stroom wel terug kan leveren op het elektriciteitsnet van Liander? 
• Wat komt er allemaal kijken bij het realiseren van een zonne-installatie op mijn dak? 

 
Direct aanmelden voor Zonnige Bedrijven? 

De webinar helpt u om een goede afweging te maken om mee te doen met Zonnige Bedrijven. U kunt 

zich natuurlijk ook direct aanmelden voor Zonnige Bedrijven via de website van Agem: 

www.agem.nl/zonnigebedrijven. U krijgt dan een gratis quickscan en businesscasevergelijking. Deze 

laten u de technische en financiële mogelijkheden zien voor zonnepanelen op uw eigen 

bedrijfsdak(en).  

Zonnige Bedrijven 

Zonnige bedrijven is een regionaal programma dat door Agem speciaal voor Achterhoekse 

ondernemers is opgezet. Het programma loopt sinds begin 2019 en is wegens succes opnieuw 

verlengd. Meer dan 100 bedrijven in onze gemeente maakten hier al dankbaar gebruik van. 

 

Deze keer ligt de focus niet alleen ligt op bedrijven met een groot dak en grootverbruikersaansluiting, 

maar juist ook op MKB en kleinbedrijf met een kleinverbruikers-aansluiting (max. 3x80A in meterkast). 

Hierin heeft Agem de samenwerking gezocht met de Achterhoekse partner DOORadvies. Zij zijn 

gespecialiseerd in het onafhankelijk begeleiden van bedrijven bij het realiseren van een zonne-

installatie. 

 

Stroomnet vol 

Netcongestie, ofwel de verstopping op het stroomnet, speelt bij de mogelijkheden voor het plaatsen 

van zonnepanelen een belangrijke rol. Agem is op de hoogte van de situatie en zoekt samen met 



                                                 

Liander naar oplossingen om tóch zoveel mogelijk zon-op-dak te plaatsen. Juist bedrijven in 

congestiegebieden kunnen zich aanmelden voor Zonnige Bedrijven. Samen kijken we namelijk naar 

wat er wél kan of op welke termijn er weer mogelijkheden zijn. Dit kan sneller zijn dan u denkt. 

 

Bronckhorst energieneutraal 

Bronckhorst wil een energieneutrale gemeente zijn in 2030. Dat betekent dat we net zoveel energie op 

duurzame wijze opwekken als dat we verbruiken. Om deze doelstelling te realiseren moeten bedrijven, 

inwoners en gemeente samen flink aan de slag. Ook u kunt een bijdrage leveren en daarbij profiteren 

van de voordelen van het programma Zonnige Bedrijven. 

 

Heeft u al zonnepanelen op uw dak? Goed bezig! Motiveer vooral collega-ondernemers die nog geen 

zonnepanelen hebben om vrijblijvend deel te nemen aan dit programma. Meedoen met het 

programma kan u veel voordeel opleveren en het is ook nog eens goed voor ons klimaat! 

 

Vragen?  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ruud Krabbenborg (Projectleider Zonnige Bedrijven) via 

projecten@agem.nl of tel. 0314 – 820 388. 

 
 
Op morgen, voor ons klimaat 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paul Hofman 
Wethouder duurzaamheid - Gemeente Bronckhorst 

 

 


