INIO00110002-2010-06-03-V4.02

Ce
entrale Factuur Verwerkin
ng (CFV)
CFFV is de dienst waarin Ploos factuurverlegging aaanvraagt voor alle
en
nergiefacturen, deze energiiefacturen namens opdrach
htgever betaalt en
veervolgens bij opdrachtgever maandelijks een overeenggekomen voorschot
inccasseert. Jaarlijks ontvangt opdrachtgever een afrekenrap
pportage met daarin
allle door Ploos betaalde en bij opdrachtgever geïncasseerde bedragen. De
en
nergiegelden worden beheerd
d door een speciaal hiervoor opgerichte
o
Stichting
3e gelden welke de beschikb
bare middelen alleen mag inzetten voor het
afrekenen van energiefacturen
n van opdrachtgevers en in geval van ZBS het
beetalen van leveranciers/finaanciers energiebesparende maatregelen en/of
du
uurzame energiebronnen. D
De procedures, de jaarrekeeningen en andere
relevante data van de Stichtting worden gecontroleerd door een externe
acccountant.

ZB
BS is de financiële dienst van Ploos als aanvullingg op haar andere
en
nergiediensten welke organ
nisaties ondersteunen bij het besparen en
veerduurzamen van het energieegebruik. De dienstverlening begint met Centrale
Faactuur Verwerking (CFV) inclu
usief de Energiebenchmark (EBM)
(
gevolgd door
dee CO2 reductiemodule (CRM).

P
Procedure

In dit voorstel laten we de uitggangspunten van ZBS zien. Op
p de achterzijde van
deeze brochure staat het voor u
uw organisatie specifieke voorrstel met de actuele
staatus.

Zeero Budget Sustainability (ZBSS) is een door Ploos van Amstel Milieu Consulting
BV
V (Ploos) ontwikkelt hulpm
middel dat organisaties on
ndersteunt bij het
ko
ostenneutraal verlagen van h
het energiegebruik en de CO
O2 uitstoot. Bij inzet
vaan het volledig beschikbare en
nergiebudget verwacht Plooss door inzet van ZBS
in staat te zijn om in maximaal 25 jaar, maar waarschijnlijk veel sneller, het
hu
uidige energiegebruik volledig CO2 neutraal te krijgeen. Enerzijds door
im
mplementatie van energiebesparende maatregelen en anderzijds
a
door het
orrganiseren van eigen duurzam
me energiebronnen zoals zon--pv.

In
nleiding

Contractueel wordt vastgelegd vanaf welk jaar de deelnemende organisatie
het contract zonder aaflossing kan ontbinden. Dit is afhankelijk van de

De financieringslasten vvan de maatregel inclusief de kosten van het ZBS
programma worden betaaald uit de gerealiseerde ene
ergiebesparing. Afhankelijk
van de omvang van de maatregelen en de afsprak
ken met de deelnemende
organisatie kunnen zelfss de diensten CFV en CRM worden betaald uit deze
baten.

Zero Budget Sustainab
bility (ZBS)
Het ZBS programma maaakt het mogelijk om investeringen voor geaccordeerde
energiebesparende maatregelen te realiseren, zonde
er dat er sprake is van outof-pocket kosten voor de deelnemende organisatties. Door inzet van CFV
ontvangt
Ploos
maaandelijks
het
volledige
e
energiebudget
om
energieleveranciers te betalen. Na implementtatie energiebesparende
maatregelen blijft Ploos 100% van het energiebudge
et incasseren ondanks dat
de energiekosten zijn ggedaald. Het bespaarde en door Ploos maandelijks
geïncasseerde bedrag wo
ordt gebruikt om leverancier//financier CO2 besparende
maatregelen te betalen. Eenvoudig gesteld wordt nad
dat de kredietwaardigheid
van geïnteresseerde organisatie is geverifie
eerd gekeken of de
geïnventariseerde energiebesparende maatregele
en passen binnen de
uitgangspunten van ZBS.. Vervolgens worden de overe
eenkomsten met zowel de
deelnemende organisattie, de financier en levera
ancier energiebesparende
maatregel opgesteld en binnen het ZBS programma geborgd. Na akkoord op
alle theoretische aspectten wordt de maatregel geïïmplementeerd en wordt
continu gecontroleerd of de besparingen voldoen aan de uitgangspunten zoals
vastgelegd in de opgesteelde overeenkomsten.

CO2 reductie module ((CRM)
In geval van CRM stelt Ploos gecertificeerde Energie Prestatie
P
Adviezen Utiliteit
(EPA-U) op inclusief b
bijbehorende energielabels en houdt deze actueel.
Hierdoor is op elk gew
wenst moment inzichtelijk welke
w
energiebesparende
maatregelen zijn geïmplementeerd, en welke niet. Een
E EPA-U brengt op basis
van actuele data in kaaart welke energiebesparende maatregelen leiden tot
besparingen inclusief eeen neutrale kosten/ baten analyse. Daarnaast treed
Ploos desgewenst op als gesprekspartner voor het bevoegde gezag.
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Proje
ectmanagement. Indien deze
e dienst wordt afgenomen zo
orgt
Ploos dat alle contracten naadloos passen binnen het ZBS
proggramma. Eventueel toetst Ploos
P
meerdere leveranciers en
finan
nciers en begeleidt zij de impllementatie.
Het
CO2-ambitieniveau. Binn
nen ZBS kunnen deelnemende
n van verschillende CO
C 2organisaties gebruik maken
2
50%, 75% en 100%. Door
D
ambitieniveau’s te weten 0%, 25%,
der energie te gebruiken zaal inflatie energietarieven en
nkel
mind
nog invloed hebben op het volume dat nog wel wo
ordt
afgenomen. De inflatie heeft geen invloed meer op het
besp
paarde volume. Deelnemend
de organisaties kunnen er voor
v
kiezeen dat het financiële voorde
eel door vermeden inflatie toch
t
word
dt ingezet. Het percentage ge
eeft aan hoeveel procent van
n de
verm
meden inflatie mag worden in
ngezet voor investeringen in CO2
besp
parende maatregelen. Het inzetten van deze vermeden
inflatie heeft grote invloed op de
e termijn voor het realiseren van
de CO2 reductie doelstellingen.
Stijging energiekosten is een parameter die wordt ingeschatt op
basiss van de historische gegevenss van de voorbije 10 jaar.
Miniimale contractduur, Dit is de
d contractduur welke minim
maal
nodig is om uit de besparingen de
d financiering te betalen en
n de
kosteen van ZBS te vergoeden. Hie
erna is deelnemende organisatie
vrij om af te zien van een verdere continuering. Tussentijjdse
beëindiging is alleen moggelijk als de openstaande
ncieringslasten en de afrondingskosten direct worden
finan
afgelost.

Per project worden de volgende keuzes gemaakt:

investeringen in
dienstverlening.
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Ge
eldstromen
In de volgende grafiek is weerggegeven hoe de lening, het fonds
f
en het jaarlijkse voordeeel verloopt over een periode van 20
jaaar. Na meting wordt de besp
paring definitief vastgesteld. Voor
V
dit moment is aangenom
men dat de verstrekte data ccorrect is
en
n dat er een jaarlijkse besparing van €5.147.000,- wordt geerealiseerd.

CO
O2 reductie
Op
p dit moment is uw energieveerbruik goed voor een jaarlijkkse uitstoot van 16.315 ton CO
O2. Na toepassing van de maaatregel is
uw
w energieverbruik nog maar ggoed voor een jaarlijkse uitsttoot van 0 ton CO2. Met andeere woorden, met de nu aan
ngegeven
ZB
BS maatregel bereikt u een reductie van meer dan 100% vaan de jaarlijkse CO2 uitstoot.

Aa
anvullende diensten
Op
p dit moment worden de no
oodzakelijke basisdiensten CFV, EBM en CRM niet bij P
Ploos afgenomen. Deze basisdiensten
wo
orden geïntegreerd in de zogeenaamde secretariaatskosten
n.

Be
enodigde eigen investerin
ng
Err is geen eigen investering nod
dig om deze maatregel te imp
plementeren.

To
Totale investering
Ja
aarlijkse besparing
Fo
Fondsvermogeneinde contrract
C
Cummulatief direct voordee
el einde contract
In
ntegrale prijs elektriciteit
In
ntegrale prijs gas [m3]
In
ntegrale prijs warmte [GJ]
Huidigenergieverbruik
"Nieuw" energieverbruik
En
Energie besparing
C
CO2 besparing
Huidige energiekosten
"Nieuwe" energiekosten
V
Verwachte stijing energieko
osten
Aangenomenrentepercenta
age
Minimale contractduur
Aangenomenambitieniveau
u
En
Energiekosteneinde contra
ac
ct
En
Energiekosteneinde contra
ac
ct zonder maatregel
En
Energiekostenna25jaar
En
Energiekostenna25jaar zon
nder maatregel

Pa
arameters

Maatregelen die direct word
den genomen
•
158 gebouwen, volledig CO 2 neutraal door alggemene maatregelen aangevuld met WKO en zon PV

Z
ZBS configura
atie voor Conccrete gemeen
nte,

-
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3

Tijd
d in jaren

4

6

9

14

20

Inflatie voordeel (enerrgietarieven)

Voorw
waarde
Indien de organisatie belangstellingg heeft in deelname ZBS in combinatie
c
met de aangeboden maatregel(en) kan Ploos het
proces in gang zetten. Ploos zal daan aanvangen met het opstellen van een overeenkomst waarin
w
wordt vastgelegd weelke
verplichtingen en rechten de betrokkken partijen hebben. Ploos zal
z deze initiële fase risicodragend op haar nemen, maar daar
d
staat te
egenover dat als Ploos aan dee uitgangspunten voldoet orgganisatie aansluit bij het ZBS programma. Anders zal Plooss de
door haar gemaakte uren factureren
n.

Conclu
usie
Door optimaal
o
gebruik te maken vaan het bestaande energiebud
dget kan voorgestelde maatrregel worden geïmplementeeerd.
Hierdoor realiseert de organisatie een CO2 besparing van 16.315 ton CO2, zijnde 100%. Vanaf het 2e jaar realiseert organisatie
een fin
nancieel voordeel van €0,- per jaar welke jaarlijks verder zal
z oplopen.

€-
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Lening

geldstrom
men

orden 3 geldstromen bijgehou
uden. Er wordt een fonds gevuld waarmee een bijdrage voor
v
Door de gerealiseerde besparing wo
mstige energiebesparende maatregelen
m
wordt gegenerreerd. Dit fonds bevat aan
n het einde van de minim
male
toekom
contracctduur van 18 jaar ruim €11.9
929.000,-. U geniet door verm
meden energiegebruik direct financieel voordeel vanaf heet 2e
jaar van de looptijd. Rekening houd
dend met het afgesproken CO
O2-ambitieniveau, bedraagt diit voordeel aan het einde van
n de
contracctperiode ruim €0,-. Tot slot wordt
w
de financiering van de geïnvesteerde
g
maatregelen betaald.
b

