Interview met een lokale ondernemer over energiebesparingen

FC Groningen
1. Wie is FC Groningen en wat zijn de
activiteiten?
FC Groningen is dé een voetbalclub van
de Groningen en omgeving. De club is
opgericht op 16 juni 1971.

2. Korte

beschrijving

van

de

besparingen uitgevoerd door FC Groningen
FC

Groningen

is

aangesloten

bij

de

Energy

Valley

Topclub,

een

samenwerkingsverband tussen verschillende maatschappelijke organisaties en
bedrijven uit de energie sector. Daarmee wil FC Groningen mensen bewust maken
van de ontwikkelingen in de energiewereld en een ontmoetingscentrum zijn voor de
energiesector. In stadion de Euroborg wil FC Groningen zo veel mogelijk energie
besparen en een duurzame huishouding voeren. Dit doet men door auto’s op groen
gas te laten rijden, zonnepanelen op het dak te bevestigen en te werken met
warmte- en koudopslag voor de verwarming van het voetbalveld.
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3. Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden van uw onderneming, die veel energie
verbruiken?
Dat zijn voornamelijk de benodigdheden voor dagelijks gebruik zoals verlichting, koeling en
verwarming van het pand.

4. Welke energiebesparingsmaatregelen zijn doorgevoerd in uw bedrijf?
Bij FC Groningen rijden 20 auto’s op groen gas. Door middel van crowdfunding ligt
het dak van het stadion vol met zonnepanelen, wat 10% van de energiehuishouding
opwekt. Om het veld te verwarmen werkt men met een warmte- en koudopslag
systeem wat zorgt voor een gasbesparing van 80%.
5. Welke stappen heeft u gezet ( inventarisatie van het energieverbruik) en wat
zijn de behaalde resultaten?
Het elektriciteitsverbruik van FC Groningen is met 20 tot 30% verminderd. 10% van het
energieverbruik wordt opgewerkt door de zonnepanelen op het dak van het stadion.
Daarnaast wordt er minder gas en brandstof verbruikt. De totale besparing is rond de
€70.000 per jaar.

6. Wat gaf de doorslag om energiebesparende maatregelen te implementeren?
Wat zijn de voornaamste voordelen?
Doordat het thema duurzaamheid hoog in het vaandel staat in de regio, heeft FC
Groningen besloten zich hierop te richten. Hierdoor bindt FC Groningen
commerciële bedrijven aan de club.
7.

Kunt

u

energiebesparende

maatregelen aanbevelen aan andere
ondernemers?

Wat

zijn

de

meest

interessante voordelen?
FC Groningen kan het iedereen aanraden op
bezig te zijn met duurzaamheid. FC
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Groningen

heeft

een

maatschappelijke functie voor de
regio en vindt het daardoor
belangrijk
voorbeeld

om
te

zijn.

een

goed

Daarnaast

levert dit een grote besparing op.
Energie besparing is ook een
uitdaging voor medewerkers van
FC Groningen. Ze proberen elk jaar minder energie te verbruiken. Intern is het een
uitdaging om elk jaar minder energie te verbruiken.

