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Nieuwsbrief Epro Consult juni 2013 
 
Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn dat we in Nederland allemaal een stapje terug moeten doen en 
dat de overheid fors aan het bezuinigen is. Wij merken dat in het aantal projecten dat momenteel met steun 
van de overheid of in opdracht van de overheid tot stand komt. Zowel voor ons als adviesbureau als voor 
de bedrijven betekent dit dat het weinig zin heeft om te wachten tot de overheid weer middelen vrijmaakt 
voor energieprojecten. Waar mogelijk zullen we een beroep doen op die overheid, maar het is voor ons ook 
noodzakelijk om meer opdrachten te verwerven uit het bedrijfsleven. 
Door de uitbreiding van ons dienstenpakket hopen wij nog beter aan te sluiten bij de vraag van het 
bedrijfsleven. Wij doen dat door samen te werken met collega-adviesbureaus zoals Milieucoördinator en de 
Kleijn Energy Consulting. Daarmee verbreden we onze diensten met milieuadviezen en met engineering. 
Maar we willen deze nieuwsbrief starten met een bijzonder resultaat uit onze adviespraktijk: AAK 
(AarhusKarlshamn). 
Ik wens u veel leesplezier en schroom vooral niet om ons te benaderen met uw energie-, milieu- en 
engineeringvragen. 
 
Ron Ongenae, directeur en senior adviseur. 
 
 
AAK door de jaren heen steeds efficiënter 
 
AAK Zaandijk is door de jaren heen steeds efficiënter geworden. Door de jarenlange samenwerking tussen 
AAK en Epro Consult zijn meerdere energiebesparingsprojecten gerealiseerd. In het nieuwe 
energyefficiencyplan wordt opnieuw een grote energie-effciencyverbetering voorzien. 
Tussen 1998 en 2016 verwacht AAK een verbetering van de energie-efficiency met ca. 65%. Lees het 
volledige artikel. 
 
Wilt u weten of u dit kunt realiseren? Neem dan contact met ons op. 
 
Contactpersoon: Ron Ongenae; r.ongenae@eproconsult.nl  

 

Samenwerking Epro Consult met adviesbureau Milieucoördinator 
 
Het bureau Milieucoördinator en Epro Consult werken vanaf 1 mei 2013 samen om een breder pakket van 
diensten te kunnen bieden aan onze klanten. Voor u als klant betekent dit dat wij u vanaf nu zowel kunnen 
ondersteunen op het gebied van energie-onderwerpen als ook op het gebied van milieu en ruimtelijke 
ontwikkelingen. U kunt daarbij denken aan haalbaarheidsstudies, energie- en milieuplannen, 
vergunningaanvragen, lucht- en geluidonderzoeken, externe veiligheidsonderzoeken, emissieverslagen en 
de opzet van milieuzorgsystemen, waarin ook energiezorg is opgenomen. www.milieucoordinator.nl 
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Samenwerking op het gebied van engineering 

 
Door samenwerking met andere bureaus kunnen wij u niet alleen adviseren op energiegebied, maar 
kunnen we ook de engineering van complete projecten op het gebied van energiebesparing, 
warmteterugwinning, duurzame energie, waterhergebruik, waterbehandeling, energie-installaties, 
klimaatbeheersing en koelinstallaties voor u verzorgen. Wij werken o.a. samen met de Kleijn Energy 
Consulting uit Druten. www.energyconsulting.nl 
 
 
 
Meer info: http://www.eproconsult.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


