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Informatie over belangrijke ontwikkelingen op 
bedrijventerrein Lage Meren – Meilust e.o.



De titel refereert o.a. aan publicaties van ondernemers in de media. 
LMM kiest voor verduurzaming en waardevermeerdering. 
In deze flyer informeren wij u over:

1.  De oprichting van een eigen energieplatform op LMM waarbij we aan 
 elkaar energie gaan leveren, zonder tussenkomst van een energie-
 maatschappij. Een aanzienlijke kostenbesparing voor u en een grote 
 stap naar een energieneutraal bedrijventerrein. (Lees verder op pagina 3)

2. De oprichting van een Bedrijven Investeringszone op LMM. We willen als 
 ondernemers en eigenaren meer regie over onderhoud, veiligheid en 
 toekomstbestendigheid. (Lees verder op pagina 4)

3. Verdieping en uitleg op een bijeenkomst later dit jaar. 

Inleiding
Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren – Meilust e.o. wil het bedrijventerrein LMM niet 
laten verpauperen door een terugtrekkende overheid. Daarbij komt dat de gemeente 
Bergen op Zoom fors moet bezuinigen waardoor er de komende jaren geen extra geld 
beschikbaar komt voor de bedrijventerreinen. 

Als we zelf niets doen betekent dat zeker geen vooruitgang voor Lage Meren – Meilust e.o. 
op het gebied van onderhoud, veiligheid, de waarde van uw pand, de aantrekkelijkheid om 
te ondernemen en de toekomstbestendigheid.

De bedrijfsbelangenvereniging wil LMM niet laten verpauperen. Het is ons terrein en samen 
kunnen we van LMM juist een zeer aantrekkelijk bedrijvenpark maken. Dat kan als we 
samen naar draagkracht investeren in een ondernemersfonds. We begrijpen ook dat u in 
deze onzekere periode niet zit te wachten op een extra investering. Daarom hebben we een 
concept ontwikkeld waarbij we toch investeren en tegelijkertijd geld kunnen 
besparen. 

Als u zich aansluit op het Energieplatform LMM kunt u een aanzienlijke 
kostenbesparing realiseren. Soms kan deze besparing zelfs hoger 
zijn dan de gevraagde fondsbijdrage. Samen (ondernemers en 
eigenaren op LMM) kunnen we er voor zorgen dat LMM een zeer 
aantrekkelijk bedrijvenpark wordt en zelfs één van 
de koplopers in Nederland op energiegebied. 
Dat is goed voor de waardeontwikkeling en 
uitstraling van het terrein en de gevestigde 
bedrijven. 



Lage Meren Meilust 
 geeft energie!
Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren Meilust maakt het voor u 
mogelijk om lokaal opgewekte elektriciteit aan elkaar te leveren. 
Hiermee besparen we op uw energiekosten en houden we het geld in 
de regio.  

Voordelig voor zowel opwekkers als afnemers van energie
Wanneer u elektriciteit opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, gebruikt u dit wellicht 
deels zelf en levert u het andere deel terug aan het net. Met dit platform is het mogelijk 
om het deel dat u niet zelf gebruikt, direct te verkopen aan andere ondernemers op Lage 
Meren Meilust of in de omgeving. Hier ontvangt u meer geld voor dan wanneer u aan het 
net terug levert. De ondernemer die uw elektriciteit afneemt hoeft er minder voor te 
betalen dan bij de grote energiemaatschappijen. 

Het slimme van het Energieplatform Lage Meren Meilust
Onze energienetten kunnen in de toekomst de steeds stijgende energievraag moeilijker 
aan. Door lokale handel mogelijk te maken ontlasten we het net; de lokaal opgewekte 
elektriciteit gaan we lokaal opslaan en verbruiken. Hiermee voorkomen we ook dat de 
totale energiekosten wegvloeien uit de regio (dit gaat om vele miljoenen per jaar). 
Bovendien draagt deze schone energie bij aan de stap richting een energieneutraal 
bedrijvenpark. Door onderling de in- en verkoop van elektriciteit tussen deelnemers te 
regelen is er geen noodzaak meer voor een handelaar/energiemaatschappij die deze 
handel faciliteert. Hierdoor besparen deelnemers op de kosten die normaal worden 
gemaakt bij deze tussenpersoon. 
Alle energie die we niet lokaal kunnen opwekken en we dus moeten inkopen, tellen we 
bij elkaar op. Op deze manier kunnen we ook hier een gunstiger tarief bedingen. 

Voorbeelden
Huidige elektraverbruik Gemiddelde jaarlijkse besparing bij LMM

      25.000 kWh  €        230,-
      75.000 kWh  €        700,-
    250.000 kWh  €     2.500,-
 5.000.000 kWh  €   32.500,-

Doe ook mee!
Benieuwd welke voordelen er voor u te halen zijn? 
Mail voor meer informatie naar parkmanager 
Pieter Wierckx via parkmanagement@lmm-boz.nl. 
De parkmanager brengt u daarna in contact met de 
deskundigen van het Energieplatform.



Ondernemersfonds – 
Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Om ervoor te zorgen dat we het energieplatform 
kunnen blijven ontwikkelen (opslaan van energie e.d.) 
en we daarnaast andere activiteiten kunnen opstarten 
ter verbetering van ons bedrijvenpark willen we de 
Stichting Ondernemersfonds LMM (BIZ) oprichten. 
Met de gelden uit dit ondernemersfonds worden 
activiteiten ontwikkeld ten gunste van het bedrijven-
terrein. Denk daarbij aan een schonere omgeving, 
betere veiligheid, duurzame groenvoorziening en 
andere toekomstbestendige maatregelen. 
De ondernemers en eigenaren bepalen zelf de 
activiteiten waarin geïnvesteerd wordt. 

We begrijpen dat u vragen heeft. Daarom organiseren 
wij dit najaar een bijeenkomst om deze te beantwoor-
den en u verder te informeren. Daarbij vragen we ook 
de wethouder Economie van de gemeente Bergen 
op Zoom aan te sluiten zodat u hem ook vragen kunt 
stellen over de rol van de gemeente. Uiteindelijk zal 
een definitieve schriftelijke stemming eind dit jaar 
uitsluitsel geven of we een BIZ oprichten. 

Alle ondernemers en eigenaren op LMM worden 
daarbij betrokken en uitgenodigd hun stem uit te 
brengen. Blijf op de hoogte en meld u aan op 
Chainels. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met parkmanager Pieter Wierckx via 
parkmanagement@lmm-boz.nl 

Oprichting van 
een Bedrijven 
Investeringszone
In een BIZ op Lage Meren – 
Meilust e.o. leveren alle onder-
nemers en eigenaren in een 
vastgesteld gebied jaarlijks een 
financiële bijdrage aan een 
ondernemersfonds. 
De hoogte van deze bijdrage 
wordt gekoppeld aan de WOZ- 
waarde en bedraagt 0,05% 
voor het gebruiksgedeelte 
en 0,05% voor het gedeelte 
van de eigenaar. Alleen het 
bedrijfsgedeelte telt mee, 
de privéwoning blijft buiten 
beschouwing. De minimale 
jaarlijkse bijdrage bedraagt 
€ 100,- (ondernemer) + € 100,- 
(eigenaar). Bedrijfsobjecten 
(veelal opslagunits) tot een 
WOZ-waarde van € 50.000,- 
zijn vrijgesteld. 
Voorbeeld: WOZ- waarde 
bedrijfspand bedraagt 
€ 220.000,-. Dan wordt de BIZ 
jaarbijdrage € 110,- voor de 
ondernemer (huurder) en 
€ 110,- voor de eigenaar. 
De kosten voor het lidmaat-
schap van de Bedrijfsbelangen-
vereniging op LMM komen te 
vervallen. Door aan te sluiten bij 
het eigen energie platform op 
LMM kan de kostenbesparing op 
energie mogelijk hoger zijn dan 
de bijdrage aan de BIZ. 
Op deze manier investeren we 
samen in én profiteren we 
samen van een prettiger en 
duurzamer bedrijvenpark.
Dat werkt positief naar uw 
medewerkers, uw bezoekers 
en de waarde van uw pand. 


