GREENBIZ IJMOND

Lokale Energie Markt in IJmond groeit sterk

Steeds meer ondernemers sluiten
zich aan bij GreenBiz Energy
Wilt u als IJmondiale ondernemer uw bedrijfspand verduurzamen én geld verdienen met
schone energie? ‘Sluit u dan aan GreenBiz Energy. Dat is de Lokale Energie Markt van de
IJmond, waarbij we als doel hebben om in 2021 honderd actief deelnemende bedrijven te
hebben’, aldus Nick Ruiter.

Het idee van GreenBiz Energy is dat elk
IJmondiaal bedrijventerrein, vooral via
zonnepanelen, zijn eigen energie gaat
opwekken. Wek je als ondernemer meer
energie op dan dat je verbruikt? Dan
lever je dat surplus terug aan het energienetwerk en krijg je daar geld voor.

nemende bedrijven te realiseren’,
zegt Ruiter. ‘We zijn ooit begonnen
met Beverwijk/Velsen-Noord, maar
inmiddels hebben we ook deelnemende
ondernemingen uit Heemskerk,
Uitgeest en het havengebied van
IJmuiden. De animo groeit.’

Energie voor eigen regio
‘Met het opzetten van een Lokale
Energie Markt (LEM) zorgen we ervoor
dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden
door collega-ondernemers in onze
regio IJmond. Hoe mooi is het om die
groen opgewekte energie in het eigen
gebied te houden en te verkopen aan je
buurman’, vertelt Nick Ruiter, die vanuit
Omgevingsdienst IJmond betrokken is
als projectleider van GreenBiz Energy.
‘Op die manier kan iedereen in de
regio, zowel energie-opwekker als
-afnemer, meeprofiteren van de
groene energieopwekking.’
Mede dankzij subsidies, zoals
de INTERREG vanuit de EU, heeft
GreenBiz Energy de afgelopen drie
jaar al veel IJmondiale ondernemingen
kunnen ondersteunen met de ver
duurzaming van bedrijfspanden. Via
de financiële hulp zijn zonnepanelen
voordelig aangeschaft en wordt er
groene stroom opgewekt.
‘Sinds 1 januari 2020 is onze Lokale
Energie Markt in de IJmond opera
tioneel. Dit jaar was een technische
try-out periode. Dat verliep prima,
waardoor we er in 2021 volle bak
tegenaan gaan om honderd deel

Op naar 100 procent
Inmiddels zijn er bij deelnemende
bedrijven genoeg zonnepanelen aan
gesloten om in 2021 zo’n 40 procent
van de benodigde stroom duurzaam
op te wekken. ‘Uiteraard willen we
als GreenBiz Energy richting de
100 procent klimmen. Daarom hebben
we de afgelopen jaren veel bedrijven
geholpen met de aanvraag van een
SDE+ subsidie; dat is een financiële
ondersteuning voor de productie van
duurzame stroom. Die willen we ook
volgend jaar zoveel mogelijk gaan
uitnutten. Dat zou kunnen door met
GreenBiz IJmond zelf te gaan investeren. Of door tegen bedrijven te zeggen:
je hebt een mooie business case, want
als je zonnepanelen op je dak legt, verdien je dat terug of je maakt er zelfs
rendement op. En áls je dat doet, sluit je
dan aan bij ons platform, want dan doe
je dat zo optimaal mogelijk.’
Waar GreenBiz Energy uiteindelijk
naartoe wil werken, zijn energieneutrale,
of zelfs energiepositieve bedrijven
terreinen in de IJmond. Ruiter: ‘Dan

Nick Ruiter

hebben straks geen traditionele energie
leveranciers, die de marges er tussenuit
snoepen, meer nodig. We doen het als
LEM allemaal zelf, waardoor de keten zo
kort mogelijk blijft en het energieplaatje
voor iedereen zo goedkoop mogelijk
gaat zijn.’
Meedoen of vragen?
Bezoek www.greenbizijmond.nl voor
meer informatie over de activiteiten van
de vereniging of volg ons op LinkedIn.
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