GREENBIZ IJMOND

Ondernemers op bedrijventerreinen voorzien elkaar van groene energie

In de IJmond krijgen we
energie van elkaar
Vereniging GreenBiz IJmond
werkt al een aantal jaren aan de
verduurzaming van bedrijven en
bedrijventerreinen. We richten
ons op het duurzaam lokaal
opwekken en consumeren van
groene energie. Om onder
nemers te helpen hebben wij
het platform GreenBiz Energy
ontworpen. En vanaf heden is
dat operationeel. Hoe werkt
het? Wat zijn de resultaten tot
nu toe? Wat hebben we bereikt,
maar vooral: hoe ervaren lokale
ondernemers het delen van
groene energie?

GreenBiz Energy
Groene energie in de IJmond voor en
door ondernemers. Lokaal geprodu
ceerd, lokaal geconsumeerd met een
flinke kostenbesparing. Ja, het is echt
mogelijk. In 2017 hebben wij ons dit
doel gesteld. En nu is het zover: wij
kunnen vraag en aanbod samen
brengen door de krachten van de
ondernemers in de regio te bundelen.
De ene ondernemer wekt duurzame
energie op door middel van zonne
panelen en de andere ondernemer
neemt de energie af. Het platform
GreenBiz Energy faciliteert in dit proces.
Zo dragen wij ons steentje bij aan de
energietransitie binnen de regio IJmond.
Campagne en resultaten
Heeft u onze billboards gezien?
Rijd eens langs de parallelweg of de
Vuurlinie in Beverwijk. Daar staan onze
billboards met meer informatie of vraag
onze GreenBiz Energy folder op. En
wat een prachtig resultaat: in de eerste
helft van 2020 is er al 38.000 kWh via
GreenBiz Energy verhandeld.

Het vooruitzicht is dat wij eind 2021
richting de 1.000 MWh per jaar via het
platform verhandelen, wat neerkomt op
ruim 300 gemiddelde huishoudens.
Verder hebben wij de afgelopen twee
jaar voor ongeveer 50 bedrijven in de
IJmond SDE+ subsidie aangevraagd
zodat ondernemers zonnepanelen kun
nen plaatsen. Bijna alle bedrijven heb
ben inmiddels de subsidie toegekend
gekregen. Zo kunnen wij 140.000m2
zonnepanelen aanleggen. U doet toch
ook mee?
Deze bedrijven zijn koploper
Het eerste dak met zonnepanelen is
aangesloten op ons eigen platform
en ook aan afnemerskant hebben we
de eerste drie bedrijven aangesloten,
namelijk Flexcorail, Boudesteijn Beheer
en Inrush. Wij regelen alles van a tot z.
Omdat het moment van overstappen
afhankelijk is van de afloop van het
huidige energiecontract, staan er nu zes
bedrijven in de wachtrij: Vuurlinie, Nelis,
Mabeco, BBA, Bakker Buitenleven en
We Love the Planet.

‘Eindelijk groen ondernemen waar
ik energie van krijg’
Raymond Cenin (BBA) wil met zijn deel
name aan GreenBiz Energy bedrijven
stimuleren om met elkaar nog meer
duurzaam te ondernemen. ‘GreenBiz
Energy versterkt het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’ aldus Cenin.
Ook Nico Scheffer (Scheffer en
Sminia) heeft zich aangesloten bij
GreenBiz Energy. ‘Wij zijn ondernemers
en wij handelen graag. Als je kunt
‘handelen’ op lokaal niveau met je eigen
energie dan moet je die uitdaging niet
laten liggen.’
Sluit ook aan
Wilt u meer informatie over GreenBiz
Energy en hoe u kunt deelnemen?
Of wil u hulp bij de aanvraag van een
SDE+ subsidie? Neem contact met
ons op via admin@greenbizenergy.nl
of bezoek onze website
www.greenbizenergy.nl.
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