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Het is een bijzondere tijd. Zowel het coronavirus als ons klimaat kunnen niet zonder
gezamenlijke inspanningen en zorg. Voor beiden gelden beperkingen, een regelkader en
adviezen om de uitdaging te overwinnen. Juist nu in tijden van zorg, hoop op
overwinning van dit virus en continuïteit van uw bedrijf is er voor velen ook tijd voor
bezinning en loskomen van vaste patronen. Gezondheid is het grootste goed wat er is,
het benadrukt tevens het belang van duurzaamheid. Vereniging GreenBiz IJmond zet
zich ondanks het coronavirus en onzekerheden nog elke dag in op onze IJmondse
bedrijventerreinen om u te faciliteren en om ook uw klimaat te helpen verbeteren. Maar
dat doen wij graag (nog meer) samen met u.

GreenBiz Green Deal de eerste ondertekening heeft plaatsgevonden
De eerste GreenBiz Green Deal is
ondertekend! Op 12 februari vond
de officiële eerste ondertekening
plaats waarbij de eerste 20
ondernemers hun handtekening
hebben gezet onder het mooie
initiatief. U kunt hier het
persbericht vinden.
Wij zijn nu bezig om dit op
bedrijventerreinen in Beverwijk,
Velsen en Uitgeest ook uit te
rollen, maar wat houdt de GreenBiz
Green Deal ook alweer in? U
spreekt de intentie uit om actief
mee te werken aan het
verduurzamen van uw bedrijf en
het bedrijventerrein. Meer
informatie vindt u op onze website
www.greenbizijmond.nl onder de
het kopje ‘GreenBiz Green Deal.’

GreenBiz Energy: een energiescan uitvoeren en de resultaten
De eerste stap na het ondertekenen van de GreenBiz Green Deal is het uitvoeren van een gratis
energiescan door organisatie Klimaatroute. Doet u ook mee? Vraag hier uw energiescan aan of lees
verder voor meer informatie.
Er zijn al 170 bedrijven die een energiescan hebben uitgevoerd en wij vertellen u graag kort enkele
resultaten en de potentie die wij zien!

Resultaten voor bedrijventerreinen in Heemskerk en Velsen
In Heemskerk kunnen alleen al de deelnemende ondernemers door alle energiebesparende
maatregelen en door zonnepanelen te plaatsen maar liefst 88% elektriciteiten en 39% gas
besparen. De kosten, die u samen bespaart, zijn wel 383.000 euro per jaar!
Als in het havengebied van de gemeente Velsen alle voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd,
is er een besparing op het energieverbruik mogelijk van 30%. Bij het gasverbruik is de besparing
lager, namelijk 7%.
Potentie voor bedrijventerreinen in Heemskerk
Zo blijken nog 2.278 TL buizen aanwezig die relatief
eenvoudig kunnen worden vervangen door LED.
Daarmee kan 275.000 kWh per jaar (en 179 ton CO2)
bespaard worden.
Voor verwarming kan 55.000 m3 gas (en 104 ton CO2)
per jaar bespaard worden door het toepassen van
isolerende maatregelen zoals isolatie van wanden,
appendages of het vervangen van cv-ketels.

GreenBiz Energy: lokaal produceren en consumeren
EEnergie lokaal duurzaam opwekken en in de IJmond verhandelen terwijl u
door monitoring inzicht heeft in uw verbruik. Dat was het beeld dat
vereniging GreenBiz IJmond voor ogen had toen werd gestart met het
onderzoek naar de mogelijkheden van een lokale energiemarkt in het
havengebied van de gemeente Beverwijk en Velsen. Inmiddels is het
platform GreenBiz Energy klaar voor gebruik. Dat betekent dat u direct
duurzame energie met een bedrijf op uw bedrijventerrein kunt
verhandelen. U heeft dus geen energieleverancier meer nodig! Om het
lokale aanbod van duurzame stroom te verhogen, hebben wij ondernemers
in de IJmond ook dit jaar weer geholpen om een SDE+ subsidie aan te
vragen. Wij hebben voor 4 MW aangevraagd, wat de mogelijkheid biedt om
40.000m2 zonnepanelen te plaatsen. Meer informatie vindt u op onze
website www.greenbizijmond.nl onder het kopje ‘GreenBiz Energy.’

Vooruitblik
Door de coronacrisis kunnen wij u niet fysiek bezoeken,
maar wij zijn achter de schermen nog druk aan het werk.
De aankomende periode houden wij ons bezig met:
Het ontwikkelen van een dashboard, zodat voor de
deelnemers bijvoorbeeld de informatie uit de
energiescans, de follow up en besparing aan
energie en geld, én de productie of afname van
energie via GreenBiz Energy real time in te zien
zijn.
Het analyseren van energiescans, zodat wij weten
waar de kansen voor uw bedrijf liggen en waar
mogelijk een collectieve aanpak interessant is;
Het online aanbieden van energieadvies door
Klimaatroute ten tijde van de coronacrisis maar
wellicht ook daarna;
Het omzetten van afval tot grondstof, later meer
hierover.

