Vereniging GreenBiz IJmond: samen sterk, samen duurzaam, juni 2020
De eerste versoepelingen vanuit de overheid zijn een feit. We hebben
toestemming om op het terras te genieten van het mooie weer, maar ook om
ons sociale contact meer op te pakken. Vrienden en familie zien en spreken in
real life. Wat een verschil met afgelopen maanden. Toch heeft de coronacrisis
op iedereen nog steeds veel invloed en voorzichtigheid blijft geboden. Wij zijn
benieuwd hoe het met u gaat!
GreenBiz Green Deal: de eerste ondertekening in gemeente Velsen
Vrijdag 5 juni was voor ons een bijzonder moment in
het havengebied van IJmuiden; de eerste GreenBiz
“Met ons bedrijf zijn we al goed
Green Deal werd ondertekend. Daarvoor ging
bezig met duurzaamheid, onder
wethouder Floor Bal op bezoek bij de heer Henk van
meer met ruim 700
der Deijl, directeur van Interfish B.V. Door het tekenen
zonnepanelen. Met de GreenBiz
van de GreenBiz Green Deal geeft Interfish aan dat zij
het verduurzamen van het bedrijf zeer serieus neemt,
Green Deal gaan we dit verder
waarbij zij door ons wordt ondersteund. En dat gaat
optimaliseren.”
verder dan alleen energiebesparing. Zo wordt er ook
gekeken naar afvalpreventie en het verduurzamen van
Henk van der Deijl
de inkoop. Naast Interfish B.V. hebben nog eens 20
bedrijven in Velsen recent aangegeven positief te
staan tegenover het ondertekenen van de GreenBiz
Green Deal.
Op 12 februari hebben 20 ondernemers in Heemskerk de GreenBiz Green Deal
ondertekend. De bedrijventerreinen in Uitgeest en Beverwijk zijn de volgende waar de
intentieverklaring wordt getekend. Meer informatie volgt.
GreenBiz Energy: een energiescan uitvoeren, de resultaten en extra subsidie
In alle IJmond gemeenten is Klimaatroute volop aan de slag (geweest) met onze gratis
energiescans. Ten opzichte van twee maanden geleden zijn er weer 14% meer scans
uitgevoerd in de verschillende gemeenten. De meeste bedrijven hebben ervoor gekozen
om zonnepanelen, LED-verlichting, laadpalen voor elektrische auto’s en isolatie aan te
brengen.
Natuurlijk hebben wij het project niet alleen maar
voor de financiële voordelen opgestart, want wij
kunnen samen klimaatwinst behalen. Zo zorgen
de investeringen jaarlijkse voor een besparing
van ruim 320.000 kWh. Dat is gelijk aan het
verbruik van meer dan 90 huishoudens!
En nog meer goed nieuws voor het havengebied
in IJmuiden: de gemeente Velsen en de Provincie
Noord-Holland geven door het behaalde succes voor nog eens 100 energiescans
subsidie dus grijp uw kans! Vraag via onze website www.greenbizijmond.nl een gratis
scan aan.

GreenBiz Circulair: de afvalscans gaan van start!
Wij zijn sinds dit jaar aangesloten bij het Europese project Upcycle Your Waste. Wij willen
ondernemers in de IJmond bewust maken van de
waarde van hun afval door het te gebruiken als
grondstof. Door afval opnieuw mee te nemen in
het productieproces en dus te gebruiken als
grondstof, wordt de afvalstroom in de IJmond tot
wel 20% verminderd. Daarom gaan wij begin juli
van start met de eerste gratis 50 afvalscans:
hierbij krijgt u inzicht in uw afvalstromen en
bekijken wij welke kansen er zijn om meer uit uw
afval te halen. Wilt u zich opgeven voor onze
afvalscans? Neem contact op met Erna Hilbers via
ehilbers@odijmond.nl of 0651383692 of bezoek
onze website voor meer informatie.
GreenBiz Energy: een dashboard met inzicht in energieverbruik
Het dashboard voor energieverbruik op kwartierbasis is
operationeel voor alle producten en afnemers van GreenBiz Energy. U
heeft inzicht in het verbruik zowel overdag als buiten kantoortijden.
Apparaten kunnen onverwachts aanslaan en in het dashboard is dit
meteen zichtbaar: uw energieverbruik schiet omhoog! Met die kennis
kunt u uw apparaten alleen aanzetten wanneer u wilt. Hiermee gaat u
stroomverbruik omlaag en wordt de levensduur van uw apparaat
verlengd: een win-win situatie dus. Daarnaast maakt het dashboard
inzichtelijk wat het effect is van de genomen energiebesparende
maatregelen bijvoorbeeld de behaalde winst na het ophangen van
LED-verlichting of het plaatsen van zonnepanelen.
GreenBiz Energy: de impact van het coronavirus op de SDE+ subsidies
Het coronavirus heeft helaas ook gevolgen voor het uitvoeren van
zonnepanelenprojecten met SDE+ subsidie. Veel bedrijven zitten op dit moment in zwaar
weer en hebben alle tijd en middelen nodig om de gebruikelijke bedrijfsvoering in stand
te houden. Dit bemoeilijkt natuurlijk het uitvoeren van SDE+ projecten binnen de door
het RVO gestelde termijn. Dit is niet alleen bij ons, maar ook bij de Rijksoverheid
opgevallen. Daarom zijn alle uitvoeringstermijnen van de SDE+ voorjaarsronde van
2019 met een jaar verlengd. Dit betekent dat de zonnepanelen niet in 2020, maar pas
in de loop van 2021 in bedrijf moeten zijn genomen. Belangrijk is dat u wel uitstel
hiervoor vraagt. Wij willen alle ondernemers met een SDE+ subsidie de komende tijd
natuurlijk graag blijven helpen om alsnog zonnepanelen op de daken te plaatsen. Ook
wanneer u geen eigen vermogen wilt investeren, hebben wij opties om uw dak van
zonnepanelen te voorzien en er ook nog eens financieel voordeel van te hebben!
Vragen? Neem contact op met Jan Boudesteijn via jan@boudesteijn.com of 0653246858.
Vooruitblik
Door de coronacrisis kunnen wij u niet fysiek bezoeken, maar wij
zijn achter de schermen nog druk aan het werk en verwachten dit
fysieke contact weer op te kunnen starten. De aankomende
periode zetten wij ons in voor:
De ondertekening van de GreenBiz Green Deal in
Beverwijk, Uitgeest en Velsen.
De campagne van GreenBiz Energy. Wat gaat u merken
van deze campagne?

