GreenBiz Green Deal: resultaten en ondertekening in Uitgeest
Het aantal getekende GreenBiz Green Deals in de IJmond blijft oplopen! Inmiddels
hebben meer dan 60 ondernemers de Deal getekend. Een mooi resultaat! Hieruit blijkt de
samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn vruchten af te werpen om
gezamenlijk de CO2 reductie- en energieverbruik- te verlagen
Wij keken uit naar een mooie bijeenkomst voor de ondertekening van de GreenBiz Green
Deal op 8 oktober in Uitgeest. Helaas hebben wij de bijeenkomst vanwege de
(aangescherpte) coronamaatregelen geannuleerd. Onze ambassadeurs in Uitgeest
hebben zich niet laten tegenhouden en zij hebben als eerste de Deal ondertekend
evenals een aantal bedrijven die duurzaamheid onderschrijven! Bezoek onze website,
vind meer informatie en de officiële GreenBiz Green Deal en teken ook!
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GreenBiz Energy: de resultaten en extra subsidie
Heeft u de IJmondiaan gelezen over de resultaten van
GreenBiz Energy? Wij hebben het artikel bij de
nieuwsbrief bijgevoegd! Er is dit jaar bijna 65.000 kWh
stroom op dit platform verhandeld, waarvan ongeveer
30% door GreenBiz Energy lokaal en duurzaam is
opgewekt. Ruim boven het landelijke gemiddelde. Hoe
meer ondernemers/producenten via het platform leveren
hoe hoger dit percentage wordt en hoe meer duurzame
energie in de IJmond wordt behouden. En er zijn
gesprekken om een deel van de stroom via GreenBiz
Energy voor openbare voorzieningen te leveren in de
IJmond. Wordt vervolgd dus!
Daarnaast zijn wij onze campagne verder aan het uitrollen. Eerst Beverwijk (met
billboards o.a. bij de Parallelweg) en nu ook in Heemskerk. Onze ambassadeur Ramon
Bakker heeft zijn bedrijfslocatie beschikbaar gesteld voor onze spandoeken.

Waarom GreenBiz Energy?
Niet elk bedrijf heeft de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te
plaatsen, maar men wil wel duurzame energie. Via dit platform kunt
u de overcapaciteit van uw buurman kan gebruiken! Door de energie
op te wekken en verbruiken op één locatie, verlicht de druk op het
landelijke energienetwerk. Zo maken we samen beter gebruik van de
beschikbare dakoppervlakken en kan het rendement van uw
zonnepanelen nog interessanter worden.
Hoe doen wij dat dan?
Sinds deze zomer hebben wij onze eerste productie-installatie in gebruik genomen. Deze
installatie vloeit voort uit een SDE+ subsidie die in 2018 is aangevraagd. De stroom uit
die installatie wordt direct op ons platform aangeboden en wordt verdeeld over de
bedrijven die er op dat moment vraag naar hebben. Wanneer de zon niet schijnt, is er
een back-up lijntje naar de energiebeurs. De energiebeurs is waar wij onze variabele
prijs op baseren en welke garandeert dat u altijd stroom ontvangt. Meer informatie is te
vinden op www.greenbizenergy.nl.
Wat betekent dit nou voor u als ondernemer?
U betaalt bij ons de laagst mogelijke beursprijs + een kleine service fee. Eventuele winst
zal terugvloeien naar de vereniging GreenBiz IJmond waar wij het gebruiken voor
verschillende verduurzamingsprojecten in de IJmond.
GreenBiz Circulair: grote bereidheid verminderen afvalstromen
Ons doel is om de afvalstromen in de IJmond te verminderen met 20%. Wij hebben
daarom 70 afvalscans uitgevoerd in de IJmond en uiteindelijk gaan wij er 300 uitvoeren
om een goed beeld van de verschillende afvalstromen te krijgen. Ook inzicht in uw
afvalstroom? Wees er snel bij en vraag uw gratis afvalscan aan via
info@greenbizijmond.nl. Uit de eerste resultaten blijkt dat er een grote bereidheid is om
afval te scheiden.
Wij hebben ook onderzocht waar u tot nu toe (op basis van de eerste scans) in het
proces van afvalvermindering tegenaan loopt: er is niet altijd (fysieke) ruimte om afval
optimaal te scheiden en de kosten zijn te hoog en/of de hoeveelheid blijkt te klein. Door
300 scans uit te voeren, krijgen wij een nog specifieker beeld van de barrières.
Wat heeft u nodig (op basis van onze tussentijdse evaluatie) om nog meer
afval te scheiden?
1.
2.
3.
4.

Dezelfde ophaalfrequentie als andere stromen;
Goede instructies voor eigen personeel;
Voldoende opslagruimte bij het bedrijf;
Een bedrijf dat geïnteresseerd is in de afvalstroom.

De afvalscan is een eerste stap en hiermee kunnen wij de afval heel specifiek
inventariseren zodat we de stoffen goed in beeld krijgen. Eind van dit jaar ronden we de
afvalinventarisatie af en zorgen we voor een uitgebreide terugkoppeling.
GreenBiz Energy: project zon op dak & energielabel C
Een onderdeel van onze dienstverlening is de mogelijkheid om
zonnepanelen op uw bedrijfsdak te plaatsen met een SDE++ subsidie
vanuit de rijksoverheid. Wij werken sinds kort samen met bureau
Over Morgen en zij helpt ons bij de realisatie van een
zonnestroominstallatie op uw dak. U vindt meer informatie op de
website https://overmorgen.nl/verzilveruwdak/. Door te investeren in
zonnepanelen op uw dak heeft u ook de mogelijkheid om zich aan te
sluiten bij GreenBiz Energy.

Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C
hebben om deze als kantoor te kunnen blijven gebruiken. Meer informatie vind u op de
website van RVO. U kunt via EP-online een (extra) check laten doen welk label uw bedrijf
heeft. Is het label nog niet officieel vastgesteld door een erkend adviseur? Wees er dan
snel bij: het vaststellen van het label wordt na 31 december dit jaar een stuk duurder
door een nieuwe meetmethode. Een overzicht van erkende adviseurs vindt u op de
website van QBIS.
Vooruitblik
In december komt er een extra nieuwsbrief over de resultaten en een
samenvatting van al onze activiteiten van het afgelopen jaar: Volg ons
via LinkedIn om op de hoogte te blijven. Scan de QR-code!

