Vereniging GreenBiz IJmond: samen sterk, samen duurzaam, september 2020

GreenBiz Green Deal: ondertekening Beverwijk, Uitgeest en Velsen
Op 2 juli hebben wij samen met 12 Beverwijkse ondernemers, gemeente Beverwijk,
Omgevingsdienst IJmond en Provincie Noord-Holland de GreenBiz Green Deal getekend.
Met deze intentieverklaring gaan wij samen aan de slag met verduurzaming. Ook in
Velsen en Heemskerk hebben ruim 50 ondernemers de GreenBiz Green Deal inmiddels
getekend.
Op 8 oktober wordt de GreenBiz Deal in Uitgeest ondertekend door de eerste
ondernemers. U bent er toch ook bij? Geef u op of informeer u via
info@greenbizijmond.nl.
De eerste stap voor het tekenen van de GreenBiz Green Deal is het laten uitvoeren van
een energiescan. Hierbij krijgt u inzicht in uw energieverbruik en besparingsopties.
Hoeveel scans zijn er nu uitgevoerd en hoeveel CO2 hebben wij gezamenlijk bespaard?
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GreenBiz Energy: de resultaten en extra subsidie
De GreenBiz Energy campagne is van start. Heeft u onze billboards gezien?
Rijd eens langs de parallelweg of de Vuurlinie in Beverwijk. Daar staan onze
billboards met meer informatie. En wat een prachtig resultaat: in de eerste
helft van 2020 is er al 58.000 kWh via GreenBiz Energy verhandeld voor een
gemiddelde inkoopprijs van 3,5 cent. Het vooruitzicht is dat wij eind 2021
richting de 1.000.000 kWh per jaar via het platform verhandelen, wat
neerkomt op ruim 300 gemiddelde huishoudens. Goedkoop en steeds
duurzamer naarmate meer afnemers aan het platform gaan leveren.

Het eerste dak met zonnepanelen is aangesloten op ons platform en
ook aan afnemerskant hebben we de eerste zeven bedrijven
aangesloten, namelijk Flexcorail, Boudesteijn Beheer en Inrush,
Natural Cosmetics Holland, De Vuurlinie, Bakker Buitenleven en C.
Nelis Bouw en Ontwikkeling. Wij regelen alles van a tot z. Omdat het
moment van overstappen afhankelijk is van de afloop van het huidige
energiecontract, staan er nu twee bedrijven in de wachtrij: Mabeco en
BBA.
Als u zonnepanelen heeft en duurzaam opwekt, is het zeker interessant om niet alleen
als afnemer maar ook als leverancier aan te sluiten bij GreenBiz Energy. Meer weten? De
brochure met meer informatie is bij deze nieuwsbrief bijgevoegd.
GreenBiz Circulair: start scans en eerste resultaten
Inmiddels zijn de eerste 50 afvalscans bij bedrijven in de IJmond uitgevoerd voor ons
nieuwe project GreenBiz Circulair. Met het project willen wij u bewust maken van de
waarde van uw afval! Ons doel: de afvalstromen met wel 20% verminderen. De
afvalscan geeft inzicht in de afvalstromen bij uw bedrijf en bedrijventerrein.
Wij hebben de eerste ervaringen bij u getoetst. Uit de evaluatie blijkt dat:
 U de meerwaarde ziet van het traject en
ze willen hier graag tijd voor vrijmaken;
 U onderkent dat het proces op de
terreinen verbeterd kan worden. Met name
informatievoorziening speelt een
belangrijke rol.
 U weet van een groot gedeelte van uw
specialistische afvalstromen wel wat er
mee gebeurt. Over een deel heerst echter
onzekerheid, bijvoorbeeld wat er met
ingezameld plastic gebeurt.
 U bent bekend met de mogelijkheid om
vraag en aanbod van afval op elkaar af te
stemmen.
En u bent benieuwd naar het vervolg van de inventarisatie. Wij houden u op de hoogte!
GreenBiz Educatie: eerste stagiaires aan de slag
De MBO-studenten van de opleiding Junior Consultant Duurzaamheid zijn begonnen aan
het 2e leerjaar en mochten gelijk stagelopen. 13 studenten zijn bij aangesloten bedrijven
in de IJmond gestart om kennis te maken met duurzaamheidsaspecten in de praktijk.
De studenten lopen onder andere stage bij Patina
Dakdekkers, Gasservice Kennemerland, BBA B.V., Visser
Elektrotechniek, Omgevingsdienst IJmond, Devcon
Ecosysteem, Zelfstroom, Installatiewerk Noord-Holland en
Wonen Media.
Wilt u ook een stageplek beschikbaar stellen binnen uw
bedrijf? Neem contact op via info@greenbizijmond.nl.
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