Even voorstellen!
‘Goedendag’, u spreekt met Erna Hilbers van de Vereniging GreenBiz
IJmond. Wij zijn een vereniging voor en door ondernemers dus
zonder ondernemers, geen vereniging in het havengebied. Wij
richten ons op het verduurzamen van uw bedrijf en bedrijventerrein
in IJmuiden. Ik heb u vóór de coronacrisis bezocht en u bent een
goede partij om aan te sluiten bij onze nieuwe kerngroep. De
kerngroep is onze klankbord, verbinder naar het bedrijventerrein toe
en u vervult een voorbeeldfunctie.
In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van het eerste
kerngroepoverleg, onze gratis energiescans plus de resultaten en
een vooruitblik naar onze werkzaamheden. Deze nieuwsbrief
verschijnt vanwege het eerste kerngroepoverleg. Naarmate er grote
mijlpalen worden bereikt, ontvangt u aanvullende informatie naast onze IJmondbrede
nieuwsbrief die één keer in de twee maanden wordt verstuurd.

Het eerste kerngroepoverleg heeft plaatsgevonden
Op 24 april vond het eerste (digitale) overleg met
de kerngroep plaats. Wij hebben samen nagedacht
over de belangrijkste onderwerpen voor het
havengebied:
Het werken aan energiebesparing,
energie-opwek en circulaire economie door
aan te sluiten bij de al lopende projecten
van vereniging GreenBiz IJmond.
Het onderzoeken van de mogelijkheden
voor toepassen van de walstroom. Dit is
een duurzaam alternatief voor het gebruik
van stookolie waarmee we ook de lucht
schoner maken.
De komst van de Energiehaven aan de
zeezijden van het Noordzeekanaal. Medio april is hiervoor een convenant getekend. Het
nieuwe bedrijventerrein biedt grote kansen om in te spelen op de energietransitie en op
belangrijke regionale en nationale klimaatdoelen.
De kerngroep bestaat uit Frans Hoogzaad (Parkmanager BIZ Havengebied IJmuiden), Jan
Boudesteijn (voorzitter Vereniging GreenBiz IJmond), Harrie van Wees (CTRL+N), Peter van der
Meerakker (directeur Zeehaven IJmuiden NV), Robert Holtrop (Roodenberg Staalkabels), Johan
Stolk (Stolk ontwikkeling), Remco Bakker (Cornelis Vrolijk B.V.), Henk van der Deijl (Interfish
B.V.), Floor Bal (Gemeente Velsen wethouder duurzaamheid) en Erna Hilbers (projectleider
Vereniging GreenBiz IJmond).

De energiescans zijn van start en wat een mooie resultaten!
De eerste stap naar het verduurzamen van het bedrijventerrein is het uitvoeren van een gratis
energiescan. De energiescan geeft inzicht in uw huidige energieverbruik en geeft advies met welke
maatregelen u uw energieverbruik kunt verlagen bijvoorbeeld het gebruik van LED-verlichting of
het plaatsen van zonnepanelen. Goed voor het milieu en uw portemonnee! De scan wordt

uitgevoerd door de organisatie Klimaatroute. Zij helpen u bij het uitvoeren van energiebesparende
maatregelen.
In de maand februari en de eerste helft van maart zijn er al 60 gratis
energiescans in het havengebied uitgevoerd. Als de door Klimaatroute
voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd dan kunnen we maar
liefst 5,6 miljoen kWh per jaar (44,9%) met elkaar besparen wat
neerkomt op het energieverbruik van 1500 huishoudens (zonder
elektrische auto en warmtepomp). Ook op het gasverbruik kan nog
eens 109.000 m3 per jaar (5,7%) worden bespaard en dat komt
neer 73 huishoudens. De gemiddelde terugverdientijd van alle 60 scans
samen is 5,6 jaar waarbij ook het plaatsen van zonnepanelen is
meegenomen. Voldoende reden om samen aan de slag te gaan toch?
En dan te bedenken dat we pas bij 10% van het aantal ondernemers in
het havengebied de scan hebben uitgevoerd.
Wilt u ook graag een energiescan laten uitvoeren? Stuur een e-mail
naar info@greenbizijmond.nl.

Vooruitblik: waar gaan wij mee aan de slag?
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 fysiek aanbieden van energiescans door
Klimaatroute, waar wij op gepaste wijze weer mee
gaan starten;
het online aanbieden van energiescans door
Klimaatroute ten tijde van de coronabeperkingen
maar wellicht ook daarna;
het analyseren van energiescans zodat wij weten
waar de kans voor uw bedrijf liggen en waar mogelijk
een collectieve aanpak interessant is;
het voorbereiden van de bijeenkomst voor de
ondertekening van de GreenBiz Green Deal. Een
initiatief vanuit de vereniging waarin in uw geval de
bedrijven in het havengebied met elkaar schriftelijk
de intentie uitspreken om het energieverbruik te
verlagen en te verduurzamen;
het uitvoeren van afvalscans vanuit het Europese
project ‘Upcycle Your Waste.’ We streven in dit
project naar een reductie van 20% afval door
afvalstromen weer in te zetten als grondstof;
het voorbereiden van een haalbaarheidsonderzoek voor het toepassen van een walstroom samen
met de gemeente en een aantal ondernemers.
Heeft u nog verdere vragen over onze werkzaamheden of wilt u een keer met mij in gesprek? Ik ben te
bereiken op ehilbers@odijmond.nl of via 06 51 38 36 92.
Wij zijn een vereniging voor en door ondernemers, die u helpt met het verduurzamen van uw bedrijf en
uw bedrijventerrein. Wij worden ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werken bovendien nauw
samen met OV IJmond en IJPOS. Onze vereniging richt zicht op vier pijlers: GreenBiz Green Deal,
GreenBiz Energy, GreenBiz Educatie en GreenBiz Circulair.
Lees verder op www.greenbizijmond.nl voor meer informatie of volg ons op LinkedIn om op de hoogte te
blijven van onze werkzaamheden.

