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In de regio IJmond hebben verschillende bedrijventerreinen zich verenigd onder de
noemer GreenBiz. GreenBiz IJmond is georganiseerd als vereniging, wordt
ondersteund door Omgevingsdienst IJmond en werkt bovendien nauw samen met OV
IJmond.

Samen aan de slag
De Houtwegen/De Waterwegen wordt vertegenwoordigd door een kerngroep met een aantal enthousiaste
ondernemers:

Met en via GreenBiz IJmond en de kerngroep op het bedrijventerrein kunnen we snel inspelen op
duurzame wensen. Door ons gezamenlijke netwerk in te zetten voor denkkracht en ontzorging. Vanuit
Omgevingsdienst IJmond is Lyane Peggeman het eerste aanspreekpunt voor GreenBiz IJmond.

Contact
Heeft u interesse of vragen? Wilt u weten wat GreenBiz IJmond voor u kan betekenen? Schiet een van uw
collega-ondernemers uit de kerngroep aan of bel/mail Lyane via 06-51899901 of
lpeggeman@greenbizijmond.nl.

Resultaten Energiescan door Klimaatroute
In juli 2019 is Klimaatroute gestart met het uitvoeren van energiescans. Deze, voor ondernemers
kosteloze, scans zijn bij alle ondernemers op het bedrijventerrein aangeboden door GreenBiz IJmond in
samenwerking met gemeente Heemskerk en mogelijk gemaakt met subsidie van provincie Noord-Holland
(via de OTW-regeling).
De energiescan geeft bedrijven inzicht in het huidige energieverbruik en energiebesparende
mogelijkheden en tevens ook kansen voor duurzame opwek (met pv-panelen). Onderdeel is een
exploitatiemodel dat in één oogopslag de investering laat zien en de financieringsmogelijkheden hiervan.
Daarnaast biedt Klimaatroute een jaar lang ondersteuning in de opvolging, bijvoorbeeld door het helpen
bij het selecteren van (lokale) leveranciers, het opvragen van offertes, uitzoeken van
subsidiemogelijkheden of fiscale regelingen. Een absolute meerwaarde van dit traject!
Resultaten
Op De Houtwegen/De Waterwegen is bij 36 bedrijven een scan uitgevoerd. Vier bedrijven hebben direct
geadviseerde maatregelen doorgevoerd waaronder vervanging glas en garagedeur, cv-ketel en installeren
van pv-panelen. Deze maatregelen leveren een gezamenlijke jaarlijkse besparing van bijna 150.000 kWh
en 100 ton CO2. Daarnaast hebben meerdere ondernemers diverse maatregelen in voorbereiding.
Uit de scans blijkt tevens dat het bij een divers aantal bedrijven zeer interessant is om de inregeling van
de stookinstallatie te checken met behulp van plaatsing van een (gratis) datalogger door
Omgevingsdienst IJmond. Zo kunt u tot wel € 10 per vierkante meter gebouw besparen. Meer informatie
is te vinden op www.odijmond.nl/datalogger.

Green Deal bedrijventerreinen Heemskerk energiepositief
GreenBiz IJmond, Omgevingsdienst IJmond en gemeente Heemskerk hebben het initiatief uitgewerkt om
te komen tot een Green Deal bedrijventerreinen Heemskerk Energiepositief. Met de Green Deal willen de
partijen verduurzaming verder stimuleren:

Het geeft een beeld van diverse lopende projecten, acties en initiatieven vanuit GreenBiz.

Het maakt de ondersteuning en ontzorging door GreenBiz voor de ondernemer inzichtelijk en
laagdrempelig.

Het geeft duidelijke informatie over de mogelijkheden, besparingen, resultaten en verplichtingen
die we samen afspreken.
Deze Greendeal komt beschikbaar voor deelnemers aan de energiescan door Klimaatroute. Binnenkort
ontvangen zij meer informatie over de mogelijkheden, presentatie en officiële ondertekening van de
Green Deal bedrijventerreinen Heemskerk Energiepositief. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer
over.

SDE+ subsidie voor zonnepanelen
Na een succesvolle aanvraag van de SDE+ subsidie in het voorjaar, mag GreenBiz IJmond ook in oktober
voor 28 ondernemers de SDE+ aanvraag indienen. SDE staat voor Subsidie Duurzame Energie; deze

subsidie dekt de meerkosten van de productie van bijvoorbeeld zonne-energie.
GreenBiz IJmond heeft hiertoe ondernemers actief benaderd. Dit resulteert in een aanvraag voor meer
dan 50.000 vierkante meter dak in de IJmond.
Op de Houtwegen/De Waterwegen doen 6 ondernemers mee met 7 daken met in totaal bijna 12.000 m2
dak waarbij in totaal ca. 1,17 megawatt duurzame energie geproduceerd kan worden.
Heeft u een dak groter dan 2.000 m2 óf een grootverbruik aansluiting op het net (> 3 x 80A)
gecombineerd met een dak groter dan 1.000 m2 dan kunt u zich nu al aanmelden als u interesse heeft
om mee te doen in de aanvraag-ronde van begin maart 2020.
Meer informatie en tips over pv-panelen vind u in de factsheet in de bijlage.

GreenBiz Energy: duurzame energie lokaal produceren en consumeren

GreenBiz Energy is uniek: een lokale energiemarkt (LEM) waar energievraag en -aanbod van lokale
ondernemers bij elkaar worden gebracht. De marges die bij het terug leveren aan het net normaal
gesproken terugvloeien naar de energieleveranciers, blijven nu in GreenBiz Energy en worden gebruikt
voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming van de regio.
Meer weten en/of deelnemen? Kijk op www.greenbizenergy.nl voor meer informatie.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Volg ons via de website www.greenbizijmond.nl of op Twitter en LinkedIn. Wenst u deze
nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Meld u dan af met een reply op de e-mail.

