GreenBiz in Velserbroek: samenwerken, samen duurzaam
In de regio IJmond hebben verschillende bedrijventerreinen zich verenigd onder de
noemer GreenBiz. Samen met de Omgevingsdienst IJmond werken zij aan goede en
efficiënte oplossingen om het bedrijventerrein en daarmee ook het eigen bedrijf te
verduurzamen. Met succes: u kent vast de lopende zonnepanelenactie op
bedrijventerrein Broekerwerf.

Goede energie in GreenBiz Broekerwerf
Ook bedrijventerrein Broekerwerf kent een eigen GreenBiz. In 2016 is met een aantal
ondernemers een kerngroep gevormd en zijn activiteiten voor verduurzaming opgestart. Zo is
bij verschillende bedrijven de datalogger ingezet om informatie te krijgen over (onnodig)
energieverbruik. Verder blijkt uit een op het bedrijventerrein uitgevoerde 0-meting een
technisch potentieel om 30% van de totale elektriciteitsvraag op te wekken met zonnepanelen.
Medio november laten wij door TNO de energiescan uitvoeren. Een volgende stap om
Broekerwerf samen duurzaam te maken.
Omgevingsdienst IJmond en GreenBiz heeft nog veel meer kennis in huis als het gaat om
energiebesparing en duurzame maatregelen. Wist u dat u gratis van deze expertise gebruik
mag maken?

Samen aan de slag
Ondernemers willen, weten en kunnen veel. Als
GreenBiz kun je deze kennis bundelen en samen
stappen maken. Hoe meer bedrijven zich organiseren,
hoe beter. Kwartiermaker Vincent Klopper van
Witteveen Groep nodigt u dan ook van harte uit om aan
te sluiten en uw bedrijf aan te melden. Lyane Peggeman
is vanuit de Omgevingsdienst IJmond het eerste
aanspreekpunt voor GreenBiz Velserbroek. Ook
Erik Boudesteijn is vanuit de Omgevingsdienst bij
bedrijventerrein Broekerwerf betrokken.
Aanmelden
Bel of mail met kwartiermaker Vincent Klopper: 06-53121590 of vklopper@witteveengroep.nl
of Lyane Peggeman van Omgevingsdienst IJmond: 0251-263832 of lpeggeman@odijmond.nl.
Kerngroep GreenBiz Velserbroek
Vincent Klopper – Witteveen Groep, Chris Steensma – Rabobank IJmond, Henk de Gruijter –
Gasunie, Hans Tervoort – PWN, Suzanne Hurkmans – SensueS


Lees meer over GreenBiz Broekerwerf

Energie besparen: doen wat moet én doen wat kan
Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dat zijn de drie bepalende
thema’s in het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid. In het
Nationaal Energieakkoord is de ambitie vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie
die we gebruiken duurzaam is en dat we bovendien jaarlijks 1,5% besparen op het
energieverbruik.
Aanbesteding zonnepanelen
In het voorjaar van dit jaar is door GreenBiz en PWN samen een zonnepanelenactie
georganiseerd op bedrijventerrein Broekerwerf. Bij zeven bedrijven is een indicatieve
berekening gemaakt: wat is de investering en wat is de terugverdientijd. We zijn blij met het
resultaat. PWN is een aanbestedingstraject gestart voor maar liefst 1.000 panelen. Binnenkort
ontvangen de betreffende bedrijven een vrijblijvende offerte.
Denkt u (bij nader inzien) dat zonnepanelen ook interessant zijn voor uw bedrijf? Bel of mail
met Erik Boudesteijn: eboudesteijn@odijmond.nl of 06-53473988. Hij beantwoordt uw vragen
graag en bespreekt met u wat de volgende stap kan zijn.
Erkende maatregelen
Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 gas
verbruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen
maximaal 5 jaar terugverdienen. Voor verschillende branches zijn erkende maatregelen
opgesteld: energiebesparende maatregelen waarmee bedrijven er zeker van zijn dat ze
voldoen aan de wettelijke besparingsverplichting. Er komt intensiever toezicht op het uitvoeren
van deze maatregelen.
Energie besparen levert op
Ook voor bedrijven die minder elektriciteit en/of gas
verbruiken, blijft energie besparen natuurlijk interessant. De
investering in LED-verlichting, lichtsensoren, goede isolatie,
zonnepanelen en bijvoorbeeld groene daken is te overzien en
hebben een relatief korte terugverdientijd.
Ook wanneer u verbouwingsplannen heeft, loont het om te kiezen voor duurzaam. Er is veel
winst te behalen op onder meer islolatie, ventilatie en verwarming van uw pand.
Inzet datalogger
Bedrijven die zijn aangesloten bij GreenBiz Broekerwerf mogen gratis gebruik maken van de
datalogger. De datalogger geeft inzicht in het energieverbruik en laat in bijna alle gevallen zien
dat besparing mogelijk is.
Sinds het voorjaar van 2017 plukt Witteveen Groep de vruchten van de informatie die met de
datalogger is opgedaan. ‘Het bleek dat ons pand 70% van de tijd onnodig verwarmd werd en
bovendien naar een onnodig hoge temperatuur,’ vertelt Vincent Klopper. ‘Ook de
vorstbeveiliging van de CV-installatie bleek niet goed te zijn ingesteld. Er is direct actie
ondernomen en nu besparen we flink op de kosten. En dat ieder jaar weer.’


Lees meer over de datalogger



Kort en bondig: Aandachtspunten voor duurzame ver- of nieuwbouw van bedrijfspanden

Contactgegevens GreenBiz Broekerwerf



Vincent Klopper – Witteveen Groep: 06-53121590 of vklopper@witteveengroep.nl
Omgevingsdienst IJmond: Lyane Peggeman 0251-263832 of
lpeggeman@odijmond.nl



Website GreenBiz: www.greenbizijmond.nl

