GreenBiz in Uitgeest: samen sterk, samen duurzaam
In deze nieuwsbrief
 Nieuwe energie in Greenbiz Uitgeest
 Energie besparen: doen wat moet én doen wat kan
 Save the date: donderdag 13 september 2018 16.00 uur
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 heeft vast gehoord van Kagerweg Energiepositief in
Beverwijk, of de zonnepanelenactie op bedrijventerrein Broekerwerf in Velserbroek.

Nieuwe energie in GreenBiz Uitgeest
Ook Uitgeest kent een eigen GreenBiz. In 2015 is een kerngroep gevormd en zijn
enkele projecten voor verduurzaming opgestart. Zo is bij een aantal bedrijven de
datalogger en warmtecamera ingezet en zijn indicatieve berekeningen gemaakt om
de investering en terugverdientijd voor zonnepanelen door te rekenen. 11 juni
hebben de ‘oude kerngroep’, gemeente Uitgeest, DUEC en de Omgevingsdienst met
elkaar besproken wat de meerwaarde is van GreenBiz en wat er voor nodig is om
het bedrijventerrein te opnieuw te mobiliseren.
Om te beginnen wordt er een, voor het bedrijventerrein, gratis potentieelscan gemaakt door
TNO. Deze scan geeft direct inzicht in besparings-en verduurzamingskansen van de gebouwen
op het terrein. Daarnaast wordt de datalogger (en in de winter ook de warmtecamera) weer
actief aangeboden en willen we opnieuw bedrijventerreinbreed de kansen voor zonne-energie
in kaart brengen. Verder sluiten we waar mogelijk aan bij de initiatieven van de gemeente
Uitgeest, bijvoorbeeld als het gaat om de herstructurering van het bedrijventerrein.
Wist u dat Omgevingsdienst IJmond en GreenBiz u deze expertise gratis aanbieden?

Samen aan de slag
Ondernemers willen, weten en kunnen veel. Als
GreenBiz kun je deze kennis bundelen en samen
stappen maken. Voor een succesvolle GreenBiz is een
actieve, betrokken kerngroep van ondernemers nodig.
Alleen dan lukt het om met ondersteuning van de
Omgevingsdienst en gemeente om de doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid te behalen. We willen
de huidige kerngroep dan ook graag aanvullen met
nieuwe mensen én zoveel mogelijk bedrijven zo actief mogelijk bij GreenBiz betrekken.
Meld u aan bij kwartiermaker Hans Weeren: 06-51625335 of hans@hansweeren.nl of Lyane
Peggeman van de Omgevingsdienst IJmond: 0251-263832 of lpeggeman@odijmond.nl.




Lees meer over de datalogger
Lees meer over GreenBiz werkgebied Uitgeest
Lees meer over de TNO Potentieelscan (Kagerweg Energiepositief)

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.
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.



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

Save the date: donderdag 13 september
Naar verwachting is in september de potentieelscan door TNO voor het
bedrijventerrein in Uitgeest afgerond. We nodigen u nu al uit om bij de presentatie
van de resultaten aanwezig te zijn.
Aansluitend is de OV IJmond buurtborrel. Ook als u geen lid bent van de
ondernemersvereniging bent u van harte welkom. Een mooie gelegenheid om kennis te
maken met de OV IJmond en bedrijven uit de regio. We hopen veel ondernemers persoonlijk
te ontmoeten!
Datum:
Tijd:
Waar:

donderdag 13 september 2018
GreenBiz van 16.00 – 17.00 uur,
Aansluitend OV IJmond buurtborrel 17.00 – 18.00 uur
Wine & Gifts, Molenwerf 28, Uitgeest (kantoor van WEA
Accountants, 1e verdieping)

Contactgegevens GreenBiz Uitgeest




Kwartiermaker Hans Weeren: 06-51625335 of hans@hansweeren.nl
Omgevingsdienst IJmond: Lyane Peggeman 0251-263832 of lpeggeman@odijmond.nl.
Website: www.greenbizijmond.nl

