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Green Business Community
Business & Science Park Wageningen
Hoe kunt u meedoen?
De ondernemersvereniging van het Business & Science Park Wageningen en stichting
Wageningen Werkt Duurzaam starten per 1 juni een Green Business Community voor het
bedrijventerrein.
Doel Green Business Community
• Bedrijven die meedoen scoren beter op
het gebied van klimaat & duurzaamheid
en besparen op energiekosten.
• Een duurzamer en klimaatvriendelijk
bedrijfsterrein, o.a. door realisatie van
duurzame opwekking van energie.
Wat gaan we doen?
• Via netwerkactiviteiten delen we kennis
en best practices en adviseren we elkaar.
Waar kansen liggen pakken we gezamenlijke projecten op.
• De Green Business Community krijgt
ondersteuning van Stichting Wageningen
Werkt Duurzaam (kennis & organisatie).
Kansen voor bedrijven
Het investeren in een duurzame bedrijfsvoering heeft steeds meer voordelen.
Fiscale regelingen en subsidieregelingen
maken klimaatvriendelijk ondernemen
bovendien ook financieel aantrekkelijker en
haalbaar. Voordelen van een duurzame
bedrijfsvoering zijn:
• Verlagen bedrijfskosten door energiebesparing
• Commerciële kansen (opdrachtgevers
stellen duurzaamheidscriteria aan toeleveranciers)
• Gezonde en duurzame gebouwen zorgen
voor een hogere productiviteit en lager
ziekteverzuim
• Waardevast en verhuurbaar vastgoed
• Duurzame bedrijven trekken talent aan
• Verduurzamen is deel van MVO en risicoen reputatiemanagement
• Toekomstbestendig maken van bedrijfsvoering

Samenwerken loont
Als we kennis delen en samenwerken op
het gebied van energie-inkoop, energiemonitoring, energiescans en bij de uitvoering van maatregelen, dalen energieverbruik en energiekosten per bedrijf
effectiever. Door samen te werken ontstaan
er meer kansen voor duurzame opwekking,
uitwisseling van restwarmte op het terrein
en kunnen we belangen voor het hele
bedrijfsterrein beter behartigen (denk aan
aansluiting op het duurzame warmtenet).
Goed om te weten: wettelijke
verplichtingen
• Vanuit het ‘Activiteitenbesluit’ zijn bedrijven
wettelijk verplicht om alle energiebesparings
maatregelen te nemen met een max. terugverdientijd van 5 jaar. Het geldt voor bedrijven met een elektriciteitsverbruik boven
50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas.
• In het SER-energieakkoord is afgesproken
dat de overheid deze verplichting actief gaat
handhaven. In Wageningen zal Omgevingsdienst De Vallei dit doen.
• Vanaf 1 januari 2023 moeten (bestaande)
kantoorgebouwen minimaal energielabel C
hebben, en per 2030 energielabel A.
Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal gerealiseerd worden.

Hoe doet u mee?
Er zijn verschillende mogelijkheden om deel
te nemen aan de Green Business Community.
1. Meedoen aan het Energieplatform
Met die bedrijven die concreet aan de
slag willen met het verlagen van
energieverbruik en -kosten wordt een
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Energieplatform opgestart.
Deze bedrijven gaan gezamenlijk in een
aantal werksessies aan de slag met
actieve ondersteuning van een energiecoach. Aan bod komen energie-inkoop,
energiefacturen (betaalt u niet teveel?),
energiemonitoring (hoe gaat u verspilling
tegen?), het in kaart brengen van
kosteneffectieve besparings- en opwekmaatregelen en de gezamenlijke uitvoering van projecten.

Voordelen Energieplatform

!

• Inzicht in uw energieverbruik en -kosten
• Inzicht in de verbetermogelijkheden
(besparing, opwek, gebiedsmaatregelen)
• Lagere energiekosten
• Bijdrage aan MVO
• Bij bedrijven die aan het Energieplatform meedoen blijft de Omgevingsdienst op afstand

2. Themabijeenkomsten
De Green Business Community gaat
themabijeenkomsten organiseren.
Bedrijven kunnen zelf meewerken aan de
invulling van het programma. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn
energie-inkoop en -monitoring, energieneutrale renovatie, duurzame opwekking
op de daken (zonnepanelen), financiering, subsidies en fiscale regelingen,
aansluiting op het duurzame warmtenet
in Wageningen, het energieneutraal
maken van BSPW, groen op het terrein
en op de daken, duurzame mobiliteit,
circulair inkopen.
3. Uitvoeren gezamenlijke projecten
Wanneer daar voldoende animo voor
ontstaat kunnen gezamenlijk projecten
opgestart worden. Het kan dan gaan om
het onderzoeken van gebiedsmaatregelen (duurzaam warmtenet), het
samen inkopen van maatregelen
(efficiënter/ kostenbesparend), een
gezamenlijke subsidieaanvraag).

KOM BEGIN JUNI NAAR DE STARTBIJEENKOMST!
Interesse / aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de Green Business Community. Laat
ons voor 15 mei weten waar uw interesse ligt. Dat kan telefonisch: bel met Frank Zegers
van stichting Wageningen Werkt Duurzaam 06-51095218. Of stuur een email naar
frank.zegers@wageningenwerktduurzaam.nl waarin u aangeeft:
ik wil actief meewerken aan de opbouw van de Green Business Community en
meedenken over een duurzamer en klimaatvriendelijk BSPW
ik heb interesse in deelname in het Energieplatform. Informeer me over de opstart.
ik wordt graag uitgenodigd voor themabijeenkomsten
als er projecten worden georganiseerd wil ik benaderd worden voor evt. deelname
ik heb een aanvullend idee: ……………………………………………

ik weet het nog niet, maar hou me op de hoogte

Stichting Wageningen Werkt Duurzaam
Wageningen Werkt Duurzaam is een gezamenlijk initiatief van Wageningen Ondernemers Contact
(WOC) en de gemeente Wageningen. Aanvullend ondersteunen ook het Gelders Energieakkoord en
OVIJ het werk van de stichting. Bedrijven en instellingen kunnen participant worden van stichting
Wageningen Werkt Duurzaam! Meer informatie op: www.wageningenwerktduurzaam.nl
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