Resultaten 2014
Verantwoording
Het afgelopen jaar is nauw samengewerkt met de gemeente Soest. In die contacten is steeds meer
of minder uitgebreid verslag gedaan van activiteiten. Daarnaast heeft de gemeente uitgebreide
schriftelijke rapportages ontvangen van:
• de uitslag van de bedrijven enquête
• het voorbereidingsproces en de uitkomsten van het BPD advies aan de gemeente t.b.v. het
duurzaamheidsplan 2014-2018.
Verder is de gemeente steeds vertegenwoordigd geweest bij de lunchbijeenkomsten en zijn de
duurzaamheidsverhalen terug te vinden op de website www.zakelijksoest.nl/duurzaamheid. We
kiezen er daarom voor dit inhoudelijk verslag kort te houden en presenteren puntsgewijs wat er is
gebeurd.

Lunchbijeenkomsten
Het Bedrijven Platform Soest organiseerde in 2014 vijf lunchbijeenkomsten:
• 5 februari: bijeenkomst met verhalen van ETECH, ESED, Cultuurtechniek Dorresteijn, G4all
en Energie Actief Soest en stellingen.
• 30 april: lezing Herman Schotman over 033Energie.
• 1 juli en 9 september twee bijeenkomsten t.b.v. de input van het bedrijven Platform
Duurzaamheid voor het Duurzaamheidsplan 2014 - 2018 van de gemeente Soest.
• 20 november presenteerden Dichtblij, Wiggerts Autowasserij, Wonnink Zonwering en
Smurfit Kappa hun resultaten op duurzaamheidsgebied.

Input Duurzaamheidsplan gemeente Soest
•
•

1 juli en 9 september overleggen
13 oktober aangeboden aan gemeente

Enquêtes onder Soester bedrijven
In het eerste half jaar van 2014 verspreidde het Bedrijven Platform Duurzaamheid twee (digitale)
enquêtes.
• Eén onder deelnemers in het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Aan deze enquête werd
deelgenomen door 14 bedrijven. Dat komt neer op een respons van 50%.
• Eén onder niet deelnemers in het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Aan deze enquête werd
deelgenomen door 44 bedrijven. Dat komt neer op een respons van 10%.
De enquêtes leverden inzicht op in behoeften, die leven onder bedrijven in de gemeente Soest als
het gaat om verder bouwen aan duurzaamheid.
• Er blijkt behoefte aan advies, voordat bedrijven (verder) aan de slag kunnen met het
verduurzamen van hun bedrijfsvoering;
• Bedrijven zullen sneller aan de slag gaan met duurzaamheid als ze kunnen “intekenen” op
concrete voorstellen;
• Bedrijven willen graag meer weten van mogelijkheden om gezamenlijk aan de slag te gaan
met energiebesparing in de bestaande bouw;
• Een flink aantal bedrijven bleek geïnteresseerd om input te leveren voor het gemeentelijk
Duurzaamheidsplan 2014 – 2018.
• Bedrijven willen graag worden geïnterviewd als het gaat om hun “duurzaamheidverhaal”.
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Lokale en regionale samenwerking
Vooralsnog is het Bedrijven Platform Duurzaamheid betrokken bij de volgende lokale initiatieven:
• Energie Actief Soest
• Duurzaamheidsplan 2014-2018
Contacten met regionale initiatieven zijn:
• 033Energie Amersfoort
• Amersfoort onderneemt Duurzaam
• Vereniging Amersfoortse Ondernemers (Jan Krediet)
• De Bilt
• Het overleg Duurzaam ondernemen in de regio Amersfoort

Communicatie resultaten BPD
•
•
•
•

folder, verspreid in oplage van 200 (op) en 300 (nog ongeveer 150 beschikbaar)
aanpassing website
verhalen op website KantoorExpert Van de Ven, ESED, Reinigingsbedrijf Midden-Nederland,
BMU Groep, Smurfit Kappa MNL Golfkarton BV, ETECH, Horos, Dichtblij, Wiggerts
Wasservice Soest, Clean Look Carwash, Dorrestijn Transport, Wonnink Zonwering.
Nieuwsbrieven verschenen op 4-4-2014 (nr. 13), 6-6-2014 (nr. 14) en 13-10-2014 (nr. 15).

Aanwezig namens BPD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31 januari 2014: overleg met Energie Actief Soest over samenwerking (HvA)
10 maart, 10 juni en 11 november met gemeente Soest: (HvA en GV)
26 maart overleg met Herman Schotman (HvA en GV)
10 april: opening Centrum voor duurzaam renoveren Amersfoort (GV)
10 juli bijeenkomst Amersfoort onderneemt duurzaam (GV)
10 september “Nul op de meter” EBU en NMU, (GV)
25 september aanwezig bij bijeenkomst over mobiliteit, georganiseerd door de Soester
Zakenkring. (HvA en GV)
1 oktober Blok voor Blok: (GV)
8 oktober: ondernemerscongres gemeente Soest (HvA en GV)
31 oktober overleg met Hans Festen over duurzaamheidscentrum (GV)
5 november: bezoek aan DenG Solar (GV)
12 november: presentatie Soester Zakenkring (GV)
13 november met Paul Martens over regionale samenwerking (GV)
27 november afspraak met Nick van Moerkerk (VMGC) (HvA en GV)
28 november afspraak met Wim Slabbertje (U15) (GV)
18 december met Krijn Ratsma, Energieke regio (HvA en GV)
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