Jaarverslag 2015
1. Vooraf
2015 Was “het jaar op weg naar het duurzaamheidsplan 2016-2020”. Een duurzaamheidsplan,
waaraan het Bedrijven Platform Duurzaamheid een flinke bijdrage heeft kunnen leveren. Op diverse
momenten in het door de gemeente georganiseerde participatieve proces rond dat
duurzaamheidsplan hebben we inbreng kunnen leveren. Daarbij was steeds ons advies uit 2014
leidend. Het BPD wil haar waardering uitspreken voor het vertrouwen dat de gemeente steeds in
ons werk heeft gesteld. We zien dan ook met vertrouwen de toekomstige samenwerking tegemoet.
In dit jaarverslag gaan we in op de punten die we in ons werkplan 2015 beloofden.

2. Aansturing: stuurgroep
In 2015 bestond de stuurgroep uit twee leden: Henk van Asch, voorzitter en Gerrit Vledder,
secretaris. Van de kant van de gemeente is aangegeven dat er een voorkeur is voor een stuurgroep
van minimaal 3 leden met name met het oog op de continuïteit. Noch van de kant van de gemeente,
noch van de kant van het Bedrijven Platform Duurzaamheid is er een concrete voordracht geweest.
Wel is er van de kant van het BPD oriënterend gesproken met Evert ten Kate (Bouwadvies Den Kaat),
met name omdat hij in de loop van 2015 steeds meer vormgever werd van de Bedrijvenalliantie
Energiezuinig Soest (zie paragraaf 4.1.). Het leidde vooralsnog niet tot toetreding. Om persoonlijke
redenen heeft Gerrit Vledder besloten om per 1 januari 2016 te stoppen als lid van de stuurgroep.
Hij is wel beschikbaar voor het uitvoeren van werkzaamheden.

3. Samenwerking
Vanuit het BPD zijn diverse activiteiten ontplooid op het gebied van samenwerking. In Soest met het
burgerinitiatief Energie Actief Soest, maar ook regionaal in het kader van de Eemland Alliantie en het
Verbindingsteam.

3.1.

Energie Actief Soest

In 2015 is er in Soest door Energie actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid op verschillende
manieren naar kansen gezocht om inwoners van Soest, maar ook Soester bedrijven, energie te laten
besparen. Samenwerken vanuit een eigen verantwoordelijkheid geeft mogelijkheden, die los van
elkaar niet haalbaar zijn. In een bijlage hebben we in een schema gezet hoe de samenwerking eruit
ziet. Deze gedachte heeft inmiddels al geleid tot samenwerking en er wordt nagedacht over het
formaliseren van die samenwerking in een gezamenlijke stichting. Daarbij is het uitgangspunt dat
energiebesparing de meeste kans van slagen heeft als de krachten worden gebundeld. Daarbij staat
wel de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de deelnemende partijen voorop. Onderdeel van
die gesprekken is ook de plaats van het Energieloket, waar inwoners van Soest vanaf 1 januari 2016
terecht moeten kunnen voor vragen over energiebesparing.

3.2.

Eemland Alliantie

In het kader van de Eemland Alliantie is het BPD aanwezig geweest bij een bijeenkomst waar
“Duurzaam Bouwloket” zich presenteerde als mogelijk Energieloket voor de gemeente Soest.
Daartoe waren we, samen met Energie Actief Soest, uitgenodigd door de gemeente Soest. In
vervolgoverleg is besloten het Energieloket in eigen hand te houden in Soest, waarbij Energie Actief
Soest leidend zal zijn. Het BPD zal meewerken om lokale Soester bedrijven op een goede plek te
geven in dat per 1 januari 2016 te starten loket.
Verder werd door de secretaris (Gerrit Vledder) en twee ondernemers uit Soest (Rob de Zoeten en
Evert ten Kate) deelgenomen aan een bijeenkomst in Eemnes van FedEC, samen met UNETO-VNI,
OTIB en Bouwend Nederland over “Energie besparen is geld verdienen”. Naast algemene informatie
werd daar in een workshop specifiek gesproken over plannen in de verschillende regio’s. Wij namen
deel aan de workshop georganiseerd door de Eemland Alliantie.
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3.3.

Verbindingsteam

In 2015 hebben Paul Martens en Gerrit Vledder diverse bijeenkomsten bijgewoond van het
Verbindingsteam, waarin bedrijvenkringen van verschillende plaatsen in de regio Amersfoort
samenwerken. Soest had op zich genomen om in het kader van het thema duurzaamheid regionale
lunches te organiseren naar het voorbeeld van de lunchbijeenkomsten van het BPD in Soest. Bij
nader inzien bleek dit niet een kansrijke insteek. Nu wordt een bijeenkomst voorbereid van de
“duurzaamheidsmensen” in de verschillende bedrijvenkringen om gezamenlijk te bezien waar
kansen liggen om duurzaamheid met een regionale insteek te versterken.

4. Activiteiten
4.1.

Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest

Veruit de meeste aandacht in 2015 ging uit naar het ondersteunen van een “Bedrijvenalliantie
Energiezuinig Soest”. Het idee was om een groep Soester bedrijven samen te brengen om een
aanbod samen te stellen voor inwoners van Soest die aan de slag willen met energiebesparing.
Daarbij speelde mee, dat burgerinitiatief Energie Actief Soest in samenwerking met de gemeente
een campagne uitvoert om inwoners van Soest te stimuleren aan de slag te gaan met
energiebesparing. De eerste aanzet tot een Bedrijvenalliantie was gegeven in 2014, maar in 2015
kreeg dat steeds meer vorm. Cees Blankestijn (ETECH) en Karin Scholten (Wonnink Zonwering)
vormden samen met Gerrit Vledder (BPD) een initiatiefgroep. En al snel haakte ook Evert ten Kate
(Bouw- en VVE advies Den Kaat) aan.
• Op 17 februari was er een bijeenkomst waar 18 geïnteresseerde bedrijven aanwezig waren.
In een enquête gaven 12 bedrijven aan zeker door te willen en 6 twijfelden.
• Op 21 april werd tijdens een lunchbijeenkomst een meer inhoudelijke vervolgbijeenkomst
georganiseerd, waar Bert Boeijink van 033Energie (Amersfoort) en “Ik wil Watt” uit Leusden
de ondernemers uitdaagde om in te stappen. Gabino Dorigo van Rabobank Amersfoort en
Eemland hield een verhaal over zijn ervaringen met samenwerking rond duurzaamheid. In
de afsluitende enquête gaven 12 bedrijven aan door te willen.
• Op 14 mei bood het BPD bedrijven, die doorwilden met de Bedrijvenalliantie Energiezuinig
Soest de gelegenheid op de Oude Ambachtenmarkt, samen met Energie Actief Soest, een
stand in te richten. Ter voorbereiding daarop werd een flyer en een spandoek gemaakt,
bekostigd door de deelnemende bedrijven. Daaraan werd bijgedragen door 17 bedrijven.
Op 14 mei waren vijf bedrijven aanwezig, die met een dakopstelling met isolatie, een
zonnepaneel en een zonnecollector en met een opstelling met LED lampen veel aandacht
trokken. Het leidde bovendien tot een aantal “leads” voor vervolggesprekken.
• Op dinsdag 7 juli kwamen 13 bedrijven bij elkaar. Daar werd concreet gepraat over
deelname in een Bedrijvenalliantie. Duidelijk was inmiddels dat via samenwerking met
Energie Actief Soest een potentieel van 1.200 woningen in Soest bereikt zou kunnen worden
op korte termijn: 700 in Klaarwater, 200 via een scholenproject en 300 via een
geluidsisolatieproject van de gemeente/ministerie van I&M. Aan het eind van de
vergadering werd afgesproken dat de aanwezigen in principe zouden investeren in een
bedrijvenalliantie en dat de initiatiefgroep contact zou zoeken met afwezige bedrijven.
• Na de vakantie zijn Cees Blankestijn en Karin Scholten gestopt met hun werkzaamheden in
de initiatiefgroep i.v.m. veranderde werksituaties. Evert ten Kate en Gerrit Vledder hebben
vervolgens via bilaterale contacten helderheid gekregen over de definitieve samenstelling
van de Bedrijvenalliantie. Ter voorbereiding op een startvergadering schreven zij een
samenwerkingsovereenkomst.
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Op maandag 9 november (Bouwbedrijf Fred Meeder) en vrijdag 13 november (Bouwbedrijf Van den
Hengel, APK voor vastgoed, Adviesbureau Niel van Looveren, Van Ede Glas, RZ Techniek,
Zelenko/Yellow Bee, Bouw en VVE advies Den Kaat en Vledder Projecten) besloten de aanwezige
bedrijven definitief mee te doen met de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest op basis van de
samenwerkingsovereenkomst. De deelnemers hebben gezamenlijk gezorgd voor een startkapitaal.
Voor het BPD is daarmee een einde gekomen aan het ondersteunen van dit initiatief, dat nu
zelfstandig verder gaat (zie www.energiezuinigsoest.nl). Wel zal er blijvend worden samengewerkt,
met name met het oog op het Energieloket en op energiebesparingsacties richting bedrijven.

4.2.

Energie besparen op de Soestdijkse grachten

In de loop van 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd om te bezien hoe energiebesparing bij
bedrijven op de agenda kan worden geplaatst. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar een pilot
op het Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten.
• In eerste instantie zijn gesprekken gevoerd met “Energieke Regio”. Daarin bleek dat hun
traject te complex en te duur was voor uitvoering in Soest.
• Daarna is gestart met het idee om een gecombineerd traject in te zetten met drie opties:
o Een wedstrijd om energie te besparen. Daarmee heeft Rabobank (Arie Lengkeek)
ervaring in Amersfoort. Dit onderdeel zal wat ons betreft in ieder geval een plek krijgen
(en dus uitgewerkt worden)
o Een optie om op het Bedrijventerrein Soestdijkse Grachten een “ontzorgd”
zonnepanelentraject te implementeren dat maximaal voor 4.000 inwoners van Soest
elektriciteit kan leveren (concept Econnetic). Met en over Econnetic zijn diverse
gesprekken gevoerd, die nog niet tot overeenstemming hebben geleid over een
opdracht.
o Een optie om met bedrijven in gesprek te gaan over investeringen in duurzame
maatregelen. Daarvoor zijn meerdere aanknopingspunten:
handhaving energiebesparingsbepalingen wet milieubeheer/RUD milieutoezicht.
Gebruik maken van een aanbod van de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest.
Dit traject zal verder uitgewerkt worden in 2016.

4.3.

Lunchbijeenkomsten

Het Bedrijven Platform Soest organiseerde in 2015 vier lunchbijeenkomsten:
• Op 10 maart 2015 over mobiliteit en duurzaamheid. Dat gebeurde samen met Wim
Slabbertje van U15 en Elske van de Vliert van Zero-O . In een interactieve bijeenkomst
bogen 20 mensen zich over mogelijkheden om duurzamer om te gaan met mobiliteit.
Hoewel de bijeenkomst informatief was, werden er onvoldoende aanknopingspunten
gevonden om er een vervolg aan te geven.
• Op 21 april 2015 vond de inhoudelijke bijeenkomst plaats over de bedrijvenalliantie (zie
paragraaf 4.1). Daarvoor was (opnieuw) breed uitgenodigd, dus ook bedrijven die eerder
niet aanwezig waren geweest bij bijeenkomsten over de Bedrijvenalliantie. Voor de
aanwezigen bleek deze bijeenkomst een belangrijke stimulans om de volgende stap te
zetten. Daarbij waren met name de bijdragen van Bert Boeijink en Gabino Dorigo een
belangrijke stimulans.
• Op dinsdag 15 september 2015 stond “Duurzaam inkopen”centraal. Ruim 20 aanwezigen
hoorden hoe duurzaam inkopen niet alleen een “goed gevoel” maar ook business oplevert.
Frans Davelaar had al eerder verteld over de inspanningen van Kantoorexpert Van de Ven
op het gebied van duurzaamheid (zie “Verhalen” op de website van het Bedrijven Platform
Duurzaamheid). Maar nu, anderhalf jaar later, bleken grote vervolgstappen te zijn gezet.
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•

4.4.

Duurzaamheid speelt een rol in alle facetten van de bedrijfsvoering, van inkoop tot vervoer.
Matthijs Wijnands van Satino Black vertelde het verhaal van duurzaamheid in de
toilethygiène. Zijn verhaal liet zien hoe Cradle to Cradle eruit ziet als je het hele proces onder
de loupe neemt. Bedrijven die gebruik maken van Satino Black voor hun sanitair kunnen hun
oud papier afleveren bij de producent van Satino Black en krijgen dan hun eigen papier terug
als toiletpapier en handdoekje. Toon Stappers van Yellow Bee/Zelenko liet zien hoe je via
een professionele aanpak grote bezuinigingen kunt bereiken op je stroomverbruik. Door
gebruik te maken van LED verlichting, maar vooral ook door je goed over te laten adviseren.
Theo Mostert vertelde over de aanpak van DenG Solar. Zij hebben in samenwerking met
Eviax een aanpak ontwikkeld, die bedrijven ontzorgt, die met zonnepanelen hun
energiekosten willen drukken. Inmiddels hebben ze met hun aanpak zonnepanelen verzorgd
bij Karelsen Autobanden, Auto Smeeing (aantal wordt nog verdubbeld) en het Griftland
College.
Op woensdag 4 november was de jaarlijkse ontmoeting tussen bedrijven en politiek. Een
“traditie”, waar een aantal bedrijven mag vertellen over hun inspanningen op het gebied van
duurzaamheid. Nadat wethouder Marcel Adriani de bijeenkomst bij StayOkay had geopend
kregen de meer dan 30 aanwezigen (bedrijven en raadsleden) tijdens een goed verzorgde
lunch verhalen te horen van Evert ten Kate (Bouw en VVE advies den Kaat), Rob de Zoete (RZ
Techniek), Theo Mostert (DenG Solar, een uitgewerkte businesscas) en StayOkay. StayOkay
verzorgde daarna ook nog een rondleiding. De verhalen zijn als duurzaamheidsverhalen
terug te vinden op de website van het BPD: http://www.zakelijksoest.nl/bedrijvenmanager/28/642/verhalen.html .

Verhalen

Voor 2016 was de ambitie om het aantal duurzaamheidsverhalen op de website uit te breiden naar
20. Dat is gelukt door verhalen toe te voegen van:
• Bouw en VVE advies Den Kaat
• RZ techniek
• DenG Solar
• StayOkay
• Zelenko
• Beemer IJs
• Bouwbedrijf Fred Meeder
• Wonen in hout
Het BPD heeft de gemeente Soest voorgesteld alle 20 bedrijven, die hun duurzaamheidsverhaal
hebben verteld een Duurzaamheidsduim uit te reiken. Dat zal begin 2016 gebeuren.
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Bijlage: Samenwerken aan energiebesparen: EAS en BPD
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