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1.

Stuurgroep

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid wordt aangestuurd door een stuurgroep.
In 2016 richtte het BPD samen met Energie Actief Soest (EAS) de Stichting Soest
Duurzaam op. Die samenwerking was gekozen om de krachten van burgers en bedrijven
in Soest te bundelen. De stichting heeft vooral ten doel om een platformfunctie te
vervullen en om een formeel kader te bieden voor EAS en BPD. De werkzaamheden van
BPD en EAS blijven in de uitvoering onafhankelijk.
De stuurgroep bestond in 2016 uit Henk van Asch, voorzitter en Evert ten Kate,
secretaris en werd in de uitvoering ondersteund door Gerrit Vledder. De stuurgroep
vergaderde in 2016 vier keer ter voorbereiding op de lunchbijeenkomsten. Daarnaast is
er tweemaal en voortgangsoverleg geweest met de gemeente (Johan Simon).

2.

Nieuwe website http://duurzamebedrijvensoest.nl.

Voordat de Stichting Soest Duurzaam was opgericht liet het BPD de administratie
verrichten door BMO. In het verlengde daarvan was de website van het BPD
ondergebracht onder de website ‘zakelijksoest.nl’ Nu die verhoudingen veranderden, lag
het bouwen van een eigen website voor de hand. Dat gebeurde in samenhang met het
bouwen van Nieuwe websites voor Stichting Soest Duurzaam, Energieloket Soest en de
Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest. Daardoor konden de kosten laag blijven, terwijl
de mogelijkheden voor de nieuwe website ruim waren. De nieuwe website kreeg als
‘profiel’ de duurzaamheidsverhalen van Soester ondernemingen. Op de homepage staan
de logo’s van alle bedrijven, die hun duurzaamheidsverhaal hebben verteld. Vanaf dat
logo kan worden ‘doorgeklikt’ naar de verhalen zelf. Verder zijn op de ‘Nieuws’ pagina
van de website verslagen te lezen van belangrijke bijeenkomsten en gebeurtenissen.

3.

Duurzaam goed bezig

De gemeente Soest besloot in 2016 om bedrijven en organisaties in Soest die zich
onderscheiden op het gebied van brede duurzaamheid (People, Planet, Profit) te belonen
met een ‘Duurzaam goed bezig’ certificaat. In samenspraak met de gemeente Soest
werd besloten om voor bedrijven geen lijst met criteria op te stellen. Dat is onbegonnen
werk, al was het maar omdat iedere branche zijn eigen criteria zou vragen. Daarom
werd ervoor gekozen om bedrijven die hun duurzaamheidsverhaal delen met anderen via
de website van het BPD in aanmerking te laten komen voor zo’n certificaat.
Op maandag 15 februari nodigde de gemeente alle organisaties en bedrijven uit, die zich
onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Velen waren ook op één of andere
manier betrokken geweest bij het op 4 februari in de gemeenteraad unaniem
aangenomen duurzaamheidsplan 2016-2020. De vele aanwezigen werden door
wethouder Marcel Adriani bedankt voor hun inspanningen en beloond met een
‘Duurzaam goed bezig’ certificaat. Maar liefst 28 bedrijven kregen zo’n certificaat
toegekend.
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Op 29 oktober 2016, tijdens de eerste ‘Duurzaam goed bezig’ markt werden nog eens 4
bedrijven beloond met het certificaat. De 32 verhalen zijn terug te vinden op de website
van het BPD.
Alle duurzame bedrijven in Soest zijn, te midden van allerlei andere maatschappelijke
duurzaamheidsinitiatieven, ook te vinden op een interactieve duurzaamheidskaart van
Soest op de website van Stichting Soest Duurzaam: http://soestduurzaam.nl/kaart/.

4.

Regionale samenwerking

Op het gebied van regionale samenwerking speelden twee zaken.
1.

De samenwerking in de Eemland Alliantie. In 2016 is er vanuit het BPD en SSD
geen actieve betrokkenheid geweest bij de samenwerking in het kader van de
Eemland Alliantie.

2.

Het BPD was via Paul Martens en Gerrit Vledder betrokken bij het
“Verbindingsteam”. In 2016 is dit verbindingsteam niet (meer) bij elkaar geweest.

5.

Activiteiten 2016

5.1. Thema’s
Het Bedrijven Platform Duurzaamheid werkte in 2016 aan twee thema’s: circulaire
economie (samen met Taco Snippen) en energie.

5.1.1.

Circulaire economie

Op 17 maart werd samen met de Soester Zakenkring bij Duynparc Soest een zeer
succesvolle bijeenkomst georganiseerd over circulaire economie met als titel ‘Afval
bestaat niet’. Meer dan 50 ondernemers kwamen af op de bijeenkomst en luisterden
naar inleidingen van Rob Swart, Taco Snippen en Rob Schram. Een verslag van de
bijeenkomst is te vinden op de website van het BPD http://duurzamebedrijvensoest.nl
onder de knop ‘Nieuws’.
Na afloop van de bijeenkomst pakten Taco Snippen en Gerrit Vledder dit onderwerp
verder op. Daarbij werd al snel de keuze gemaakt om aan de slag te gaan met
verduurzaming van afvalverwerking. Na enige gesprekken, o.a. met Frans Davelaar als
voorzitter van Bedrijvenkring Soestdijkse Grachten, Rob Schram van RMN en Wilko
Dorresteijn van Cultuurtechniek Van Dorresteijn is er gekozen voor een aanpak, waarbij
de afvalverwerkers in Soest gezamenlijk gaan bezien hoe ze verduurzaming van de
afvalverwerking een impuls kunnen geven.
Het was even een zoektocht naar de juiste ‘toon’ en de juiste invalshoek, maar op deze
basis hebben Marc Beijer (Beijer Containers), Ton Schothorst (Van DoornSoest), Wilko
van Dorresteijn (Cultuurtechniek Van Dorresteijn), Rob Schram (RMN) en Wouter van
Korlaar (Korlaar Soest) toegezegd mee te werken. De eerste afspraak vindt plaats op 10
januari 2017.
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5.1.2.

Energie

Nadat het BPD een belangrijke rol had gespeeld bij de totstandkoming van de
Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest, ging dit initiatief op 10 maart 2016 van start als
zelfstandig samenwerkingsverband. Daarmee hield de bemoeienis van het BPD op.
Het thema Energie werd in 2016 door het BPD op twee manieren opgepakt:


Er werden twee lunchbijeenkomsten georganiseerd rondom dit thema, op 17 juni
en 9 september. In de eerste bijeenkomst lag het accent vooral op kennis delen,
in de tweede werd ook handelingsperspectief aangeboden. Vanwege de goede
ervaringen in maart, maar ook vanwege het belang van het thema, werd de
bijeenkomst van 9 september opnieuw georganiseerd in samenwerking met de
Soester Zakenkring. Verslagen van beide bijeenkomsten zijn te vinden op de
Nieuwspagina van de website van het BPD.



Er werd gezocht naar een goede manier om Soester bedrijven zelf energie te
laten besparen. De tweede lunchbijeenkomst ging daarover, maar in
samenspraak met Stichting Soest Duurzaam werd ook geprobeerd invulling te
geven aan een energiebesparingswedstrijd. Bestuurslid Arie Lengkeek had
daarmee ervaring in Amersfoort. De uitwerking zorgde voor meer hoofdbrekens
dan verwacht, zodat de start uiteindelijk werd uitgesteld naar 1 januari 2017.

5.2. Lunchbijeenkomsten
Het Bedrijven Platform Soest organiseerde in de 2016 vier lunchbijeenkomsten:


Op 17 maart vond de bijeenkomst plaats over Circulaire economie bij Duynparc
Soest. Ruim 50 mensen waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Aansluitend aan de
bijeenkomst verzorgde Duyparc Soest een rondleiding over hun terrein, waarbij
duidelijk werd dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is in hun bedrijfsvoering.
Het leidde tot een duurzaamheidsverhaal op de website en een ‘Duurzaam goed
bezig’ certificaat , uitgereikt tijdens de ‘Duurzaam goed bezig’ markt. Een verslag
van de bijeen komst is te vinden op de website van het BPD onder de knop
‘Nieuws’.



Op 17 juni vond een bijeenkomst plaats, waarin ruim 25 aanwezigen werden
bijgepraat over wat er op energiegebied gebeurt. Dat gebeurde bij Cultuurtechniek
Van Dorresteijn. Jeanette Levels over wetgeving voor bedrijven, Herman Schotman
over een subsidieregeling voor een ‘product-markt combinatie’ om woningen naar
‘nul op de meter’ te krijgen en Evert ten Kate over de ontwikkelingen bij de
Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest hielden inleidingen. Een verslag van de
bijeen komst is te vinden op de website van het BPD onder de knop ‘Nieuws’.



Op 9 september vond er een bijeenkomst plaats in hotel ‘De Soester Duinen’.
BPD en Soester Zakenkring kregen bijna 40 ondernemers bij elkaar, die wilden
weten ‘wat bedrijven moeten’ (wetgeving) en ‘wat bedrijven kunnen’
(handelingsperspectief). De Regionale Uitvoerings Dienst Utrecht (RUD) handhaaft
uitvoering van de wet Milieubeheer. Erik Wishaupt hield namens de RUD een helder
verhaal, waarin de maatschappelijke, maar ook de wettelijke noodzaak aan de orde
kwam voor bedrijven om aan de slag te gaan met verduurzamen van hun
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energiebeheer.
Theo Mostert (DenG Solar, zonnepanelen) en Toon Stappers (YellowBee,
verlichting) lieten vervolgens zien dat het ook goed mogelijk is om op rendabele
wijze aan de slag te gaan. Een verslag van de bijeen komst is te vinden op de
website van het BPD onder de knop ‘Nieuws’.


Op 3 november vond de inmiddels bijna traditionele ontmoeting plaats van
gemeente en ondernemers rond het thema duurzaamheid. Deze keer liep de zaal
vol met 40 mensen, ondernemers, ambtenaren, politici en bestuurders.
Michel Groenewegen (De Paardenkamp), Karla Richmond (Korlaar Soest), Marieke
Roskam (Duynparc Soest) en Erik Geskus (Focus-E, zonnepanelen) vertelden hun
duurzame verhalen. Daarin waren ook wat kritische noten te beluisteren in de
richting van de politiek. Een extra bijeenkomst wordt er georganiseerd door de
gemeente over het onderwerp “aanbesteden”. Een verslag van de bijeenkomst is te
vinden op de website van het BPD onder de knop ‘Nieuws’.

6.

Verhalen en Nieuwsbrieven

6.1. Verhalen
Begin 2016 stonden 20 duurzaamheidsverhalen op de website van het Bedrijven
Platform Duurzaamheid. In de loop van 2016 kwamen daar nog eens 12 bij: de verhalen
van Provak, DAVO, Van Ede glas, APK voor vastgoed, Bouwbedrijf Van den Hengel, hoekoop-ik, Niels van Looveren advies, Vledder Projecten, Cultuurtechniek Van Dorresteijn,
Windmolen De Windhond, Stam Renault Soestdijk en Duynparc Soest. Deze verhalen zijn
te lezen door op de logo’s te klikken van deze bedrijven op de website van het BPD.

6.2. Nieuwsbrieven
In 2016 werd de Nieuwsbrief vernieuwd. Er werd gekozen voor een professionelere opzet
via MailChimp. Daarmee kunnen gemakkelijker Nieuwbrieven worden gemaakt en
verstuurd. In 2016 verschenen drie Nieuwbrieven (nummers 18 tot en met 20). In de
Nieuwsbrieven korte artikelen en verwijzingen naar achterliggende informatie op de
website van het BPD. De Nieuwsbrieven kunnen worden teruggelezen op de homepage
van de website van het BPD.

7.

Doorkijk 2017

Voor 2017 zal, net als in 2016, het projectblad ‘Bedrijven Platform Duurzaamheid,
behorende bij het Duurzaamheidsplan 2016-2020 leidend zijn. De plannen zullen in
januari worden uitgewerkt in een werkplan 2017. Daarin staan in ieder geval:


Lunchbijeenkomsten



Duurzaamheidsverhalen



Nieuwsbrieven



Uitwerking van het thema afval



Uitwerking van de energiewedstrijd

