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Wethouder Igor Bal gaat over tot actie, wie doet er met hem mee? Welke 
bespaarverplichtingen heeft u eigenlijk als ondernemer? Christian de Laat van 
DCMR is daar heel helder over. 

Daarnaast heeft de dagvoorzitter weer verschillende actualiteiten over duurzaamheid 
en praat Hendry Klooster de groep bij over de lopende projecten tijdens de 
Duurzaamheidskring Nissewaard.





Voorzitter Gerard de Haan opent het programma

Op donderdag 13 juni verzamelden Nissewaardse ondernemers, overheid, onderwijs 
en maatschappelijke organisaties zich in het Huis van Morgen aan de Fermiweg 20 in 
Spijkenisse. 

In een dynamisch samenzijn wisselden zij kennis en ervaringen uit, blikten terug op 
innovatieve plannen en keken vooruit naar mooie resultaten – tijdens de 2de 
Duurzaamheidskring Nissewaard van 2019.

Duurzaamheid in een nutshell

De dagvoorzitter Gerard de Haan vertelt over verschillende actualiteiten over 
duurzaamheid op dit moment. Onder andere warmtepompen, kringloopwinkels én 
elektronisch afval in Thailand passeren de revue!





Het podium is aan wethouder Igor Bal

“Actief aan de slag met Duurzaamheid”

Wethouder Igor Bal vertelt over het programma duurzaamheid van de gemeente 
Nissewaard. De Wethouder Duurzaamheid doet een uitnodiging aan de aanwezigen: 
“welke bijdrage zou u als ondernemer willen leveren aan de ambitie duurzaam 
Nissewaard?”

Vanuit de groep komen er diverse opmerkingen:

Zo wil René Molendijk van Aannemingsbedrijf D.C. Molendijk B.V. weten waarom de 
voorwaarden om mee te doen aan een aanbesteding bij de gemeente Nissewaard 
vaak niet duurzaam zijn. Hij geeft enkele concrete voorbeelden. Samen wordt 
geconcludeerd dat het bestek geoptimaliseerd moet worden om duurzamer te zijn.

Boyd Bartels (Samen Meer Waarde) wil weten hoeveel dakoppervlak er is voor 
zonnepanelen en of de bedrijven zijn meegerekend in het programma Duurzaamheid. 
Wethouder Bal vertelt dat het Rijk alle geschikte daken die er zijn in de gemeente al 
heeft meegerekend. 

Suzanne Smol (Zinnia Bloemen & Interieurbeplanting) vraagt zich af waarom er geen 
zonnepanelen op de daken van het winkelcentrum Sterrenhof liggen: “Er is daar heel 
veel ruimte maar er zijn nooit gesprekken geweest met de winkeliers. Welke opties 
zijn er?” 




De wethouder geeft aan dat de gemeente reeds in gesprek is met de verschillende 
VvE’s en vastgoedeigenaren van winkelcentrums. 

Voorzitter Gerard de Haan wil weten hoe de gemeente over dit onderwerp in contact 
blijft met het bedrijfsleven? Igor Bal geeft aan dat dit via deze kring gebeurt, maar dat 
hij ook bij ondernemersverenigingen zal verschijnen. 

Stefan Romijn (Stichting Stimular) vertelt dat er op het industriegebied in Zuidland 40 
bedrijven gevestigd zijn. Deze maken gebruik van 7 verschillende 
afvalinzamelingsbedrijven. Als dit terug gebracht kan worden naar 1 bedrijf scheelt dit 
heel veel in uitstoot e.d. Hij wil weten of de gemeente daar ook een kans in ziet. Igor 
Bal vindt dit een interessante gedachte en neemt deze mee. 

Jason Bos (student HRO Mobility) maakt graag een afspraak met Igor Bal om zijn 
bevindingen op Halfweg en verschillende zaken op het gebied van duurzame 
mobiliteit te bespreken.

Verbinder in duurzaam: Hendry Klooster

Solar Parking + update lokale projecten

Hendry Klooster van Enerless neemt ons mee in de lopende lokale projecten die vaak 
mede via de Duurzaamheidskring tot stand zijn gekomen. 





Zoals de Solar Parking bij het Carlton Oasis Hotel. Er komen daar 96 overdekte 
parkeerplekken met zonnepanelen en 36 laadpalen. De stroom die opgewekt wordt 
zal in eerste instantie aangeboden worden aan lokale afnemers. 

De werkzaamheden die voor dit project moeten worden uitgevoerd worden gegund 
aan lokale ondernemers. Een mooi voorbeeld van duurzaam en lokaal ondernemen. 

Kort na het in gebruik nemen van de SolaRoad is er een storing opgetreden. Er wordt 
nu onderzoek gedaan door TNO om dit te herstellen.

Door Stimular wordt er een onderzoek uitgevoerd in Zuidland met betrekking tot 
duurzaam ondernemen. Zo wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn op 
verschillende gebieden. Denk hierbij aan: zonnepanelen, biodiversiteit, afvalscheiding 
e.d. 

In samenwerking met VPE is een project gestart in Maaswijk om op de sporthal 
zonnepanelen neer te leggen en deze energie terug te leveren aan de woningen die 
binnen de postcoderoos vallen. 

Christian de Laat over de informatieplicht

Wat zijn uw bespaarverplichtingen?

Christian de Laat, programmaleider bij DCMR, vertelt ons over de informatieplicht 
energiebesparing voor ondernemers. Hij legt uit wat de nieuwe wet inhoudt. Waarom 
is er een informatieplicht? Wie is er verantwoordelijk? Welke erkende maatregelen 




voor energiebesparing zijn er? En: hoe kan een ondernemer voldoen aan deze 
verplichtingen? 

Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de presentatie. Met name op het blad 
hulpmiddelen informatieplicht vindt u verschillende links die erg handig kunnen zijn. 
U vindt de link naar presentatie onderaan dit artikel.

Alejandro van Lingen (Greensol) geeft aan dat nog niet alle ondernemers hier mee 
bezig zijn en wil graag weten hoe DCMR hier mee omgaat. 

Christian vertelt dat wanneer een bedrijf wordt gecontroleerd en blijkt dat er (nog) 
niet aan de verplichtingen wordt voldaan deze een mogelijkheid krijgt tot 1 januari 
2020 om alles in orde te brengen. Wordt er na deze datum nog niet voldaan aan deze 
verplichtingen volgen er boetes. 

Afsluiting

De voorzitter vertelt dat er na de zomervakantie een nieuwe kring zal volgen en 
daarnaast wordt er ook een dag van de duurzaamheid (10 oktober) georganiseerd. 

Arianne van der Wal zou het leuk vinden als de volgende kring in Zuidland wordt 
georganiseerd. Dit wordt enthousiast ontvangen. Er wordt nagedacht bij welk bedrijf 
dit kan plaatsvinden. 

Yassien Ghaleb van Smith-Holland vertelt dat hun stagiair de opdracht heeft gekregen 
om twee panden te verduurzamen. Hij nodigt andere ondernemers, die hier ook mee 
bezig zijn, om zich te melden om kennis te delen. 

Jochem Smit vertelt dat er een aanbod bij de gemeente Nissewaard is binnen 
gekomen van het kennisinstituut Platform 31 om een verdiepingsslag te maken op het 
gebied van duurzaamheid en vraagt nodigt bedrijven uit om aan te haken. 

De dagvoorzitter dankt de aanwezigen voor hun aandacht en tijd.

Hierna is er tijd voor de aanwezigen om nog te netwerken onder het genot van iets te 
drinken en een stuk appeltaart welke door de Stichting Pameijer is gemaakt en 
geleverd.





Maatschappelijk verantwoorde appeltaart: extra lekker

(c) het Huis van Morgen




