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Joep Sijtsma (RB+ Groep)

Van: Inge van den Meijdenberg | Solaris Parkmanagement 
<ivdm@solarisparkmanagement.nl>

Verzonden: woensdag 13 juli 2022 15:53
Aan: Joep Sijtsma (RB+ Groep)
Onderwerp: Deelname Green Deal Waalwijk - RB+ Groep
Bijlagen: Deelnemer Green Deal RGB_klein_digitaal.jpg

Beste duurzame deelnemer, geachte heer Sijtsma, 
 
Wij heten u namens het bestuur en de deelnemers welkom bij dit mooie initiatief, Stichting Waalwijk CO2 vrij. Wij 
danken u namens alle partners voor het deelnemen in Stichting Waalwijk CO2 vrij dus ook aan de Green Deal 
Waalwijk!  
 
Wat betekent de ‘Green Deal’ concreet voor u? 
Voor u als ondernemer betekent dit dat u mee doet aan een begeleidingstraject vanuit de ‘Green Deal’ met als doel 
om energie te besparen en op te wekken. We zullen u informeren en ontzorgen, zodat geanticipeerd wordt op 
handhaving vanuit verplichte wet- en regelgeving. Zo werken we proactief samen aan de duurzame toekomst van 
ondernemers, bedrijvenparken en daarmee de toekomst van Waalwijk.  
Zoals gezegd is het op bedrijventerreinen ook mogelijk om gezamenlijk te verduurzamen. Stichting Waalwijk CO2 vrij 
heeft met provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk, Brabantse Ontwikkel 
Maatschappij, MOED en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hier afspraken over gemaakt. Graag helpen 
deze partijen u als ondernemer met energiebesparing en duurzame energieopwekking.  
 
Wat houdt deelname voor RB+ Groep in? 

 Bijgaand ontvangt u een badge welke u kunt gebruiken bij uitingen op de website, briefpapier of publicaties; 
 U ontvangt een raamsticker voor uw bedrijf om uw deelname kenbaar te maken aan uw bezoekers; 
 Uw bedrijf wordt vermeld op onze website (klik hier). U mag hiervoor een gepersonaliseerde duurzame 

tekst aan te leveren van maximaal 175 woorden; 
 Uw bedrijf wordt voorgesteld als nieuwe deelnemer op LinkedIn (klik hier) en in onze nieuwsbrief; 
 U wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten van Stichting Waalwijk CO2 vrij met de laatste informatie over 

verduurzaming; 
 Onze Stichting houdt u middels een nieuwsbrief op de hoogte van de (collectieve) duurzame initiatieven in 

de regio Waalwijk. 
 Indien gewenst, ontvangt u geheel vrijblijvend een scan welke inzicht geeft in uw energieverbruik; 
 Op basis van de scan adviseren wij u over de te nemen verplichte en aanvullende maatregelen; 
 U ontvangt een audit die u kunt gebruiken ten behoeve van het inleveren van uw informatieplicht bij het 

RVO; 
 U wordt gevrijwaard van handhaving op de Wet Informatieplicht Energiebesparing gedurende de looptijd 

van de Green Deal Waalwijk; 
 We geven u inzicht in subsidie- en financieringsmogelijkheden; 
 Wij ondersteunen u bij het beoordelen van offertes voor uw energiemaatregelen; 
 Desgevraagd begeleiding bij het nemen van energiemaatregelen;  

 
Een goede beslissing om deel te nemen in onze Stichting! Binnenkort nemen we contact met u op voor de 
praktische zaken en een afspraak voor de scan.  
 
Heeft u een grote of kleine duurzame oplossing voor uw bedrijf, zoals een laadpaal of zonnepanelen? Laat het ons 
weten, wij delen graag duurzame successen in onze nieuwsbrief en sociale kanalen. 
 
Wij streven ernaar u gedurende uw deelneming goed te informeren en te begeleiden op het gebied van 
verduurzaming!  
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Neem gerust contact met ons op voor vragen. Dit kan via info@waalwijkco2vrij.nl of 
projectleider@waalwijkco2vrij.nl of 0416-241779. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de bestuursleden van de stichting,
Inge van den Meijdenberg
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