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Wij tekenen op  
12 februari 2020  
de eerste Green Deal  
en u bent uitgenodigd!

U heeft als ondernemer een energiescan laten uitvoeren bij uw 
bedrijf. Een eerste stap naar het verduurzamen van uw bedrijf en 
uw bedrijventerreinen. Daarom nodigen we uit om samen met ons 
de Green Deal (GD) te ondertekenen. De Green Deal heeft als doel 
dat wij samen met u en andere deelnemers de energietransitie 
gaan versnellen en wij helpen u daarbij! Naast de energiescan 
bieden wij ook GreenBiz Energy en nog een aantal (aanvullende) 
diensten aan. Meer informatie hierover of over onze aanvullende 
diensten vindt u op www.greenbizijmond.nl. De officiële Green 
Deal vindt u in de bijlage. 

De feestelijke ondertekening van de Green Deal in Heemskerk 
vindt plaats op 12 februari 2020 bij Chateau Marquette, 
Marquettelaan 34 te Heemskerk.

Programma
15.30 – 16.00 uur: Inloop

16.00 – 16.05 uur: Welkom door Provincie Noord-Holland

16.05 – 16.15 uur:  Belang GD voor en door gemeente Heemskerk 

16.15 – 16.40 uur:  Wat betekent de GD voor u door GreenBiz 
IJmond

16.40 – 17.00 uur:  Ondertekening, persmoment, mogelijkheid 
individuele toelichting

17.00 – 17.30 uur: Borrel/netwerk gelegenheid
 

Het officiële tekenmoment vindt plaats door: 

• U als ondernemer.

• Provincie Noord-Holland: Edward Stigter (gedeputeerde Klimaat  

en Energie).

• Gemeente Heemskerk: Gaatze de Vries (wethouder Milieu en 

Duurzaamheid), Marieke van Dijk (wethouder Economische Zaken).

• Omgevingsdienst IJmond: Bert Pannekeet (directeur).

• GreenBiz IJmond: Jan Boudesteijn (voorzitter vereniging GreenBiz 

IJmond). 

Aanmelding 
Wij vernemen graag of u aanwezig bent in verband met zitplaatsen 
en catering. U kunt u aanmelden via een reply op deze e-mail.  
Wilt u daarbij aangeven met hoeveel personen u komt?  
Heeft u voorafgaand meer informatie nodig, neem dan contact  
op met Lyane Peggeman via 0251 263 832 of via  
lpeggeman@greenbizijmond.nl.

Met vriendelijke groet, 

Jan Boudesteijn (voorzitter vereniging GreenBiz IJmond)

Lyane Peggeman (coördinator GreenBiz IJmond, gemeente Heemskerk, 

Omgevingsdienst IJmond)

Waarom u?
•	 U heeft een energiescan door Klimaat-

route laten uitvoeren en komt daarom 
in aanmerking om deze Green Deal te 
ondertekenen.

•	 Met de scan heeft u inzicht verkregen in 
uw energieverbruik, besparingskansen 
en te nemen maatregelen om te ver-
duurzamen en helpt u mee aan de 
doelstellingen van deze Green Deal. 

Waarom meedoen?
•	 Omdat het makkelijk is voor u.

•	 Omdat u professioneel wordt onder-
steund vanuit een niet-commercieel 
belang. 

•	 Omdat u samen met deelnemers werkt 
aan een duurzame bedrijfsvoering en 
bestendig bedrijventerrein en helpt dit 
inzichtelijk te maken.

•	 Omdat met uw deelname aan het lokale 
energieplatform duurzaam opgewekte 
energie lokaal benut wordt en u daarmee 
(financieel) voordeel behaalt.

•	 Omdat u inzicht krijgt en deel kunt 
nemen aan collectieve maatregelen, 
acties en initiatieven vanuit GreenBiz 
IJmond.

•	 Omdat alleen met elkaar de ambitie van 
een energiepositief bedrijventerrein kan 
worden gerealiseerd. Benut dit moment!

•	 13 ondernemers hebben zich al aange-
meld, bent u de volgende?

T: 0251 - 263 863
Volg ons op    
GreenBiz IJmond wordt ondersteund 

door Omgevingsdienst IJmond.www.greenbizijmond.nl
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