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UITVOERING COLLECTIEVE
MAATREGELEN VAN START!

ENERGIE-

Afgelopen najaar heeft de stichting BIZ Schiebroek een
collectieve subsidieaanvraag gedaan bij de provincie
Zuid-Holland om ondernemers en vastgoedeigenaren te
helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsgebouwen.
7 bedrijven op BT Schiebroek hebben hier gebruik van
gemaakt en samen met de stichting BIZ plannen
gemaakt om voor ca. € 250.000,- te investeren in
energiebesparende
maatregelen
en
duurzame
opwekking d.m.v. zonnepanelen. De provincie ZuidHolland stimuleert deze collectieve aanpak door een
subsidie te verstrekken van 20% zodat de investering
nog
aantrekkelijker
wordt
gemaakt
en
ons
bedrijventerrein weer een belangrijke stap kan zetten in
onze ambitie om energiepositief te worden. Op 14 mei
was het zover. De eerste zonnepanelen werden door
WM3 geïnstalleerd op de daken van onderstaande
bedrijven:
Sport & More
–
Zaakado
–
PMR Projectstoffering BV –
MMCE
–
Borggreven Metaal
–

Veldkersweg 28
Veldkersweg 18a
Nachtschadestraat 12
Veldkersweg 18c
Veldkersweg 26

Bovendien leren we elke dag weer van deze activiteiten
en kunnen daardoor beter en efficiënter adviseren en
begeleiden. Zonder samenwerking (zoals op BT
Schiebroek d.m.v. de BIZ) zouden de maatregelen,
hoogstwaarschijnlijk, niet worden genomen.

OVERHEID VOERT DE DRUK OP
We kunnen er niet meer aan ontkomen lijkt het wel.
Grotere bedrijven worden al verplicht om die
maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden
terugverdiend en deze moeten zij ook melden. De
verwachting is dat dit op termijn ook voor kleinere
bedrijven gaat gelden. Waarom zou u daarop wachten?
Het is wellicht juist nu het moment om hier, samen met
de stichting BIZ, aandacht aan te geven. Niemand is
tegen energiebesparing, maar het kost wel de nodige
inspanningen om hiermee aan de slag te gaan. De
stichting BIZ is er juist voor ondernemers en
vastgoedeigenaren die hiermee aan de slag willen.

SAMENWERKING WERKT
Naast de provincie is ook de gemeente Rotterdam en
Milieudienst DCMR betrokken bij dit belangrijke project
dat als voorbeeld dient voor bedrijventerreinen in de
gemeente Rotterdam, maar zelfs in de provincie en
daarbuiten. Gezien alle berichten over het klimaat,
wateroverlast, hittestress en energiebesparing heeft het
bestuur van de stichting BIZ enige jaren geleden
besloten om hier meer aandacht aan te gaan geven. Met
name door hulp te bieden aan ondernemers en
vastgoedeigenaren die niet goed weten waar ze moeten
beginnen en het vaak ook te druk hebben om hier
aandacht aan te besteden. Het is gebleken dat deze
aanpak werkt. Als ondernemers en vastgoedeigenaren
worden ontzorgd in het gehele proces van
verduurzaming worden sneller resultaten geboekt.

WILT U OOK AAN DE SLAG MET ENERGIEBESPARING?
Wil u meer weten wat u zou kunnen doen aan
energiebesparing? Neem dan contact op met het
parkmanagement: parkmanagement@vbs-rotterdam.nl
of 06 53 738 703.
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