
    
 
 

 
Duurzaamheidskring Nissewaard 

#DZKN 
 

Datum:    Woensdag 29 november 2017 08:00 – 10:00 uur 
Locatie:  IBDL, Boyleweg 10 te Spijkenisse 
 
Aanwezigen:  Gerard de Haan (voorzitter), Boyd Bartels (samen meer waarde), Lennart van Berkel 

(Voedselbank), Judith de Bree (Stimular), Kees Dudink (VP-werkt), Henk de Graad 
(gemeente Nissewaard), Nel van `t Hof (van `t Hof techniek), Hendry Klooster 
(Enerless), Koen Kruif (DCMR), Carola Kruithof (Rabobank), André Lok (Lok 
bedrijfshuisvesting), Anneke Lugtenburg (De Proefschuur), Maurice van der Meer 
(Woonwijzerwinkel) Frans Meijdam (Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie), 
Frank Notenboom (Dekker Elektro), Jan Ploeger (Provincie Zuid-Holland), Stefan 
Romijn (Stimular), Tom Smeelen (Taxatiebureau Voorne-Putten), Jochem Smit 
(gemeente Nissewaard), , Paul Veth (IBDL), Cees Vingerling (Vingerling & Partners), 
Ivo Werners (Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie) en Monique van Breda 
(samen meer waarde). 

 
Verslag bijeenkomst 
 

Opening door kringvoorzitter Gerard de Haan 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. 
Vandaag is de gastheer Paul Veth in zijn bedrijf IBDL. De 
aanwezigen worden verwelkomd met een heerlijk ontbijt.  
Naar goede gewoonte trapt de voorzitter af met actualiteiten en 
praktische weetjes over duurzaamheid: 
 
• De Deense windmolenmaker Vestas gaat een productielocatie 
openen in Vlissingen. 
• Electrische auto’s rijden minder ver dan fabrikanten 
voorspiegelen. 

• Verkoop van elektrische auto’s in Nederland gaat in 2018 verdubbelen.  
• Olieconcerns gaan uitstoot methaan (bestanddeel van aardgas) verminderen. Dit is goed voor 

de verlaging van het broeikaseffect.  
• De gemeente Rotterdam wil af van kolenoverslag. 
• Eneco neemt 17 windparken over van de Wolff. 
• De industriecommissie van het Europees parlement wil dat de Europese Unie in 2030 40% 

energiezuiniger wordt, zelf zat de Europese Unie op 30% 
• Airbus, Siemens en Rolls Royce werken samen op het gebied van elektronisch vliegen. De 

eerste test wordt in 2020 verwacht. 
• Vattenfall heeft voor de kust van Denemarken 3 windparken aangelegd ter waarde van 1,7 

miljard euro.  
• Net als ons eigen Halfweg-Molenwatering is Industrieterrein de Boekelermeer in Alkmaar 

uitgekozen als een van de eerste tien terreinen van Nederland om energiepositief te worden 
via zonnepanelen.   

• Van 6 tot en met 10 juni 2018 vindt het grootste duurzaamheidsfestival plaats in Groningen.   
 
 

“Duurzaam ondernemen met elkaar loont!” 
 

Ook deze keer zijn er weer nieuwe gezichten aan tafel, dus voordat het programma vervolgd wordt 
krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen.  



    
 
 

 
Update collectieve energie en BespaarCase 
 
Hendry Klooster geeft een update over het onderzoek collectief energie opwekken op de Halfweg & 
Molenwatering en de BespaarCase. 
 
Uit het onderzoek komen de volgende gegevens naar voren: 

- 90% van de ondernemers is kostenbesparing de 
voornamelijk rede om mee te gaan in de 
energietransitie. 

- 75% van de ondernemers is al bezig met energie 
besparen. 

- 10% van de ondernemers maakt al gebruik van 
eigen opwekking. 

- 85% van de ondernemers vind dat de rol van de 
gemeente met name faciliterend moet zijn.  

- Succesfactoren: leren van mekaar en opschakelen 
- Faalfactoren: er is te weinig tijd en er zijn te weinig 

middelen. 
 
In samenwerking met het Carlton Oasis Hotel is er gestart met een nieuw project “Solar Parking” op 
de parkeerplaats van het hotel is het de bedoeling dat er overdekte parkeerplaatsen komen. De 
bovenkant van de overdekking bestaat uit zonnepanelen. Daarnaast zullen er snelladers, kortladers 
en een haal- en brengservice worden gerealiseerd. Dit geeft het bedrijventerrein een goede uitstraling 
op het gebied van duurzaamheid ook is het een signaal naar de ondernemers om over duurzaamheid 
na te denken. Aan de aanwezigen wordt gevraagd wie hierin wil participeren. Dit kan op verschillende 
manieren bijvoorbeeld door mee te denken of mee te financieren. Voor meer informatie kan er contact 
opgenomen worden met Hendry Klooster. info@enerless.nl of via 085-8771359 
 

 
 
 
  

“Energie besparen is leuk en levert geld op!” 
 
 
 

  

mailto:info@enerless.nl


    
 
 

 
De gemeente faciliteert door Henk de Graad 
 

Henk de Graad is de opvolger van wethouder Christel 
Mourik. Hij is verantwoordelijk voor Ruimtelijke 
ontwikkeling en milieu, Verkeer en vervoer, Economie en 
Werk en Inkomen. 
De Wethouder vertelt dat hij duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft staan: “Er is binnen de gemeente 
Nissewaard nog geen wethouder die klimaatadaptie, 
energietransitie en duurzaamheid in de portefeuille heeft, 
maar dit is zeker een wens voor de toekomst.” 
Hij verwacht een positieve reactie van de Provincie t.a.v. 
de subsidie aanvraag voor een energiemanager.  

 
“Duurzaam plichtsbesef is de ware kroon van het karakter.” 

 
 

Energietransitie bij Transport en Infrastructuur door Jan Ploeger 
 

Jan Ploeger, provincie Zuid-Holland, geeft een presentatie 
over de energietransitie bij transport en infrastructuur in 
Zuid-Holland.  
 
Eind volgend jaar worden er vier waterstofbussen ingezet 
door Connexxion. Daarnaast wordt er een pilot SolaRoad 
op de busbaan tussen Spijkenisse en Heenvliet uitgevoerd.  
Aan de aanwezigen worden de volgende vragen gesteld: 
- Zijn er ook afnemers van lokaal geproduceerde 
groene energie?  
- Hoe lossen we het probleem van buffering/ opslag 
netbalancering op?  

- Zijn er ook lokale initiatieven waar we kunnen aansluiten?  
 
De volledige presentatie is te vinden via de link aan het einde van het verslag. 

 
“We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons 

eigen persoonlijke geweten. Dan kunnen we een duurzame 
samenleving creëren.” 

 
 
  



    
 
 

 
De Proefschuur Coöperatie U.A. door Anneke Lugtenburg 
 

Anneke Lugtenburg een van de vier kartrekkers van de 
Proefschuur is deze ochtend aanwezig om te vertellen 
over dit concept. Ze vertelt dat er op Voorne-Putten 
veel verschillende gronden zijn waarop land- en 
veeteelt plaatsvindt. Deze producten gaan vaak op 
export. Het idee van de Proefschuur is om deze 
producten op Voorne-Putten te verkopen aan 
cateringbedrijven en supermarkten. De uitganspunten 
hiervan zijn: een lokaal marktkanaal ontwikkelen, 
waardering producten door contact, plezier en kracht. 
In de toekomst wordt er ook gekeken naar elektrisch 
vervoer van de producten.  
Nieuwsgierig bekijk de film van De Proefschuur via: 
De Proefschuur 

 
 

“Lekker vers en van dichtbij: De Proefschuur” 
 
Woonwijzer Waterland door Maurice van der Meer 
 

Maurice van der Meer van de Woonwijzerwinkel vertelt 
over het project “Werk aan de woning” wat in 
samenwerking met de gemeente Nissewaard gestart is in 
de wijk Waterland in Spijkenisse.  
 
In september en oktober heeft op diverse plekken in de 
wijk Waterland de WoonWijzerWagen gestaan. Bewoners 
konden hier informatie krijgen over het wooncomfort te 
verhogen en op de energierekening te besparen.  
 

 
“Een welomschreven doel is het geheim van duurzaam succes” 

 
DCMR Milieudienst Rijnmond door Koen Kruif 
 

Koen Kruif van de DCMR is aanwezig en vraagt een 
paar minuten spreektijd aan bij de voorzitter.  
 
Hij komt graag in contact met ondernemers die mee 
willen praten en denken over de soft points aanpak.  
 
Frank Nootenboom, Paul Veth en Hendry Klooster zijn 
geïnteresseerd. Via Boyd Bartels wordt er een afspraak 
ingepland.  
 
 
 

“Wilt u ook verduurzamen? Doe mee met de duurzaamheidskring!” 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D2zSbYT_HAY


    
 
 

 
Afsluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. De kring staat open voor verbreding, dus 
nieuwe deelnemers zijn zeer welkom. Het staat de kringleden vrij om relaties uit deze regio uit te 
nodigen om mee te gaan. Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst om 10.00 uur. 

Wilt u de presentaties bekijken? Dat kan via deze link:  
http://bizhm.nl/docs/dzkn/DZKN masterpresentatie 171129.pptx 
 

 

  

 

http://bizhm.nl/docs/dzkn/DZKN%20masterpresentatie%20171129.pptx
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