
    
 

Duurzaamheidskring Nissewaard 
#DZKN 

 
 

Datum:    Donderdag 27 oktober 2016 08:00 – 10:00 uur 
Locatie:  Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, Spijkenisse 
 
Aanwezigen:  Gerard de haan (voorzitter), Boyd Bartels, Pieter Boeter, Annemarie Eichhorn, 

Maaikel Fluks, Hendry Klooster, Stefan Romijn, Jochem Smit, Karin Vulink, stagiair 
Nissewaard, stagiair Stimular, Monique van Breda (notulist) 

 
 
Verslag bijeenkomst 
 
 
Opening door dagvoorzitter Gerard de Haan 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. Hij blikt terug op de bijeenkomst 
van 22 juni 2016. 

Zoals de kringleden gewend zijn gaat de voorzitter verder met 
actualiteiten over duurzaamheid.  
 
De voorzitter bespreekt onder andere de nationale klimaattop die heeft 
plaatsgevonden op 26 oktober in Rotterdam. Honderd partijen 
ondertekenden hier een pact en gaan aan de slag met wonen zonder 
aardgas. Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprake de ambitie uit dat de 
kolencentrales in Rotterdam binnen acht jaar worden gesloten.  
 
De potentie van energieopslag wordt in Nederland onvoldoende benut. 
Nederland loopt dan ook achter bij andere Europese landen en laat 
daardoor kansen voor een duurzamer, betaalbaarder en betrouwbaarder 
energiesysteem aan zich voorbij gaan. 
 
De top 10 van meest duurzame beursgenoteerde bedrijven worden 
genoemd.  

 
De windmolens in Nederland leverden in 2015 30% meer stroom dan in 2014. 
 
Daarnaast geeft hij tips over interessante websites: wnf.nl: doe een test en zie wat jouw ecologische 
voetafdruk is. De website duurzaambedrijfsleven.nl biedt diepgang en analyses over de sector-
overstijgende trends en ontwikkelingen die de komende decennia gaan bepalen.  
 
Vanaf 15 oktober 2016 is er een permanente tentoonstelling in het Museon in Den Haag genaamd 
One Planet. De Verenigde Naties willen de grootste mondiale uitdagingen aanpakken met duurzame 
oplossingen. Ze hebben daarvoor zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals) geformuleerd, die ze vóór 2030 willen bereiken. Het Museon gebruikt die 
zeventien doelen als uitgangspunt in One Planet tentoonstelling. 
 
 

“Duurzaamheid kent geen tijd.” 

http://www.wnf.nl/
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/


    
 
 

Duurzaam ontwikkelen bij woningcorporatie Maasdelta door Pieter Boeter 
 
Pieter Boeter, manager Vastgoedontwikkeling, geeft 
een presentatie over hoe er wordt omgegaan met 
duurzaamheid bij woningcorporatie Maasdelta. 
 
Maasdelta zorgt samen met huurders en gemeenten 
voor voldoende duurzame en betaalbare woningen, 
in het bijzonder voor de laagste inkomensgroepen in 
onze vestigingsgemeenten. Zij richten zich daarbij op 
het verbeteren en beheren van met name de 
(bestaande) woningvoorraad. Hierbij hebben ze niet 
alleen aandacht voor de woningen, maar ook oog 
voor de thema’s schoon, heel en veilig van de 
directe woonomgeving. 
 

Bekijk de presentatie van Maasdelta 
 
“Het doel van het energiebeleid van Maasdelta is het beperken van de woonlast van huurders 
en het verbeteren / verduurzamen van de woningvoorraad ” 
 
 
Workshop Circulaire Economie door Stefan Romijn  

Stefan Romijn, adviseur Duurzaam Ondernemen, 
geeft een interactieve workshop over circulaire 
economie: “Verminderen van afval is belangrijk 
vanuit kostenoogpunt, maar ook om minder 
materialen te verspillen. Want we gebruiken 
wereldwijd meer materialen dan onze aarde jaarlijks 
aan grondstoffen levert.” 
 
De aanwezigen konden een zelfscan ‘afval 
verminderen’ maken om er achter te komen hoe er 
anders en beter omgegaan kan worden met afval.  
 
Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om 

duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor MKB-bedrijven, brancheverenigingen, 
overheidsorganisaties en zorgaanbieders.  
 
Bekijk de presentatie van Stimular 
 

“Duurzaam ondernemen loont!” 

 

 

 

 

 

http://bizhm.nl/docs/dzkn/DuurzaamheidskringNissewaard_PresentatieMaasDelta_161027.pdf
http://bizhm.nl/docs/dzkn/DuurzaamheidskringNissewaard_PresentatieStimular_161027.pdf


    
 

Haalbaarheidsonderzoek collectief energie opwekken door Hendry Klooster 
 
Hendry Klooster geeft een update over de 
BespaarCase Nissewaard. Hij vertelt over het 
voorgenomen onderzoek ‘haalbaarheid collectief 
energie opwekken Halfweg-Molenwatering’ en de 
bijhorende subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-
Holland.  
 
Maatregelen, zoals collectieve energieopwekking, 
zorgen voor een duurzaam en toekomstbestendig 
bedrijventerrein. Deze maatregelen kunnen vaak 
efficiënter worden uitgevoerd als bedrijven 
samenwerken. 

 
Voor meer informatie over de BespaarCase of een vrijblijvend energieadvies kunt u contact opnemen 
met Hendry Klooster via 085-8771115 of info@bespaarcase.nl  
 
Bekijk de presentatie van BespaarCase 
 
“De meeste duurzame energie …is de energie die we niet gebruiken” 
 
 
Duurzaamheidsagenda Nissewaard door Jochem Smit 
 

Jochem Smit van de afdeling Milieu van gemeente 
Nissewaard geeft een presentatie over de 
Duurzaamheidsagenda Nissewaard.  
 
De volgende thema’s werden besproken: 
woningvoorraad, schone energie, fysieke 
leefomgeving en de eigen bedrijfsvoering.  
 
Tegenwoordig is duurzaamheid een economische 
factor voor het bedrijfsleven. Daarmee is het begrip 
ook verbonden met meer dan het milieu alleen.  
Ook bij onderwerpen als wonen, leefbaarheid en 
leefomgeving is duurzaamheid een welhaast 
vanzelfsprekende factor van belang geworden. 

 
Bekijk de presentatie van gemeente Nissewaard  
 
“Heeft u een goed idee over duurzaamheid? Meld dit bij de gemeente!” 
 
 
Rondje duurzaamheid 

• Boyd Bartels vertelt dat hij aanwezig zal zijn op 3 november op het Bedrijventerreinen 
Congres in Zaandam. Hij zal een van sprekers zijn op het hoofdpodium over de 
Duurzaamheidskring Nissewaard om zo als voorbeeld te dienen voor andere gemeentes.  

mailto:info@bespaarcase.nl
http://bizhm.nl/docs/dzkn/DuurzaamheidskringNissewaard_PresentatieBespaarCase_161027.pdf
http://bizhm.nl/docs/dzkn/DuurzaamheidskringNissewaard_PresentatieGemeente_161027.pdf


    
• Annemarie Eichhorn vraagt of de gemeente met andere gemeentes vergelijkt hoe deze met 

hun restafval omgaan. Jochem Smit licht het afvalbeleid van de gemeente toe en de keuzes 
die hierin gemaakt zijn.  
 

Afsluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en sluit de bijeenkomst om 10:45 uur.  
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