GreenBiz GREEN DEAL
GEMEENTE VELSEN
Samen en lokaal bedrijven verduurzamen
GreenBiz IJmond is een organisatie voor en door ondernemers die helpt bij de verduurzamings
ambities van bedrijven op bedrijventerreinen. Gezamenlijk met ons stichtingsbestuur bestaande
uit ondernemers bepalen wij onze koers. Met deze GreenBiz Green Deal werken we samen aan de
vermindering van CO2-uitstoot in de IJmond. Wij begeleiden waar nodig op basis van de wensen en
behoeften van u als ondernemer. Scan de QR-code voor voorbeelden.
Provincie Noord-Holand, Omgevingsdienst IJmond, Nova College en de gemeente Velsen onder
steunen deze Green Deal van het programma GreenBiz IJmond. Daarom ondertekenen zij ook deze
(intentie)verklaring. Deze GreenBiz Green Deal sluit aan bij het Lokaal Klimaat Akkoord Velsen waar
wij partner van zijn. Zo trekken wij gezamenlijk op om onze duurzame doelstellingen te bereiken/
realiseren.

Voorwaarden en rollen
De looptijd van onze gezamenlijke Green Deal is tot en met 31 december 2024. In deze periode werken wij samen
en houden we bij welke maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie u als
ondernemer wil realiseren en ook gerealiseerd heeft. Op basis van deze gegevens monitoren wij ons gezamenlijke doel.
Samenwerken betekent ook dat iedere partij zijn of haar rol pakt om ons gezamenlijke doel te bereiken.

GreenBiz IJmond
1. GreenBiz Energy faciliteert geïnteresseerde onder
nemers in het in- en verkopen van duurzame en lokaal
opgewekte stroom tegen een transparant tarief.
2. GreenBiz Circular helpt u bij het opwaarderen en her
gebruiken van uw reststromen “afval” op weg naar een
circulair bedrijf.
3. GreenBiz Academy voorziet regio IJmond en specifiek de
deelnemende bedrijven van goed opgeleide duurzaam
heidsmedewerkers.
4. Adviseren over energiebesparende maatregelen en het
aanleggen van bijvoorbeeld zonnepanelen.
5. U ontvangt een welkomstpakket zodat u zich kan
positioneren op het gebied van verduurzaming door het
GreenBiz IJmond-bord aan de bedrijfsgevel te monteren.

Ondernemer
1. U zet een extra stap voor het verduurzamen van uw
bedrijf.
2. U voldoet aan wet- en regelgeving (artikel 2.15).
3. U maakt zelf een besluit over uw duurzame investering.
4. De investering en maatregelen binnen uw bedrijf zijn
gericht op besparing van energie, afval en CO2, maar ook
investeringen in groene energieproductie.

Omgevingsdienst IJmond
1. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt, financiert en
faciliteert GreenBiz IJmond in de weg naar vermindering
van de CO2-uitstoot in de IJmond.
2. Op basis van de GreenBiz IJmond monitoring bij deel
nemende bedrijven op de uitvoering van de afspraken
uit deze GreenBiz Green Deal, houdt Omgevingsdienst
IJmond voor de looptijd van deze verklaring informatie
gericht toezicht.
3. Als blijkt dat u zich onvoldoende houdt aan wet- en
regelgeving voor bijvoorbeeld verplichte energiemaat
regelen, gaan wij met u in overleg om wel te voldoen.

Provincie Noord-Holland
1. Provincie Noord-Holland treedt op als verbinder tussen
ondertekende partijen.
2. Provincie Noord-Holland is mede initiatiefnemer in het
stichtingsbestuur.
3. Provincie Noord-Holland is mede financier.

Nova College

Gemeente Velsen
1. De gemeente Velsen treedt op als verbinder tussen
ondertekende partijen.

www.greenbizijmond.nl

2. De gemeente is mede initiatiefnemer in het stichtings
bestuur.
3. De gemeente is mede financier.

1. Het Nova College stelt stagiaires beschikbaar.
2. Het Nova College is mede initiatiefnemer in het
stichtingsbestuur.
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Status van deze GreenBiz Green Deal
Alle verbintenissen van deze verklaring zijn inspannings
verplichtingen.

Tussentijdse wijziging of beëindiging
Indien door gewijzigde wet- en regelgeving of financiële
redenen (denk aan faillissement) de uitvoering van deze
GreenBiz Green Deal niet (meer) mogelijk blijkt, passen we
deze aan of ontbinden we deze.
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Ondertekening van de partijen

Ondernemer:

Stichting GreenBiz IJmond:

Bedrijf

J.E. Snijders
voorzitter stichtingsbestuur

Naam
Datum
Datum
Handtekening
Handtekening

Gemeente Velsen:

Nova College:

R.J. Verwoort

F. Roelofsen

wethouder Duurzaamheid

voorzitter collegebestuur

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Omgevingsdienst IJmond:

Provincie Noord-Holland:

L.A. Pannekeet

E. Stigter

directeur

gedeputeerde Klimaat en Energie

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening
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