
-  U I T N O D I G I N G  -
ONDERNEMERSAVOND 

VERDUURZAMEN BEDRIJVENTERREINEN 
gemeente Schagen

Donderdag 13 juni 2019

19.30 - 22.30 uur

Ondernemers Centrale
Tuitjenhorn

Oostwal 2 - Tuitjenhorn



Beste ondernemer, 

U bent van harte welkom op de bijeenkomst 
‘Verduurzamen bedrijventerreinen gemeente Schagen’.

Alle bedrijven krijgen te maken met de energietransitie. Dit betekent dat u als bedrijf op een ande-
re manier met uw energie- en warmtehuishouding om zal moeten gaan. U kunt daarbij denken aan 
allerlei verschillende maatregelen zoals:  

•  Isoleren •  Energiehandelsplatform

•  Besparen (bijv. LED verlichting) •  Warmtepompen

•  Zelf energie opwekken (bijv. zonnepanelen) •  Warmtenet enz.

Per 1 juli 2019 zijn een aantal van u verplicht de overheid te informeren over welke maatregelen u 
tot nu toe heeft genomen en welke maatregelen u nog gaat treffen op het gebied van energiebe-
sparing. Om te bepalen of u aan die verplichting moet voldoen, wat dit voor u betekent (groot of 
klein en nu of op termijn) en welke maatregelen voor uw bedrijf het beste zijn is tijd, kennis, erva-
ring en geld nodig. Elk bedrijf kan dit voor zichzelf uitzoeken, maar u kunt het ook samen (collec-
tief) doen. Dit bespaart u veel tijd en kosten. In de bijeenkomst wordt u verteld wat de ervaringen 
hiermee zijn en aan welke mogelijkheden en oplossingen u kunt denken. 

Namens Ondernemers Federatie Schagen, Industrie- en Bedrijvengroep Schagen,  
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en gemeente Schagen nodigen wij u van harte uit!

PROGRAMMA

19:30 Inloop met koffie/thee
20:00 Opening door Wim Smink, voorzitter IBS 
20:05 Welkom door Ondernemers Centrale Tuitjenhorn   
20:10 Antoon Groot, gemeente Schagen
 Wat staat er te gebeuren en wat gaat er veranderen? 
20:20 Nico Meester, Ontwikkelingsbedrijf NHN
 Welke ondersteuning is er voor een collectieve aanpak?
20:30 Cees Groot, ervaringsdeskundige verduurzamen bedrijventerreinen
 Hoe organiseren we een collectieve aanpak?  
21:00 Pauze
21:10 Ronde tafel gesprek over praktijkvoorbeelden en ervaringen
 met o.a. Rob Dekker (Zon op ’t Zand) | Kathy Boomstra (gemeente Schagen) | Cees Groot. 
21:55 Hans Heddes, wethouder gemeente Schagen         
22:00 Actiepunten en afsluiting door Wim Smink
 Hoe nu verder? Is er draagvlak om collectief op te pakken?
22:30 Netwerkborrel 

Om organisatorische redenen verzoeken wij 
u om u vóór 5 juni 2019 aan te melden via
aanmelden@ondernemendschagen.nl


