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1.

Vooraf

1.1.

Verantwoording

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest heeft in goed overleg met de gemeente de
verantwoordelijkheid op zich genomen om bedrijven te laten meedenken over het nieuwe
Duurzaamheidsplan 2014-2018 dat de gemeente aan het voorbereiden is. Voor de uitvoering
daarvan is gekozen voor een tweetal lunchbijeenkomsten:
 Op 1 juli 2014 organiseerden we een brainstormbijeenkomst, waar in totaal 32 personen
aanwezig waren, afkomstig van bedrijven (28 personen van 25 bedrijven), BPD (2), gemeente
Soest (2) en Universiteit Utrecht (1). In bijlage 1 een overzicht van de aanwezigen. Deze
bijeenkomst had het karakter van een brainstorm.
 Op 9 september organiseerden we een verdiepingsbijeenkomst, die werd bijgewoond door in
totaal 21 personen, afkomstig van bedrijven (15), BPD (2), Economic Board Utrecht (1),
gemeente Soest (1), en Samen voor de Bilt (2). In bijlage 2 een overzicht van de aanwezigen.
Voor deze bijeenkomst had de stuurgroep een document voorbereid waarin de uitkomsten
van 1 juli waren gebundeld tot aanbevelingen. Dit document voegen we bij als bijlage 3.
Inhoudelijk is in dit proces in grote lijnen aangesloten bij de thema’s van de gemeente Soest:
Energie, Afval, Grondstoffen, Mobiliteit en Duurzaam inkopen. De uitkomsten van de bijeenkomst
van 1 juli deden ons besluiten de thema’s afval en grondstoffen in de bijeenkomst van 9 september
te bundelen. Dit aanbevelingsdocument is daarom grotendeels thematisch ingevuld. Er zijn echter
een aantal aanbevelingen, die in verschillende groepen terug kwamen. Die zijn als “thema
overstijgend” opgenomen in een aparte paragraaf.
De bespreking van de conceptaanbevelingen gebeurde in themagroepen. Daarvan is verslag gedaan
door de voorzitters. De aanwezigen konden deelnemen aan twee themasessies. Over het thema
Duurzaam inkopen is één themasessie geweest. De voorzitters van de themagroepen hebben korte
verslagen gemaakt van de sessies. Die zijn verwerkt in de uitgewerkte versie van de aanbevelingen,
zoals u die terugvindt in hoofdstuk 3.
Voor de volledigheid hebben we tenslotte als bijlage 4 ook de uitslagen toegevoegd van de
enquêtes, die we begin 2014 uitvoerden onder de leden van het BPD en onder alle leden van de
Soester Zakenkring.
Dit document is opgesteld door de stuurgroep van het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Daarbij is
de informatie, zoals opgehaald in de verschillende bijeenkomsten bepalend. De stuurgroep wil met
dit document een zo goed mogelijke vertaling maken van die input naar teksten voor het
duurzaamheidsplan van de gemeente Soest. De gemeente Soest is verantwoordelijk voor de inhoud
van het duurzaamheidsplan 2014-2018. Het is dus aan de gemeente om te bepalen hoe de input van
het Bedrijven Platform Duurzaamheid in het Duurzaamheidsplan wordt opgenomen.

1.2.

Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om nog eens te benadrukken, dat de gemeente
Soest zo’n vier jaar geleden een bijzondere daad heeft gesteld met het initiëren van het Bedrijven
Platform Duurzaamheid (BPD). Bijzonder, omdat de gemeente steeds de eigen verantwoordelijkheid
van het BPD heeft benadrukt, maar ook heeft gerespecteerd. Het resultaat is dat er een flink aantal
bedrijven in Soest aan de slag is met duurzaamheid en daarover aan elkaar verantwoording aflegt.
Resultaat is ook, dat de bedrijven zelf hun input voor dit nieuwe Duurzaamheidsplan hebben
voorbereid en bij deze aanbieden.
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We benoemen dit, omdat het bijzondere soms te snel gewoon wordt. De afgelopen periode zijn we
(stuurgroep BPD) van diverse kanten benaderd om ons succes toe te lichten en te adviseren aan
anderen hoe zo’n BPD op te zetten. Vanzelfsprekend nemen we graag deze eervolle taak op ons.
Maar, ere wie ere toekomt, we hechten eraan te benadrukken dat we ervan overtuigd zijn dat de
terughoudende en respectvolle omgang van de gemeente Soest met het BPD daarbij van
doorslaggevend belang is geweest. De gemeente heeft niet gewerkt met opdrachten, maar ons
steeds uitgedaagd. Om ons heen zien we te vaak, dat gemeenten proberen om “bedrijven te
betrekken bij hun beleid”. Wij denken dat dat niet werkt. Bedrijven zijn geen uitvoerend instrument
van een gemeente. Maar de gemeente kan bedrijven wel uitdagen en uitnodigen om mee te denken
en mee te werken aan duurzaamheid. Dat is op succesvolle wijze gebeurd in Soest.
Daarom hopen we van harte dat de gemeente het BPD ook de komende jaren daartoe weer in staat
stelt. En als dat op dezelfde manier gebeurt als tot nu toe, dan zijn wij ervan overtuigd dat dat ook
de komende jaren weer mooie resultaten zal opleveren.

1.3.

Leeswijzer

Met dit document bieden we de gemeente een compleet gedocumenteerd overzicht van het proces
op weg naar onze aanbevelingen voor het duurzaamheidsplan 2014-2018. Dat is een heel pakket.
Om het lezen te vergemakkelijken presenteren we alle documenten “gelaagd”:
1. Hoofdstuk 2 is bedoeld voor degene, die vooral geïnteresseerd is in de aanbevelingen op
zich. Alle aanbevelingen staan daar op een rij.
2. Hoofdstuk 3 plaatst de aanbevelingen in hun context. Daar zijn aanbevelingen wat meer
uitgewerkt en geconcretiseerd.
3. In de bijlagen is het “basismateriaal” te vinden, waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd.
In de aanbevelingen staat voorafgaand aan iedere aanbeveling op wie de aanbeveling zich richt:
 BPD = Bedrijven Platform Duurzaamheid
 Gemeente = gemeente Soest
Het Bedrijven Platform Duurzaamheid zal de aan haar zelf gerichte aanbevelingen concretiseren in
een werkplan. Dat is al gebeurd in een werkplan voor het tweede helft van 2014 en uiterlijk 15
december zal een werkplan voor 2015 worden gepresenteerd.
De werkplannen worden voorgelegd aan de gemeente Soest. Daarbij zal rekening worden gehouden
met wensen van de gemeente, maar zal zo nodig ook concreet worden aangedrongen op
ondersteuning door de gemeente.
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2.

Aanbevelingen op een rij

2.1.

Thema overstijgende aanbevelingen
Aanbeveling 1a: Gemeente, ga zichtbaar aan de slag met duurzaamheid.

of:
Aanbeveling 1b: Gemeente wees trotser op je prestaties en zorg dat iedereen weet waar jullie mee
bezig zijn als het om duurzaamheid gaat.
Aanbeveling 2: BPD, zorg dat aandacht voor het milieu wordt gekoppeld aan aandacht voor
mensen.
Aanbeveling 3: BPD, zorg in samenspraak met de gemeente en het burgerinitiatief Energie Actief
Soest dat aanbod en vraag bij elkaar komen via bijvoorbeeld voorbeelden van maatregelen op
een website.
Aanbeveling 4: BPD en gemeente, werk doelgericht en concreet aan communicatie en
bewustwording en laat het uitmonden in concreet handelingsperspectief.
Aanbeveling 5: BPD en Gemeente, zorg ervoor dat bedrijven zo concreet mogelijk in kunnen
stappen op duurzaamheidsmaatregelen. “Vertaal” abstracte kansen, zoals het Energieakkoord,
naar concreet handelingsperspectief.

2.2.

Aanbevelingen thema Energie

Aanbeveling 1: BPD, zorg voor inzicht in de (on)mogelijkheden om als individueel bedrijf aan de
slag te gaan met energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen. Maak hierbij
gebruik van studenten en/of van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door samen te
werken met POWER Soest
Aanbeveling 2: BPD, zorg voor ontmoetingen van bedrijven die aan de slag willen met
verduurzaming van hun energiegebruik en -productie .
Aanbeveling 3: BPD, Zorg dat bedrijven geïnformeerd worden over mogelijkheden (technisch) en
kansen (subsidiemogelijkheden, vertaling van algemeen beleid naar concrete actiepunten)
Aanbeveling 4: gemeente, zorg voor randvoorwaarden, die bedrijven ondersteunen op weg naar
verduurzaming van hun energiegebruik en -productie.
Aanbeveling 5: BPD, zorg voor goede informatie over de mogelijkheden om als Soester bedrijven
gezamenlijk een aanbod te doen aan de burgers van Soest om te werken aan energiebesparing.
Aanbeveling 6: gemeente, zorg dat een gezamenlijk aanbod van Soester bedrijven bekend wordt
bij burgers, bijvoorbeeld via een campagne. Gebruik daarbij mogelijkheden van andere partijen,
zoals Energie Actief Soest en Wijk Bewoners Teams.
5
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2.3.

Aanbevelingen thema Afval en Grondstoffen

Aanbeveling 1: BPD, Zorg dat bedrijven zich bewust worden van hun afval en grondstoffenbeleid.
Nu is dit vaak nog vooral gebaseerd op toeval. Doe bijvoorbeeld een pilot op een bedrijventerrein.
Aanbeveling 2: BPD, Zorg dat aanwezige kennis over duurzaam omgaan met afval wordt gebruikt.
Zorg voor handelingsperspectief door kennis en inzicht te vergroten.
Aanbeveling 3: Gemeente en BPD, Zorg ook voor externe stimulansen om bedrijven bewuster met
afval en grondstoffen te laten omgaan. Te denken valt aan
 regelgeving
 informatie over mogelijkheden, zoals cradle to cradle
 loslaten van regels, om het mogelijk te maken om afval op creatieve manier om te zetten naar
grondstof

2.4.

Aanbevelingen bewust en duurzaam inkopen
Aanbeveling 1: BPD, zorg dat duurzaam inkopen op de agenda komt van bedrijven.

Aanbeveling 2: BPD en gemeente, zorg dat bedrijven informatie hebben over wat ze kunnen doen
aan duurzaam inkopen.
Aanbeveling 3: BPD, zorg dat bedrijven, bijvoorbeeld van een bedrijventerrein, bij elkaar komen
om te bezien wat ze samen kunnen doen aan duurzaam inkopen.
Aanbeveling 4: gemeente, waar mogelijk moeten bedrijven worden gestimuleerd om bij de keuze
van in te kopen materialen te kiezen voor duurzame materialen.

2.5.

Aanbevelingen mobiliteit/brandstofgebruik

Aanbeveling 1: BPD, Zorg dat bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden dicht bij huis.
Personeel, zaken doen.
Aanbeveling 2: Gemeente, zorg dat bedrijven zich bewust zijn van hun mogelijkheden om
duurzaamheid in mobiliteit te bevorderen door randvoorwaarden.
Aanbeveling 3: BPD en gemeente, kijk regionaal naar mogelijkheden om verplaatsingen waar
mogelijk te beperken of te voorkomen. Geef bedrijven inzicht in de mogelijkheden via regionale
samenwerkingsverbanden zoals U15 en EBU.
Aanbeveling 4: gemeente, ga de dialoog aan met bedrijven over obstakels in het verduurzamen
van hun mobiliteit. Zorg waar mogelijk voor oplossingen. Biedt anders duurzame alternatieven.
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3.

Aanbevelingen uitgewerkt

3.1.

Thema overstijgende aanbevelingen

Wees voorbeeldig, gemeente!
Een rode draad in beide bijeenkomsten was het “gevoel” dat de gemeente zelf tekort schiet als het
gaat om een voorbeeldfunctie. Er zijn twee mogelijkheden:
 Het gevoel klopt. In dat geval is de aanbeveling: practice what you preach.

Aanbeveling 1a: Gemeente, ga zichtbaar aan de slag met duurzaamheid.
Vragen, waaraan hier gedacht kan worden:
o Wat doet de gemeente zelf aan duurzaam inkopen?
o Heeft de gemeente zelf mensen met een arbeidsbeperking in dienst, naast de
contacten met de AMFORS?
o Doet de gemeente zelf aan zonne-energie, LED lampen, restwarmte
o Is het afkopen van CO2 uitstoot bij Climate Neutrol wel een voorbeeldige manier om
klimaatneutraal te werken.


Het gevoel klopt niet.

Aanbeveling 1b: Gemeente wees trotser op je prestaties en zorg dat iedereen weet waar
jullie mee bezig zijn als het om duurzaamheid gaat.

Milieu, mensen, munten
Binnen de activiteiten van het BPD ligt het accent op de ecologische kant van duurzaamheid. Dat is
ook erg belangrijk en zal zeker zo blijven. Bedrijven stelden zelf vast, dat aandacht voor het milieu
nog niet “tussen de oren” zit, dus dat blijft de prioriteit.
Toch blijkt er een groeiende behoefte om aandacht voor duurzaamheid (ook) te verbreden. In de
laatste bijeenkomst (9 september) stelde aan het eind een deelneemster de vraag, waarom het BPD
niet meer aandacht geeft aan mensen, die het moeilijk hebben in de Soester samenleving. Ze kreeg
veel bijval.
Voorbeeld Mens en Milieu
De eerste kansen liggen meteen voor het oprapen. Uit alle groepen komt een roep om
samenwerking en die is geconcretiseerd in inventarisaties op de verschillende bedrijventerreinen.
Daar zouden in samenspraak met POWER Soest mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
werkervaring op kunnen doen door bij bedrijven langs te gaan met vragenlijsten over mobiliteit,
energiegebruik, inkoop en/of afvalverwerking.

Aanbeveling 2: BPD, zorg dat aandacht voor het milieu wordt gekoppeld aan aandacht
voor mensen
Ook aan de munten-kant zijn er mogelijkheden. In de veranderende samenleving komt ruimte om
geld te verdienen met duurzame maatregelen.
Voorbeeld Mens, milieu en munten
Landelijk, maar ook regionaal en lokaal is er veel belangstelling om aan de slag te gaan met
energiebesparing in de bestaande bouw (milieu). Voor bedrijven is daar geld te verdienen (munten),
als burgers (mensen) hun huis energiezuinig laten verbouwen (door Soester bedrijven). Op deze
manier wordt duurzaamheid een verbindend verdienmodel.
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Aanbeveling 3: BPD, zorg in samenspraak met de gemeente en het burgerinitiatief Energie
Actief Soest dat aanbod en vraag bij elkaar komen via bijvoorbeeld voorbeelden van
maatregelen op een website.
Het BPD kijkt in dit verband ook met belangstelling naar de nieuwe stichting Power Soest. Die
stichting wil werken aan een sterke Soester samenleving. Brede duurzaamheid past daarbinnen.
Vooralsnog ligt daar het accent op werk en onderwijs, maar het BPD zal graag proactief meedenken
over hoe verschillende initiatieven in Soest elkaar kunnen versterken.

Bewustwording en communicatie
Rond alle thema’s klinkt de roep om via communicatie te werken aan bewustwording. Daarbij zien
bedrijven ook zichzelf als “doelgroep”, omdat het duurzaamheidsbesef nog niet tussen de oren zit.
Onderliggend lijkt de boodschap dat er meer concreet en gericht aan communicatie moet worden
gewerkt. Er is op zich wel heel veel informatie beschikbaar. Teveel zelfs, om door de bomen het bos
te kunnen zien. Als het erom gaat om communicatie via bewustwording te laten leiden tot actie
moet de gedachtengang misschien wel worden omgekeerd:
 Wat willen we dat er gebeurt (actie)
 Waarom is dat belangrijk (bewustwording)
 Wat is nodig om de doelgroep ervan te doordringen dat ze mee moet doen (communicatie).
Het gaat dan om de boodschap, maar ook om waar en hoe deze wordt gebracht.

Aanbeveling 4: BPD en gemeente, werk doelgericht en concreet aan communicatie en
bewustwording en laat het uitmonden in concreet handelingsperspectief.

Van groot naar klein, van abstract naar concreet
De meeste bedrijven in Soest zijn klein van omvang. Dat betekent dat er maar beperkte
mogelijkheden zijn om zelf veel te investeren in een speurtocht naar duurzame oplossingen. In de
enquête van begin 2014 werd aan de leden van het BPD daarom de vraag voorgelegd of ze sneller
aan de slag gaan met duurzaamheid als ze mee kunnen doen met concrete voorstellen. De uitkomst
laat zien, dat bijna de helft die vraag met “ja” benatwoordt.
Ik ga sneller aan de slag met duurzaamheid als ik mee kan doen met concrete voorstellen.

Aanbeveling 5: BPD en Gemeente, zorg ervoor dat bedrijven zo concreet mogelijk in
kunnen stappen op duurzaamheidsmaatregelen. “Vertaal” abstracte kansen, zoals het
Energieakkoord, naar concreet handelingsperspectief.

3.2.

Aanbevelingen thema Energie

Energie is binnen het Bedrijven Platform Duurzaamheid een thema, waarvoor veel aandacht is.
Energie is, als het om duurzaamheid gaat, een thema dat niet alleen voor het milieu, maar ook voor
de portemonnee iets op kan leveren. Toch gebeurt dat niet “vanzelf”. Want om uit te vinden wat
werkt en wat niet is tijd en kennis nodig die in veel Soester bedrijven niet beschikbaar is.
8
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Als we erin slagen bedrijven op een simpele en concrete manier inzicht te geven in het effect van
investeren in energiebesparing of verduurzaming van energiegebruik, dan kan dat veel opleveren.
In de bijeenkomst van 9 september werd in dit verband gesproken over een aanpak op de
bedrijventerreinen. Het idee is om mensen op bedrijventerreinen te laten inventariseren hoe
(bewust) door bedrijven wordt omgegaan met energie. Van daaruit kan dan worden geadviseerd
over aanpassingen. Apart aandachtspunt was om dit te laten doen door studenten of mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. De uitvoerders doen
(werk)ervaring op, de bedrijven krijgen concreet inzicht in hun energiegebruik..
Aanbeveling 1: BPD, zorg voor inzicht in de (on)mogelijkheden om als individueel bedrijf aan de
slag te gaan met energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen. Maak hierbij
gebruik van studenten en/of van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door samen te
werken met POWER Soest
Tijdens een lunchbijeenkomst van het BPD bij KlemkoTechniek BV presenteerde het bedrijf zijn
mogelijkheden op het gebied van Led verlichting. Daarbij bleek dat de terugverdientijd van led
lampen 3 jaar is. Na afloop van de presentatie bleven drie aanwezige bedrijven hangen om verder te
praten over de vervanging van hun verlichting. Ontmoeten is een uitstekende manier om kennis op
te doen over mogelijkheden van energiebesparing of verduurzaming van het energiegebruik.
Aanbeveling 2: BPD, zorg voor ontmoetingen van bedrijven die aan de slag willen met
verduurzaming van hun energiegebruik.
Voor de meeste bedrijven in Soest en Soesterberg is er geen tijd en kennis om zelfstandig aan de slag
te gaan met verduurzaming van energiegebruik en -productie. Zo is het nationaal Energieakkoord
voor de meeste bedrijven een abstract verhaal, waaruit ze niet zelf kansen kunnen halen. Het BPD
kan daarom een goede rol spelen als het erin slaagt om bestaande kansen te “vertalen” naar
individuele bedrijven. Hoe kunt u meedoen? Wat levert dat op? Wat moet u ervoor doen?
Aanbeveling 3: BPD, Zorg dat bedrijven geïnformeerd worden over mogelijkheden (technisch) en
kansen (subsidiemogelijkheden, vertaling van algemeen beleid naar concrete actiepunten)
Bedrijven ervaren vanuit de gemeente geen urgentie om aan de slag te gaan met energiebesparing.
En dat, terwijl er wel degelijk energiebesparingsbepalingen bestaan (wetgeving landelijk en lokaal),
die echter amper worden toegepast, c.q. gehandhaafd. Vanuit het ministerie van Infrastructuur en
milieu ende VNG wordt in het kader van het Energieakkoord bij gemeentes aangedrongen op
strengere toepassing en handhaving. Dat is echter vooral effectief als dat wordt gecombineerd met
advisering over mogelijkheden (zie aanbeveling 3).
Aanbeveling 4: gemeente, zorg voor randvoorwaarden, die bedrijven ondersteunen op weg naar
verduurzaming van hun energiegebruik en -productie.
Met energie is geld te verdienen door energiebesparing. Maar voor bedrijven, die een link hebben
met energie en energiebesparing zijn er ook mogelijkheden om geld te verdienen door in te spelen
op maatschappelijke ontwikkelingen. Juist nu bedrijven het moeilijk hebben, zijn nieuwe kansen
interessant. Het BPD zou daarom, in samenspraak met de gemeente moeten zorgen dat Soester
bedrijven kunnen bijdragen aan energiebesparing in de bestaande bouw.
Door een mooi, gezamenlijk aanbod te maken voor Soester burgers kunnen bedrijven geld verdienen
met werken aan energiebesparing en verduurzaming van de energieproductie.
9
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Aanbeveling 5: BPD, zorg voor goede informatie over de mogelijkheden om als Soester bedrijven
gezamenlijk een aanbod te doen aan de burgers van Soest om te werken aan energiebesparing.
Als bedrijven erin slagen om een aantrekkelijk gezamenlijk aanbod voor burgers voor elkaar te
krijgen, dan moet dat onder de aandacht worden gebracht van de inwoners van Soest. Een lokale
energiecampagne is daarbij een interessant idee.
Aanbeveling 6: gemeente, zorg dat een gezamenlijk aanbod van Soester bedrijven bekend wordt
bij burgers, bijvoorbeeld via een campagne. Gebruik daarbij mogelijkheden van andere partijen,
zoals Energie Actief Soest en Wijk Bewoners Teams.

3.3.

Aanbevelingen thema Afval en Grondstoffen

In de themasessies van 9 september 2014 rondom het thema Afval en Grondstoffen is vooral
gewerkt aan het concretiseren van de aanbevelingen, die ter tafel lagen. We geven deze puntsgewijs
bij iedere aanbeveling. Er waren echter ook twee algemene vragen vooraf:
1. hoe gaan gemeenten de eisen in energieakkoord handhaven?
2. hoeveel zonnepanelen heeft de Gemeente Soest zelf?
Deze vragen zal het BPD in het reguliere overleg met de gemeente meenemen.
Aanbeveling 1: BPD, zorg dat bedrijven zich bewust worden van hun afval en grondstoffenbeleid.
Nu is dit vaak nog vooral gebaseerd op toeval. Doe bijvoorbeeld een pilot op een bedrijventerrein.
1. Vraag Hogeschool om een inventarisatie te doen of zoek een stagiaire die wil inventariseren
over afval op bedrijventerrein.
 Weet men wel hoeveel afval men heeft en de kosten?
 Weet men wel wat er van het afval hergebruikt kan worden?
 Wil het bedrijf zijn nek uitsteken
2. Zoek een koploper die een pilot wil doen
Aanbeveling 2: BPD, zorg dat aanwezige kennis over duurzaam omgaan met afval wordt gebruikt.
Zorg voor handelingsperspectief door kennis en inzicht te vergroten.
1. Communicatie
 via de website en zorg dat ze daar ook komen
 (vooral) via Netwerkbijeenkomsten
 Laat ondernemers hun verhaal doen
2. Vraag om
 jaarkosten afval
 een derde van hun besparing te steken in nieuwe innovaties
3. Stimuleer bedrijven
 Als iets geld oplevert, dan gaat men het vanzelf doen. Voorbeeld: verlaag de
afvalbelasting goed gedrag
 het afval via de Gemeente af te voeren
4. Probeer afval te bundelen om buffer te krijgen
5. Samenwerken met andere gemeenten en vooral Amersfoort
6. Afval bestaat niet
7. Hoe gaan we om met restwarmte (is dit wel bekend bij ondernemers?)
8. Het moet een sport worden
9. Verleiden is inspireren
10
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Aanbeveling 3: BPD en gemeente, zorg ook voor externe stimulansen om bedrijven bewuster met
afval en grondstoffen te laten omgaan. Te denken valt aan


Regelgeving (toepassing en handhaving)



informatie over mogelijkheden, zoals cradle to cradle



loslaten van regels, om het mogelijk te maken om afval op creatieve manier om te zetten naar
grondstof
1. Meer regelgeving wordt absoluut niet gewenst, het mag geen straf zijn maar een beloning.
2. Eventueel een subsidiemodel/financieringsmodel bedenken en uitproberen via een door
Gemeente goedgekeurd projectvoorstel.
3. Maak een folder en zet op de website van BPD
4. Een eigen website duurzaamheid bedrijven?
5. Zorg voor het verleiden met voorbeelden, maak de ondernemers enthousiast
6. Stimuleer door kortingen op OZB/WOZ en afval(stoffen)heffing

3.4.

Aanbevelingen bewust en duurzaam inkopen

In de themasessies van 9 september 2014 rondom het thema bewust en duurzaam inkopen is vooral
gewerkt aan het concretiseren van de aanbevelingen, die ter tafel lagen. Maar er was ook een
opmerking ten aanzien van de tekst bij de aanbevelingen:
“Dit onderwerp was geagendeerd door de gemeente. De tafel werd niet erg druk bezocht. Toch
leverde het wel een aantal interessante ideeën op. Bedrijven zien een eigen verantwoordelijkheid,
maar op dit punt moest het wel van ver komen… Het zit niet in de genen van bedrijven. Als er wat op
dit gebied moet gebeuren, dan zal dat zeker van buitenaf (Bedrijven Platform Duurzaamheid,
Gemeente) moeten komen.” (uit de concept input duurzaamheidsplan van 9-9-2014)
De aanwezigen begrijpen niet helemaal wat de achtergrond van deze tekst is. Betekent dit misschien
dat bedrijven zich graag laten informeren en een afwachtende houding aannemen hieromtrent? De
reactie daarop was: de klant vraagt wel in toenemende mate naar Duurzaamheid binnen een bedrijf.
Aanbeveling 1: BPD, zorg dat duurzaam inkopen op de agenda komt van bedrijven.






De meest concrete ideeën spreken het meeste aan. Zoals duurzame producten voor
bedrijfskantine. Dit is later uit te breiden naar bijvoorbeeld LED verlichting, papier besparen.
Niet teveel “een ver van mijn bed show “ van maken.
Bedrijven die dit kunnen verzorgen (bijv. biologische producten voor bedrijfscatering/alles
omzetten naar LED verlichting etc.) kunnen zich rond deze thema’s presenteren.
Bedrijven moeten zichzelf afvragen. Wat wil mijn klant van mijn product qua duurzaamheid.
Oproep om Duurzaam inkopen aantrekkelijker te maken. Duurzaam inkopen kan ook
economisch voordeel inhouden.
Denk meer aan de mensen, winst voor de bedrijven (People en Profit)

Aanbeveling 2: BPD en gemeente, zorg dat bedrijven informatie hebben over wat ze kunnen doen
aan duurzaam inkopen.



Ga aan de slag met checklisten. Duurzaamheidscoach voor bedrijven, die ook kan
uitwisselen tussen bedrijven.
Graag nog breder trekken naar andere bedrijven. Nieuwe leden erbij.
11
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Aanbeveling 3: BPD, zorg dat bedrijven, bijvoorbeeld van een bedrijventerrein, bij elkaar komen
om te bezien wat ze samen kunnen doen aan duurzaam inkopen.






Niet nog een bedrijvenplatform erbij, er is al SZK en BPD. Bij bestaande clubs onder de
aandacht brengen.
Duurzaamheidsprijs voor individueel bedrijf of collectief.
Bedrijven die al ervaring hebben met duurzaam inkopen laten vertellen hoe ze het gedaan
hebben. De doelgroep is MKB bedrijven dus laat ook de verteller een MKB bedrijf zijn.
Duurzame leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden komen pas verderop in het proces.
Na Aanbeveling 1 en 2. Wel kun je het in je voorwaarden opnemen als statement. “Wij
hechten als bedrijf aan duurzaamheid en zullen dit als selectievoorwaarde meenemen.”
Geef inzicht in wat duurzaam inkopen is. Daarbij moet je breed denken. Meer mensen met
een achterstand aan het werk helpen is ook duurzaam inkopen. Bedrijven winst laten maken
met werkzaamheden die op een milieuvriendelijke manier werken met afval en verbruik CO2
is ook duurzaam.

Aanbeveling 4: gemeente, waar mogelijk moeten bedrijven worden gestimuleerd om bij de keuze
van in te kopen materialen te kiezen voor duurzame materialen.

3.5.

Aanbevelingen mobiliteit/brandstofgebruik

Tijdens de themasessies op 9 september is per aanbeveling gewerkt aan concretisering. Dat leverde
ideeën op, die als inspiratie kunnen dienen of kunnen worden opgepakt door het BPD en gemeente.
Aanbeveling 1: BPD, Zorg dat bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden dicht bij huis.
Personeel, zaken doen.
1. Nieuwe trend: bezit van producten is niet meer noodzakelijk, lenen van elkaar wordt het.
2. Stimuleer of verleid nieuw of bestaand personeel dat buiten de regio woont om naar de
Soest of de regio te verhuizen met een opsomming van voordelen (verhuisregeling e.d.) en
maak een informatiepakket over de gemeente en/of de regio.
3. Nieuwe werknemers bij aanname zeggen dat ze bijvoorbeeld binnen 2 jaar in Soest of regio
moeten wonen.
4. Is bekend hoeveel kilometer met de auto of ander vervoersmiddel per bedrijf wordt
afgelegd voor het komen naar en van het werkadres?
5. A la Greenwheels ook voor (elektrische) fietsen.
6. Fietsenplan zoals bijv. in Parijs (zie http://www.fietsenparijs.nl/body/velib.html ).
Aanbeveling 2: Gemeente, zorg dat bedrijven zich bewust zijn van hun mogelijkheden om
duurzaamheid in mobiliteit te bevorderen door randvoorwaarden.
1. Er zijn leasemaatschappijen die elke maand een overzicht kunnen geven over het verbruik.
Het bedrijf kan de werknemer of ‘belonen’ of ‘bestraffen’.
2. Overheid heeft geen invloed op het bevorderen van mobiliteit; bedrijf moet zelf de
werknemers wijzen op mogelijkheden en hen stimuleren.
3. Maak inzichtelijk wat besparingen met brandstof opleveren per bedrijf.
4. Cursussen bewuster rijden door vrachtwagenchauffeurs zijn niet nodig, worden al gedaan bij
vergunningen.
5. Bij de gemeente iemand vrijmaken die mobiliteit in kaart brengt.
6. Maak mobiliteit één van de punten in een aanbesteding.
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Aanbeveling 3: BPD en gemeente, kijk regionaal naar mogelijkheden om verplaatsingen waar
mogelijk te beperken of te voorkomen. Geef bedrijven inzicht in de mogelijkheden via regionale
samenwerkingsverbanden zoals U15 en EBU.
1. Internetaankopen leiden tot meer vervoersbewegingen van koeriersdiensten.
2. Regionaal samenwerken wordt al zo veel als mogelijk gedaan.
3. Koppel koeriersdiensten aan elkaar en aan andere vervoerders en laat ze ook andere
werkzaamheden uitvoeren. (Als voorbeeld werd genoemd, dat een koeriersdienst taken van
een overheid zou kunnen uitvoeren.)
Aanbeveling 4: gemeente, ga de dialoog aan met bedrijven over obstakels in het verduurzamen
van hun mobiliteit. Zorg waar mogelijk voor oplossingen. Biedt anders duurzame alternatieven.
1. De gemeente heeft geen invloed op openbaar vervoer.
2. Oplaadpunten elektrisch rijden inzichtelijk maken door gemeente.
3. Flexwerkplekken op bedrijventerreinen aantrekkelijk (ook financieel) maken.

Kans?
Op donderdag 25 september 2014 organiseerde de Soester Zakenkring een lunchbijeenkomst, waar
mobiliteit centraal stond. Een van de inleidingen werd verzorgd door U15, “een groeiend netwerk
van werkgevers die de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland willen verbeteren. Een betere
bereikbaarheid heeft veel voordelen voor uw bedrijf, zoals kostenreductie en een lagere CO2uitstoot”. (zie http://www.u15.nl/). Daar is veel ervaring met beperken van CO2 uitstoot en spits
mijden. Aangezien veel bedrijven in Soest relatief klein zijn, is het wellicht een idee om met U15 in
gesprek te gaan over mogelijkheden voor samenwerking.
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Bijlage 1: aanwezigen brainstormbijeenkomst (01-07-14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Bedrijf
Bouwadvies Den Kaat
ETECH Soest BV
groenesteijn luijk sw architecten
Adviesbureau voor haarden en kachels
Smurfit Kappa MNL
SSW Groep B.V.
Van Doorn-Soest B.V.
Dorresteijn Transport BV
Wiggerts Autowasservice
Hoveniersbedrijf Spijker
BMU Bouw BV
mts Jansen Buijvoets
Huussen Elektra
Wonnink Zonwering
Green XS Telecom BV
Zooost Creative
Soester Zakenkring
Zelenko
Rabobank Soest Baarn Eemnes
Bowling Overhees BV
Cultuurtechniek H.G. van Dorresteijn
Onafhankelijke Taxateurs Nederland BV
Columbus Automatisering
Cerro Holdings BV/ Zwart Mul Groep
BPD secretaris
BPD voorzitter
gemeente Soest
gemeente Soest
studente Universiteit Utrecht

Naam
Evert ten Kate
Cees Blankestijn
Albert Luijk
Jan de Vries sr.
Jan Paauw
Paul Hooft
Ton Schothorst
Remco Dorrestijn
Cees Wiggerts
Dirk Lam
Bas Uyland
Aert Buijvoets
Bas Huussen
Yvonne de Jong
Karin Scholten
Martijn van Dijk
Bert Borger
Paul Martens
Toon Stappers
Marcel Reusink
Tanja Hartman
Hans Jongerden
Wilco Wernsen
Wilco van Dorresteijn
Edwin Trimp
Melvin Medar
Richard van den Heuvel
Gerrit Vledder
Henk van Asch
Evelien Middendorp
Nynke Minkema
Aimée Felix
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Plaats
Soest
Soest
baarn
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soesterberg
Soest
De Bilt
Amersfoort
Soest
Soest
Soest
Soesterberg
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest

Soest
Soest
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Bijlage 2: aanwezigen bij bespreking concept aanbevelingen (09-09-14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

naam bedrijf
Bouwadvies Den Kaat
Wonnink Zonwering
Dichtblij
Cobert BV
Nestor
Van Asch infrastructuur
Heilijgers
Tensor-Sustainable
BMU Groep
Van Dorresteijn BV
Smurfit Kappa MNL
Wiggerts Autowasservice
ESED
Van Doorn
Soester Zakenkring
BPD
BPD
Gemeente Soest
EBU
Samen voor de Bilt
Samen voor de Bilt

naam
Evert ten Kate
Karin Scholten
Wijnand Vossestein
Thierry Sneijder
Fija Doornekamp
Jan Willem van der Boon
Arjan van Asselt
Harry de Boer
Bas Uyland
Wilko van Dorresteijn
Jan Paauw
Cees Wiggerts
Chris Alkema
Ton Schothorst
Paul Martens
Henk van Asch
Gerrit Vledder
Evelien Middendorp
Irene ten Dam
Ingrid Verheij
Sjoerd Papa

15

Plaats
Soest
Amersfoort
Soest
Soest
Soest
Soest
Amersfoort
Soest
Soesterberg
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Soest
Utrecht
De Bilt
De Bilt
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Bijlage 3: concept input duurzaamheidsplan
Verantwoording
In dit document hebben we, de stuurgroep van het Bedrijven Platform Duurzaamheid, de punten uit
de brainstormbijeenkomst van 1 juli vertaald naar punten, die we willen inbrengen in het
Duurzaamheidsplan van de gemeente Soest. Daarbij hebben we ook punten betrokken, die in de
enquête naar voren kwamen, die we eerder dit jaar hielden onder deelnemers en niet deelnemers in
het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Op 9 september leggen we onze vertaling voor aan de
aanwezige bedrijven. Ter plekke kunnen ze worden weggestreept, aangepast of uitgebreid. Het
resultaat is een lijst met concrete aanbevelingen aan het Bedrijven Platform Duurzaamheid.
De stuurgroep zal deze vervolgens omzetten in eigen actie (werkplan) en in actiepunten naar de
gemeente. Beide onderdelen kunnen dan een plek krijgen in het gemeentelijk duurzaamheidsplan:
actiepunten voor het BPD en actiepunten voor de gemeente.

1.

Energie

Bij het thema energie gaat het om twee aandachtspunten:
1. Wat kunnen bedrijven zelf doen
2. Wat kunnen bedrijven bijdragen aan energiebesparing van burgers
(denk aan producten, maatregelen, duurzaam renoveren en verbouwen, …)

Aanbevelingen
1.

Zelf doen:
a. Bedrijven willen weten in hoeverre ze meer greep kunnen krijgen op hun eigen
energiebeheer. Door de volledige afhankelijkheid van de energieleveranciers is die invloed
nu zeer gering. Een gezamenlijk beheer, bijvoorbeeld opeen industrieterrein, biedt
mogelijkheden om
i. Te denken vanuit de trias energetica: 1. Energie
besparen, 2. Gebruik van duurzame
energiebronnen, 3. Efficiënt omgaan met
fossiele energie.
ii. Te werken met zo hoog mogelijke
isolatiewarden.
iii. gezamenlijk energie te produceren met
duurzame energiebronnen (warmte/kracht
koppeling, zonnecollectoren, HR-ketels, gebruik
van biomassa, warmtewinning uit de grond…)
iv. Energie op te slaan in accu’s.
v. energieoverschotten en tekorten zo mogelijk te
koppelen.
Aanbeveling 1: zorg voor inzicht naar (on)mogelijkheden.
b. Bedrijven kunnen van elkaar leren en elkaar stimuleren. Bewustwording is daarbij van groot
belang. De lunchbijeenkomsten zijn daarvoor een mogelijkheid, maar ook
themabijeenkomsten. Het gaat om:
i. Best practices laten zien
ii. Afspraken met elkaar maken (normverbruik bv.)
iii. Samenwerken bij opwekking (zie ook a)
Aanbeveling 2: zorg voor ontmoetingen van bedrijven die wat willen
16
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Uit de enquête van het Bedrijven Platform Duurzaamheid blijkt dat bedrijven ondersteuning nodig
hebben om zelf verder te kunnen met duurzaamheid.
Ik wil binnen mijn bedrijf actief (verder) aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen.

Ik ga sneller aan de slag met duurzaamheid als ik mee kan doen met concrete voorstellen.

Aanbeveling 3: Zorg dat bedrijven geïnformeerd worden over mogelijkheden (technisch) en
kansen (subsidiemogelijkheden, vertaling van algemeen beleid naar concrete actiepunten)
c. Op een aantal punten kan de gemeente helpen met randvoorwaarden:
i. Elektrisch rijden stimuleren, parkeerplaatsen met oplaadpunt,
ii. vergunningen  snelheid
iii. regelgeving over isolatienormen.
Aanbeveling 4: gemeente, zorg voor goede randvoorwaarden

2.

Bijdragen aan energiebesparing door burgers in Soest
Uit de enquête van het Bedrijven Platform Duurzaamheid blijkt dat meer dan twee derde van
de deelnemende bedrijven in de gemeente Soest (totaal aantal: 36)interesse heeft om meer te
weten over een gezamenlijk aanbod van bedrijven aan Soester burgers om energie te besparen
(“bedrijvenconsortium”).

Resultaat deelnemers van het Bedrijven Platform Duurzaamheid:
Er is een plan om een bedrijvenconsortium te maken, dat een aanbod wil doen aan inwoners van
Soest om energiebesparende maatregelen te nemen. Wil je daaraan meedoen?
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Resultaat niet-deelnemers van het Bedrijven Platform Duurzaamheid
Het Bedrijven Platform Duurzaamheid denkt er serieus over na om een bedrijvenconsortium te
formeren rond energiebesparing. Het idee is een campagne om huishoudens in Soest te laten
investeren in energiebesparing. Doe je mee?

Aanbeveling 5: zorg voor goede informatie over de mogelijkheden.
Aanbeveling 6: zorg dat een eventueel aanbod van Soester bedrijven bekend wordt bij burgers
(campagne)

2.

Afval en grondstoffen

Afval en grondstoffen liggen in elkaars verlengde. Afval vermijden begint met bewust nadenken over
grondstoffengebruik. Maar er is meer. Als er toch afval is, hoe kan dan de “last” worden
geminimaliseerd? (denk aan: afval als grondstof (cradle to cradle), afval bepreken, afval
comprimeren, recycling, …
Bij het thema grondstoffen gaat het om bewust nadenken over het gebruik van grondstoffen. Zuinig,
maar ook nadenken over alternatieven. (denk aan recycling, afval als grondstof (cradle to cradle),
andere productiemethoden, watergebruik….)

Aanbevelingen
1.

Zelf doen
a. Bedrijven geven aan niet “zomaar” zelf aan de slag te gaan met het “duurzaam” omgaan met
afval en grondstoffen. Structurele aandacht voor communicatie en bewustwording is
belangrijk, want anders is het zomaar weer weg. Tegelijkertijd wordt het belang van
duurzaamheid op dit gebied nadrukkelijk gezien. Opvallend genoeg zijn het de bedrijven zelf,
die de verbinding leggen tussen afval en grondstoffen. Maar…. Het zal niet vanzelf gaan.

Aanbeveling 1: Zorg dat bedrijven zich bewust worden van hun afval en grondstoffenbeleid. Nu is
dit vaak nog vooral gebaseerd op toeval. Doe bijvoorbeeld een pilot op een bedrijventerrein.
b. Bedrijven hebben ideeën over hoe ze zelf kunnen bijdragen aan duurzamer omgaan met
afval. Maar het gebeurt niet vanzelf.
i. Scheiden “grijs” water (regenwater) en drinkwater
ii. Beperken afval door minder verspilling
iii. Scheiden afval aan de bron of bij de verwerker, gekoppeld aan een financiële beloning
door verwerker.
iv. Digitalisering bevorderen
v. Bewuster verpakken
Aanbeveling 2: Zorg dat aanwezige kennis over duurzaam omgaan met afval wordt gebruikt. Zorg
voor handelingsperspectief door kennis en inzicht te vergroten.
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2.

Te doen door andere partijen:

Bedrijven geven ook aan dat andere partijen een rol kunnen spelen om de aandacht voor duurzamer
omgaan met afval en grondstoffen.
a. Labels ontwikkelen voor grondstoffen, zoals die er ook zijn voor energie. Daarmee wordt een
“labelsprong” mogelijk voor gebouwen. Belonen via lagere heffing (gemeente) belasting. Er
zou daarvoor een platform moeten komen, dat door de gemeente wordt gefaciliteerd.
b. Regelgeving ontwikkelen, waarbij bewust grondstoffengebruik wordt gestimuleerd:
i.
Zo min mogelijk grondstoffen gebruiken (bv. Verminderen verpakkingen)
ii.
Vernieuwbare grondstoffen gebruiken (hout e.d.)
iii.
Hergebruik van afvalstoffen als nieuwe grondstof (cradle to cradle)
c. Mogelijk maken van particulier sloopgedrag: mensen gedurende een bepaalde periode
gelegenheid geven spullen uit een slooppand te halen.
d. “Spullenhulp” voor gebouwen. Oude spullen in een gebouw hergebruiken en scheiden door
bedrijven en particulieren. Dat betekent minder kosten, meer opbrengst, werkgelegenheid.
(2 stickers) (hier wordt ook een verbinding gelegd met de participatiewet (vrijwilligers))
Aanbeveling 3: Zorg ook voor externe stimulansen om bedrijven bewuster met afval en
grondstoffen te laten omgaan. Te denken valt aan
 regelgeving
 informatie over mogelijkheden, zoals cradle to cradle
 loslaten van regels, om het mogelijk te maken om afval op creatieve manier om te zetten naar
grondstof

Open einden
Op 1 juli zijn op de grote vellen een aantal punten naar voren gebracht, die we als stuurgroep niet
thuis konden brengen. Deze punten gaan we zoveel mogelijk uitzoeken met de bedenkers.
Er is een schema met daarin als woorden:
 Bouwbesluit N.B. – Materiaal – RC Waar
 Installaties en isolatie (bu en WTW)
 Woningwaarderingsysteem via directe belastingen
Er is een schema, waarin het hergebruik van afval centraal staat.
 “vriendelijk” (steen, staal, hout) en “onvriendelijk” (asbest, olie, chemisch) afval via
marktwerking (gunfactor) laten hergebruiken.
Er staan een aantal opmerkingen over asbest:
 Gezondheid en veiligheid (ARBO)
 Gebouwen – BB besluit - NB
Er zijn een aantal losse opmerkingen:
 Zandgat
 Soest + Bunschoten (Gradon – Gradon)
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3.

Bewust en duurzaam kopen

Bij dit thema gaat het over duurzaam “consumeren”, maar ook over bewust kopen. Bedrijven
kunnen hieraan op twee manieren bijdragen:
1. Aandacht geven in het eigen bedrijf (denk aan: bedrijfskantine, duurzaam inkopen)
2. Onderdeel maken van de marketing (denk aan: lokale markt = geen vervoerkosten/CO2
uitstoot, biologische producten, we kennen onze klanten, …)

Aanbevelingen
Dit onderwerp was geagendeerd door de gemeente. De tafel werd niet erg druk bezocht. Toch
leverde het wel een aantal interessante ideeën op. Bedrijven zien een eigen verantwoordelijkheid,
maar op dit punt moest het wel van ver komen… Het zit niet in de genen van bedrijven. Als er wat
op dit gebied moet gebeuren, dan zal dat zeker van buitenaf (Bedrijven Platform Duurzaamheid,
Gemeente) moeten komen.
Aanbeveling 1: Zorg dat duurzaam inkopen op de agenda komt van bedrijven.

1.

Zelf doen:
a. Nadenken over totale duurzaamheid tijdens levenscyclus
b. Lokale en duurzame producten kopen voor bedrijfskantine
c. Per bedrijf nagaan welke producten of diensten duurzaam ingekocht kunnen worden en
welke lokale partijen je daarbij kunt betrekken. Verwijzing naar WNF dat daarover tips heeft.
Aanbeveling 2: Zorg dat bedrijven informatie hebben over wat ze kunnen doen aan duurzaam
inkopen.

2.

Gezamenlijk (Bedrijven Platform Duurzaamheid?)
a. Gezamenlijke aanpak:
i.
Individu/ondernemer (acties: groene daken, investeren/energie besparen, biogas) 
ii.
Collectief ondernemers 
iii.
Publiek Private Samenwerking, inclusief burgers (actie: best practices)

Aanbeveling 3: Zorg dat bedrijven, bijvoorbeeld van een bedrijventerrein, bij elkaar komen om te
bezien wat ze samen kunnen doen aan duurzaam inkopen.

3.

Andere partijen:
a. Er moeten ‘duurzame’ leveringsvoorwaarden komen

Aanbeveling 3: waar mogelijk moeten bedrijven worden gestimuleerd om bij de keuze van in te
kopen materialen te kiezen voor duurzame materialen.
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4.

Mobiliteit/brandstofgebruik

Mobiliteit en brandstofgebruik zijn belangrijke bijdragers aan CO2 uitstoot. In het Bedrijven Platform
Duurzaamheid wordt al gewerkt aan het beperken ervan. Wat kan er nog meer?
(denk aan: aanpassingen rijroutes, langzaam rijden, andere brandstoffen/energiebronnen, …)

Aanbevelingen
1.

Zelf doen
a. Het beter benutten van de lokale “markt” in Soest:
i.
Personeel dichtbij zoeken, gekoppeld aan het stimuleren van alternatief vervoer
(fietsenplan, verbeterd openbaar vervoer in de regio).
ii.
zaken doen binnen de eigen regio
Aanbeveling 1: Zorg dat bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden dicht bij huis.
Personeel, zaken doen.
b. Het zorgen voor randvoorwaarden voor duurzamer omgaan met mobiliteit:
i.
Stimuleren van rijden op elektriciteit bij hybride auto’s door “normverbruik” (3
stickers)
ii.
Bewustwording bij eigen personeel
iii.
Fleetlogic systemen (gunstige route) benutten
iv.
Dienstfietsen of elektrische beschikbaar stellen

Aanbeveling 2: Zorg dat bedrijven zich bewust zijn van hun mogelijkheden om duurzaamheid in
mobiliteit te bevorderen door randvoorwaarden.

2.

Samenwerking:
a. Landelijk netwerk, samenwerken met bedrijven elders om kilometers te beperken. Zie
EBU.nl
Aanbeveling 3: Kijk ook regionaal naar mogelijkheden om reizen te voorkomen. Regionale
afspraken over onderling zaken doen kunnen dat bevorderen.

3.

Andere partijen:
a. Verbeterd openbaar vervoer naar Soesterberg en ook verbeterde voorzieningen in
Soest; als een werknemer met de bus naar zijn werk wil en het bedrijf is achter op het
bedrijventerrein, zal men niet staan te springen de bus te nemen.
b. Aanbieden alternatieve brandstofpunten (aardgas, LNG) en oplaadpunten
c. Belasten van gebruik, niet van eigendom
d. Zorgen voor flexwerkplekken in Soest voor ZP’ers
Aanbeveling 4: Ga de dialoog aan met bedrijven over obstakels in het verduurzamen van hun
mobiliteit. Zorg waar mogelijk voor oplossingen. Biedt anders duurzame alternatieven.
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Bijlage 4:

Uitslag enquête BPD

Enquête uitslag Bedrijven Platform Duurzaamheid LEDEN
(per 2 juni 2014) Aan deze enquête werd deelgenomen door 14 deelnemers van het Bedrijven
Platform Duurzaamheid. Dat komt neer op een respons van 50%.
Je bedrijf staat bij ons op de ledenlijst van het Bedrijven Platform Duurzaamheid. Wil je op de
ledenlijst van het Bedrijven Platform Duurzaamheid blijven staan?

Ik wil binnen mijn bedrijf actief (verder) aan de slag met duurzaamheidsmaatregelen.

Ik ga sneller aan de slag met duurzaamheid als ik mee kan doen met concrete voorstellen.

De stuurgroep gaat de website aanpassen. We willen daarop ook jullie "verhalen" over de
duurzaamheidsresultaten in je bedrijf publiceren. We denken aan een tekst, eventueel ondersteund
door een PowerPoint presentatie. (Hoe) wil jij meedoen?
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Er is een plan om een bedrijvenconsortium te maken, dat een aanbod wil doen aan inwoners van
Soest om energiebesparende maatregelen te nemen. Wil je daaraan meedoen?

De gemeente gaat aan de slag met vijf thema's. Energie, water, grondstoffen, afval, voedsel.
Daarnaast is er binnen het platform aandacht voor brandstofverbruik/mobiliteit. Op welk van deze
thema's ben jij (het meest) actief?

De gemeente heeft de deur opengezet om als Platform Duurzaamheid een actieve rol te spelen bij
de invulling van het hoofdstuk "Werk" van het nieuwe duurzaamheidsplan (2014-2018). Vind je het
belangrijk dat we daar als Platform werk van maken?
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Enquête uitslag Bedrijven Platform Duurzaamheid NIET-LEDEN
(Per 2 juni 2014) Aan deze enquête werd deelgenomen door 42 deelnemers van het Bedrijven
Platform Duurzaamheid. Dat komt neer op een respons van 10 %.

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid organiseert vier keer per jaar een lunchbijeenkomst. Daar
worden ervaringen uitgewisseld en komen gastsprekers langs. Heb je belangstelling?

Leden van het Bedrijven Platform Duurzaamheid hebben de afgelopen jaren veel gepresteerd op het
gebied van verduurzaming van de bedrijfsvoering. Dat blijft een belangrijke doelstelling. Heeft u op
dit gebied ambities?

De gemeente gaat aan de slag met vijf thema's. Energie, water, grondstoffen, afval, voedsel. Binnen
het Platform hebben we ook veel aandacht voor moiliteit (brandstofverbruik). Op welk van deze
thema's ben jij (het meest) actief? (1 keuze)
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De gemeente heeft de deur opengezet om als Platform Duurzaamheid een actieve rol te spelen bij
de invulling van het hoofdstuk "Werk" van het nieuwe duurzaamheidsplan (2014-2018). Op 17 juni is
er een bijeenkomst waar bedrijven hun ideeën, mogelijkheden en wensen kunnen meegeven aan de
gemeente. Doe je mee?

Het Bedrijven Platform Duurzaamheid denkt er serieus over na om een bedrijvenconsortium te
formeren rond energiebesparing. Het idee is een campagne om huishoudens in Soest te laten
investeren in energiebesparing. Doe je mee?

Leden van het Bedrijven Platform Duurzaamheid worden uitgenodigd voor alle activiteiten. Het
Bedrijven Platform Duurzaamheid heeft ook een Nieuwsbrief, die ongeveer vier keer per jaar
uitkomt. Daarmee wordt u in grote lijnen geïnformeerd. Hoe wilt u betrokken zijn bij het Bedrijven
Platform Duurzaamheid?
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