
  

 

 

 

 

   

 

Duurzaamheidskring Nissewaard 

#DZKN 

 

 
Datum :  Woensdag 22 juni 2016 08:00 –10:00 uur 
Locatie :  Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, Spijkenisse 
 
Aanwezigen:  Gerard de haan (voorzitter), Boyd Bartels, Frederik Reimers, Eddy van Eenoo, 

Michael Dubelaar, Hendry Klooster, Jochem Smit, Maaikel Fluks, Cees Dudink, 
Jeroen van der Rhee, Theo op ten Berg, Kim van Ommen, Jurren van Vondelen, 
Annemarie Eichhorn, Nel van ’t Hof, Jeroen Werleman, Karin Vulink, Stefan Romijn, 
Martin Wagemans, Michel Burger (notulist) 

 

 

Verslag 1e bijeenkomst DZKN 
 

 

Opening door dagvoorzitter Gerard de Haan 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst en start de kring met het nieuws 
dat de Duurzaamheidskring in ontwikkeling is. Na twaalf succesvolle 
edities van de Duurzaamheidskring Spijkenisse is het nu tijd voor de 
eerste editie van de Duurzaamheidskring Nissewaard. Zoals de 
kringleden gewend zijn gaat de voorzitter verder met actualiteiten over 
duurzaamheid. De voorzitter bespreekt o.a.:  
 
* de aangescherpte duurzaamheidsdoelstelling van Philips; 
 
* de gestelde doelstellingen om Nederlandse huishoudens in 2050    
  CO2-neutraal te maken; 
 
* het samenvoegen van de windenergiedivisies van Siemens en  
  Gamesa; 

 
* de toekomstvisie van de branchevereniging voor Nederlandse WindEnergie Associatie; 
 
* de Nederlandse pootaardappels in Tanzania die daar voor meer   welvaart gaan zorgen;  
 
* het project The Ocean Cleanup dat nu voldoende geld heeft ingezameld   om te starten; 
 
* PostNL, dat 22.000 zonnepanelen gaat plaatsen. 
 

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder 

het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 

te brengen.” 

 
De voorzitter geeft aan veel nieuwe gezichten te zien en is blij dat deze mensen bij de kring zijn 
aangesloten. Daarnaast is ook een verbreding in de doelgroep te zien. Partijen als onderwijs, overheid 
en ondernemers werken ook binnen de Duurzaamheidskring Nissewaard samen. 



  

 

 

 

 

   

Welkomstwoord door Frederik Reimers van 

het Carlton Oasis Hotel 
 
Frederik Reimers heet vervolgens alle aanwezigen 
welkom in het Carlton Oasis Hotel, waar hij nu zes jaar 
General Manager is. Het Carlton Oasis is in het bezit van 
een Green Key Award (duurzaamheidscertificaat) en is 
daar trots op.  
 
Tijdens verbouwingen eerder dit jaar, zijn 69 kamers op 
een duurzame manier verbouwd. Lichtpunten zijn 
gereduceerd en vervangen door LED en stopcontacten 
zijn vervangen door USB-ingangen.  

 
Daarnaast is er nieuwe, duurzame vloerbedekking gelegd. Deze vloerbedekking komt uit een Deense 
fabriek welke ondervloer en tapijt heeft gecombineerd. Hierdoor is de vloer in één keer gelegd; dit 
scheelde in arbeid en productie. Ook in de gangen naar de kamers is flink gewerkt en zijn bijvoorbeeld 
hallogeen spots, tl-balken en wandverlichting vervangen voor LED verlichting. 
 
Ondanks zwaardere normeringen lukt het deze organisatie nog steeds om het Green Key Keurmerk 
op het hoogste (gouden) niveau te behouden en voor wie denkt dat men klaar is met het 
verduurzamen van het hotel, die heeft het mis.  

 

 

Duurzaamheid binnen SGS door  

Eddy van Eenoo 
 
Eddy van Eenoo is binnen SGS BNL en wereldwijd mede 
verantwoordelijk voor het maken van 
duurzaamheidplannen.  
 
SGS, opgericht in 1878,  is wereldleider op het gebied van 
inspectie, controle, analyse en certificering. SGS 
onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 1.800 
kantoren en laboratoria met meer dan 85.000 
werknemers.  

 
Bij SGS is duurzaamheid allang geen noviteit meer. Al decennia lang biedt SGS duurzame 
oplossingen en diensten aan ondernemingen en organisaties overal ter wereld.  
 
SGS heeft voor zichzelf de volgende doelstellingen voor 2020 gesteld:  
1) CO2 met 20% per FTE reduceren.  
2) Bedrijfsongevallen met 50% reduceren.  
3) Vrijwilligerswerk en goede doelen stimuleren met 30%.  
4) Uitloop van personeel reduceren tot onder de 10%.  
 
Daarnaast heeft SGS het Water Pledge Manifest ondertekend, waarin staat dat iedereen recht heeft 
om schoon water. 
 

“We hebben de aarde niet van onze ouders gekregen,  

maar we geven hem wel door aan onze kinderen.” 
 
Eddy vertelt, aan de hand van een aantal voorbeelden, hoe SGS werkt aan het behalen van de 

duurzaamheidsdoelstellingen.   



  

 

 

 

 

   

Méér energie uit wind door Michael Dubelaar 

 
Micheal Dubelaar is projectleider bij het bedrijf NedPower 
SWH. Dit in Spijkenisse gevestigde MKB-bedrijf wil Invelox-
installaties gaan leveren aan de Nederlandse markt.  
 
NedPower SWH is licentiehouder van Sheerwind in 
Nederland en op de Nederlandse Antillen. 
 

“Invelox-installaties produceren elektriciteit uit wind en 

doen dat naar verwachting zo efficiënt, dat deze 

100%groene elektriciteit goedkoper is dan andere 

energiebronnen.” 
 
 
Op het pand op het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering zal dit jaar nog de eerste dak-installatie 
ter wereld worden gerealiseerd. 
 
Het idee achter de Invelox-installaties is simpel. Er is een opening waar wind in gaat, deze wordt 
versneld door middel van een versmalling, waarna drie molens de wind omzetten in energie. Omdat bij 
deze installaties slechts een in- en uitgang nodig is kunnen deze bijvoorbeeld ook ondergronds of op 
daken worden geïnstalleerd. 

    

    

Bespaarcase Nissewaard door  

Hendry Klooster 

 
Hendry Klooster heeft met BespaarCase een groep 
ondernemers, met elk hun specialiteit op het gebied van 
energiebesparing, samengebracht. 
 
Binnen de BespaarCase Nissewaard werken gemeente, 
bedrijven, ondernemersvereniging en lokale leveranciers 
samen aan besparingen. Daarnaast houdt Hendry wet- en 
regelgeving en subsidiemogelijkheden nauwlettend in de 
gaten. 

 

“Iedere ondernemer wordt in de milieuwet 

verplicht om investeringen, met een 

terugverdientijd binnen vijf jaar, direct te doen.” 
 
Bespaarcase Nissewaard werkt in vier stappen, hieronder de resultaten tot nu toe in Nissewaard: 
 
1) Bewustwording - 17 bedrijven monitoren hun verbruik en hebben € 19.700,- terugverdiend. 

 
2) Optimaliseren - Het verbruik van bestaande apparaten en processen optimaliseren.  

      Terugverdiend: gemiddeld 14%. 
 

3) Vervangen  - ‘Energieslurpers’ vervangen door zuinige alternatieven. Zo bespaart men 
samen 420 LED-lampen 12.000 kWh, zijn boilers vervangen door   
warmtepompen en zijn HR-ketels geplaatst. Besparing: gemiddeld 70%. 
 

4) Toevoegen  - Zelf energie opwekken met zon, water en wind. Inmiddels zijn er 108 
                                        zonnepanelen geplaatst met een opbrengt van 33.000 kWh.  



  

 

 

 

 

   
Tenslotte garandeert Hendry dat bedrijven met BespaarCase hun investering binnen twee jaar 
terugverdienen. Meer info over de BespaarCase of een vrijblijvend energieadvies? Neem dan contact 
op met Hendry Klooster via 085-8771115 of info@bespaarcase.nl.  
 
 

Rondje duurzaamheid 
 

 Stefan Romijn: Stimular is bezig met Climate Makeover. Hier worden 25 bedrijven uitgedaagd 

om voor het eind van het jaar klimaat neutraal te zijn. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen via s.romijn@stimular.nl. 

 

 Jochem Smit: De gemeente Nissewaard is een warmte en koude atlas aan het maken waarin 

warmte en koude vragers, zoals een zwembad of datacentrum, in kaart worden gebracht. 

Daarnaast kreeg de gemeente het verzoek om de duurzaamheidskring regionaal in te zetten.  

 

 Cees Dudink en Theo op ten Berg: De Welplaat is sinds deze week ook aangesloten bij de 

BespaarCase Nissewaard. Daarnaast is deze werkgeversorganisatie op zoek naar 

werkzaamheden voor het personeel. Theo zegt: “wij kunnen alles”. Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met Theo via verkoop@welplaat.nl.  

 

 Jurren van Vondelen: Het Sportcentrum Halfweg is bezig met het opzetten van een 

BIZnisCUP, een bedrijven squashcompetitie. In de komende weken gaat u er meer van horen, 

maar u bent nu al welkom om op vrijdagmiddag te komen oefenen. Vanaf een uur of vier 

wordt er gespeeld en aansluitend luiden we het weekend in. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Jurren via info@bizhm.nl. 

 

 Jeroen Werleman: De Ring van Putten is druk bezig met duurzaamheid en vooral ook met 

bewustwording van studenten. Zij draait concrete internationale projecten. Zo worden 

toekomstige werknemers ‘duurzaam verantwoord’ klaargestoomd. 

 

 Maaikel Fluks: E4PRO houdt zich bezig met het inkopen van collectieve energie en zit ook in 

de BespaarCase Nissewaard. Bent u benieuwd hoeveel u direct op uw energierekening kunt 

besparen neem dan contact met de BespaarCase via 085-8771115 of info@bespaarcase.nl. 

 

Afsluiting en volgende bijeenkomst 

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 10:15 uur en bedankt een ieder voor hun aanwezigheid. Voor de 

volgende bijeenkomst wordt een datumprikker verstuurd. 
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