Geachte ondernemer,
Duurzame bedrijven hebben de toekomst. Ervaringen elders in het land laten zien dat een
gezamenlijke aanpak efficiënt is voor bedrijven. De gemeente Zeist biedt de mogelijkheid om
ondernemers te ondersteunen die collectief, per bedrijvenpark aan de slag willen met
energiebesparing en opwek van duurzame energie.
Een kans voor uw bedrijvenpark
Ondernemers kunnen ondersteuning krijgen bij het meer organiseren én gezamenlijk verduurzamen
van bedrijvenparken. Door deel te nemen kunt u uw pand en uw omgeving aantrekkelijker en
energiezuiniger maken.
U wordt gratis ondersteund bij het opstellen van een plan van aanpak voor uw bedrijvenpark. De
gemeente schakelt hiervoor de onafhankelijke experts van Mijn Groene Bedrijf in. Ook voor de
uitvoering van het plan, bijvoorbeeld voor een energieadvies en de begeleiding van de uitvoering van
maatregelen, stelt de gemeente geld beschikbaar. Investeringen voor energiemaatregelen zijn voor
rekening van de ondernemer. Wel kan Mijn Groene Bedrijf adviseren over mogelijke subsidies, die er
voor veel energiebesparende maatregelen zijn.
Wees er wel snel bij, want er is budget beschikbaar voor slechts enkele bedrijvenparken! Bij meer
interesse kan het nodig zijn om een selectie van bedrijvenparken te maken.
Wij zoeken ondernemers die:
• met hun eigen bedrijfspand of huurpand energie willen besparen of opwekken,
• daarbij gratis en deskundig ondersteund willen worden,
• willen profiteren van de voordelen (financieel en qua kennis) van gezamenlijk optrekken met
de collega-ondernemers op het bedrijvenpark,
• gezamenlijk met andere ondernemers op het bedrijvenpark aan de slag willen.
• collega ondernemers op het bedrijvenpark willen enthousiasmeren en betrekken.
Samen met Mijn Groene Bedrijf en collega-ondernemers ontwikkelt u een collectieve aanpak. Het
maakt niet uit of nog niet of beperkt georganiseerd bent of dat u al een koploper bent op het gebied
van energiebesparing, of nog aan het begin staat. Voor uw bedrijvenpark kan een aanvraag worden
ingediend. Geef hierbij aan hoeveel ondernemers op uw bedrijvenpark hierin deel willen nemen.
Wilt u ook aan de slag?
Voor vragen over dit project of voor aanmelding kunt u contact op nemen met Mijn Groene Bedrijf,
telefoon 030- 3690051 of mail naar contact@mijngroenebedrijf.nu.
In de bijgaande folder van Mijn groene Bedrijf vindt u meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Erwin Mikkers
Projectleider Duurzame Bedrijven
Gemeente Zeist

