JAARPLAN 2022

Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan 2022 van Green
Business Club Waterweg. Een plan vol
ambitie en focus om samen met ondernemers, ondernemersverenigingen, adviesbureaus en overheden de ingezette trend
voort te zetten om tot duurzame ontwikkeling van bedrijven en bedrijventerreinen
te komen. De kwaliteit versterkt de concurrentiepositie, de productiviteit en de waarde
van ondernemingen. Ook zijn toekomstbestendige bedrijventerreinen belangrijk voor
de economische en sociale positie van gemeenten. Duurzaamheid als marketingtool.
De reikwijdte van GBC Waterweg is
groot. Dat maakt het complex en kansrijk
tegelijk. Het Waterweggebied heeft drie
gemeenten met diversiteit aan beleid en
mogelijkheden. In Schiedam, Vaardingen
en Maassluis zijn veel succesvolle en
innovatieve bedrijven en ondernemingsverenigingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen als kans zien. Een
kans om risico’s voor hun bedrijfsvoering
op het gebied van energie en regelgeving
aan te gaan en om bij te dragen aan de
maatschappelijke opgave.

De stijgende energieprijzen hebben effect
op de financiële situatie van bedrijven wat
vraagt om een collectieve aanpak en het
ontwikkelen van businessmodellen.
Daarnaast hebben de gemeenten ieder
op hun eigen manier een start gemaakt
met het duurzaamheidsbeleid. Veel van
dit beleid is gericht op inwoners van de
steden.
Het nieuwe kabinet heeft de ambities
inmiddels opgeschroefd en 2030 staat
voor de deur. Met dit bestuurlijk jaar voor
de boeg met gemeenteraadsverkiezingen,
kunnen de nieuwe colleges en raden de
vertaling maken naar investeren in duurzame bedrijventerreinen. In 2021 zijn ondanks de coronacrisis veel initiatieven van
GBC Waterweg in beweging gekomen.
Het aantal participanten is flink toegenomen, er is informatie en kennis gedeeld
en de thematafels hebben concreet vorm
gekregen. Samen met de GBC’s
Rotterdam Alexander en Rotterdam
Centrum hebben we ons als partner

aan het initiatief Klimaatakkoord
Duurzame Mobiliteit verbonden, er zijn
kennissessies geweest op het gebied van
o.a. circulaire economie en klimaatadaptatie en er zijn nulmetingen gedaan
m.b.t. de haalbaarheid verduurzaming
bedrijventerreinen. Een mooi resultaat
was de ondertekening van de Green Deal
Waterweg door de participanten en
partners.
In 2022 bouwen we hierop door. We
gaan (verder) aan de slag met de energietransitie, circulaire economie, mobiliteit
en de Green Deal bedrijventerreinen.
Met initiatieven die daadwerkelijk waarde
toevoegen aan de kwaliteitsverbetering
van onze bedrijventerreinen. Met het uitbouwen van het aantal participanten.
Met het professionaliseren van onze
organisatie. Met het oog op een
duurzame toekomst!
Namens het bestuur
Jan Willem Vogels, Voorzitter
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Missie en doelstellingen

1

1.1 Missie, visie en doelstelling
Green Business Club (GBC) Waterweg onderscheidt zich door collectief concrete
projecten uit te voeren in het kader van verduurzaming bedrijventerreinen, verbinding te
maken tussen ondernemers, gemeente, overheid en onderwijsinstellingen en het delen
van best practices d.m.v. kennissessies en thematafels. Daarnaast kan door middel van
het landelijk GBC Dashboard Duurzaamheidsprestaties inzicht worden verkregen in de
duurzaamheidsprestaties van bedrijventerreinen en kantoorgebieden in het Waterweggebied. Om precies te zijn: de duurzaamheidsprestaties van de som van de bedrijven die
in het Waterweggebied gevestigd zijn op het gebied van de energie, mobiliteit, logistiek,
afval en circulariteit.
De pragmatische aanpak van GBC Waterweg en het bundelen van de krachten zorgen
voor een versnelling van de duurzaamheidsopgave in het Waterweggebied!
Missie
Green Business Club Waterweg is een impactorganisatie die zich richt op concreet
resultaat door het initiëren en realiseren van duurzame projecten op het gebied van
Energie, Mobiliteit en Circulariteit voor bedrijven en bedrijventerreinen in Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis.
Visie
De participanten van GBC Waterweg werken samen aan de realisatie van toekomstbestendige bedrijventerreinen door middel van de Green Deal Waterweg. Ondernemers,
ondernemersverenigingen, adviesbureaus en overheden bundelen de krachten om tot
een toekomstbestendig bedrijventerrein te komen.
Doelstelling
Partijen werken voor zich en collectief binnen GBC Waterweg aan verschillende thema’s,
met als doel het gebied Waterweg te laten uitgroeien tot het meest duurzame gebied
van de Metropoolregio.
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1.2 Strategie
1.2.1 Energietransitie
Het doel is om de energietransitie te
versnellen, met als resultaat halvering van
het gebruik van fossiele brandstoffen in
2030 en geen fossiel brandstofgebruik in
2050. De energietransitie is gericht op
de reductie van de emissie van CO2, met
name door energiebesparing, het gebruik
van restwarmte en een eigen duurzame
energieproductie en opslag. De verplichte
investeringen in energiebesparing dienen
al door alle bedrijven te zijn gerealiseerd.
De gewenste duurzame toekomst vereist
vaak verdere investeringen. Bedrijven en
overheden werken aan het verkrijgen van
de relevante subsidies en financieringen.
De kennis en ervaring worden gedeeld met
alle betrokken partijen.
1.2.2 Circulaire economie
Het doel is de transitie naar de circulaire
economie bevorderen. Bedrijven en
overheden werken samen om tot de
investeringen te komen die het primair
grondstofgebruik hebben gehalveerd
in 2030 en verder in 2050. De ambitie
van de circulaire economie is het
onafhankelijk worden van schaarste in
het grondstoffenbeheer door het sluiten

van materiaalkringlopen. Ook ‘afval’
wordt daarin zoveel mogelijk gebruikt als
grondstof. In productieprocessen wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
reststromen en hernieuwbare grondstoffen.
Producten en grondstoffen worden zolang
mogelijk in circulatie gehouden door
ook te ontwerpen voor vervolggebruik.
Grondstoffen en reststromen worden
zoveel mogelijk gedeeld tussen de
bedrijventerreinen in het Green Deal
Waterweg gebied of in de regio. Hiermee
worden bedrijven en ketens verbonden.
Daartoe zullen (tussen)opslagfaciliteiten
voor materiaalstromen en voorraden
worden gecreëerd.
1.2.3 Duurzame mobiliteit
Doel is het realiseren van gezamenlijke
schonere mobiliteit met minder kilometers
waardoor duurzame mobiliteit wordt
bevorderd. Duurzame mobiliteit van
werknemers en goederen draagt bij aan het
gebruik van minder fossiele brandstoffen
en een betere luchtkwaliteit. Voor minder
transportkilometers bevorderen we waar
mogelijk het delen van lege vrachtruimte,
de lokale verkoop van producten en het
thuiswerken. Schonere mobiliteit wordt
ook bereikt door andere maatregelen.
Verschillende “Last mile” oplossingen

worden door de deelnemers op de
bedrijventerreinen ingezet, zoals (gedeeld)
elektrisch vervoer, auto’s, bussen, scooters
en (bak)fietsen. Hub’s voor elektrisch laden
worden hierin meegenomen.
1.2.4 Green Deal bedrijventerreinen
Doel is een aantrekkelijk bedrijventerrein,
waar het prettig werken is. Thema’s die
hierin centraal staan zijn de Energietransitie,
Circulariteit, Mobiliteit. Daarnaast is er
aandacht voor klimaatadaptatie. Dit
vereist een gezamenlijke inzet voor
minder verharding en verbetering van de
uitstraling van het gehele bedrijventerrein.
Klimaatbestendig maken van de bedrijventerreinen en de groene & blauwe structuren
staan op de gemeentelijke agenda’s.
Het verwezenlijken van de Green Deal
Waterweg vergt een gebiedsgerichte
aanpak.
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1.3 Terugblik 2021
GBC Waterweg wil vanuit haar visie en
duurzaamheidsambities bijdragen aan
een toekomstbestendig Waterweggebied.
Naast de reguliere vergaderingen komt
het bestuur van GBC Waterweg ook een
aantal keer per jaar bijeen in strategische
sessies. In de zomer van 2021 is tijdens
een strategische sessie een SWOT-analyse
gemaakt van de GBC Waterweg.
Daarnaast is in december tijdens een
strategische sessie ingezoomd op
het duurzaamheidsbeleid van de drie
gemeenten die het aardrijkskundige kader
zijn van het gebied waar we actief zijn. Er
is diversiteit van beleid en ook is er geen
vanzelfsprekende samenwerking. Weten
waar de aandacht van de drie gemeenten
ligt, is belangrijk voor het strategische
kader van onze inzet.

1.3.1 Beleid gemeenten
Gemeente Schiedam
In Schiedam is duurzaamheid opgenomen
in het bestuurs- en beleidsakkoord
2018-2022: “Duurzaamheid is voor ons een
fundament voor alle acties die we de
komende periode in gang zetten. Bij alles
vragen we ons dus af: “In hoeverre draagt
dit bij aan een duurzame ontwikkeling van
onze Schiedamse samenleving?” Bij alle
nader geformuleerde onderwerpen in dit
beleidsakkoord zijn dan ook al speerpunten
op het gebied van duurzaamheid integraal
opgenomen. Ook is duurzaamheid een
belangrijk uitgangspunt bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.”. In
2020 is het Klimaatbeleid ‘Een wereld te
winnen’ opgesteld. Daarin is aangegeven
“Alle wethouders hebben duurzaamheid in
hun portefeuille en duurzaamheid is ook in
alle afdelingen vertegenwoordigd. … Als
Global Goals gemeente zijn de Sustainable
Development Goals (of in het Nederlands:
duurzame ontwikkelingsdoelen) het
vertrekpunt van het klimaatbeleid. Binnen
het klimaatbeleid onderscheiden we
7 categorieën: Gemeente Schiedam,
Duurzame mobiliteit, Wonen & Energie,
Circulaire economie, Bedrijventerreinen,
Klimaatadaptatie en Biodiversiteit.“

Gemeente Maasluis
De gemeente Maassluis heeft zich tot doel
gesteld een mooier, groener, duurzamer en
leefbaarder Maassluis te zijn, waar iedereen
zich thuis voelt en wat een toekomstbestendige stad is. “Een duurzame gemeente kun
je alleen worden als op alle werkterreinen
van de gemeente duurzaamheid het uitgangspunt is. Daar werken we de komende
jaren aan.” De 6 gemeente zal de komende
tijd duurzaamheidsplannen opstellen om
toe te kunnen werken naar een klimaatneutraal Maassluis in 2050.
Vooruitkijkend naar de transitievisie warmte
richting aardgasvrij in 2030 zal vol worden
ingezet op het warmtenet voor bewoners.
Gemeente Vlaardingen
De gemeente Vlaardingen gaat voor een
duurzame toekomst met een leefbare,
groene en gezonde leef- en werkomgeving.
Het college legde in 2021 een integrale
agenda duurzaamheid voor aan de
gemeenteraad, waarin de opgaven op
gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit een plek hebben gekregen.
Met de agenda duurzaamheid brengt de
gemeente Vlaardingen de lopende en

toekomstige inspanningen voor de volgende thema’s onder een samenhangende
kapstok:
• klimaatbestendige stad, met als streven
een klimaatbestendig Vlaardingen in
2050;
• duurzame energie, met als streven een
klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 met
een betaalbare, betrouwbare, veilige
en schone energievoorziening voor alle
inwoners en bedrijven;
• waardebehoud van grondstoffen, met
als doel meer hergebruik van grondstoffen in Vlaardingen en een lagere belasting van het milieu door restafval;
• schone lucht en duurzame mobiliteit,
met als doel een betere luchtkwaliteit
in Vlaardingen en minder uitstoot door
verkeer en vervoer, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft;
• duurzame gemeente en samenleving,
met als streven dat duurzaamheid van
alle Vlaardingers wordt.
Door aan te sluiten bij de Green Deal
Waterweg van GBC Waterweg, kan
mogelijk een gezamenlijke aanpak ontstaan
voor het benutten van elkaars reststromen.
Er zijn ideeën voor het inzamelen en
opzetten van een marktplaats voor
bouwafval, metaal en hout.
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Groei organisatie
In oktober 2021 heeft het bestuur van
GBC Waterweg Nathalie Gouweleeuw
benoemd tot bestuurslid. Naast algemene
bestuurswerkzaamheden zal Nathalie zich
voornamelijk richten op de ontwikkelingen
in de gemeente Schiedam.
Programmaraad
Op 22 december 2021 vond de eerste
Programmaraad bijeenkomst plaats.
De Programmaraad is één jaarlijkse
bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers
van alle participanten aanwezig zijn. We
hebben de participanten bijgepraat over
onze activiteiten van het afgelopen jaar
en laten de resultaten zien. Daarnaast
hebben we de behoefte en ambities
geïnventariseerd voor het komende jaar
welke we gebruiken als input voor het
nieuwe jaarplan.
Green Deal Waterweg
Verduurzaming Bedrijventerreinen
Waterweg. In november 2020 heeft GBC
Waterweg de ambitie uitgesproken om
samen met de koplopers uit het gebied
toe te willen werken naar de Green
Deal Waterweg. Vanaf dat moment
is een kernteam gevormd die aan de
slag is gedaan met het schrijven van de

Green Deal Waterweg op basis van drie
uitgangspunten:
• Collectief samenwerken;
• Betrekken van alle
ondernemers(verenigingen) en de drie
gemeenten samen. De gemeenten
hebben beleidskaders meegekregen
om met verduurzaming aan de slag te
gaan en ondernemersverenigingen zijn
een belangrijke spil naar de bedrijven;
• GBC Waterweg als lokale
impactorganisatie die kan fungeren als
vliegwiel om duurzaamheidsprojecten te
concretiseren.

Kick-off Green Deal Waterweg
Op 5 oktober 2021 vond de feestelijke
kick-off van de Green Deal Waterweg plaats
in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. De
wethouders van de gemeenten Vlaardingen,
Schiedam, Maassluis, de voorzitters van de
ondernemersverenigingen, Ondernemersfonds Vlaardingen, Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, De Verkeersonderneming en DCMR gaven symbolisch de
duim omhoog op de intentieverklaring
waarmee we de ambitie uitspreken alle
bedrijventerreinen in het Waterweggebied
versnelt te willen verduurzamen.

In 2021 is het kernteam Green Deal
Waterweg gevormd dat bestond uit
de volgende deelnemers: Boyd Bartels
(ambassadeur van de Provincie ZuidHolland), Koen de Kruif (DCMR), Olaf
Blaauw Consultancy, Patrick Steenks
(Keytoe), Jan-Willem Vogels (Rabobank)
en Stefan Romijn (Stichting Stimular).

Vier pijlers die hierbij centraal staan zijn:
Energietransitie, Circulaire Economie,
Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie/
vergroening van de bedrijventerreinen.

Zij zijn het afgelopen jaar met regelmaat
bijeengekomen in de Tafel Verduurzaming
Bedrijventerreinen:
• 14 januari 2021 • 17 mei 2021
• 4 februari 2021 • 21 juni 2021
• 13 juli 2021
• 3 maart 2021
• 1 september 2021
• 19 april 2021

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet
om de ambitieuze doelen van de Green
Deal Waterweg te realiseren! Dit begint
met een nulmeting. Bedrijventerreinen
Nieuwe Waterweg, ‘s-Gravenlandsepolder,
’t Scheur/Koggehaven en Delta/KW Haven
zijn in 2021 als eerste gestart.
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1.3.2 Tafels Green Business Club
Waterweg 2021
Tafel Duurzame Mobiliteit & Logistiek
Op 16 maart 2021 werd de Kick-off van de
Tafel Duurzame Mobiliteit georganiseerd.
Om inzicht te krijgen in duurzame personen mobiliteit werden de participanten
gevraagd een enquête in te vullen waarna
bij voldoende belangstelling een pilot kon
worden gestart.
Eerder in 2020 heeft GBC Waterweg in navolging van andere Green Business Clubs in
Zuid- Holland een convenant gesloten met
De Verkeersonderneming. Op 1 mei 2021
is met het tekenen van de intentieverklaring
het startsein gegeven voor de samenwerking tussen beide partijen. Met het tekenen
van de intentieverklaring heeft GBC Waterweg de ambitie en de uitvoeringsagenda
van De Verkeerdonderneming onderschreven met als doel om een reductie van 10%
verkeer in de spits te realiseren (woon-werk,
zakelijk en/of logistiek verkeer). Daarnaast
is op 25 oktober Intentieverklaring Klimaatakkoord Duurzame Mobiliteit ondertekend.
Green Business Club (GBC) Waterweg,
Rotterdam Alexander en Rotterdam
Centrum onderschrijven deze doelstellingen en hebben zich daarom als communicatiepartner aan dit initiatief verbonden.

Tafel Circulaire Economie (CE)
Op 16 februari organiseerden we de kickoff van de Tafel CE. Tijdens deze energieke
online sessie werden de mogelijkheden
verkent om zowel collectief als met ketenpartners samen te werken in de transitie
naar een circulaire economie in het
Waterweggebied. Met een kersverse
voorzitter van de Tafel Circulaire Economie,
Dennis Rook van Irado, werd 20 april een
inspirerende online sessie CE
georganiseerd.
De participanten werden bijgepraat
over een aantal interessante circulaire
programma’s. Programma’s die bedrijven
stimuleren om op een laagdrempelige
manier zelf circulair aan de slag te gaan.
Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor
het programma Circulair In One Day of een
driedaags programma van Circo Tracks
waarbij bedrijven nieuwe circulaire
businesskansen kunnen ontwikkelen.
En op 13 juli 2021 vond een gebiedsbrede
bijeenkomst van de Tafel CE plaats. Naast
een update van de ontwikkelingen rondom
het Circulair Ambachtscentrum Schiedam
door participant Irado verzorgde In2Waste
een kennissessie over circulair ondernemerschap en de transitie naar circulaire
economie.
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Tafel Energietransitie
Op dinsdag 6 juli 2021 kwamen de
participanten en belangstellende
ondernemers online bijeen voor een
inspirerende bijeenkomst van de Tafel
Energietransitie die volledig in het teken
stond van energie & bedrijven. Deze
sessie was vooral interessante voor
ondernemers en vastgoedeigenaren
van (bedrijfs-)gebouwen. Er werd o.a.
uitgelegd waar je als ondernemer rekening
mee dient te houden bij het plaatsten
van PV installaties op bedrijfsdaken
zoals de aansluitingen, dakconstructies,
verzekeringen en beschikbare subsidies.

Op 26 oktober organiseerden onze
participanten Technische Unie, Facilicom en
samenwerkingspartner DCMR een webinar
als vervolg op de sessie van 6 juli van de
Tafel Energietransitie - Zon op daken.
Zij gaven een beknopt overzicht van
alle zaken die relevant zijn voor het
verduurzamen van een bedrijfsgebouw.
Onderwerpen die aan de orde kwamen:
Informatieplicht energiebesparing,
EED-auditplicht, Energieprestatie-eisen,
BENG verplicht C-label. Deze sessie heeft
direct geleid tot de concrete start van het
project “Zon op daken”!

Tafel Green Deal - verduurzaming
bedrijventerreinen
Op 15 april werd vanuit de landelijke
organisatie Green Business Club
Nederland een interessante kennissessie
georganiseerd door landelijk partner
Donker Groep. De expertise van deze
duurzame groenexpert was voor de lokale
GBC’s van grote waarde.
Daarna heeft Stichting Stimular een
verkenning per bedrijventerrein gedaan
waar klimaat adaptatie onderdeel van is.

Doelen 2022

2

2.1 Algemeen – Green Deal Waterweg
Verduurzaming Bedrijventerreinen
* Ambities concrete projecten 2022
De gezamenlijke ambities vanuit de Green Deal Waterweg vormen het lange termijnplan
voor GBC Waterweg. Dat doen we d.m.v. haalbaarheidsonderzoeken en nulmetingen om
zo per bedrijventerrein een vertaling te maken naar concrete projecten. Ook worden de
ambities afgestemd op de doelstellingen van de gemeenten voor het Waterweggebied
en die van andere samenwerkingsorganisaties. Voor 2022 hebben verschillende bedrijventerreinen interesse getoond voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
nulmeting bedrijventerrein. Doel van de nulmeting is om kansen voor verduurzaming op
het betreffende bedrijventerrein in kaart te brengen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar
(collectieve) kansen voor energiebesparing, opwekken van duurzame energie, verduurzaming van mobiliteit, duurzame afvalinzameling, circulaire economie, versterking van
biodiversiteit en voor klimaatadaptatie. De nulmeting levert input voor concrete afspraken
en doelstellingen in de Green Deal Waterweg.l
2.2 Landelijk symposium en kennissessies
Green Business Club Nederland organiseert jaarlijks een symposium rondom relevant
duurzaamheidsthema waar alle participanten van de lokale clubs welkom zijn. Daarnaast
organiseren zij jaarlijks een aantal kennissessies/webinars over thema’s en projecten die
bij veel lokale Green Business Clubs spelen. Met als doel: kennisdelen, ideeën opdoen en
elkaar versterken. Onderstaand de planning landelijke activiteiten Q1 2022:
• 17 februari 2022: kennissessie ‘Bedrijfs-afval & doelstellingen overheid’ i.s.m. VANG
(vanuit programma RWS)
• 11 april 2022: Symposium ‘Van aanpak tot ambitie: Energieneutrale gebieden’
• Landelijke GBC Safari zomer 2022
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2.3 Focus bedrijventerreinen en
thematafels
* Tafel Energietransitie
Focus 2022: projecten “Zon op daken”:
onderzoek nulmeting per deelnemende
bedrijventerreinen en organisatie collectieve subsidieaanvragen.
Ambities concrete projecten 2022:
• Invulling en uitvoering van de regionale
energietransitie strategie (RES 2.0) zoals
collectieve aanpak project Zon op daken.
Verder starten we met een verkenning voor
de projecten:
• Opslag duurzame energie – SMART
Energy en laadinfrastructuur (elektrisch
vervoer, laadpleinen)
• Routekaart collectieve aanpak energieneutraal bedrijventerrein
Tafel Circulaire Economie
Focus 2022: gebiedsscan deelnemende
bedrijventerreinen en kennis en informatie
delen over reststromen, vermindering van
afval, grondstofverspilling en circulair inkopen. Ambities concrete projecten 2022:
• Opzetten van CircoTracks
• Grondstoffen onderzoek DCMR/ PZH /
Gemeenten
• Clean Up Walk Waterweg

Verder starten we met een verkenning voor
de projecten:
• Uitbouwen van het Circulair Ambachts
Centrum (CAC), hergebruik van reststromen en verkennen we de kansen en
mogelijkheden voor samenwerking B2B.
• Afvalvrij maken van bedrijventerreinen

circulariteit, mobiliteit en klimaatadaptatie.
Ambities concrete projecten 2022:
• Inzaaien van wilde bloemperken en
plaatsen van insectenhotels op deelnemende bedrijventerreinen
• Roadmap verduurzaming per bedrijventerrein voor elk deelnemend bedrijventerrein

Tafel Duurzame mobiliteit
Focus 2022: delen van onderzoeksresultaten en lessons learned met deelnemende
bedrijventerreinen. Concreet vertalen van de
werkgeversaanpak Zuid-Holland Bereikbaar
naar mobiliteitsmogelijkheden per gebied.
Ambities concrete projecten 2022:
• Postcodescan Zuid-Holland Bereikbaar
• Uitvoering n.a.v. nulmeting bedrijventerreinen

Verder starten we met een verkenning voor
de projecten:
• Samen met Hoogheemraadschap Delfland en de drie gemeenten werken aan
prioriteiten en een plan van aanpak per
bedrijventerrein.

Verder starten we met een verkenning voor
de projecten:
• Ontwikkelen van duurzame mobiliteitshubs nabij het spoor en OV stations
(NS / RET) voor deelmobiliteit en last
mile oplossingen. Indien mogelijk i.c.m.
SMART laadinfra in het kader van de
energietransitie.
Tafel Green Deal bedrijventerreinen
Focus 2022: realisatie van verschillende projecten binnen de deelnemende bedrijventerreinen op het gebied van energietransitie,
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Organisatie

3

GBC Waterweg is een stichting en bestaat uit een bestuur, twee programmamanager,
een communicatie- en marketing expert en vier projectgroepen. Het bestuur en de
programmamanager dragen zorg voor het behalen van het algehele doel.
Bestuur
Het bestuur draagt zorg voor het behalen van de doelstellingen, stuurt de
programmamanagers aan en is verantwoordelijk voor de financiën.
Het bestuur wordt gevormd door Jan-Willem Vogels (voorzitter) die naast de algemene
leiding van het bestuur zich voornamelijk richt op de gemeente Vlaardingen, Huub
Eitjes (penningmeester) die verantwoordelijk is voor de financiën en zal zich richten op
gemeente Maassluis. John Geerlings en Nathalie Gouweleeuw zijn beiden algemeen
bestuurslid en zullen zich bezighouden met de ontwikkelingen in de gemeente Schiedam.
De programmamanagers dragen bij aan de groei van de organisatie. Dolf Bierhuizen
focust zich voornamelijk op het werven van nieuwe participanten en het onderhouden van
contacten met de drie gemeenten. Carola Kalishoek draagt zorg voor de structuur van
de organisatie en coördineert, organiseert en communiceert over alle lopende zaken van
GBC Waterweg. De programmamanagers voeren verkennende gesprekken met externe
partijen, verbinden alle ideeën, projecten en werkgroepen aan elkaar en ondersteunen op
verzoek bij de uitvoering zolang dit past binnen het aantal gestelde uren.
Daarnaast zijn de programmamanagers ook verantwoordelijk voor de uitvoering en
opvolging van de bestuurs- en projectvergaderingen, evenementen/kennissessies en zijn
tevens het eerste aanspreekpunt voor de GBC Waterweg.
Partick Steenks draagt vanuit zijn expertise zorg voor de communicatie en PR van GBC
Waterweg.
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Focus
In 2022 heeft het bestuur zich tot doel
gesteld een organisatiegroei te realiseren
en het netwerk uit te breiden met 50%
meer participanten. Het streven is in 2022
nog een bestuurslid aan te trekken met
focus op de gemeente Vlaardingen.
Daarnaast behoort het verstevigen van de
relatie met de participanten/stakeholders
tot één van de belangrijkste taken in 2022
met als doel het bedrijfsleven, de overheid,
TNO, TKI en onderwijsinstellingen
te verbinden om collectief duurzame
projecten te initiëren en uit te voeren.
GBC Waterweg is onderdeel van Green
Business Club (GBC) Nederland.
GBC Nederland verbindt bedrijven,
overheden en onderwijsinstellingen om
samen Nederland te verduurzamen.
GBC Waterweg geeft uitvoering aan die
doelstelling door in het Waterweggebied
duurzame projecten uit te voeren. Naast
het faciliteren en ondersteunen van alle
lokale GBC’s met o.a. kennisdeling,
communicatie en administratie bieden
zij een landelijk GBC online dashboard
duurzaamheidsprestaties. In 2022 zal GBC
Waterweg de focus leggen op het invullen
van dit dashboard met de benodigde data
per bedrijventerrein in MVS.

3.1 Participanten
De participanten hebben een
vrijwillige actieve rol binnen GBC
Waterweg. Bij iederee project- of
participantenvergadering zijn hun vaste
vertegenwoordigers aanwezig en bij
afwezigheid organiseren zij vervanging
binnen de eigen organisatie. Daarnaast
hebben participanten een actieve rol
binnen een thematafels.
Deze thematafels werken zelfstandig en
wijzen binnen de groep een voorzitter
aan die de vergaderingen organiseert,
voorzit en terugkoppeling doet binnen de
participantenvergadering. De deelnemers
van de thematafels formuleren projecten en
doelstellingen met bijbehorende begroting.
Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van de aanwezige
expertise van participanten en waar nodig
schakelen zij een externe projectleider
of de programmamanager in voor de
coördinatie en uitvoering van onderdelen
en/of advies.

Participanten GBC Waterweg:
Vlaardingen
• Gemeente Vlaardingen
• Rabobank
• Irado
• Houdijk Holland
• Delta Hotel
• Kloet Onderhoud
• Kroepoek Fabriek
Schiedam
• Gemeente Schiedam
• Rabobank
• Technische Unie
• Irado
• Facilicom
• Tempel Bouw
• Ultro International BV
• Keemink Vastgoed
• Solar & Led Europe
• Stored Energy
• TOP Schiedam
Maassluis
• Gemeente Maassluis
• Keytoe
• HDM
• De Polderij
• FW Techniek
• Weverskade BV

Landelijk partners GBC Nederland
• APPM
• Compass Group
• Donker Groep
• DGBC
• Equans (voorheen ENGIE)
• Lyreco
• MyPup
• NS
• Renewi
• Zelfstroom
3.2 Samenwerkingen
Samenwerkingspartners:
• DCMR
• De Verkeersonderneming
• Metropoolregio Rotterdam Den Haag
• Provincie Zuid-Holland
• IKV Ondernemend Vlaardingen
• MOVe
• Ondernemersvereniging Schiedam
Havens
• Ondernemersverenging
’s-Gravenlandsepolder
• Ondernemersfonds Vlaardingen
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Communicatie & marketing
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Doel is kennis en informatie delen en het inspireren van participanten en deelnemende
bedrijventerreinen.
•

Vergroten van de zichtbaarheid
Hierbij zal de focus worden gelegd op drie sporen:
1. Richting de participanten en betrokken partijen
2. Tussen de participanten onderling zoals het delen van concrete resultaten en
best practices
3. Richting de “buitenwereld” en de gemeenten

•

Kennis delen
Communicatie en marketing draagt tevens bij aan kennisdeling. Dit doen wij 		
door middel van het organiseren van bijeenkomsten, kennissessies/webinars,
persoonlijk contact en evenementen. Verder informeren wij onze participanten en
geïnteresseerde zakenrelaties middels nieuwsbrieven, de website, het jaarplan en
via actuele posts op onze social media kanalen.
Daarnaast laten wij ons inspireren door middel van onder andere interviews met
participanten en gemeenten, het bijwonen van lokale en landelijke Green Business
Club NL congressen en kennissessies.

Focus 2022: Structuur en professionaliseringsslag maken. Belangrijke aandachtspunten
zijn beter informeren van de participanten en buitenwereld, meer aandacht voor de
lopende projecten, Green Deal Waterweg, thema tafels en verbinding maken met nieuwe
gemeenteraden en colleges m.b.t. duurzaamheidsagenda’s.
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