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VOORWOORD
In Meierijstad zijn we op weg naar een duurzame en toekomstbestendige
samenleving. Dat is een enorme uitdaging. Maar het gaat lukken, omdat
het moet en - vooral - omdat we het willen. We kunnen niet anders dan een
leefbare wereld voor volgende generaties achterlaten.
Het bedrijfsleven van Meierijstad heeft een aandeel in deze opgave en wil
de schouders daar vol overtuiging onder zetten. De drie ondertekenaars
van deze propositie, Platform Ondernemend Meierijstad,
gemeente Meierijstad en de Rabobank, gaan ondernemers hierbij helpen.
Het begint met het gezamenlijk uitspreken van een ambitie. We starten met
een stevige opgave voor de energietransitie. Afzonderlijk werkten we daar
al aan, nu slaan we de handen ineen en doen het samen. Die samenwerking
breiden we de komende jaren uit naar de thema’s circulariteit en klimaatbestendigheid.
Met de titel Duurzaam Ondernemend Energiek (DOE) benadrukken we dat
we actief aan de slag gaan en voor resultaat gaan. We zien deze propositie als het startpunt van een versnelling én van een langjarige samenwerking. Want samen werken we aan een duurzaam, ondernemend en energiek
Meierijstad in 2050.
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AFBAKENING

INHOUD
Deze propositie richt zich in eerste instantie op de energietransitie.
Circulariteit en klimaatbestendigheid maken ook onderdeel uit van
deze gezamenlijke aanpak, maar werken we later concreet uit.

BETROKKENEN
Dit een gezamenlijke propositie van POM, de gemeente Meierijstad
en de Rabobank.

PROCES
De uitvoering gebeurt gefaseerd.
• Op korte termijn ligt de focus op de energietransitie: het aandeel dat
de industrie (en bedrijfsgebouwen) van ondernemend Meierijstad heeft
in de totale CO2-uitstoot van de gemeente. Waar mogelijk agenderen
we ook gunstige bijeffecten van de energietransitie, bijvoorbeeld verbetering van de luchtkwaliteit.
• Op middellange termijn werken we een doelstelling uit voor circulariteit.
Die relateren we ook aan de CO2-doelstelling.
• Op langere termijn werken we een doelstelling uit voor
klimaatbestendigheid.
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AMBITIE

“

Platform Ondernemend Meierijstad,
de gemeente Meierijstad en de Rabobank
willen samen de omgeving goed nalaten voor
volgende generaties en spreken de ambitie
uit om het aandeel CO2-uitstoot van het
bedrijfsleven in 2030 met 49% en in 2050 met
95% te verminderen ten opzichte van 1990.

TOELICHTING

”

Platform Ondernemend Meierijstad en de gemeente Meierijstad verbonden
zich al eerder aan het Klimaatakkoord. Met deze propositie bevestigen we
dat en maken we afspraken over de gezamenlijke inspanningen door het bedrijfsleven en de gemeente Meierijstad in het kader van CO2-reductie,
met de Rabobank als partner.

Duurzaam Ondernemend Energiek - 5

WAAROM

Klimaatverandering is zichtbaar en merkbaar in onze directe
leefomgeving. Er is wereldwijd overeenstemming over de noodzaak
en urgentie om die klimaatverandering aan te pakken. In 2015 werd
daarom het VN-Klimaatakkoord van Parijs gesloten, dat Nederland
heeft uitgewerkt in een nationaal klimaatakkoord. Koepelorganisaties
zoals VNG, VNO-NCW, de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie
en Bouwend Nederland hebben namens hun achterban het klimaatakkoord
ondertekend.
Zowel Platform Ondernemend Meierijstad (POM) als de gemeente
Meierijstad vertaalden de ambities uit het klimaatakkoord naar lokale
doelen. POM deed dit in een visiedocument, dat het in januari 2020
publiceerde. De gemeente Meierijstad legde in november 2018 in haar
duurzaamheidsvisie de ambitie vast om in 2050 CO2-neutraal te zijn.
De Rabobank heeft als missie “Growing a Better World together” en
is daarmee een logische partner in deze duurzaamheidspropositie.
Gezamenlijk ambiëren we 49% CO2-reductie in 2030 en 95%
reductie in 2050 ten opzichte van 1990.

6 - Duurzaam Ondernemend Energiek

OPGAVE

OPGAVE MEIERIJSTAD

CO2 uitstoot in ton
723 K

715 K

1990

2018

2019

Verkeer en vervoer

Landbouw

668 K

434 K

2030

2030*

457 K

Bebouwde omgeving

Industrie en afval

Figuur: Omkaderd in groen, de benodigde CO2-reductie voor 2030 voor
Meierijstad
De CO2-doelstelling van 2030 vraagt om een reductie van 49% ten
opzichte van 1990. Dat betekent voor geheel Meierijstad een verlaging
van circa 434.000 ton CO2-uitstoot. In 2050 moet de CO2-uitstoot met
95% zijn gereduceerd, ofwel met 645.000 ton.
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OPGAVE

Verkeer en
vervoer; 25%

Industrie incl.
afval; 37%

Kernen; 29%

Buitengebied;
9%

Figuur: CO2-doorsnede Verkeer & Vervoer, Industrie & Afval, (dorps)kernen,
buitengebied voor het jaartal 2018 (bron: rapport Sweco)

AANDEEL BEDRIJFSLEVEN
Uit onderzoek blijkt dat de industrie voor 37% bijdraagt aan de uitstoot
van Meierijstad. De commerciële dienstverlening (onderdeel van Kernen)
draagt voor 11% bij aan de uitstoot van Meierijstad.
De benodigde CO2-reductie voor het bedrijfsleven bedraagt daarmee
161.000 ton (industrie) en 48.000 ton (commerciële dienstverlening)
voor 2030.
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OPGAVE
CO2-NEUTRAAL

Energie neutraal

CO2-neutraal

Klimaat neutraal

De benodigde energie wordt binnen de
gemeentegrenzen duurzaam opgewekt.
Er is dus geen uitstoot van CO2 door
gebruik van fossiele brandstoffen.

Er is ook geen CO2 -uitstoot van
andere bronnen.
Er is ook geen uitstoot van andere
broeikasgassen.

Figuur: Onderscheid energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal
Met deze propositie koersen we naar CO2-neutraliteit in Meierijstad.
Dat gaat vérder dan energieneutraal en vergt ook meer maatregelen.

WAAR
Uit onderzoek blijkt dat de CO2-intensiteit van Meierijstad het hoogste is
op de bedrijventerreinen.

Figuur: Rood staat voor hoge intensiteit en paars voor laag.
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WIE

In deze propositie vertegenwoordigt het Platform Ondernemend
Meierijstad het bedrijfsleven.
Hoewel niet alle bedrijven zijn aangesloten bij POM, is dit platform de
meest geschikte vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Meierijstad.
Het POM heeft een goede organisatiegraad, eigen uitvoeringskracht,
breed draagvlak onder ondernemers en vertegenwoordigt een groot deel
van de industrie in deze gemeente.
In de uitvoering van deze propositie zoeken we bij concrete projecten
naar mogelijke samenwerking met andere vertegenwoordigers van
bedrijven zoals ZLTO en centrummanagement. Ook betrekken we
bedrijven die niet zijn aangesloten bij een koepelorganisatie.
De doelgroep is zowel grote, middelgrote als kleine bedrijven in
de gemeente Meierijstad. Ook de gemeente als onderneming behoort
tot de doelgroep.
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WAAR

Omdat de CO2-intensiteit op bedrijventerreinen het hoogst is, vinden
de inspanningen en activiteiten vanuit de industrie – al dan niet in
samenwerking met de gemeente – primair plaats binnen bedrijven,
op private terreinen, binnen de bedrijfsomgeving of op bedrijventerreinen.
Bijvoorbeeld een warmtenet op een bedrijventerrein.
Mogelijk realiseert de industrie initiatieven ook (deels) buiten
bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens.
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HOE, WAT, WANNEER

Het bedrijfsleven ontplooit activiteiten om de doelstelling te halen,
waar nodig samen met de gemeente.
De ondertekenaars van deze propositie werken uit hoe de samenwerking
en organisatie vorm krijgen in het uitvoeringsprogramma.
Evenals de activiteiten, planning en financiën.
Het uitvoeringsprogramma is onlosmakelijk verbonden met deze
propositie. Het programma is meer dynamisch van aard.
We actualiseren het uitvoeringsprogramma gaandeweg,
bij veranderende wet- en regelgeving, nieuwe kansen of
andere ontwikkelingen.
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UITVOERINGSPROGRAMMA – CONCRETE KANSEN EN ACTIES

ENERGIEBESPARING
• Mogelijkheden voor energiebesparing actief onder de aandacht
brengen en ondersteuning bij verplichte energiebesparingsmaatregelen vanuit de milieuvergunning, meerjarenafspraken en
EED-verplichting (Energy Efficiency Directive) vanuit Europa
• Bedrijven begeleiden naar bestaande ondersteuning (onderzoek
en subsidie) voor CO2-besparing door bedrijfsprocessen anders
in te richten dan wel bedrijfsspecifieke toepassingen
ZONNE-ENERGIE
• Bedrijven Informeren over mogelijkheden, zoals landelijke,
provinciale en lokale regelingen
• Niet benutte SDE+-subsidies aanjagen
• Ondersteunen bij nieuwe SDE+-aanvragen
• Facilitering van initiatieven van ondernemers op het gebied
van zonne-energie, ook kleinschalige initiatieven
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UITVOERINGSPROGRAMMA – CONCRETE KANSEN EN ACTIES

WINDENERGIE
• Grootschalige mogelijkheden: Na afronding van het onderzoek
door de gemeente Meierijstad naar zoekgebieden voor wind,
kunnen initiatieven en locaties bij elkaar gebracht worden en
verdere mogelijkheden worden verkend.
• Kleinschalige mogelijkheden: door de plaatsing van kleinschalige wind
turbines is het mogelijk om (een deel van) de energiebehoefte per
bedrijf op te wekken. Hierbij moet gedacht worden aan windturbines
lager dan 10 meter

OVERIGE KANSEN
• Laadpaal-infrastructuur toekomstbestendig maken
• Mobiliteitsmaatregelen die de CO2-uitstoot beperken
• Warmtenet op bedrijventerreinen
• Waterstofhub
• Gemeenschappelijke warmte-koudeopslag als alternatief voor gas
• Afvang, hergebruik en opslag van CO2
• Opslag van duurzaam opgewekte energie in batterijen
• Compensatie van CO2-uitstoot door het planten van bomen
• Circulair ondernemen

14 - Duurzaam Ondernemend Energiek

Duurzaam Ondernemend Energiek - 15

SAMEN WERKEN AAN EEN DUURZAAM
MEIERIJSTAD IN 2050

