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Onderwerp: Bedrijvenloket Duurzaam Ondernemen
Besluit:
1.
2.

In te stemmen met het instellen van een Bedrijvenloket Duurzaam Ondernemen conform bijgevoegde
offerte van Stimular te Rotterdam tot een bedrag van € 10.000,-.
De opdracht aan Stimular aan te merken als een aanvullende opdracht als bedoeld in artikel 8b van de
Regeling Inkoop en Aanbesteding..
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1. Aanleiding
Bedrijven zijn een belangrijke doelgroep bij verduurzaming van de gebouwde omgeving.
In Brielle en Hellevoetsluis functioneert met succes een bedrijvenloket duurzaam ondernemen om
bedrijven op maat te kunnen adviseren over dit onderwerp. Deze functie wordt in beide gemeenten
uitgevoerd door Stimular te Rotterdam.
Bijgevoegd is een offerte van Stimular om een bedrijvenloket duurzaam ondernemen te starten
als ondersteuning van bedrijven in Westvoorne.
2. Argumenten
In de periode 2014-2017 is via specifieke acties in samenwerking met Stimular gestart met het
stimuleren van duurzaam ondernemen bij bedrijven in Westvoorne. Hiertoe zijn op vrijwillige basis
duurzaamheidsscans uitgevoerd en businesscases opgesteld (voor de strandpaviljoens) voor een
aantal bedrijven in Westvoorne.
Uit deze acties is gebleken, dat bij bedrijven goede kansen liggen om hun bedrijfsvoering te
verduurzamen. Bedrijven zijn vaak positief over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, maar
missen vaak directe kennis van zaken (zoals technische kennis en kennis over subsidiemogelijkheden), waardoor de uitvoering stagneert. Structurele ondersteuning van bedrijven hierbij
leidt tot goede resultaten zo blijkt o.a. in de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis.
Het voornemen is om de ondersteuning van bedrijven op het gebied van duurzaam ondernemen
voort te zetten en een meer structureel karakter te geven via het instellen van een ”bedrijvenloket
duurzaam ondernemen”.
In bijgevoegde offerte van Stimular wordt hiertoe een voorstel gedaan.
Doel van het bedrijvenloket is om bedrijven en andere organisaties te ondersteunen om serieuze
stappen te zetten op weg naar een klimaat neutrale en circulaire bedrijfsvoering.
Alle bedrijven in Westvoorne kunnen gebruik maken van het bedrijvenloket. Het aantal bedrijven
dat in een jaar ondersteund kan worden, hangt veelal af van de duurzaamheidsmaatregelen die
bedrijven voor ogen hebben. Eenvoudige maatregelen zoals de plaatsing van zonnepanelen
vergen veelal weinig tijd. Advisering over meer complexe maatregelen (zoals aardgasvrij maken
van bedrijven) vergen meer tijd.
Na één jaar zal het project Bedrijvenloket Duurzaam Ondernemen worden geëvalueerd.
De opdracht aan Stimular dient in het kader van artikel 8B van de Regeling inkoop en aanbesteding te worden gezien als een aanvullende opdracht.
3. Aanpak/uitvoering
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het instellen van een Bedrijvenloket Duurzaam Ondernemen conform
bijgevoegde offerte van Stimular te Rotterdam tot een bedrag van € 10.000,-.
2. De opdracht aan Stimular aan te merken als een aanvullende opdracht zoals bedoeld in artikel
8b van de Regeling inkoop en aanbesteding.
4. Communicatie/Burgerparticipatie/Servicepunt
In overleg met Stimular wordt o.a. via het gemeentejournaal en andere social medio gecommuniceerd over het instellen van het bedrijvenloket en de mogelijkheden hiervan gebruik te maken.
Via thema-avonden en andere contacten met bedrijven zal eveneens aandacht worden
geschonken aan het bedrijvenloket.
5. Duurzaamheid
Het instellen van een Bedrijvenloket duurzaam ondernemen is speerpunt op het gebied van
duurzaamheid uit het collegeprogramma en sluit goed aan bij de duurzaamheidsdoelen op het
gebied van energie en circulariteit uit de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2018
6. Kosten, baten en dekking
De kosten voor het instellen van een bedrijvenloket duurzaam ondernemen bedragen volgens
bijgevoegde offerte van Stimular € 10.000, - per jaar. Deze kosten worden ten laste gebracht van
de begrotingspost Klimaatbeleid 472300102-4340860.
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7. Risicomanagement en weerstandvermogen
8. Toelichting
9. Samenvatting
-
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