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• Wat is het probleem? 

 

• Wat kan/moet een bedrijf doen? 

 

• Hoe kan bedrijf het aanpakken? 

                                                                                             

• Wat kan Rijswijk doen voor het  

bedrijfsleven? 



Wat is het probleem? 

• Ernst en omvang van het klimaatprobleem maakt dat Europa (en eigenlijk ook de rest van de wereld) uiterlijk in 

2050 klimaatneutraal, circulair en schoon moet zijn. 

 

• Klimaatakkoord van Parijs (dec ‘15)   COP 26 in Glasgow (nov ‘21)   

EU Green Deal  Nederlands Klimaatakkoord  Coalitieakkoord (jan ’22)  

 impact van oorlog Oekraïne  mkb bedrijf 



Wat kan/moet een bedrijf doen ? 

• Bedrijfsleven zeer heterogeen maar bijna elk bedrijf heeft een pand, een productieproces en productieapparatuur, een  

‘bestelbus’ en personeel. 

 Bedrijfspand  in stappen naar klimaatneutraal, labels. Complicatie : vaak verdeeld eigenaarschap.  

 

 Procesapparatuur  naar klimaatneutraal, veelal nieuwe technologie en nieuwe brandstoffen 

bijvoorbeeld waterstof, elektrificatie met groene stroom. 

 

 Transport/bestelbus  in 2025 milieuzones voor bestelbussen in 40 grote steden,  

zero-emissie stadsdistributie. Dit leidt ertoe dat er in 2025 ca. 400.000 emissie-loze 

bestelbussen zouden moeten rondrijden. Daar moet dan ook laad-infrastructuur voor zijn.  

 

 Personeel  ww-verkeer zoveel mogelijk op fiets, OV ed. Zakelijk vervoer snel naar zero-emissie  

 

  



Hoe kan bedrijf het aanpakken? 

• Belangrijk : Onafhankelijk en deskundig advies                                                            

 

• Tot voor kort: sluit aan op natuurlijke investeringsmomenten, nu ‘perfect storm’    

 

• Groene BMKB (borgstelling kredieten) voor financiering                                                                                                                                       

  

• Technische en financiële ontzorging, ‘Bespaargarant’ 

 

• Nationaal programma isolatie / warmtepomp 

 

 

 



Wat kan Rijswijk voor het bedrijfsleven doen ? 

• Communiceer en wees transparant over verduurzamingsstrategie (Regionale Energie Strategie) zodat bedrijven er op 

kunnen anticiperen. 

 

• Energieloket ‘one stop shop’ voor lokale ondernemers 

 

• Doet actief mee aan nationale programma’s 

 

• Spreekuur wethouder voor mkb-ondernemers 

 

 

• Koester de ondernemingen en de ondernemers !  
 

 

 


