
 

  

 

 

 
12 mei kick-off Duurzaam Ondernemersloket 
Tijdens de officiële kick-off van het Duurzaam Ondernemersloket komen alle hoofdrolspelers 
aan het woord om de ambitie van het loket te onderstrepen; Energieneutrale Westfriese 
bedrijventerreinen in 2040. Hoe gaat dit worden behaald? Ook komen ondernemers aan het 
woord over de verwachtingen en de rol van het loket. 

Programma 
Het programma in de vorm van een talkshow duurt van 15.00 – 15.45 uur en bestaat uit drie 
tafelgesprekken. 

15.00 uur  Opening programma door presentator Robert-Jan Knook (ANP/BNR) 

15.05 uur  Tafelgesprek 1 met Hans Huibers namens bestuur stichting Energieneutrale 
bedrijventerreinen West-Friesland, wethouder Harry Nederpelt (Medemblik) en 
gedeputeerde Ilse Zaal (Noord-Holland).  
- Waarom energie neutrale bedrijventerreinen?  
- Hoe werkt publiek-privaat samenwerking overheid en ondernemers? 
- Rollen van betrokken partijen, het loket en BE Plus West-Friesland   
 

15.15 uur  Tafelgesprek 2 met ondernemers over voortraject van investeringen in 
energiebesparende maatregelen.  
- Welke (informatie) behoefte hebben ondernemers? 
- Waar lopen zij tegenaan? Wat moet het loket voor hen doen? 
- Hoe kan het loket innovatie bij ondernemers stimuleren? 

 
15.30 uur  Tafelgesprek 3 met Gerard Fit (ECWF), Bashar al Badri (WBGroen) en Nico 

Meester (ONHN). 
- Wat hebben we afgelopen jaren geleerd van WBGroen, ECWF en 
ontwikkelingsbedrijf? 
- Hoe gaan we deze lessen en behoeftes in het loket terug laten komen?  
- Wat gaat het loket doen? Voor wie? en waar kan men zich melden? 

 
15.40 uur   Officiële start Duurzaam Ondernemersloket en afsluiting programma. 



Relaties uitnodigen? 

Wilt u collega’s, relaties en overige mogelijke geïnteresseerden aanmelden om online mee te 
kijken? Zij kunnen een mail sturen aan info@duurzaamondernemersloket.nl met tekst 
‘Aanmelden Kick-off’ of hen verwijzen naar de website www.duurzaamondernemersloket.nl. 
Na aanmelding ontvangen zij dan uiterlijk 11 mei de link naar de livestream. 

 

Over Duurzaam Ondernemersloket 

Bestaande duurzame initiatieven gericht op bedrijven in Westfriesland, WBGroen en ECWF, 
bundelen hun krachten in één loket waar ondernemers op bedrijventerreinen in Westfriesland 
terecht kunnen voor vragen, informatie en ondersteuning in het verduurzamen van hun 
bedrijf en het bedrijventerrein. Het loket wordt bijgestaan door Parkmanagement Hoorn, 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland. Een uniek publiek-
privaat samenwerking voor een duurzaam bedrijfsleven in de regio. 

Lees meer over het loket via onze website duurzaamondernemersloket.nl. Deze zal de 
komende maanden verder worden uitgebreid tot een volwaardige website vol informatie, 
tips en kennisartikelen. 
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