
 

Nieuw Zaans klimaat  
Kick-off Klimaattafel bedrijven 
 
Zaanstad wil samen met inwoners, organisaties en ondernemers een Zaans Klimaatakkoord 
opstellen. Hierin schrijven we op wat duurzaamheid betekent voor onze stad: hoe kunnen we 
onze doelen bereiken en wie gaat wanneer welke stappen zetten? Om met elkaar afspraken 
te maken organiseren we gesprekken: klimaattafels. Op 23 september 2019 was de eerste 
klimaattafel bedrijven. Een energieke groep van ruim 30 ondernemers, deskundigen, 
ambtenaren en raadsleden die zich bezighouden met het verduurzamen van bedrijven kwam 
bij elkaar om te werken aan een Nieuw Zaans Klimaat.   
 
Rita Noordzij, wethouder in Zaanstad opent 
de bijeenkomst en benadrukt het belang van 
samenwerking met alle belanghebbenden.  
 
Na een korte kennismaking wordt een 
toelichting gegeven op de Zaanse 
Klimaattafels (zie presentatie).  
 
Twee initiatieven geven een korte 
toelichting; 

• De Green Business  Club Zaanstad; 
een collectief van bedrijven dat 
bestaande initiatieven verbindt en 
projecten realiseert om met elkaar te 
verduurzamen. 

• Het Center for Circular Textiles; Wieland Textiles werkt samen met de gemeente en 
diverse partners uit de textielindustrie aan het verduurzamen van textiel. Door een 
nieuwe productiefaciliteit en innovatielab op te zetten en van afgedankt textiel 
opnieuw bruikbare grondstoffen te maken.  

 
Het Nationaal Klimaatakkoord 

In het nationaal klimaatakkoord 
staan verplichte maatregelen voor 
ondernemers om de C02 uitstoot 
terug te  brengen. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen 
industrie en ondernemers. Zo 
komen er voor grote bedrijven 
C02 heffingen aan. Uit deze 
opbrengsten worden subsidies 
beschikbaar gesteld voor het 
verduurzamen van de industrie. In 
Zaanstad maken de 11 grootste 
bedrijven ook afspraken om te 
verduurzamen.  
 

De klimaatambitie is pittig. Zo moeten alle bedrijven aantonen bij de gemeente dat ze 
voldoende doen om energie te besparen. Denk daarbij aan maatregelen als isoleren, 
verlichting, het inregelen van verwarmingsinstallaties en warmteterugwinning. 
Kantoorgebouwen gaan op korte termijn naar een hoger label waardoor de gebouwen 
versneld worden verduurzaamd. Op het gebied van mobiliteit gaan we ook aan de slag: het 
doel voor de zakelijke mobiliteit is in 2030 een 50% C02 reductie te realiseren ten opzichte 
van 2016. 

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaattafels/bedrijven


 

 
Aan de slag 
Maar het is duidelijk dat we met het aanpassen van wetgeving alleen de 
klimaatdoelen niet gaan realiseren; alleen door aan de slag te gaan en samen te 
werken kunnen we de versnelling maken die zo hard nodig is.  
Dus gaan we aan de slag: welke concrete initiatieven zijn er al in Zaanstad en welke goede 
ideeën willen we meenemen? Er worden concrete activiteiten en veel goede ideeën 
genoemd rondom de Energietransitie, een circulaire stad en gezonde leefomgeving (incl. 
klimaatadaptatie) zoals;  

- Het initiatief van SAENZ, een stichting die al 1700 zonnepanelen heeft geplaatst op 
bedrijfsdaken op Molletjesveer.  

- Het idee om de Silo van Meneba te gebruiken voor opwek en opslag van energie 
- Verbinding maken tussen energieaanbod en -gebruik bij ondernemers. Hierdoor is er 

meer voordeel te behalen en ontstaat er meer bewustzijn bij de gebruiker.  
- Het windmolenbeleid is nu flexibeler dan eerst, dus NU kunnen we plannen maken 

voor windmolens langs het Noordzeekanaal.  
 
De aanwezigen willen vooral aan de slag 
met elkaar en niet te veel praten! Daarin 
benadrukken de ondernemers dat de 
gemeente ook een voorbeeldfunctie heeft. 
 
Na de pauze met een circulaire hap richten 
we ons op wat we de komende periode 
nodig hebben om dit tot een succes te 
maken. Samenwerken en verbinden is iets 
wat op alle tafels terug kwam. Er is een 
sterke ‘wil’ bij aanwezige partijen om deze 
samenwerking op te zoeken. Goede 
onderlinge communicatie, successen en 
kennis delen is daarbij essentieel. Ook willen bedrijven meer helderheid over de landelijke 
opgave en heeft de gemeente een belangrijke lobby-taak naar de rijksoverheid.  
 
We sluiten af met in het vizier de gezamenlijke bijeenkomst van alle klimaattafels op 11 
december (16.00-20.00). Tot slot proosten we op de eerste bijeenkomst met een drankje, 
waaronder circulair bammetjes- en pieperbier (gemaakt van gegist brood en aardappelen). 
 
Deelnemers: 
Bouke en Danielle Koopman (Aannemersbedrijf Koningsstijl) - Joost Bouman (Afvalzorg 
Nauerna) - Neelu Boparai (Architect-Directeur van Boparai Associates BV) - Paul Riteco 
(Brouwerij Hoop) - Linda Tuijn (Duidelijk Accounts) - Bart Lastdrager (Erdi) - Marc Flens 
(Flens B.V.) - Petra Derlagen (Germieco B.V) - Rob Veenman, (Hoogheemraad 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) - André van Dijk (HuigHaverlag Printing 
B.V.) - Ruben Uitendaal (ING Zaanstad) - Ruud Meijns (M&O Techniek) - Patrick Teunissen 
(ODNZKG) - Tom Grootjen (SAENZ) - Maartje Dros (Studio Klarenbeek) - Jurrien Baretta 
(WeSpark Zaanstad) - Rachel Cannegieter (Sustainable Fashion Specialist) - Ton Komen - 
Wouter Veenis. Vanuit de gemeente: Rita Noordzij (wethouder) - David Beekhuis 
(sectorhoofd) - Simone van Otterlo en Stephanie Onclin namens de Gemeenteraad - Cato 
Bechtold - Els Lenting - Erna Hilbers - Faye Best - Femke Nagel - Joris Blokpoel - José 
Duindam - Paul Bakkum - Yolanda van Diepen - Jolanda Hoogendoorn (Fotograaf). 
 
Ook meebouwen aan een Nieuw Zaans Klimaat?  
Volg onze website https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home 
Deel ontwikkelingen op sociale media met #NieuwZaansKlimaat  
Geef input of meld je aan via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl 

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

