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Samen in actie voor een energieneutraal,  
circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein 

HALFWEG
MOLENWATERING



Al geruime tijd werken bedrijven samen aan de verduurzaming van het 
bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Denk aan vergroening, zonnepanelen 
op daken en maatregelen op weg naar energieneutrale bedrijfsvoering. Met 
ambassadeur Helga van Leur is de afgelopen tijd gezocht naar het zetten van de 
volgende stap. Dat heeft geresulteerd in deze Green Deal. Met elkaar hebben we 
afspraken gemaakt om ons nog meer in te zetten en waar mogelijk de acties en 
projecten uit te breiden. Zo zijn we samen op weg naar een energieneutraal, circulair 
en klimaatbestendig bedrijventerrein. Voor de drie thema’s die we voeren, 
hebben we verschillende doelen gesteld:

> Energietransitie  
2025 | 10% Energiebesparing | 15% Energie zelf duurzaam opgewekt | Helft van geschikte daken 
benut voor zonnepanelen 
2030 | 20% Energiebesparing | 30% Energie zelf duurzaam opgewekt | Alle geschikte daken benut 
voor zonnepanelen, elektriciteit = energieneutraal

> Circulaire economie 
2025 | Afname van de hoeveelheid afval van de bedrijven met de grootste stromen op het terrein | 
Minimaal drie pilots voor circulaire economie

> Klimaat 
2025 | + 1 ha hoogwaardig groen 
2030 | + 2 ha hoogwaardig groen

Wie doen mee?

ONZE AMBITIE

Halfweg-Molenwatering werkt 
aan een energieneutraal, 
circulair, klimaatbestendig en 
groen bedrijventerrein. 

Onze inzet  
Het ondertekenen van de Green Deal onderstreept de inzet van betrokken partijen om de  
komende jaren structureel samen te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig  
maken van het terrein. 

De Green Deal Halfweg-Molenwatering is bedoeld voor de periode 2022 t/m 2025. BIZ Halfweg-
Molenwatering en de gemeente Nissewaard vervullen samen de voortrekkersrol met hulp van 
de partners. Ook meedoen? Neem contact met ons op. Zie hiervoor de contactgegevens op de 
achterzijde van deze brochure.

BIZ HALFWEG- 
MOLENWATERING 
ZET IN OP GREEN 
DEAL 2022-2025
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+ BIZ Halfweg-Molenwatering + Gemeente Nissewaard + Provincie Zuid-Holland 

+ DCMR Milieudienst Rijnmond + Metropoolregio Rotterdam Den Haag + Rabobank 



BIZ HALFWEG-MOLENWATERING VÓÓR EN DÓÓR (LOKALE) ONDERNEMERS

FACTSHEET 2021
BEDRIJVENTERREIN 
HALFWEG-MOLENWATERING  

ENERGIE CIRCULAIRE ECONOMIE

KLIMAATBESTENDIG

WARMTEPOMP 
(26.321 GJ)

43%

11%

WARMTE-
TERUGWINNING 

(14.227 GJ)

47%

68%

21%POTENTIEEL AAN 
ZONNE-ENERGIE 

(112.946 GJ)
18%

ISOLATIE 
(41.664 GJ)

BEDRIJVEN VOEREN
CIRCULAIRE

ACTIVITEITEN UIT

GAS

ENERGIE 
VERBRUIK

239.790
GJ

39%ELEKTRISCH

GAS

61% 

58% 

30% 

12% 

LANDBOUWPRODUCTEN 
GROENTE, FRUIT, E.D. (55.000 TON)

18%

14%

11%

9%
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ENERGIELABEL
 A OF HOGER

FOSSIELE BRANDSTOFFEN 
BENZINE, DIESEL, GAS, E.D. (21.000 TON) 

PLANTEN AFVAL 
BLADEREN, STENGELS, E.D. (9.000 TON)
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LED VERLICHTING 
(15.128 GJ)

POTENTIËLE 
DUURZAME OPWEK

HOOGWAARDIG
GROENGROEN

BLAUW

GRIJS

GEBOUWEN

6%

5%

6%

6%

20222021 2023 2024

2021 2022 2023 2024

METALEN
IJZER, STAAL, E.D. (17.000 TON) 

16%

22%

AFVAL VOOR RECYCLING
GLAS, PAPIER, E.D. (30.000 TON) 

2019 2020 2021 2022

PERCENTAGE GESCHIKTE 
DAKEN BELEGD MET 
ZONNEPANELEN 

9,7% 

2020 2021 2022 2023

TOP 5 TOP 5

N218

N218

N492

N493

De Ommering

Spijkenisse

Simonshaven

INPUT OUTPUT

SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN 
ZAND, PUIN, E.D. (43.000 TON) 

PRIMAIRE BOUWSTOFFEN
ZAND, GRIND, KLEI, E.D. (32.000 TON) 

BOUWMATERIALEN 
BETON(WAREN), NATUURSTEEN, E.D. (27.000 TON) 

SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN
BETON, (NATUUR)STENEN, E.D. (17.000 TON) 

BEWERKTE VOEDSELPRODUCTEN
DEEGWAREN, ZUIVELPRODUCTEN, E.D. (58.000 TON)

BESPARINGS-
POTENTIEEL

DUURZAAM 
ALTERNATIEF 
NADER TE 
BEPALEN

ENERGIE 
VERBRUIK

239.790
GJ
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Als ondernemer krijgt u het aanbod om een energiescan uit te laten voeren 
waarbij u tot maximaal € 1.000,- van de kosten voor de scan terug kunt krijgen! 
Energieadviseur Enerless brengt namens de gemeente Nissewaard en 
de provincie Zuid-Holland in kaart hoe u het beste kunt investeren in het 
verduurzamen van uw pand. 

Energiesbesparingsadvies  
voor bedrijven  
Na een kennismakingsgesprek komt Enerless langs 
om een energiebesparingsadvies (EPA-U) uit te 
brengen.Op basis van de scan wordt gekeken waar 
bespaard kan worden en welke maatregelen zich 
snel terugverdienen.

Hulp bij uitvoering  
U wordt vervolgens ook ondersteund bij de 
daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.  
De energieadviseur helpt bij het vinden van 
geschikte aanbieders/installateurs. Ook voor de 
uitvoering van de maatregelen is een provinciale 
subsidie beschikbaar tot 20% van het  
geïnvesteerde bedrag.

ENERGIEVOUCHERS
VANAF 1E KWARTAAL 2022

Zuid-Holland Bereikbaar  
biedt bedrijven gratis scans om  
woon-werk-mobiliteit te verduur-
zamen en kan in vervolg daarop 
aanvullende acties aanbieden. 
 
Duurzaam woon-werkverkeer 
U als ondernemer kan zich gratis aanmelden.  
Hierna wordt gezamenlijk met de 
mobiliteitsadviseur de scan ingevuld waaruit 
aanbevelingen komen om het woon-werk 
verkeer van het bedrijf te verduurzamen en 
de bereikbaarheid te vergroten. Zuid-Holland 
Bereikbaar helpt vervolgens ook met het uitvoeren 
van maatregelen. Tijdens het traject kan gebruik 
worden gemaakt van uitprobeerpakketten voor  
o.a. e-bikes.

 
Mobiliteitsscan 
Hoeveel CO2-uitstoot, reistijd en kosten kan uw 
organisatie besparen? Met onze mobiliteitsscan 
krijgt u snel en gemakkelijk inzicht hierin en 
brengen we de potentie van alternatieven in kaart.

 Analyse op basis van de postcodes van  
 werknemers en werklocaties 

 Foto van de huidige mobiliteit binnen uw organisatie 
 Inzicht in de potentie van mogelijke alternatieven

BESPAREN VAN  
CO2-UITSTOOT,  
REISTIJD EN KOSTEN

MOBILITEITSADVISEUR 
INSCHAKELEN? 
Elke ondernemer wil een goede bereikbaarheid. 
Dit kan ook met duurzaam woon-werkverkeer. 
Met de mobiliteitsscan krijgt u snel en 
gemakkelijk inzicht hierin en brengen we de 
potentie van alternatieven in kaart. 

 Gratis mobiliteitsscan 

Contact > Maureen van Leeuwen  
maureenvanleeuwen@zuidhollandbereikbaar.nl 
06 – 130 166 82 
 
Check voor meer info 
> Samen bereikbaar: 
 www.zuidhollandbereikbaar.nl 
> Zuid-Holland Bereikbaar: 
 Scan QR code

ENERGIEADVISEUR 
INSCHAKELEN?
Laat een energiescan uitvoeren en ontdek hoe 
investeringen zich snel terugverdienen.  

  Tot maximaal € 1.000,- subsidie op een   
energiescan!

  Bijdrage van Provincie Zuid-Holland en 
gemeente Nissewaard

 Maximaal 40 energiescans beschikbaar

Contact > Hendry Klooster 
hklooster@enerless.nl, 085 – 877 13 59 
 
Check voor meer info 
> Enerless: www.enerless.nl 
> Provincie Zuid Holland: 
 Scan QR code

Extra voor BIZ

Extra voor BIZ
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ONDERSTEUNING 
BIJ INDIVIDUELE  
VERGROENING 
ONDERNEMERS

Waar liggen de kansen in uw bedrijf om 
afval, grondstoffen en geld te besparen? 
Cirkellab gaat samen met u op zoek 
naar circulaire kansen. 
Geen wetenschappelijk, maar een actie-gericht onderzoek, dat kansen in beeld brengt en  
een aantal ook uitwerkt tot een businesscase. Bedrijven kunnen hier direct mee aan de slag.  
Circulaire kansen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van inkoop, reststromen,  
deeleconomie of uw bedrijfsmodel.

Parksharing 
Parksharing is het deelplatform van Halfweg-Molenwatering. Een marktplaats-achtige online 
omgeving waarin bedrijven onderling materialen, materieel en personeel kunnen verhuren, 
verkopen of delen. We gaan zorgen voor een brede bekendheid van het platform, om de kans  
op matches zo groot mogelijk te maken. Heeft u al een account? Vraag hem gratis aan via 
helgahelpt@bizhm.nl.

Circulair ambachtscentrum 
Door een consortium van diverse partners wordt gewerkt aan een circulair 
ambachtscentrum. Middels praktijkpilots wordt gezocht naar manieren om 
huishoudelijk-afvalstromen die ingezameld worden op de stadswerf van 
Reinis zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. We gaan op zoek naar een 
samenwerking met bedrijven. Zowel naar bedrijven die de stromen van de 
stadswerf nog kunnen benutten in hun bedrijfsproces, als naar bedrijven 
waarvan reststromen nog bruikbaar zijn voor partijen uit het ambachtscentrum.

VERZILVEREN 
CIRCULAIRE 
KANSEN

Vergroening van de werkplek zorgt voor 
een fijner en gezonder leefklimaat voor 
werknemers en een aantrekkelijkere 
omgeving voor klanten en bezoekers.  
Ook zorgt dit voor een verkoelende 
werking. Vanuit de provincie Zuid-Holland 
is een subsidie beschikbaar voor het 
vergroenen van individuele ondernemers.  
Hierbij is maximaal € 5.000,- subsidie 
beschikbaar voor het inrichten van een 
natuurlijke, fijne werkomgeving. 

Ondernemers kunnen hier gebruik van maken met 
ondersteuning van de stichting Stimular.  
De stichting Stimular helpt met ideeën voor 
een natuurlijke werkomgeving en kan de 
subsidieaanvraag en indiening regelen voor 
geïnteresseerde ondernemers. Dat scheelt een hoop 
tijd en administratieve lasten.

EEN FIJNE WERKPLEK? 
Een gezonde en groene werkplek verhoogt  
het werkplezier en -klimaat in het bedrijf.  

 Max € 5.000,- voor vergroening 
 Mogelijk dankzij een subsidie van de  
 provincie Zuid-Holland

Contact > Stefan Romijn  
s.romijn@stimular.nl, 010 – 238 28 27 
 
Check voor meer info  
> Stichting Stimular: www.stimular.nl 
> Subsidie groene bedrijventerreinen:   
 www.ivn.nl/subsidie-groene- 
 bedrijventerreinen 
> Brochure vergroenen  
 bedrijventerrein:  
 Scan QR code

Extra voor BIZ

KANSEN VOOR 
CIRCULAIRE BUSINESS? 
Neem voor een vrijblijvend verkennend 
gesprek contact op. 

 Gratis onderzoek 

Contact > Jeroen Put 
jeroen@cirkellab.nl, 06 – 382 998 13 
 
Check voor meer inspiratie  
> Cirkellab: www.cirkellab.nl 
> Scan QR code

Extra voor BIZ

8 9THEMA KLIMAATTHEMA CIRCULAIR 



Energievouchers 40 energiescans uitvoeren bij ondernemers incl. een concreet aanbod en 
mogelijke financiering, zodat ze leiden tot uitvoering van maatregelen

Financieringsondersteuning 
energiebesparing en 
duurzame opwek

Aanbieden van digitale financieringsoplossing voor 
financieringsaanvragen tot € 100.000 om tot versnelling van de 
energietransitie te komen

Kortingsactie labelregistratie Korting bij het opstellen en registreren van een energielabel door een 
EP-adviseur

Verkenning waterstof 
afleverpunt

Marktverkenning naar mogelijkheden vestigen waterstof afleverpunt op 
het bedrijventerrein

Aanbieden van mobiliteitsscans en de daaruit voortvloeiende acties bij 
ondernemers, om de eigen bereikbaarheid en bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein te vergroten, en het woon-werk-verkeer te verduurzamen

Mobiliteitsscans

Pilot starten waarin opgeknapte fietsen als deelfietsen gratis aangeboden 
van en naar bushalte ‘Halfweg 2’

Verkenning aanbieden 
deelfietsen

ENERGIE

Actiegericht-onderzoek naar potentiele besparing grondstoffen  
met als resultaat minimaal twee uitgewerkte business cases voor  
(groepen van) bedrijven

Verzilveren circulaire 
kansen – 1

Opzetten Circo Track op nader te bepalen thema, mede op basis van 
uitkomsten van bovengenoemd onderzoek van Cirkellab

Verzilveren circulaire 
kansen – 2

Opzetten ondernemersplein voor circulair ambachtscentrum waarbij 
gezocht wordt naar bedrijven die reststromen van de stadswerf kunnen 
gebruiken of waar reststromen vrijkomen die (maatschappelijke) partners 
in het ambachtscentrum kunnen gebruiken

Circulair ambachtscentrum

Verkenning naar de mogelijkheid collectieve afvalinzameling met  
behoud van individuele contracten

White label afvalinzameling

Nader onder de aandacht brengen van het deelplatform ParkSharingVersterken Parksharing

Meedenken met ondernemers bij vragen over afvalstromen  
of hergebruiksmogelijkheden

Ruimte voor circulariteit in 
wet- en regelgeving

Stimulering B2B op het terrein middels promotie  
en online bedrijvenregister

Koop Lokaal

CIRCULAIR

Vergroening terreinentrees Uitvoering plan vergroenen en biodiverser inrichten entrees

Stimuleren en 
ondersteunen vergroening 
bij individuele bedrijven

Organiseren inspiratie en ondersteuning bij planvorming  
en financiering vergroening bedrijfsvastgoed of directe omgeving

Vervolg 
vergroeningsaanpak

Onderzoeken waar kansen liggen voor verdere vergroening en 
verbetering van loop-/fietsroutes en hoe deze kansen (stapsgewijs) 
gerealiseerd kunnen worden

KLIMAATBESTENDIG

Rentekorting Rentekorting voor ondernemers op financieringsvormen  
zoals de Rabo Groenlening en de Rabo Impactlening

Organiseren van minimaal drie duurzaamheidskringen per jaar  
gericht op het onder de aandacht brengen van projecten en het  
delen van kennis en best practices

Opzetten werkgroep van ondernemers om lopende projecten te 
evalueren en mogelijkheden voor nieuwe projecten te identificeren

Opzetten van een kennisportaal voor ondernemers waarin  
beschikbare informatie en tools worden gebundeld en deze 
toegankelijk maken voor ondernemers

Kennisportaal 
duurzaamheid i.r.t. wet- en 
regelgeving

Duurzaamheidskringen

Werkgroep verduurzaming

Grootste bedrijven op het terrein benaderen om actief mee  
te doen aan de Green Deal

Opstellen en uitvoeren communicatieplan voor voortgang Green Deal

Betrekken ‘big 10’ bedrijven 

Communicatieplan

Opzetten monitoringssysteem en monitoring gedurende  
looptijd Green Deal

Monitoring

OVERKOEPELEND

ACTIELIJST 
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Contact 
Meer weten over de Green Deal? Of interesse 
in het ondernemerscollectief? Wij vertellen u 
graag meer of breng ons een bezoekje aan de 
Curieweg. U bent welkom. 

Heeft u vragen, ideeen of wilt u meedoen met  
een van de projecten? Via het mailadres  
helgahelpt@bizhm.nl kunt u ons altijd bereiken.

Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering 
Curieweg 32, 3208 KJ Spijkenisse

Telefoon 0181 – 769 054 
helgahelpt@bizhm.nl 
www.bizhm.nl

GREEN 
DEAL

‘Vandaag heb je de  
 wereld van morgen  
 in handen’
 Helga van Leur  
 Ambassadeur Green Deal


