DE 3-LAGEN-METHODE VAN PHB

ZO MAKEN WE BEDRIJVEN TOEKOMSTBESTENDIG
Wettelijke noodzaak
De wet schrijft voor dat bedrijven* verplicht zijn om
duurzame maatregelen te nemen en daarmee hun
bedrijf toekomstbestendig te maken. PHB begeleidt
ondernemers bij het maken van een plan om hun bedrijf
te verduurzamen door de zogenaamde 3-lagen-methode.
*zie pagina 2, laag 1

Kosteloos advies

Mail, bel of WhatsApp ons. Ons team staat voor u klaar!
Sale Wiersma s.wiersma@sadc.nl 06 – 23 34 45 11
Abe Ferwerda a.ferwerda@sadc.nl 06 – 82 40 82 16
Marisol Elisabeth m.elisabeth@sadc.nl 06 – 82 80 99 45
Dennis Meerburg d.meerburg@sadc.nl 06 - 39 79 50 30

Eerste laag

In de eerste laag informeert en adviseert
PHB bedrijven die wettelijk verplicht zijn om
duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Tweede laag

In de tweede laag worden bedrijven die aan
verduurzaming van hun bedrijf handen en
voeten willen geven, door PHB geholpen om
verdergaande maatregelen te treffen om hun
bedrijf toekomstbestendig te maken.

Derde laag

In de derde laag wordt gekeken naar het
opzetten van collectieve initiatieven op een
bedrijventerrein om schaalvoordelen te behalen
en investeringen rendabeler te maken.

Over PHB
PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering
en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen
in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wij zijn
er voor gemeenten en ondernemers in de gehele
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Van IJmuiden tot
Hilversum, van Lelystad tot Haarlemmermeer.
PHB kan adviseren en ondersteunen bij de stappen die
genomen moeten worden. Omdat we in opdracht van
de MRA en de provincie Noord-Holland werken, doen
we dat kosteloos en belangeloos.

Laag 1
Of een ondernemer nou wel of niet de noodzaak ziet
in het verduurzamen van zijn/haar bedrijf, de wet
schrijft voor dat (sommige) bedrijven verplicht zijn om
duurzame maatregelen te nemen. De Wet milieubeheer
inrichting zet het MKB aan tot verduurzaming. Bedrijven
die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3
aardgas (of gelijkwaardig) verbruiken, zijn verplicht om
energiebesparende maatregelen te nemen met een
terugverdientijd van 5 jaar of minder.
Bovendien is er ook de informatieplicht energiebesparing.
Dit betekent dat de bedrijven die door de Wet
milieubeheer inrichting moeten verduurzamen, ook
moeten rapporteren welke besparingsmaatregelen zij
hebben uitgevoerd.

Laag 2

Laag 3

In de tweede laag worden bedrijven die aan verduurzaming
van hun bedrijf handen en voeten willen geven, door PHB
geholpen om maatregelen te treffen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, met bijvoorbeeld een warmtepomp,
laadpaal, elektrische boiler of infrarood verwarming.

Wanneer de groep enthousiaste ondernemers op het
bedrijventerrein groot genoeg is, wordt door hen en PHB
gekeken naar het opzetten van gezamenlijke initiatieven.
Door het maken van collectieve plannen kan een
bedrijventerrein nog verder verduurzamen.

Een belangrijk onderdeel hierin is dat PHB voor ondernemers
naast de positieve milieuaspecten ook de financieel en maatschappelijk positieve business case schetst. Denk hierbij aan
een rendabele return on investment of bijvoorbeeld publiciteit
en daardoor een beter bedrijfsimago. En goed voorbeeld doet
goed volgen. Al snel ontstaat er op een bedrijventerrein een
groep enthousiaste ondernemers die als ambassadeurs in de
derde laag optreden.

Ook ontstaan er schaalvoordelen waardoor investeringen
nog rendabeler worden en de publiciteit nog groter
kan zijn. Deze collectieve verbanden enthousiasmeren
vaak weer individuele ondernemers, waardoor
het bedrijventerrein steeds verder verduurzaamt
en toekomstbestendig wordt. Bovendien kan door
samenwerking een beroep worden gedaan op de HIRB+
subsidie van de provincie Noord-Holland.

.

Wilt u weten of u voldoet aan de informatieplicht
energiebesparing? Neem dan contact met ons op!

PHB wordt uitgevoerd door Schiphol Area Development Company
(SADC).
PHB organiseert regelmatig bijeenkomsten waar kennis, ervaringen en
bruikbare voorbeelden worden gedeeld. Wilt u hiervoor uitgenodigd
worden? Stuurt u ons dan een e-mail.

PHB
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
info@phb-advies.nl
www.phb-advies.nl
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