DUURZAAMHEID

DEC Liemers bewijst dat
duurzaamheid geld oplevert
Ondernemers, onderwijs, gemeenten en woningcorporaties zijn in de Liemers sinds 2 jaar gezamenlijk aan de slag
om de regio te verduurzamen. Het Duurzaamheid Expertise Centrum Liemers is daarin de verbindende schakel,
vertelt coördinator Wim Nabbe. “Het mooie is: duurzaamheid levert gewoon geld op.”
In de regio de Liemers tussen
Arnhem en de Duitse grens met bekende steden als Zevenaar en
Doesburg waait sinds een paar jaar een duurzame
wind. “Ondernemersvereniging Lindus nam in
2014 het initiatief om duurzaamheid in deze regio
breed te omarmen”, vertelt Wim Nabbe. “Deze
ondernemersvereniging telt circa 300 leden,
waaronder niet alleen ondernemers maar ook
woningcorporaties, gemeenten en kennisinstellingen. Door de krachten te bundelen zijn we met een kleine
organisatie concreet aan de slag gegaan.” Hierop is het Duurzaamheid
Expertise Centrum Liemers opgericht.

GEBOUWEN KEUREN
DEC Liemers is aan de slag gegaan aan de hand
van vier hoofdthema’s: energie, circulaire economie, wonen, en scholing/jongeren. Nabbe: “In
verschillende werkgroepen zijn inmiddels al honderd ondernemers en bestuurders van deze regio
aan de slag, zoals met energiebesparing bij bedrijven. Een van de meest concrete projecten op dit
gebied betreft de energieprestatiekeuring.
Bedrijven worden de komende jaren verplicht om
hun gebouwen te keuren op energetisch gebied.
Noem het maar het energielabel voor ondernemingsgebouwen. Wij hebben samen met
Industrial Energy Experts en Stolwijk &
Kelderman een model ontwikkeld waarbij deze
keuring door de accountant en de installateur
wordt uitgerold. Zij hebben immers al contact
met het bedrijf, en kennen het bedrijf van haver
tot gort. De installateur weet hoe de installatie er

uit ziet, en met de accountant zit de ondernemer
toch al regelmatig om de tafel. Door hen de technische en financiële mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming te laten vertellen is
veel vertrouwenwekkender dan als je als DEC
koud binnenkomt.”
DEC Liemers test het model nu bij 20 bedrijven
en het blijkt te werken. “We willen het graag uitrollen over alle bedrijven in de Liemers –
zeker enkele duizenden bedrijven – en
wellicht nog verder.”

AUTORUITEN
Een ander opmerkelijk project gaat over
circulaire economie, wat door veel ondernemers vaak gezien wordt als een ver-van-hunbed-show. Maar niets is minder waar, weet
Nabbe. “Autodealers in onze regio zijn geïnspireerd geraakt tijdens een van onze inspiratiebijeenkomsten in het hergebruiken van
automateriaal. Tapijtproducent Interface, die al
heel circulair werkt en van afval weer nieuwe
grondstoffen maakt voor hun tapijten, gaat autoruiten van deze dealers innemen. Want die ruiten
bevatten grondstoffen die Interface weer kan gebruiken.”

College – een app, waarmee ze thuis energiebesparing kunnen stimuleren. Zo kunnen zij concreet hun ouders aansporen voor meer
energiebesparend en duurzaam gedrag thuis. Het
mooie is dat ze in dit project een contract met hun
ouders aangaan, waarin staat dat 50% van de uitgespaarde energiekosten op de bankrekening van
de jongeren komt. Ze kunnen geld verdienen bij
de Jumbo, maar dan ook door thuis energie te besparen.”
Met deze en nog veel meer projecten wil de
regio gezamenlijk hun ambitieuze doel halen:
in 2029 de meest duurzame regio van
Nederland worden.

«

JONGEREN
DEC Liemers wil deze ketens met elkaar verbinden. Het uiteindelijke doel is de aarde beter achter te laten voor onze kinderen, vertelt Nabbe.
“Daarom zijn jongeren bij ons heel belangrijk.
In een ander project, Stroomlijners genaamd,
ontwikkelen jongeren met medewerking van hun
scholen – het Liemers College, het Candea

MEER WETEN?
Kijk op www.dec-liemers.nl.
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