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Wat gebeurt er in Teylingen op het gebied van duurzaamheid?

Vervolg

Het aannemersbedrijf A.G.J.C. 

Van Breda is al ruim 75 jaar 

in Sassenheim actief als echt 

familiebedrijf. Jeroen van Breda 

is als huidige directeur de vijfde 

generatie. Op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) waren ze al 

wel langer op de goede weg, maar 

de laatste jaren hebben ze de 

keuze gemaakt om hier bewust 

mee aan de slag te gaan.

Een jaar of vier geleden kwam Jeroen 
tot de conclusie dat opdrachtgevers 
steeds meer waarde zijn gaan hechten 
aan MVO. Grote opdrachten gaan 
tegenwoordig steeds vaker enkel 
nog naar bedrijven die aantoonbaar 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Voor hem was dat een 

reden om serieus werk te gaan maken 
van MVO binnen het bedrijf. Zo doen 
ze actief aan afvalscheiding en hebben 
ze zonnepanelen geplaatst om het 
kantoor van stroom te voorzien. In de 
werkplaats staat een speciale machine, 
die ter plekke houtzaagsel samenperst 
tot pellets voor pelletkachels. 

Maar MVO gaat verder dan 
duurzaamheid; zo heeft deze 
vorm van bedrijfsvoering ook 
betrekking op sociaal vlak. Een 
sterk punt van het familiebedrijf is 
de lokale samenwerking. De vaste 
samenwerkingspartners bevinden 
zich allemaal binnen een straal van 
tien kilometer. “Ik vind het prettig 
om een persoonlijke band op te 
bouwen met partijen waar we mee 
samenwerken. Zo kun je altijd op 
elkaar rekenen en komt kwaliteit 
voorop te staan.” (Jeroen van Breda, 

directeur). 
MVO betekent ook een stukje 
maatschappelijke betrokkenheid; als 
onderneming iets kunnen betekenen 
voor je omgeving en de samenleving. 
Van Breda is dan ook één van de 
hoofdsponsoren van de Bassets en het 
bedrijf realiseerde tegen kostprijs de 
bouw van het paviljoen in Park Rusthoff. 

Inmiddels is het bedrijf in het bezit 
van een officiële MVO-verklaring, 
conform de normen van de MVO-
Wijzer. Hiervoor zijn binnen de 
bedrijfsvoering verschillende 
onderdelen op het gebied van MVO 
bekeken en is een zelfevaluatie 
gedaan onder de bedrijfsleiders en de 
medewerkers. Iedereen binnen het 
bedrijf is goed op de hoogte wat MVO 
voor het werk betekent, hoe ze dat 
samen aanpakken en natuurlijk ook 
waar ze het voor doen. 

SDE+ subsidie 
SDE+ subsidie is een subsidie waarmee 

het ministerie van Economische zaken 

de ontwikkeling van een duurzame 

energievoorziening stimuleert. De regeling is er 

voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 

verschillende categorieën: biomassa, geothermie, 

water, wind en zon. Door middel van de SDE+ 

subsidie leveren bijvoorbeeld zonnepanelen 

meer op dan alleen elektriciteit. Met deze subsidie 

brengen de zonnepanelen extra geld in het 

laatje. De SDE+ subsidie is speciaal voor bedrijven 

met een aansluiting van 80A of meer. Met deze 

subsidie krijgen bedrijven 15 jaar lang een bedrag 

per KWh, die de zonnepanelen opwekken. In 

2017 is er binnen HLTsamen door 48 bedrijven 

gebruik van gemaakt met een waarde van 50.000 

zonnepanelen, waarvan 30.000 binnen Teylingen.

Potentieel zonne-
energie Teylingen
Het potentieel voor zonne-energie in Teylingen 

is groot. De bedrijfsterreinen van Jagtlust 

en De Wetering bieden ruimte aan 100.000 

zonnepanelen. Het totale potentieel voor 

alle bedrijfsterreinen in Teylingen is 350.000 

zonnepanelen. Dit is vergelijkbaar met de 

elektriciteitsbehoefte van 26.500 huishoudens. 

Teylingen heeft 15.000 huishoudens. Tot op heden 

is er voor 14.000 zonnepanelen aan projecten 

gerealiseerd gedurende de afgelopen jaren. 

Wat is MVO? 
MVO staat voor ‘Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen’. Het is een manier van werken, 

waarbij ondernemingen bewust op een 

verantwoorde en duurzame manier omgaan met 

het milieu en de maatschappij. In eerste instantie 

zorgen ze ervoor dat de bedrijfsvoering geen 

verdere afbreuk doet hieraan. Sommige bedrijven 

gaan een stapje verder en steken geld, kennis 

of tijd in het aanpakken van maatschappelijke 

problemen. Door middel van een MVO-verklaring 

van organisaties als MVO Nederland, kunnen 

bedrijven aantonen hoe hoog ze scoren op het 

gebied van MVO. Meer weten?  Neem eens een 

kijkje op www.mvonederland.nl

MEER  
INFO

De energieke samenleving, dat zijn wij en we doen het samen. 

Als inwoner, als ondernemer of als gemeente: we dragen allemaal 

een steen bij aan een duurzaam Teylingen. In drie pagina’s laten 

we zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente.  

Vandaag deel 2 met ondernemers die duurzaamheid 

omarmen en laten zien dat het niet alleen over 

energiebesparing gaat maar bijvoorbeeld ook over 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

IN TEYLINGEN

Maar ook innovatie en de manier waarop 
bedrijven hun duurzaamheid uitdragen, 
spelen een belangrijke factor. 

In maart werden er vier finalisten gekozen, 
die vervolgens een traject in zijn gegaan. De 
finalisten van dit jaar zijn Bollenstreekhout, 
Kievit, Clusius Craft Distillers en Van der 
Slot Tulips. Tijdens dit traject worden de 
finalisten door de jury verder uitgedaagd om 
hun duurzame maatregelen echt gestalte 
te geven. In oktober 2018 zal de winnaar 
bekend worden gemaakt. 

Hans van Dalen van de Duurzaamheidsprijs 
laat weten dat het weer een échte 
wedstrijd is geworden. Hij vindt het leuk 
om alle ontwikkelingen van dichtbij mee 
te maken. “Anno 2018 kunnen bedrijven 
goed bewijzen dat duurzaam werken veel 
voordelen kan opleveren, op verschillende 
vlakken.” 

Heeft uw bedrijf ook voor een duurzame 
oplossing gekozen? Aanmelden voor 
de volgende ronde kan alvast door 
een mailtje te sturen naar bewust@
duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl. 

Menig ondernemer uit de 

Duin- en Bollenstreek houdt 

zich tegenwoordig bezig met 

duurzaamheid. Om dit te 

belonen en om ondernemers 

nog verder uit te dagen, is er 

door de gemeenten Hillegom, 

Noordwijkerhout, Teylingen, 

Noordwijk en Katwijk de 

‘Duurzaamheidsprijs’ in het 

leven geroepen.

Who cares? 
EE Care! 
Koos Burgmeijer is een milieumens in hart en 

nieren en hij was op vroege leeftijd al bezig 

met duurzaamheid. In de jaren ’80 stond hij 

met een actiegroep op straat in Sassenheim 

om mensen de kans te bieden hun afval 

gescheiden bij hen aan te leveren. Zeventien 

jaar geleden richtte hij het bedrijf EE Care 

op; een bedrijf dat inmiddels is uitgegroeid 

tot een grote speler op het gebied van 

duurzaamheid in onze regio. 

EE Care
EE Care helpt bedrijven verduurzamen, met name 
op het gebied van energie. EE Care geeft onder 
andere advies bij het aanschaffen van zonnepanelen 
en het aanvragen van de nodige subsidies, zoals de 
SDE+ subsidie voor bedrijven. Ook bieden ze een 
service om te monitoren waar het op het gebied van 
energiebesparing beter kan. 

Bedrijfsdaken in Teylingen
In overleg met en gesteund door de gemeente Teylingen 
en ondernemersvereniging TOV is EE Care in 2017 een 
project gestart, dat onderzoek doet naar het potentieel 
voor zonne-energie op bedrijfsdaken in Teylingen. In 
2017 zijn de terreinen van Jagtlust en De Wetering onder 
de loep genomen en in 2018 worden de resterende 
bedrijfsterreinen van Teylingen en gedeeltelijk Lisse en 
Hillegom bekeken. Voor het project is subsidie  
aangevraagd bij de Provincie Zuid Holland.

Bernardus
Een van de klanten van EE Care is de zorgorganisatie 
Marente, die onlangs bij de Sassenheimse vestiging 
Bernardus een verduurzamingsslag heeft gemaakt. Op 
het dak liggen inmiddels 680 zonnepanelen, genoeg voor 
180.000 KWh per jaar, zo’n 20% van het stroomverbruik. 
Een investering die zichzelf na acht jaar terugverdient. Ook 
Bernardus maakt gebruik van de SDE+ subsidieregeling 
van de overheid. Om het energieverbruik nog efficiënter te 
maken, geeft Koos medewerkers van Bernardus tips om te 
besparen. Deze tips komen tot stand op basis van informatie 
van het slimme systeem dat EE Care daar heeft geïnstalleerd. 
Zoals de tip dat de verlichting en de verwarming op de gang 
’s nachts een tandje lager kunnen. Niet alleen Bernadus 
heeft zonnepanelen geplaatst. Ook bijvoorbeeld Dekker 
Warmond en Post.nl hebben aardig wat zonnepanelen voor 
hun rekening genomen, en Stichting Exploitatie Sportpark 
Roodemolenpolder volgt dit jaar. 

Duurzaamheid
Koos heeft de afgelopen jaren veel zien veranderen op 
het gebied van duurzaamheid. Hij merkt een stijgende lijn 
in de interesse in verduurzaming. “Het grote probleem in 
Nederland is alleen dat iedereen het te druk heeft. Scholen, 
bedrijven en andere instellingen zijn constant bezig met 
het voldoen aan eisen en vernieuwingen, daardoor komt 
energie op een zijspoor te staan. Terwijl dat juist een grote 
kostenpost is.” (Koos Burgmeijer, directeur EE Care)

De Duurzaamheidsprijs  
van de Duin- en Bollenstreek

Sinds 2009 wordt deze prijs uitgereikt. 
Ondernemers die een bewuste keuze maken voor 
een duurzame oplossing in hun bedrijfsproces, 
maken kans de prijs te winnen. De jury kijkt onder 
andere naar de drie P’s; People, Planet en Profit. 

Aannemersbedrijf  

A.G.J.C. Van Breda  
bewust actief met MVO

links de heer Nico Kamerman, manager onderhoud en beheer van 

Marente en rechts de heer Koos Burgmeijer, directeur van EECare.


