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Graag nodigen wij u, ook namens de directeuren van de BIZ-organisatie Spoorzicht en NMCX 
(gastheren tafels) en de voorzitter van het Haarlemmermeers Ondernemersplatform (voorzitter 
tafels), uit voor de energie tafel op 28 maart 2019 of 2 april 2019.  
 
Op de dag van de duurzaamheid (10 oktober 2018) is het project Duurzame Werklocaties 
Haarlemmermeer gestart. Parkmanagementorganisaties van 13 bedrijventerreinen worden een 
jaar lang gefaciliteerd om via vier tafels (energie, grondstoffen, mobiliteit, leefomgeving) 
gezamenlijk met bedrijven aan verduurzaming van bedrijventerreinen te werken.  
 
De eerste tafels zijn voor ondernemers en instellingen die voor 1 juli a.s. moeten voldoen aan 
een wetswijziging activiteitenbesluit milieubeheer. De Omgevingsdienst informeert 
ondernemers en instellingen hierover per brief. Het Rijk richt een e-loket in waar ondernemers 
zich hiervoor moeten registreren. 
Ondernemers en instellingen met een middelgroot of een groot energiegebruik waren al 
verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar kunnen 
terugverdienen. Zij moeten voor 1 juli ook voldoen aan een informatieplicht. 
 
De tafels zijn een ontmoetingsplek tussen de verschillende partijen die samen werken aan de 
energietransitie, gebruikers van energie, eigenaren van gebouwen, vertegenwoordigers van 
ondernemers en bedrijventerreinen. 
Tijdens de tafels neemt de Omgevingsdienst ondernemers en instellingen mee in de te nemen 
stappen om te voldoen aan de wet. NMCX, Centrum voor de energietransitie in 
Haarlemmermeer, kan ondernemers en instellingen eventueel ook tegen een vergoeding op 
locatie ondersteunen, zie ook alvast www.nmcx.nl.  
Daarnaast is er ruimte voor ondernemers en instellingen en parkmanagementorganisaties en 
ondernemersverenigingen om met elkaar in gesprek te gaan voor eventuele verdere 
samenwerkingsafspraken voor energietransitie. 
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Waar zijn de energie tafels? 
Op 28 maart 2019, 17.00-19.00 uur, Ons Tweede Thuis, Luzernestraat 43, 2153 GM Nieuw-
Vennep. 
Op 2 april 2019, 17.00 - 19.00 uur, NMCX Centrum voor Duurzaamheid, Prins Hendriklaan 33, 
2132 DR Hoofddorp. 
Graag om organisatorische redenen aanmelden via Ed.Nieuwenhuizen@haarlemmermeer.nl. 
 
Meer informatie? 
Heeft u een vraag over de wetswijziging? De helpdesk van de RVO kunt u bereiken via de 
website of tel.: 088 042 42 42 of u kunt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereiken 
via of met behulp van het contactformulier op onze website www.odnzkg.nl of tel.: 088 - 567 
0200. 
 
Wilt u meer weten over de energie tafels, neem dan contact op met Ed Nieuwenhuizen, 
Procesbegeleider Duurzame Werklocaties Haarlemmermeer op 
Ed.Nieuwenhuizen@Haarlemmermeer.nl of 0900-1852. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de gebiedsmanager Gemeente Haarlemmermeer  
 

 
 
David Michel 
 
 
 
 
 
 
  


