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REALISEREN VAN CO2-REDUCTIE IN DE LIEMERS 

OMDAT DUURZAAMHEID LOONT 

 
2016-2020: 4 jaar samenwerken aan het verduurzamen van bedrijven en  

34 bedrijventerreinen in de Liemers 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

B E W U S T W O R D I N G 
➔ 148 bijeenkomsten in de Liemers georganiseerd 
➔ ruim 30 publicaties in diverse media 
➔ meer dan 500 jongeren van middelbare scholen 

en studenten van de HAN actief betrokken 
 

B U S I N E S S 
➔ 158 ondernemingen geholpen met energie 

besparen, inkopen van groene energie, 
opwekken van duurzame energie én 
restwarmte delen 

➔ 40 businesscases ontwikkeld gericht op  
CO2-reductie 

➔ ruim € 300.000 aan jaarlijks 
energiebesparende maatregelen in beeld 
gebracht 

 

I M P A C T 
jaarlijkse beperking van de CO2-emissie 2.200 ton/a 
(indicatief) 

continuïteit kunnen 

organiseren in de aandacht 

voor energie bij ondernemers  

 
W A T  H E B B E N  W E   S A M E N   G E L E E R D ? 

een goede aanpak bij het verduurzamen van bedrijven en 34 bedrijventerreinen in de Liemers zorgt voor een proces 

waarbij we: 

bedrijven direct helpen te 

voldoen aan wet- en 

regelgeving afgestemd met 

bevoegd gezag 

duurzame verdienmodellen 

ontwikkelen voor alle betrokken 

partners 

kwaliteit in de uitvoering van het 

project hebben geborgd door 

publicaties en trainingen 

de ondernemer 

ontzorgen van advies 

tot uitvoering 

integraliteit organiseren 

voor energie (warmte) 

besparen, delen én 

opwekken 

een wederkerige 

verbinding tussen een 

individuele en een 

collectieve aanpak kunnen 

organiseren 

de ondernemer bereiken door zijn eigen 

bestaande relaties en netwerken in te 

zetten  

een projectorganisatie in kunnen 

zetten die beschikt over 

voldoende menskracht en 
middelen 

aansluiting door gemeenten kunnen 

organiseren waardoor zij dit thema intern 

integraal kunnen afstemmen 

de tijd en wil hebben om te leren 

samenwerken in inhoud, relatie en 

proces: stroomlijnen en synergie creëren 

tussen belangen en posities van zeer 

diverse partijen 

beseffen dat we pas echt gaan vliegen als bij de 

stakeholders op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau de gewenste samenwerking en doelstellingen 

helder, concreet, afgestemd en intern geborgd zijn 

 

H O E   G A A N   W E   V E R D E R ? 
Wij staan pas aan het begin van de opgave: wij werken 
aan projecten rond mobiliteit, waterstof, regionaal 
warmte- en energieplan, circulaire economie en 
bewustwording en inzet van jongeren 
 
Meer weten? Ga naar www.gadeliemers.nl 


