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Geachte heer/mevrouw,
Energie en klimaat zijn bijna dagelijks in het nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van een steenkolencentrale,
de komst van nieuwe windmolens, grondstoffen die opraken en extreme weersomstandigheden. De gemeente
Tilburg heeft de ambitie om klimaatneutraal en -bestendig te zijn in 2045. Vitaal Kraaiven en Vossenberg zien
duurzaam ondernemen ook als een belangrijk item voor ondernemers op haar Bedrijvenpark. Met die reden is de
samenwerking gezocht en is er een Green Deal voor Kraaiven en Vossenberg ontstaan.
Wat betekent de 'Green Deal' concreet voor u?
Voor u als ondernemer betekent dit dat u mee kunt doen aan een begeleidingstraject vanuit de 'Green Deal'
Kraaiven en Vossenberg om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Het doel van de 'Green Deal' is
ondernemers te informeren en te ontzorgen richting de energietransitie, om zodoende te anticiperen op wet- en
regelgeving. De vitaal verenigingen Kraaiven en Vossenberg hebben hier met de provincie Noord-Brabant,
gemeente Tilburg, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, MOED en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
afspraken over gemaakt. Zo werken we proactief samen aan de duurzame toekomst van ondernemers en
bedrijvenparken, en daarmee aan de toekomst van Tilburg. Het begeleidingstraject kan u concreet helpen bij:
•
het afnemen van een scan die inzicht geeft in uw energieverbruik;
•
op basis van de scan advies geven over de te nemen verplichte en aanvullende maatregelen;
•
•
•

inzicht te geven in subsidie- en financieringsmogelijkheden;
het beoordelen van offertes;
begeleiding bij het nemen van energiemaatregelen.

Meer weten? Meldt u dan aan via de website van kraaiven.vitaaltilburg.nl of vossenberg.vitaaltilburg.nl.
Bent u reeds lid van Vitaal Kraaiven of Vossenberg dan bent u van harte welkom op de ledenbijeenkomst die
binnenkort wordt georganiseerd, u ontvangt hiervoor een digitale uitnodiging. (Nog) geen lid en toch interesse?
Geen probleem laat het weten via het Parkmanagement van uw Vitaal Verenging en zij nemen contact met u op.
Wetgeving energiebesparing
Vaak leveren investeringen in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen voor
ondernemers op. U bent als ondernemer zelfs verplicht om maatregelen te nemen die zich binnen vijfjaar
terugverdienen. Zie in de bijlage welke wetgeving precies op uw bedrijf van toepassing is.
Deal partners,

Wethouder energietransitie gebouwde omgeving

Vragen aan de gemeente? Kijk op www.tilburg.nl

