
              Aan: Ondernemers industrie gebieden Stepelo-’t Vark-de Greune, 

 

Onderwerp:  GREEN DEAL ENERGY WERKGROEP Haaksbergen 

 

Gemeente Haaksbergen:  20 februari 2012 

 

Zoals u wellicht heeft vernomen van de overkoepelende Stichting Parkmanagement 

Haaksbergen eind december jl. is besloten te komen tot de oprichting van de 

     WERKGROEP  Green Deal Haaksbergen  

In deze brief lichten wij  u graag toe wat het doel van de Green Deal werkgroep is en welke 

kansen het ons samen zal bieden. 

 

Green Deal Werkgroep Haaksbergen 
Unaniem gesteund door de besturen van de industriegebieden Stepelo, De Greune, t”Vark is 

de Green Deal Werkgroep opgericht met de leden: Willy Davina (Technicom-Componenten), 

Frank Rouwenhorst (Rouwenhorst Installatietechniek),Stef te Bogt (Houtwarenfabriek 

Siemerink), Jan Bosch (Bosch Supplies).     

 

Doel van de werkgroep is alle ondernemers en andere geïnteresseerden in de gemeente 

Haaksbergen van de genoemde industrie gebieden te stimuleren gezamenlijke initiatieven te 

ontwikkelen en zo met elkaar te investeren in GROENE ENERGIE in de vorm van plaatsen 

van PV-panelen(Solar), windenergie en/of warmte-energie (warmtepomp). 

 

WIE WAAROM WAT WANNEER: 

Alle ondernemers kunnen deel nemen aan dit initiatief om te komen tot een goedkopere 

energievoorziening voor ons allen. Voorwaarde is wel dat de ondernemer lid is of wordt van 

de ondernemersvereniging van het betreffende industrieterrein. 

 

Wanneer  we allemaal deelnemen aan dit project zullen de energielasten voor de toekomst 

lager uitvallen en tevens kunnen we het Co 2 –gehalte neutraal houden.  

 

Het totale project zal door de werkgroep worden geïnventariseerd. 

Hierin moet duidelijk worden wie mogelijk, welke energievorm kan gebruiken. En middels 

ondersteuning van een externe adviseur, de subsidie/financiering mogelijkheden worden 

uitgezocht.  

 

2012 lijkt ons het jaar om het totale plan uit te werken en mogelijk deels te verwezenlijken, en 

vervolgens in 2013 het geheel af te ronden. 

 

 



Uw Ideeën? Meer dan welkom! 

De Werkgroep heeft een organiserende functie en wil het maken van een goede opzet graag 

met de goede informatie vanuit de ondernemers optimaal realiseren. 

Daarom zijn we op zoek naar ideeën en informatie. 

Mocht u goede ideeën of toevoegingen hebben, dan horen we dit graag. 

 

Wat verwachten wij van u: 

Graag vernemen wij van u ondernemer of u geïnteresseerd bent in dit project, en of u wilt 

deelnemen? 

Wellicht ten overvloede voor degene die de info reeds eerder heeft aangeleverd. 

Toch zien we graag van alle geïnteresseerden de volgende informatie tegemoet, om een up to 

date lijst te creëren die we als basis gebruiken voor het onderzoek. 

 

- Bent u geïnteresseerd:  JA / NEEN 

Elektra: 

- Jaarverbruik Elektra: ………………….. Kwh. 

- Kilowattuurprijs:    ……………………..  € / Kwh 

- Elektrische aansluiting:  ………………. Ampere ( bijvoorbeeld: 3x80Amperé). 

Gas: 

- Jaarverbruik gas:  …………………….. m3. 

-M3 Prijs gas:  …………………………... €/m3. 

-Gas aansluiting:  ……………………… m3/h. 

Algemene gegevens: 

Bedrijfsnaam: ………………………………………………………………. 

Contactpersoon: ……………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………. 

E-mail adres: ………………………………………………………………… 

 

Maak uw keuze kenbaar, graag ook als u niet geïnteresseerd bent, per mail: 
Stef@siemerink-houtwaren.com  of fax: 053 57 280 35 

 

Vragen? 
Vanzelfsprekend houden wij u de komende tijd op de hoogte, omtrent alle ontwikkelingen 

rond het Green Deal Haaksbergen. 

Bij voorkeur doen we dat via email of op onze- en /of de website van de bestaande 

bedrijfsverengingen. 

 

 

Met elkaar maken we van het Green Deal Haaksbergen een geweldig succes! 

 

Werkgroep Green Deal 

 

 


