Je park eenvoudig duurzamer maken? JA GRAAG!

Meld je nu aan voor de Quick scan E&D. Inclusief advies voor directe besparingen en een op
maatgemaakt verduurzamingsplan.
Op het moment dat organisaties starten met verduurzamen, blijkt dat er vaak weinig inzicht is in de
huidige situatie. Daarom is er veel vraag naar het uitvoeren van een nulmeting.
In samenwerking met TOP(Texels Ondernemers Platform), HISWA RECRON, VVV Texel en Texel
Energie, heeft het programma Vitalisering Verblijfsrecreatie De Kop Werkt! daarom de Quick scan
Energie & Duurzaamheid opgezet.
Met het programma Vitalisering Verblijfsrecreatie adviseren en begeleiden wij vakantieparken,
verenigingen van eigenaren en campings bij het doen van de juiste investeringen. Investeringen die
je onderneming een kwaliteitsimpuls geven en bijdragen aan een duurzame toekomstbestendigheid,
ontvangen vanuit het bijbehorende stimuleringsfonds een cofinanciering.
Wij merken dat ondernemers steeds bewuster worden van de impact die hun bedrijfsvoering heeft
op hun omgeving. Verduurzaming is voor de toeristische-recreatieve sector dan ook een belangrijke
opgave. Naast het aansluiten bij de landelijke klimaatdoelstellingen, draagt verduurzaming bij
aan het verhogen van de gasttevredenheid, verlaagt het de energiekosten en versterkt het je
bedrijfseconomische en sociaal maatschappelijke positie.
Met een praktisch stappenplan geeft de Quick scan Energie & Duurzaamheid inzicht in de huidige
situatie en levert vervolgens maatwerkadvies af vol tips voor het zetten van duurzaamheid- en
energiebesparingstappen. Inclusief mogelijke leveranciers en subsidiemogelijkheden.
Hoe ziet het stappenplan eruit?
1. Nulmeting op locatie door een specialist van Green Leisure; inzicht
krijgen in duurzaamheidscores op de thema’s energie, water, afval,
mobiliteit, communicatie en groen. Optioneel kan het duurzame label Green Key worden
meegenomen.
2. Het opstellen van een rapportage door Green Leisure met praktische adviezen om
energiebesparing te realiseren op korte termijn en om verduurzaming een onderdeel van
de bedrijfsvoering te laten worden.
3. Het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak om zodoende maatregelen te
prioriteren.
4. In samenwerking met Texel Energie: offertetraject begeleiden uitgaande van
onafhankelijke benchmarks, inzet betrouwbaar netwerk en kwaliteitscheck op offertes
van derden. Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
en subsidie. (Eventueel specialistisch advies in overleg.)
Jouw investering
Op de dag van de nulmeting ben je beschikbaar voor het overleggen van verbruiken, toegang geven
tot gebouwen en beantwoorden van vragen. Wees je ervan bewust dat verduurzaming niet op
zichzelf staat. Door het onderdeel te laten worden van je bedrijfsvoering wordt het resultaat
optimaal. Stel iemand beschikbaar in je vereniging, bestuur of bedrijf als eerste aanspreekpunt voor
dit traject.

De Quick scan E&D heeft een waarde van € 1600,00. De eigen bijdrage bedraagt slechts
€ 250,00. De resterende bijdrage van € 1350,00 wordt gefinancierd uit het stimuleringsprogramma
van De Kop Werkt!.
Wat levert het je op
Een praktische en logische aanpak van je eigen bijdrage aan een duurzamere en vitalere
verblijfsrecreatiesector.
Vraag hier de Quick scan direct aan: toerisme@dekopwerkt.nl. Voor meer informatie kijk
op https://dekopwerkt.nl/verblijfsrecreatie/
Investeringen die volgen uit de scan komen voor een bijdrage van 25% in aanmerking vanuit het
fonds van het stimuleringsprogramma van De Kop Werkt!. LET OP: dit fonds is beschikbaar tot einde
2021. Doe de scan dus voor het seizoen, zodat je een aantrekkelijk bedrag op de investering direct
kan terugverdienen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Kop Werkt! is het regionale stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder,
Hollands Kroon, Schagen en de provincie Noord-Holland. Samen wordt gewerkt aan een
toekomstbestendige regio. De verblijfsrecreatie is een belangrijk speerpunt in het
stimuleringsprogramma. Met meer dan 125 campings en bungalowparken is onze regio een
populaire bestemming voor toeristen.

