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Bedrijventerrein

Deze Green Deal heeft betrekking op het bedrijventerrein TPN-West, 

gelegen in de gemeente Nijmegen en Beuningen (Weurt), hierna te noemen 

het Bedrijventerrein.

TPN-West heeft grote ambities om een toekomstbestendig bedrijventerrein 

te zijn in 2030. Een bedrijventerrein waarin ondernemers vorm kunnen geven 

aan duurzaam ondernemen, elkaar kennen en versterken. Samen met haar 

partners wil de bedrijvenvereniging TPN-West kansen pakken in de circulaire 

economie, energietransitie en klimaatadaptatie. De potentie van de dooront-

wikkeling van TPN-West als innovatief ecosysteem ligt in de bijdrage die zij 

kan leveren aan een toekomstbestendige regio. De bijdrage aan een toe-

komstbestendige regio zit in de versterking van het MKB, menselijk kapitaal 

en de transitie in de gebouwde omgeving. Een gebiedsgerichte benadering, 

waarbij oog is voor de menskant van transitie en de datarevolutie, vormt de 

kern van onze aanpak. Speciale aandacht ligt daarbij op het ontsluiten van 

data, het ontwikkelen van datatools die aansluiten op wensen van onderne-

mers en overheden. Het gaat erom een lerende organisatie te zijn voor onder-

nemers, overheden, omwonenden en kennisinstellingen.
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Partijen

1. Bedrijventerrein TPN-West
2. Gemeente Nijmegen
3. Gemeente Beuningen
4. Provincie Gelderland
5. Hogeschool Arnhem Nijmegen, HAN - University of Applied Sciences.
6. The Economic Board
7. VNO/NCW
8. Rabobank

Hierna gezamenlijk te noemen: de Partijen.

Partijen constateren dat:

• Het van belang is om de komende jaren structureel samen te werken aan het verduurzamen en 
toekomstbestendig maken van het Bedrijventerrein. 

• Deze samenwerking uiteindelijk moet leiden tot een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig 
Bedrijventerrein per uiterlijk 2030.

• Hierbij niet alleen wordt gekeken naar het Bedrijventerrein als geheel. Alle op het Bedrijventerrein 
gevestigde bedrijven, partijen en organisaties worden gestimuleerd om op termijn energieneutraal, 
circulair en klimaatbestendig te gaan werken (Duurzame Coalitie).

• Deze Green Deal tot doel heeft om de onderlinge samenwerking op het Bedrijventerrein te besten-
digen en verder te verbreden en intensiveren. 

• In deze Green Deal de doelen zijn benoemd waar Partijen de komende jaren concreet aan willen 
werken. Waar mogelijk zijn ook reeds concrete acties benoemd die uitgevoerd zullen worden om 
tot resultaten te komen. 

• Ook de governance (middelen-capaciteit) van het gehele programma indicatief op hoofdlijnen is 
vastgelegd in deze deal en dat dit per thema schematisch wordt toegelicht.

Partijen spreken de volgende intentie uit:

1. Ambities:
• Komen tot een energieneutraal, klimaatbestendig en groen bedrijventerrein waarvan de grond- en 

afvalstromen gesloten zijn.
• Versnellen van de belangrijke transitie-opgaven van energie en circulariteit passend binnen een 

regionaal ecosysteem.
• Inzicht in rest- en energiestromen en de vraag- en aanbodkant hiervan binnen het gehele werkter-

rein en hiervoor een adequate database op te zetten ter ondersteuning van de transitieprojecten.
• Het concreet invulling geven aan de kansen van circulaire economie, energietransitie en klimaat-

adaptatie voor ondernemers, burgers, overheidsprofessionals en kenniswerkers. Zorgen voor 
aantrekking van innovatie, verbinding en sociaal contact.
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• Het opleiden, inspireren en verbinden van professionals die in staat zijn de verbinding te leggen 
tussen de disciplines (energie en circulariteit) en organisaties als onderdeel van een brede Human 
Capital agenda.

• Het ontwikkelen van een duurzame coalitie van bedrijven die zich hebben aangesloten bij de Green 
Deal en zich sterk willen maken voor realisatie van de onderscheiden projectdoelen. Het streven is 
dat in 2024 minimaal de helft van alle leden van TPN-West hiervan deel uitmaakt.

2. Doelen:
• Het creëren van een toekomstbestendig, aantrekkelijk bedrijventerrein. We zorgen ervoor dat 

werkgelegenheid behouden blijft en nieuwe verdienmodellen kunnen worden aangegrepen.
• Het realiseren van één of meerdere ‘klimaatbestendige proeftuinen’. 
• Het realiseren van minimaal twee concrete circulariteitsprojecten: Piepschuim en Hout.
• Het realiseren van Energie (bezuiniging) - maatregelen en toezicht.
• Het realiseren van de aansluiting van minimaal 10 bedrijven op het warmtenet A-1 ARN.
• Het realiseren van één of meerdere Smart Energy-Hubs. 
• Het realiseren van een database Verduurzaming en databeheer (Basisvoorwaarde).

De vier thema’s van de ‘Green Deal’

1. Koppelkansen bij klimaatadaptatie
2. Meervoudig benutten van circulariteit 
3. Een integrale energietransitie 
4. Database verduurzaming met data beheer *

* Als basis om bovenstaande projectportfolio te realiseren wordt een database 1.0 inclusief databe-
heer Verduurzaming ingericht.
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Thema 1: Koppelkansen bij klimaatadaptatie

Groene en gezonde bedrijventerreinen
Maar 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groenblauwe structuren, 
ofwel: bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen aldus Natuur- en Milieufederaties en Stichting 
Steenbreek. Bedrijventerreinen moeten duurzaam, biodivers, natuurinclusief en klimaatbestendig 
worden ingericht. Dat vraagt om een grote verandering op vele bedrijventerreinen en concreet om 
gerichte actie door bedrijven en de gemeenten om dit mogelijk te maken. 

Samen met ondernemers gaan we voor een gezonde werkomgeving. Vergroening, slimme water-
berging, duurzame daken, groene gevels en verduurzaming in brede zin, waaronder het streven naar 
energieneutraliteit, bieden prachtige kansen voor ondernemers om slimmer om te gaan met hun 
vastgoed op het bedrijfsperceel. Hiermee kunnen ondernemers zich wapenen tegen hevige regen, hit-
te en droogte. Schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen 
moet worden voorkomen. Natuurlijk pakken we mooie kansen voor biodiversiteit, leuke lunchplekken 
voor werknemers en plekken voor ontmoeting en versterken van de uitstraling van het bedrijven-
terrein mee. Want werknemers van jong tot oud stellen steeds meer eisen aan een aantrekkelijke 
werkomgeving. Zowel binnen als buiten.
Het collectieve karakter van deze uitdagingen biedt aanknopingspunten voor ecosysteem ontwikke-
ling. We moeten het samen doen. We willen bij het realiseren van deze droom ook de omwonenden 
uit de wijken rondom het bedrijventerrein betrekken door waar mogelijk samen op te trekken en in-
vulling te geven aan een gezondere en groene omgeving. Daarom zetten we samen met de gemeente 
in op meer ervaring en kennis over groene klimaatbestendige oplossingen. 

TPN-west kan aansluiten bij het doel van het gemeentelijke klimaatadaptatiebeleid van Nijmegen om 
het groenpercentage op bedrijventerreinen met minstens 10% te verhogen. Meer schaduw te realise-
ren middels bomen en de waterproblematiek te verminderen. Gemeente wil faciliteren door aan de 
slag te gaan in de openbare ruimte, maar ook door bedrijven te stimuleren met subsidies en campag-
nes. Er zijn al groendak- en groene gevelsubsidies en er is een hemelwater afkoppelsubsidie. 

Tot slot, groen is poen. Investeringen in een groen en gezond bedrijventerrein geeft veel economische 
voordelen. Niet alleen voor de medewerkers aantrekkelijk, maar de economische voordelen voor 
ondernemers zijn evident door: 
• Combinatie van vergroening en slim watermanagement zorgt voor algehele energiebesparing.
• Een groen dak verhoogt de levensduur van het dak, verhoogt de opbrengst van panelen en ver-

laagt de energierekening door een lagere koelingsvraag.
• Minder hittestress komt ten goede aan het productieproces: personeel is productiever en produc-

tieprocessen komen niet stil te liggen.
• Verhoging van de waarde van het onroerend goed.
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Concrete projecten

Het realiseren van één of meer ‘klimaatbestendige proeftuinen’ op TPN-West
De ambitie is om op het terrein van TPN-West een ‘ideale situatie’ na te bootsen waarin meerdere 
aspecten van vergroening, waterberging en verduurzaming van gebouwen samen komen. We willen 
starten door een proeftuin te ontwikkelen waarbij een voorbeeldbedrijf in samenhang met de open-
bare ruimte wordt omgeturnd naar klimaatbestendige proeftuin. De proeftuin als pilot om kennis en 
ervaring te vergaren.
Samen met omwonenden, de gemeente Nijmegen, de Groenafdeling van het ROC en studenten van 
de HAN bouwen we een netwerk van belanghebbenden om ervaringen en kennis over groene en 
klimaatbestendige oplossingen met elkaar te delen. 

Alleen met een pilot komen we er niet. Na de pilot is voorzien dat er meerdere nieuwe pilots zouden 
kunnen ontstaan. Dit past in de ontwikkeling van een overall klimaatadaptatie-strategie waarbij in 
beeld wordt gebracht waar de problematiek het grootst is, welke locaties kansrijk zijn om te vergroe-
nen en concrete stappen worden geformuleerd om in 2030 klimaatbestendig te worden. 

Doelstellingen

1. De partners van de Green Deal realiseren minimaal één ‘klimaatbestendige proeftuin’ op haar 
bedrijventerrein. Op basis van de best lessons, kansen en aandachtspunten kunnen nieuwe pilots 
ontstaan. 

2. De partners van de Green Deal ontwikkelen een ‘menukaart’ van klimaatadaptatie oplossingen en 
een smart implementatieplan om te komen tot daadwerkelijke pilotprojecten.

3. De partners van de Green Deal dragen het belang van klimaatbestendigheid en biodiversiteit actief 
uit in haar media-uitingen en helpt om te zoeken naar de pilot plekken voor dit initiatief. Hiervoor 
wordt een communicatieplan geschreven.

Doelstelling  Wie tijdlijn Indicatie kosten

Ad 1 Voorbeeldbedrijf, gemeente Nijmegen, TPN-West, 
ROC, HAN

2023 100 K

Ad 2 TPN-West, gemeente Nijmegen/Beuningen, ROC, 
HAN, Omwonenden

2024 50 K 

Ad 3 TPN-West en partners in dit project. 2023 PM
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Thema 2: Meervoudig benutten van circulaire stromen

Een wereld waarin afval niet meer bestaat, restproducten worden benut en hoogwaardig worden 
ingezet. Naast economische voordelen draagt het zoeken naar lokale oplossingen voor circulaire 
stromen bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. TPN-West kan zo een inspiratiefunctie 
zijn voor andere bedrijventerreinen. Voor de vorming van lokale bedrijfsclusters is een allereerst een 
collectief van aanjagers van belang. Er moeten lokale stakeholders zijn die hier hun schouders onder 
willen en kunnen zetten. 

Partijen willen gezamenlijk de transitie naar de circulaire economie bevorderen met als resultaat in 
respectievelijk 2025 en 2030:
• Een afname van de hoeveelheid afval van de bedrijven met de grootste stromen op het terrein.
• Het realiseren van minimaal twee pilots voor de verkenning en ontwikkeling van circulaire economie.
• Een hernieuwd circulair bedrijventerrein in 2030 dat een inspiratiebron zal zijn voor de wijde regio!

Het bedrijventerrein TPN-West in Nijmegen heeft grote ambities voor het verwaarden van mate-
riaalstromen voor circulariteit. Het duurzaamheidsteam van Bedrijvenvereniging TPN West levert 
expertise aan hoe en welke circulaire stromen en energiestromen het beste geïnventariseerd kunnen 
worden. Middels experts vanuit de gemeente Nijmegen en vanuit experts van de lokale (maar inter-
nationaal georiënteerde) bedrijven is er een sterke link met De Emmerik, ARN en ENGIE. Zij kunnen al 
aangeven welke circulaire en energiestromen interessant zijn voor inventarisatie. 

Concrete projecten

TPN-West kiest in eerste aanleg voor twee concrete circulariteitsprojecten:

1. Piepschuim
Samen met De Emmerik (Binnenstadservice), VBI (Een lokale onderneming op TPN-West die bij de 
EPS-verwerking betrokken is), Sligro en Makro wordt de grondstof piepschuim verzameld en opge-
haald door VBI en daar gerecycled t.b.v. hun eigen producten.  Hiervoor wordt een projectaanpak 
geschreven.

2. Hout
Studenten van de Minor Circulaire Economie van de HAN zijn hier mee aan de slag gegaan. De resulta-
ten worden verwerkt in een projectaanpak.
 
De potentie van lokale clustervorming rond materiaalstromen op TPN-West, vooralsnog rond piep-
schuim en hout, wordt in beeld gebracht door te verkennen of er aanjagers en koplopers zijn met veel 
beschikbare materialen en belangstelling. Getracht wordt de circulaire keten te vormen, door ook te 
kijken hoe dit piepschuim kan worden verzameld en gebruikt kan worden in een nieuw product. De 
opschalingspotentie, logistiek en maatschappelijke meerwaarde zijn een nadrukkelijk aandachtspunt.
Deze twee stromen zijn gekozen door hun ingeschatte potentie, maar zijn nadrukkelijk niet de enige 
materiaalstromen waarvan de circulaire potentie verder zal worden onderzocht.
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Doelstellingen

1. De partners van de Green Deal realiseren een projectaanpak ‘circulaire piepschuim’.
2. De partners van de Green Deal realiseren een projectaanpak ‘circulaire hout reststroom verwaar-

ding’.
3. De partners van de Green Deal ontwikkelen en delen nieuwe procesaanpakken, technieken en 

inzichten rond procesinnovatie, ketensamenwerking en ecosysteemontwikkeling. 
4. De partners van de Green Deal ontwikkelen businesscases voor circulaire materiaalstromen zoals: 

‘Verwerken reststromen bouwmaterialen’. Indien mogelijk m.b.v het Circotrack-programma, indien 
hieraan behoefte bestaat bij de ondernemers.

5. De partners van de Green Deal dragen constructief bij aan de promotie van circulaire en biobased 
oplossingen voor ontwikkeling in de gebouwde omgeving. 2024 wordt het TPN-West Circulari-
teitsjaar waarin met regelmaat successen worden gevierd. Hiervoor wordt een communicatieplan 
geschreven.

6. De partners van de Green Deal realiseren dat 50 procent van de bedrijven op TPN-West in 2024 
bereid is mee te werken aan één van de grondstoffencirkels. Op basis van de ervaringen met de 
cirkels wordt een circulariteitsambitie opgesteld met heldere doelen voor 2025 en 2030.

Doelstelling Wie tijdlijn Indicatie kosten

Ad 1 TPN-West, bedrijven, gemeenten, HAN 2023 10 K

Ad 2 TPN-West, bedrijven, gemeenten, HAN 2024 10 K

Ad 3 TPN-West, bedrijven, gemeenten, HAN. VNO/NCW 2024 PM

Ad 4 TPN-West, bedrijven, HAN, gemeenten, VNO/NCW 2024 PM
10 K Rabobank

Ad 5 TPN-West, bedrijven, gemeenten, The Economic 
Board, VNO/NCW

2024 PM

Ad 6 TPN, bedrijven, Gemeenten, VNO/NCW 2024 PM
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Thema 3: Een integrale energietransitie 

Een toekomstbestendig bedrijventerrein waarin alle beschikbare energie lokaal duurzaam wordt op-
gewekt, wordt opgeslagen en op een slimme wijze lokaal wordt gebruikt. Dit raakt aan:
- Verdere inzet op wettelijk en bovenwettelijke besparing van energie. 
- Aansluiten bedrijven op het warmtenet.
- Het realiseren van Smart Energy Hubs (SEH).
- Inpassing van een infrastructuur voor e-mobility.

Concrete projecten

Inzet op besparing van energie
Wettelijk kader
• Voldoen aan de Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor bedrijven met een verbruik groter dan 

50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas.
• Voldoen aan de Informatieplicht voor bedrijven met een verbruik groter dan 50.000 kWh en/of 

25.000 m3 aardgas.
• Voldoen aan de 4-jaarlijkse EED-audit plicht (European Energy Directive) voor bedrijven met meer 

dan 250 fte of een omzet groter dan 50 miljoen euro.
• Label C verplichting voor kantoren (verplichting vanuit de bouwvergunning per 1-1-2023).
• Voldoen aan energievoorschriften vanuit de omgevingsvergunning voor type C bedrijven.

Controle op naleving van het wettelijk kader wordt uitgevoerd door de ODRN en RVO (EED-regels). We 
stemmen deze werkzaamheden binnen de Green Deal af met de ODRN en de gemeente. We gaan hier 
zelf niet extra actie op ondernemen.

Bovenwettelijk kader
Het wettelijk kader is niet van toepassing op bedrijven met een kleinverbruik minder dan 50.000 kWh 
en/of 25.000 m3 gas. Binnen de Green Deal gaan we deze bedrijven proactief benaderen voor sti-
mulering en advies voor het nemen van energiebesparende maatregelen en de mogelijkheden voor 
duurzame opwek en opslag.
Dit willen we realiseren door:
• Proactief voorlichten en stimuleren met de zakelijke module van het energieloket Nijmegen als 

frontoffice.
• Proactief faciliteren en ontzorgen met een Regionaal Energie Expertiseteam (REE) als backoffice.
• Campagnes voor het realiseren van meer energiebesparing door inzet energiescans. 50% cofinan-

ciering door Rabobank voor de eerste 20 scans.
• Campagnes voor het realiseren van meer zon op bedrijfsdak voor zowel de klein- als grootverbrui-

ker door inzet dakscans. 

Aansluiten bedrijven op het warmtenet - tracé A-1 van de ARN
Inventarisatie wijst uit dat veel bedrijven enthousiast zijn over aansluiting op dit warmtenet en hier-
mee kan een zeer grote slag in de verduurzaming van TPN West gemaakt worden. Naast de stan-
daardvraag voor gebouwverwarming zijn er ook veel bedrijven met daarnaast een koelvraag of een 
hogere temperatuurvraag dan het warmtenet normaliter kan bieden. Innovatieve collectieve oplossin-
gen gebruikmakend van het warmtenet worden hiervoor onderzocht. 
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Het realiseren van Smart Energy-Hubs 
Smart Energy Hubs (SEH) zijn slimme decentrale energiesystemen waar lokaal duurzame energie 
wordt geproduceerd, opgeslagen en toegepast. De uitdaging hierbij is om de vaak fluctuerende bron-
nen zoals zon, wind en biomassa en het gebruik van energie lokaal in evenwicht te brengen. Een goed 
functionerende SEH vermindert de druk op de netten, verlaagt de energiekosten, vergroot betrouw-
baarheid van de levering, en draagt sterk bij aan het emissievrij maken van al ons energieverbruik. 

Het bedrijventerrein TPN-West is één van de tien bedrijventerreinen in het Living Lab Smart Energy 
Hubs Oost Nederland, waarin de SEH-aanpak op bedrijventerreinen samenkomt. Een start wordt 
gemaakt om het energieprofiel per dag/nacht en over de seizoenen heen van het gehele terrein op te 
stellen.

Ook biedt de SEH TPN-West mogelijkheden ten behoeve van emissieloos transport, denk daarbij aan 
de realisatie van laadpleinen en andere faciliteiten voor zowel de logistieke als de scheepvaartsector.

Inpassing van een infrastructuur voor e-mobility 
Binnen de ontwikkeling van een SEH kijken we ook naar de inpassing voor huidig en toekomstig elek-
trisch vervoer en stimuleren we dit. Binnen TPN-West zitten een paar grote logistieke bedrijven. Voor 
het zware vrachtvervoer moeten publieke en private laadpleinen ontwikkeld worden. Dit doen we in 
samenwerking met de logistieke makelaars, de relevante bedrijven, gemeente en provincie. Het ideale 
uitgangspunt is om binnen TPN-West voor het laden van e-vervoer zelf alle energie daarvoor duur-
zaam op te wekken.

Doelstellingen

1. De partners van de Green Deal realiseren dat bedrijven, die vallen onder het wettelijk kader van 
energiemaatregelen en toezicht, voldoen aan alle erkende maatregelen betreffende informatie-
plicht, label C en energievoorschriften.

2. De partners van de Green Deal realiseren dat bedrijven, die niet vallen onder het wettelijk kader 
van energiemaatregelen en toezicht, proactief worden bezocht, worden voorgelicht, gefaciliteerd 
en ontzorgd. Bedrijven krijgen maatwerkadvies voor het nemen van energiebesparende maat-
regelen door het aanbieden van energie- en warmtescans. In 2024 is minimaal de helft van alle 
bedrijven bezocht. Er worden in 2023 minimaal 20 energie- en warmtescans uitgevoerd.

3. De partners van de Green Deal realiseren een haalbaarheidsonderzoek ‘Zon op het dak’ en maken 
inzichtelijk waar zonnepanelen reeds zijn geplaatst en welke ondernemers van plan zijn om dit te 
doen. 

4. De partners van de Green Deal gaan samen o.l.v. de Groene Metropool Regio (GMR) uitvoering 
geven aan een proactief Regionaal Energie Expertiseteam (REECE). 

5. De partners van de Green Deal gaan samen uitvoering geven aan de realisatie van de Smart 
Energy Hub. Hiervoor wordt een eerste rapport met een inventarisatie, analyse, visie op hoofdlij-
nen en een plan van aanpak opgeleverd.

6. De partners van de Green Deal gaan samen een aansluiting van minimaal 10 bedrijven op het 
warmtenet realiseren. De ARN zal een projectplan en een businesscase schrijven en verkennende 
gesprekken met bedrijven voeren.
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7. De partners van de Green Deal gaan samen een inventarisatie op TPN-West uitvoeren naar de 
laadmogelijkheden voor elektrisch vervoer.

8. De partners van de Green Deal gaan samen onder leiding van de Rabobank voor elke ondernemer 
en lid van TPN-West een verduurzaamrapport opleveren.

Doelstelling Wie tijdlijn Indicatie kosten

Ad 1 ODRN 2023 PM

Ad 2 Ondernemers, TPN-West, 
Rabobank, VNO/NCW

2023 Totaal 16 K
8K Rabobank
8K Ondernemers (TPN)

Ad 3 Ondernemers, TPN-West, 
Rabobank, VNO/NCW

2023 PM

Ad 4 GMR, Gemeenten, VNO/NCW 2023 PM

Ad 5 TPN-West, ondernemers,
Buro Kantelaar, Provincie GLD

2023 60 K Provincie GLD

Ad 6 ARN en betreffende bedrijven 2024 PM

Ad 7 TPN-West, bedrijven, HAN en 
Gemeente

2023 PM

Ad 8 Rabobank 2023 PM
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Thema 4: Database Verduurzaming met databeheer

Om van TPN-West een toekomstbestendig bedrijventerrein te maken is inzicht in de data van energie, 
water en materiaalstromen cruciaal. Om te komen tot samenwerking op TPN-West in circulaire ke-
tens en energie-uitwisseling moet je eerst weten wie wat in de aanbieding heeft. We hebben behoefte 
aan up-to-date gegevens en een slimme tool waarin je deze gegevens samenbrengt, actueel kunt 
houden en kunt gebruiken voor analyses. Deze tool is een middel waarbij nadrukkelijk geïnvesteerd 
wordt in duurzaam parkbeheer en databeheer. Professioneel databeheer moet zich verhouden tot de 
eisen van AVG die hierbij een rol kunnen spelen, data-optimalisatie en data-ontsluiting. Dit vormt de 
basis voor de realisatie van Thema 1 t/m 3.

Concrete projecten

Het ontwikkelen van een database 1.0 en databeheer Verduurzaming.
Waarin ‘up to date’ informatie is opgenomen van alle bedrijven op TPN-West. Hierin wordt inzichtelijk 
gemaakt welke energie- en materiaalstromen er bij bedrijven op TPN-West bestaan, welke energieba-
lans er is, welke behoeften er zijn en welke verduurzamingmaatregelen zich in de toekomst zouden 
kunnen voor doen. Met deze clusters kan er gericht worden gewerkt naar nieuwe duurzaamheids-
initiatieven op het vlak van energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Aandachtspunten voor 
database zijn de data-architectuur, het eigenaarschap van de database, de inzamelingsstrategie, de 
actualiteit van de gegevens en de omgang met bedrijfsgevoelige informatie. De database moeten 
worden gevuld met o.a.:
• Algemene informatie: contactpersoon, grootte bedrijf, type producten, eigenaarschap bedrijf, 
 gebouw/grond (aanvullend op de enquête TPN West). 
• Verwachte/bevestigde materiaal- en afvalstromen (bv. pallets, folie, EPS, koffie, …). 
• Verwachte/bevestigde energiestromen (elektriciteit, warmte, koelte, gas). 
• Potentie voor verduurzamingsmaatregelen (circulaire scan, energiescan, zon op dak, warmtenet 

aansluiting). 
• Visie/ wensen bedrijf op gebied van circulariteit en duurzaamheid, eisen aan businesscase. 

Doelstellingen

1. De partners van de Green Deal gaan samen een database 1.0 en toekomstbestendig databeheer 
verduurzaming ontwikkelen. Hierbij wordt met name gekeken naar bestaande oplossingen.

2. De partners van de Green Deal gaan samen een set van requirements hiervoor ontwikkelen en een 
eerste prototype bouwen (na financiële dekking).

3. De partners van de Green Deal gaan samen aan draagvlak voor datatool werken en zoeken een da-
tabeheerder die onderdeel kan zijn van het kernteam op TPN-West.

 

Doelstelling Wie tijdlijn Indicatie kosten

Ad 1 Parkmanagement, gemeenten, 
HAN, Rabobank

2023 PM

Ad 2 TPN-West, HAN 2023 50 K (actief acquireren bij fondsen bij 
provincie Gelderland).

Ad 3 TPN-West, Han 2023 50 K (actief acquireren bij fondsen bij 
provincie Gelderland).
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Indicatie kosten en dekking

Bij alle thema’s is onder het kopje Doelstellingen een schematisch overzicht toegevoegd. Hierin wordt 
beschreven met welke partijen we in zee willen gaan, binnen welke termijn we dit willen realiseren en 
een indicatie van de kosten. Er worden per thema projectvoorstellen gemaakt waarin een reële begro-
ting wordt opgenomen. We nemen hierin op: wie welke bijdrage gaat leveren aan deze kosten en wie 
de baten hiervan ondervinden. Dit in de vorm van een businesscase om inzicht te geven in de kosten 
en opbrengsten van verbeteringsprojecten. De businesscase laat ook zien in hoeverre het project 
haalbaar is, complex is, of hoe lang het project zal gaan duren. Alle plannen worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de deelnemende partijen. Eventuele subsidieverstrekkers zoals fondsen, gemeenten, 
provincie of ministeries, worden van meet af aan betrokken.

Uitgangspunt is dat ondernemers ook zelf zullen moeten bijdragen aan de kosten van verduurza-
ming zowel middels betalingen als ‘in kind’ in de vorm van uren. Voor subsidieverstrekkers is dit een 
essentiële voorwaarde. In de plannen zullen ook steeds de voordelen voor de ondernemer zichtbaar 
worden gemaakt zoals kostenbesparing, beter imago, interessante partner voor investeerders en 
overheden, meer gedreven werknemers en klaar zijn voor de toekomstige wetgeving.

Projectstructuur

Taak en rolverdeling

Het project zal onder regie van de stuurgroep Verduurzaming TPN-West worden ‘getrokken’. Deze 
stuurgroep houdt regie op de voortgang, de scope, de doelen en de te behalen resultaten. Zij ziet ook 
toe dat het project wordt gemonitord en op een adequate wijze wordt geëvalueerd en geïmplemen-
teerd. De vier thema’s van de Green Deal worden uitgewerkt in werkgroepen. 

Stuurgroep

• Parkmanagement en bestuur van TPN-West
• Silver de Bruin, Rabobank
• Jeroen Jansen, gemeente Nijmegen
• Frank de Feijter, HAN
• Tom Spanjaard/Birgit Hendriks, De Emmerik
• Ton Theunissen, ARN
• Marieke Butterhof, The Economic Board
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Bijdrage van ondertekenaars

Bedrijvenvereniging TPN-West Procesondersteuning, communicatie, relatiemanagement 
  en fondsenwerving.
Gemeente Nijmegen en Beuningen Expertise, communicatie, relatiemanagement, 
  subsidiepartner, netwerkpartner.
Provincie Gelderland Expertise, lobby voor versnelde wetgeving, subsidiepartner, 
  link naar het ‘land’.
HAN Wetenschappelijke expertise, inzet van studenten, ontwikkeling 
  multidisciplinaire onderzoeksprojecten.
The Economic Board Expertise, communicatie, netwerkpartner, fondsenwerving, 
  lobby voor versnelde wetgeving.
VNO/NCW Expertise, netwerkpartner, financiën, lobby voor versnelde 
  wetgeving, ‘hands on’ circulariteit en energiescans.
Rabobank Expertise, communicatie, fondsenwerving en is 
  ‘preferred supplier’ bij investeringen vanuit de Green Deal.

Werkgroepen

De werkgroepen zullen worden bemenst met deskundigen en praktijkmensen van de deelnemende 
bedrijven. Als er specifieke expertise is vereist, doen we een beroep op externen.

• Werkgroep Databeheer en Database: o.l.v. Parkmanagement i.s.m. HAN, de ARN en het project SEH.
• Werkgroep Circulariteit o.l.v. Parkmanagement i.s.m. De Emmerik en de HAN.
• Werkgroep Klimaatadaptatie o.l.v. Parkmanagement i.s.m. met de gemeente Nijmegen/Beuningen.
• Werkgroep Energietransitie o.l.v. Parkmanagement i.s.m. VNO/NCW en de gemeente Nijmegen/

Beuningen.
• Werkgroep Smart Energy Grid o.l.v. Ton Theunissen.
• Werkgroep Smart Energy Hub o.l.v. Marieke Butterhof.

Communicatie

Interne communicatie
Voor de interne communicatie zal in het bijzonder gebruik worden gemaakt van de reguliere commu-
nicatiekanalen van de deelnemende partijen. Nieuws over en voortgang van de activiteiten op de vier 
thema’s worden gedeeld en gecommuniceerd door alle deelnemers binnen hun eigen organisatie.

Externe communicatie
De regie voor de externe communicatie ligt bij het parkmanagement van TPN-West. Dit met het oog 
op de eenduidigheid. Dit laat onverlet dat de deelnemers ook eigenhandig kunnen communiceren, 
waarbij altijd afstemming plaatsvindt met het parkmanagement.
 
Duurzame coalitie

Er zijn inmiddels veel ondernemers op TPN-West die zich willen verbinden met deze Green Deal. 
Zij vormen de groep van de zogenaamde ‘early adapters’. We willen deze groep van ondernemers 
blijvend motiveren. Zij zijn onze ambassadeurs en vervullen een voorbeeldfunctie voor de overige 
bedrijven. In de communicatie zullen we hen naar voren schuiven en als rolmodellen inzetten.
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Ondertekenaars

TPN-West
bedrijvenvereniging

TPN-West
bedrijvenvereniging

Rob Ruhl - voorzitter

John Brom – wethouder economie

Jan van der Meer –  gedeputeerde

Alwin Steeg – wethouder economie
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Rob Verhofstad – voorzitter van het 
 College van Bestuur

Jan van Dellen – algemeen directeur 

Antoine Driessen - Directeur

Ilko Bosman – voorzitter regio Arnhem - Nijmegen

TPN-West
bedrijvenvereniging

TPN-West
bedrijvenvereniging
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Colofon

Dit document is tot stand gekomen met redactionele bijdragen van:

Frank de Feijter, HAN
Silver de Bruijn, Rabobank
Ton Theunissen, ARN
Marieke Butterhof, The Economic Board
Jeroen Jansen, Gemeente Nijmegen
Emile Pilage, gemeente Nijmegen
Ruben Hurenkamp, gemeente Beuningen
Tom Spanjaard, De Emmerik
Marcel Lieskamp, Parkmanagement TPN
Sandra Hagenbeek, Parkmanagement TPN

Eindredactie:
Marcel Lieskamp, Parkmanagement TPN
Sandra Hagenbeek, Parkmanagement TPN

Vormgeving:
Maarten Slooves
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