
 

 

 

 
 

Samen duurzaam ondernemen! 
De Green Deal 
De Green Deal Verduurzaming Kraaiven & Vossenberg richt zich op: 

 Een stimuleringsaanpak waarbij bedrijven worden ontzorgd en begeleid bij het doorvoeren van 
energiemaatregelen; 

 Het creëren van kansen op het gebied van circulaire economie, collectieve energie opwek, klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. 

 

5 redenen om mee te doen 
 U wordt ontzorgd en begeleid bij het nemen van 

maatregelen waarmee u voldoet aan de wet- en 
regelgeving 

 U krijgt advies over aanvullende, toekomstbestendige, 
duurzaamheidsmaatregelen met een positieve 
businesscase (incl. financieringsopties) 

 Door een verlaging van de regeldruk krijgt u ruimte voor 
een eigen planmatige invoering van 
duurzaamheidsmaatregelen 

 U heeft de mogelijkheid om aan te sluiten bij projecten 
op het gebied van circulaire economie, collectieve 
energie opwek, klimaatadaptatie en biodiversiteit 

 U levert een bijdrage aan een beter klimaat en de 
doelstellingen van het Klimaatakkoord 

 

Meer informatie of meedoen? 
Meld u aan via de website van uw Vitaal Vereniging 

kraaiven.vitaaltilburg.nl / vossenberg.vitaaltilburg.nl 
 

Bel Vitaal Kraaiven of Vossenberg via: 013-207 01 71 
 

Of neem contact op met Stichting MOED 
Joris van Boxtel jvboxtel@midpointbrabant.nl – 06 4541 86 41 

 

Doelstellingen 
 100% van de bedrijven is goed 

geïnformeerd over de geldende wet- 
en regelgeving 

 50% van de bedrijven werkt via de 
Green Deal systematisch aan de 
verduurzaming van de bedrijfsvoering 

 Bedrijven worden verleid om 
maatregelen door te voeren die 
verder gaan dan de verplichtingen 

 Er worden mogelijkheden gezocht en 
verder ontwikkeld op het gebied van 
circulaire economie, collectieve 
energie opwek, klimaatadaptatie en 
biodiversiteit 

 Er is inzicht in de CO2 reductie van de 
maatregelen die worden uitgevoerd. 

 

“Duurzaamheid is voor de 
verenigingen Vitaal Kraaiven 
en Vossenberg een uiting van 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO), dit leeft 
steeds meer bij bedrijven van 
groot tot klein”, aldus Gerard 
Jacobs (Voorzitter Vitaal 
Kraaiven).   

Vitaal Kraaiven en Vossenberg de doelstelling 
ondernemers te informeren, te ontzorgen en te 

faciliteren. Dus logisch dat we dit ook doen op het 
gebied van duurzaamheid en energietransitie, want 

werken aan vitale en duurzame bedrijvenparken 
doen we samen!”  

Gerard Jacobs, voorzitter Vitaal Kraaiven 

Facts 
 U bent verplicht energiebesparende 

maatregelen door te voeren die zich 
binnen 5 jaar terugverdienen 

 Vanaf 1 januari 2019 ligt de bewijslast 
bij de ondernemer 

 


