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8 oktober 2019
Hoveniersbedrijf Stip in Elspeet
Zie bijgevoegde presentielijst
Thea Zeevat

1. Opening en welkom
Geert Jan Prins heet iedereen welkom en bedankt Hoveniersbedrijf Stip voor de
gastvrijheid. Er volgt een voorstelrondje aangezien er nieuwe mensen aanwezig zijn. De
agenda wordt doorgenomen. Vervolgens geeft hij het woord aan Gert-Jan Gerrits,
voorzitter van Nunspeet Verduurzaamt.
Gert-Jan licht kort de strategische doelen van de Stichting Nunspeet Verduurzaamt toe.
Nunspeet Verduurzaamt:
1) draagt bij aan het reduceren van fossiel energieverbruik in Nunspeet door o.a.
samenwerking tussen organisaties, bewustwording en stimuleren van
gedragsverandering, waarbij aangesloten wordt bij de doelen van de gemeente
Nunspeet.
2) bevordert de bewustwording van de circulaire economie in Nunspeet.
3) levert een bijdrage aan de bewustwording aan en het in stand houden van de natuur in
Nunspeet.
4) draagt bij aan de bewustwording van de maatschappelijke ontwikkeling in Nunspeet op
het gebied van duurzame inzetbaarheid van mensen en het bevorderen van regionale
inkoop.
Vervolgens is de structuur van de stichting toegelicht. De stichting werkt met werkgroepen
die gekoppeld zijn aan een strategische doelstelling via een bestuurslid die als kartrekker
fungeert. Het bestuur heeft deelnemers tot nu toe als volgt ingedeeld:
1. Bijdragen aan het verminderen van energieverbruik (strategisch doel 1)
• Vanuit het bestuur Dries Bouw en de volgende bedrijven: Hellebrekers,
Gemeente Nunspeet, Hittech, Heine, VTS, Glason, Veldhuizen
2. Bewustwording circulaire economie (strategisch doel 2)
• Vanuit het bestuur ……………….. en de volgende bedrijven: Grouttech, Well Fair,
Nestlé, Kattenberg, Houtbewerking op Maat
3. Bewustwording in stand houden van natuur (strategisch doel 3)
• Vanuit het bestuur …………….. en de volgende bedrijven: Stip, Mennorode,
Waterschap
4. Bewustwording maatschappelijke ontwikkelingen (strategisch doel 4)
• Vanuit het bestuur Harry Noppers en Gert-Jan Gerrits en de volgende bedrijven:
Inclusief Groep, Gemeente Nunspeet, Rabobank, Philadelphia, Abb Flexworks
Aan de leden de oproep om te kijken of ze zich kunnen vinden in deze indeling. Als men
ook, of in een andere werkgroep, ingedeeld wil worden, dan graag voor 1 november a.s.
dit melden bij het secretariaat: t.zeevat@inclusiefgroep.nl
Martin van Brederode heeft aangegeven zijn bestuursfunctie op te geven. Hij is te druk
met andere werkzaamheden. Dick van Hemmen heeft aangegeven per 1 januari 2020 te
stoppen als ambassadeur. Gert-Jan doet een oproep aan de leden om zich op te geven als
bestuurslid. Ook wordt gevraagd om namen door te geven voor eventuele ambassadeurs.
Martin wordt bedankt voor zijn inzet en ontvangt een bos bloemen.
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2. Presentatie Henriekus Stip, Directeur Hoveniersbedrijf Stip, inclusief rondleiding
Henriekus geeft een presentatie over de historie van het bedrijf en de werkzaamheden van
het bedrijf (zie bijgevoegde presentatie). Hoveniersbedrijf Stip heeft rentmeesterschap
hoog in het vaandel staan. Tuinen worden altijd aangelegd met oog voor duurzaamheid. Er
is ook steeds meer vraag naar duurzame tuinen, ook vanuit particulieren. Na de boeiende
presentatie krijgen we een korte rondleiding door het bedrijf.
3. Presentatie Gemeente Nunspeet over beleid duurzaamheid
Jaap Schoonhoven, programmamanager Duurzaamheid is aanwezig om een presentatie te
geven over het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Nunspeet. Hij is vanaf april
werkzaam bij de gemeente. Uit de presentatie blijkt dat de gemeente veel plannen heeft
en ook al veel projecten initieert op het gebied van duurzaamheid. Een overzicht van alle
projecten per pijler zal worden verstuurd aan alle deelnemers. Deze zijn ook te koppelen
aan de werkgroepen van Nunspeet Verduurzaamt. Zie voor meer informatie bijgevoegde
presentatie.
Op de vraag van Jaap Schoonhoven waar de deelnemers behoefte aan hebben wordt
opgemerkt dat het belangrijk is dat de lijntjes kort zijn bij de gemeente. Het moet
duidelijk zijn bij wie men moet zijn. Verder wordt opgemerkt dat het goed is als de
gemeente de bijeenkomsten over duurzaamheid deelt met de deelnemers van Nunspeet
Verduurzaamt, zodat men op de hoogte is van de ontwikkelingen die gaande zijn.
Op de vraag of er ook gekeken wordt naar de financiën (duurzaamheid kost geld en is dat
beschikbaar?) wordt door de gemeente geantwoord dat hier aandacht voor is. Er is ook een
regionale werkgroep duurzame inkoop.
Op de vraag of de gemeente ook informatie en advies geeft aan de burgers over
duurzaamheid wordt opgemerkt dat hier aan gewerkt wordt. Er komt een
communicatieplan. Een belangrijk item is dat er een eenduidige communicatie moet
komen naar burgers. Er zijn ook al projecten in de gemeente gaande waar burgers
betrokken worden bij aanbestedingen. De bijeenkomsten over deze projecten worden ook
goed bezocht en ontvangen door de burgers.
4. Presentatie actieplan Werkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling door Harry Noppers
De werkgroep Maatschappelijke Ontwikkeling is twee keer bijeengeweest. Tijdens deze
twee bijeenkomsten is gebrainstormd over mogelijke acties en dit is vervolgens op papier
gezet. De acties worden vervolgens kort doorgenomen. Het is de bedoeling dat elke
werkgroep met zo’n actieplan komt. Gesuggereerd wordt om bij elke werkgroep iemand
van de gemeente aan te laten sluiten.
5. Rondvraag
Lammert Deetman van Veldhuizen nodigt de aanwezigen uit voor een informatieavond over
warmtepompen op 15 oktober. Henriekus Stip deelt mee dan iedereen 60% korting krijgt op
een tuinontwerp, aangezien het bedrijf 60 jaar bestaat.
De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 10 maart 2020. De vraag vanuit de
ondernemersvereniging is om de bijeenkomst in de avond te organiseren. Besloten wordt
om dit een keer uit te proberen. De volgende bijeenkomst is dus op 10 maart 2020 van
19:30 – 22:00 uur. De locatie wordt nog doorgegeven aan de deelnemers.
6. Afsluiting door gastheer
Geert Jan bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Alle aanwezigen krijgen een zak
bloembollen van Will2Sustain, dit laatste vanwege het tienjarig bestaan van Will2Sustain.
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