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Motie Bikse Green Deal Bedrijventerreinen  
 

De raad van de gemeente Hilvarenbeek:  
in vergadering bijeen op 10 juni 2021;  
 
gezien agendapunt 15, het raadsvoorstel tot vaststelling van de Regionale Energie- en 
Klimaatstrategie van de regio Hart van Brabant; 
 

roept het college op: 
 
om te komen tot een Green Deal voor de bedrijventerreinen Mierbeek en Mierbeek-Noord waarin 
het volgende wordt meegenomen: 
 
a. in de Green Deal in ieder geval aandacht te besteden aan de volgende thema’s: water, 

klimaat(adaptie), grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, energie en bouw; 
b. relevante stakeholders, zoals vooruitstrevende ondernemers, de bedrijfsverenigingen, 

Ondernemend Hilvarenbeek en het Biodiversiteitsteam, te betrekken bij de totstandkoming van 
de Green Deal; 

c. aan te sluiten op vastgesteld beleid (REKS, Paraplunota Duurzaamheid, etc.); 
d. hierbij in eerste instantie te focussen op de periode tot 2030 en deze periode te faseren in 

haalbare en meetbare doelstellingen; 
e. eind 2021 de gemeenteraad te informeren over welke stappen zijn ondernomen en hoe de motie 

verder tot uitvoer zal worden gebracht.   
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
HOI Werkt  LEV   CDA Hilvarenbeek 
 
 
 
 
Ko Hamelink  Silvia Bloemsma Cathy Noordergraaf 
 
Toelichting  
 
De komende decennia staat de gemeente 
Hilvarenbeek voor een grote uitdaging als het gaat 
om het verduurzamen van de samenleving. Iedereen 
draagt hieraan zijn steentje bij. Voor de ondernemers 
ligt er een duidelijke doelstelling, omdat het 
energieverbruik van bedrijventerreinen in 2018 in 
Hilvarenbeek met 41,6% aanzienlijk boven het 
energiegebruik van huishoudens uitkwam (13,1%), 
zoals blijkt uit de Klimaatmonitor. 
 

gemeenteraad 
 
Raadsvergadering d.d. 10 juni 2021 
Beslissing: 
 
Bij stemming met handopsteken met 

algemene stemmen aangenomen. 

 
 
De griffier, 

 
 
 
 
 
 
De griffier,  



 

Er zijn individuele ondernemers die hard aan de slag zijn. Anderen wachten de ontwikkelingen nog af. 
Om bedrijven te stimuleren om energie te besparen kan het behulpzaam zijn een meer 
gecoördineerde verduurzamingsslag te organiseren. In de regio wordt hiervoor steeds vaker een 
Green Deal toegepast. In een Green Deal spreken verschillende partijen op vrijwillige basis af groene 
innovatie en verduurzaming te bevorderen. Ook voor de ondernemers/bedrijven op de Beekse 
bedrijventerreinen kan een Green Deal met ondersteuning van de gemeente een goede stap zijn. 
Samen sta je sterker en kun je elkaar helpen en ontzorgen. Ondernemers kunnen van elkaar leren en 
hoeven niet elk voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Daarnaast kunnen 
duurzaamheidsmaatregelen op een efficiëntere wijze worden genomen. Denk hierbij aan collectieve 
inkoopacties en de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. Wij stellen voor de eerste Green Deal 
op te stellen voor de bedrijventerreinen Mierbeek en Mierbeek-Noord. De Mierbeek heeft een 
krachtige ondernemersvereniging en kan vanwege de uitbreiding van Mierbeek-Noord werk met 
werk maken. Dit geeft de gemeente en bedrijven de mogelijkheid te oefenen en te vernieuwen. 
Wanneer de aanpak succesvol is, kan de gemeente ook de andere bedrijventerreinen bijstaan in het 
opstellen van een Green Deal. Een goed voorbeeld doet volgen. 
 
 


