
Zorg voor
economische groei,
ga verduurzamen.

 

EEN INTERVIEW MET EVELINE BOTTER 
DOOR FIONE DEN OUTER



 

Eveline Botter is, in haar rol als ‘verduurzamer’,

een echte verbinder tussen bedrijven en

bewoners in gemeente Leiden. Door haar achter-

grond als technisch bouwkundig ingenieur en

bouwfysicus, kijkt ze naar slimme oplossingen,

met nieuwe invalshoeken en buiten

vakdisciplines. 

 

Ze is betrokken bij diverse initiatieven vanuit

gemeente Leiden zoals de Leidse klimaattafel,

een lokale denktank voor een CO2 neutrale stad.

En heeft ze nauw contact met energie wijk-

ambassadeurs in Leiden. 

Maar ze doet nog veel meer aangaande

duurzaamheid. Zo is Eveline kartrekker van Green

Deal Onderwijs Leiden, geeft hulp aan sport-

verenigingen bij verduurzaming en ondersteunt

Zero Emissie Stadslogistiek.  

 

Daarnaast begeleidt ze bedrijven die CO2

besparing willen financieren met een duurzame

zakelijke lening.

 

In diverse wijken van Leiden heeft de gemeente

energie wijkambassadeurs aangesteld (die een

vrijwilligers vergoeding ontvangen). Deze

ambassadeurs worden door de gemeente ingezet

om bewoners enthousiast te maken voor

duurzame initiatieven in de wijk. 

 

De gemeente krijgt duurzame initiatieven lastiger

van de grond dan een wijkambassadeur. Helaas

gaat alles nog niet zo snel als gewenst zegt

Eveline. “Daar de stroom nu wat meer mee zit,

hebben we intern nog wat hobbels te nemen. Er

zijn tal van regels die verduurzamen in de weg

zitten”.

Versnellers, ontwikkelingen en
valkuilen in duurzaamheid
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Vandaag heb ik een interview met Eveline Botter, projectleider duurzaamheid bij Gemeente Leiden.

Eveline Botter en ik kennen elkaar van de Leidse klimaattafel. Als verbinder van duurzaamheid bij

MareVisie wilde ik graag met Eveline van gedachte wisselen over haar ervaringen met betrekking tot

duurzaamheid, met name bij bedrijven. Met dit interview geven we inzicht in de visie en gedachten

van Eveline en MareVisie op het thema duurzaamheid. We spreken over duurzame versnellers,

ontwikkelingen, valkuilen en investeringen in duurzaamheid.

Benieuwd naar alle duurzame initiatieven van gemeente Leiden? Kijk
voor de inspiratieplaat op www.gagoed.nl



Voor veel gemeenten ligt de focus voor

verduurzamen bij bewoners, maar net zoals

MareVisie denkt ook Eveline dat de kansen voor

een aanzienlijke verduurzaming, naast inwoners

ook echt bij de bedrijven ligt. MareVisie stelt dat

bij bedrijven de urgentie ontbreekt voor

verduurzamen, maar dat juist nu vergroening

hand in hand kan gaan met economisch herstel

door investeringen naar voren te schuiven en te

verdienen/besparen op lange termijn. Ik stelde

Eveline hierover een viertal vragen.

 

Hoe kunnen bedrijven, laagdrempelig een

steentje bijdragen aan de verduurzaming?

 

“Elke stap is er een. Van energie besparen, tot

vervoer van medewerkers of vergroenen van de

omgeving tegen hittestress, water tekort of

overlast.  Kies een trigger die het meest voorkomt

en die je makkelijk kan oplossen”. Zo wees

Eveline ons terecht op al het asfalt in onze

industriewijk. Als je parkeerplaatsen maakt van

“grasparking” en meer groen plaatst, koelt

hiermee automatisch de omgeving af. Dat heeft

dus invloed op de warmte/koelte in je

bedrijfspand. Dit is ook een van de speerpunten

waar MareVisie zich hard voor wil maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander punt die bedrijven volgens Eveline

makkelijk kunnen oppakken is circulariteit.

Denk aan overbodig verpakkingsmateriaal. Is de

omvang en soort verpakking wel duurzaam, of

kan je producten beter bundelen? Vaak is bij het

doorvragen een verpakking zelfs helemaal niet

noodzakelijk. Uiteraard zijn er nog tal van

eenvoudige stappen die een bedrijf kan zetten.

Zonnepanelen op het dak, warmtepomp,

afbreekbare bekers, computers uit zetten ipv

standby, Ledverlichting en lichtsensoren plaatsen

etc, etc...

Eveline Botter, is technisch bouwkundig ingenieur en bouwfysicus en werkt sinds 2015 als interne

duurzaamheidscoach en projectleider bij de gemeente Leiden. Ze is verantwoordelijk voor de

verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, onderwijs, sport en mobiliteit. Eveline werkt al vele

jaren door de gemeente Leiden, op fiets afstand van huis. Ze heeft al 20 jaar een energie neutraal

huis met veel groen, materiaal efficiënt, heeft een deelauto en zet zelfs regenwater in voor de was

en het toilet. Eveline stelt met regelmaat haar huis open tijdens de 

Duurzame Open huize route om mensen te laten ervaren dat er veel meer 

kan dan gedacht. 

 

Verder is Eveline;

- Mywheels jaren regiocoordinator voor de Bollenstreek geweest

- Penningmeester Stichting Bollenstreek Duurzaam

- Oprichter voorzitter Energie coöperatie Teylingen
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Loont het voor bedrijven om te investeren in

duurzaamheid?

 

“Zeker, kijk maar naar TCO. Bij Total Cost of

Ownership berekenen we het totaalbedrag aan

kosten voor het bezit van een product of het

gebruik van een dienst gedurende de levens-

cyclus of gebruikscyclus. Het is een misvatting

van bedrijven dat duurzaamheid geld kost en niet

ten goede komt van hun bedrijfsvoering”, aldus

Eveline.

 

De meeste bedrijven kijken naar de investering

en niet naar de levenscyclus of de lange termijn.

Als voorbeeld; het resultaat van de kosten per

kilometer van een elektrische auto op de lange

termijn weegt echt wel op tegen een benzine

auto. Dus op de lange termijn loont het om te

investeren in duurzaamheid en duurzame

producten of diensten.

 

Maar een ander alternatief is geld lenen, hetgeen

voor duurzaamheid nog niet zo gebruikelijk is. In

Leiden zijn er speciale duurzaamheid leningen, 

voor bedrijven die CO2 gestuurd zijn. Deze

bedrijven moeten de lening inzetten als

investering, die ook echt een CO2 reductie moet

opleveren. Ook zien we dat steeds meer bedrijven

of consumenten liever kiezen voor duurzame

bedrijven of producten.  Waarbij duurzaamheid

een versterkend imago effect heeft.

 

 

 

Wat is de grootste valkuil waar bedrijven tegen

aan lopen en hoe is dit op te lossen?

 

Eveline geeft aan dat de meeste bedrijven door

de bomen het bos niet meer zien, de hoeveelheid

regels en zaken waar je aan moet denken voor je

de goede stap neemt. Welke persoon moet de

verduurzaming dragen, en waar vind je de juiste

adviseur en hulp bij jouw vragen?

 

MareVisie herkent deze problematiek bij

bedrijven die willen verduurzamen. MareVisie

verrijkt haar kennis mbt duurzaamheid in een

eigen werkgroep en is altijd op de hoogte van de

laatste mogelijkheden en ontwikkelingen. Met

project- en procesmanagement bieden wij

ondersteuning. Zoals bij nieuwe initiatieven van

duurzame projecten of bij de integratie van

duurzaamheid binnen alle bedrijfsprocessen.

PAGINA 1   

Een daktuin in bloei



 

Welke kansen en trends zien we?

 

Fione: Wereldwijd staat een ambitieus

klimaatbeleid onder druk door COVID-19 en

daarmee samenhangende economische crisis.

Hiermee dus ook de vraag naar de haalbaarheid

van duurzame alternatieven. Prijzen van fossiele

brandstoffen zijn laag en inkomens staan onder

druk. Ook kunnen nu projecten en processen

vastlopen door vertraging in subsidieregelingen,

of krijgen projecten materiaal of leverings

vertragingen. Vergroening en economisch herstel

zou wat MareVisie betreft hand in hand moeten

gaan,  juist door duurzame investeringen naar

voren te halen. Loont het voor bedrijven om te

investeren in duurzaamheid?

 

Eveline: Ik las een mooi voorbeeld van de

gemeente Rotterdam. Om de economie aan te

jagen hebben zij het investeringsprogramma voor

duurzaamheid versneld, om daarmee de transitie

te versnellen. Met doorrekeningen wat de

klimaatschade op lange termijn doet hebben zij

ook naar de investeringen gekeken. Zij kwamen

tot de volgende conclusie:  Bij elke 3 euro die zij

nu investeren in de energietransitie en in breder

toekomst bestendige oplossingen, levert dat

volgens berekeningen 8 euro op, op de lange

termijn. Bij deze manier van kostenreductie kun

je denken aan  gezondheid en minder

werkeloosheid. Hoge kosten voor verzekeringen

van klimaatschade zoals water overlast of paalrot

door lage waterstand.  

 

 

Duurzaamheids oplossingen en het rendement

daarvan komen door gebruik en niet door

investering. In plaats van kosten denken kan je

dus ook denken in opbrengsten en de langere

termijn…

 

Al pratende zien we dat het in de samenleving

steeds duidelijker wordt dat er urgentie is voor

verduurzamen. We zien dat meer bij de

consument en woningbezitters terug dan bij de

bedrijven. De grootste slag is bij bedrijven te

maken. 

In de online Energy Outlook Conferentie, met

bijdragen van Ernst-Paul Nas, plv. d-g Klimaat &

Energie, Ministerie van EZK en Mariëtte Hamer

voorzitter SER,  hoorde Fione een interessante

conclusie. Het ging hierbij om de 300 bedrijven

die vallen onder het Europese Emissiehandels-

systeem. Voor deze meest vervuilende bedrijven

blijft de CO2 heffing, die het kabinet in 2021 wil

invoeren ondanks de crisis, op de plank. Zo halen

ze toch de klimaatdoelen van het klimaat-

akkoord. Daarnaast moeten deze bedrijven in

2030 60% van de uitstoot hebben teruggebracht.

Als zij dus nu al beginnen met investeren heeft

dat een borgende en additionele werking. Voor

deze grote bedrijven geldt dus dat vergroening

hand in hand kan gaan met groei. 

 

Juist nu het MKB economisch het zwaarst is

getroffen juichen wij toe om nu te verduurzamen,

door investeringen naar voren schuiven en te

verdienen en of besparen op lange termijn. Zo

stimuleren we economisch herstel.
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Doe goed en vergroen, integreer duurzaamheid 
in het DNA van je bedrijf.  Zo helpen we samen

de economie op gang te houden.



 

Hoe kunnen we nu versnellen met iets wat

eenvoudig toepasbaar is?

 

Volgens Eveline is elke stap er een. Energie

besparen is altijd de eerste stap,  monitoren van

energie verbruik is een goed vervolg, het geeft

inzicht en beter inregelen spaart beslist!

Daarna, als je toch al ergens onderhoud aan

moet plegen, zal je gelijk kunnen doorpakken in

de verbetering naar duurzame oplossingen. 

Maak daarbij gebruik van elkaar, door

bijvoorbeeld samen te werken met de buren.

Deze tips van Eveline zijn natuurlijk ook

toepasbaar voor bedrijven. 

 

MareVisie heeft ervaring bij het verduurzamen

van bedrijven en geeft als advies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Begin met het laag hangende fruit en maak

medewerkers bewust. Maar kijk ook naar de

processen wat kan er verbetert worden? 

Al is het alleen efficiëntie, dat is immers ook

duurzaam”.

MareVisie levert maatwerk in duurzaamheid
 
Het is een uitdaging om van duurzaamheid, een beleid te maken met een duidelijke focus en
concrete doelstellingen. Daarbij is belangrijk om niet ad-hoc aan de slag te gaan. MareVisie
helpt om duurzaamheid te integreren in uw bedrijf. 
 
Met de inzet van onze jarenlange projectmanagement ervaring en het realiseren van projecten
binnen bedrijven en de uitdagingen die daar bij horen, wordt het thema duurzaamheid omgezet
in een maatwerk aanpak. Het begint met de juiste mindset en visie op verduurzamen. Daarnaast
moeten de onderliggende plannen en ideeën met elkaar in lijn zijn en elkaar versterken.  Zo
krijgen we een geïntegreerd plan.  
 
Interesse in het implementeren van duurzaamheid binnen uw organisatie? Neem contact op
met Fione den Outer via : f.denouter@marevisie.nl
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Hoe kunnen
we versnellen? 


