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Ambacht onderneemt september '22

Beste ondernemer,
Na een welverdiende zomervakantie staat u
de komende tijd waarschijnlijk voor een
aantal uitdagingen. Onder andere op het
gebied van verduurzaming/vergroening van
uw pand. Ik vind het prachtig om te zien hoe
velen zich inzetten voor duurzamere
oplossingen.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over
de mogelijkheid van zonnepanelen, die u in
meerdere opzichten veel voordelen bieden.
Ook wijzen wij u op de ontwikkelingen
rondom het energielabel van
bedrijfspanden. De Rijksoverheid heeft namelijk bepaald dat alle kantoorpanden
met ingang van 1 januari 2023 ten minste een Energielabel C moeten hebben.
Anders mogen de panden niet meer als kantoor gebruikt of verhuurd worden.
Veder leest u over de ontwikkelingen van het Ondernemersfonds en bieden we
regionaal nieuws en de ondernemersagenda voor de komende tijd. Ik wens u veel
leesplezier.
En natuurlijk heel veel succes met ondernemen in Hendrik-Ido-Ambacht. Ik ontmoet
u graag!
André Flach,
wethouder Economie

Ondernemer aan het woord:

Kobout neemt Oekraïners aan: “Veel eenvoudiger dan je denkt”
Handen tekort en handen in het haar. En
toen hoorde het Ambachts bedrijf
Kobout over het schip waar Oekraïners
op verblijven. Een telefoontje en een dag
later kwamen twee Oekraïense mannen
op gesprek. Na een een paar dagen
hadden zij een baan en Kobout een
aantal noodzakelijke handen.
Tot volle tevredenheid en al snel volgden
nog eens drie Oekraïeners. Drie mannen en
twee vrouwen die op het passagiersschip verblijven, werken nu bij Kobout.
“Het vacatureproces is nauwelijks anders dan bij andere sollicitanten”, vertelt Dick
Smit, manager Logistiek bij Kobout. “Al snel bleken de grote voordelen van deze
nieuwe medewerkers: ze zijn betrouwbaar, netjes, productief, leergierig en flexibel.
Ze passen zich moeiteloos in en aan in ons bedrijf. Soms in het Engels, soms met
handen en voeten, het lukt ons prima om met elkaar te communiceren.”
Voor Kobout, importeur van bevestigingsmaterialen, is het een logische stap om de
Oekraïners een kans te geven. “Ieder mens is gelijk, ook mensen die moeilijker
een baan vinden”, zegt Dick. “Daarom werken we ook samen met de sociale
werkvoorziening en met de Penitentiaire Inrichting in Dordrecht. Over onze
Oekraïense collega’s zijn we zeer tevreden, dus ik sluit zeker niet uit dat we er in
de toekomst meer gaan aannemen. Het is heel eenvoudig, veel eenvoudiger dan je
denkt.”
Op de website van KvK vindt u informatie over werk bieden aan mensen uit
Oekraïne.

Duurzaam ondernemen
In Ambacht werken veel bedrijven aan hun duurzaamheid. In deze nieuwsbrief
vertellen DAR Bouwadvies en Peekstok, twee Ambachtse bedrijven, wat ze aan
duurzaamheid doen en waarom ze dat doen.
DAR Bouwadvies heeft
hart voor
duurzaamheid

Bij DAR Bouwadvies
B.V. bakken ze eieren
van eigen kippen.
Bijen vliegen rond in
de tuin. Leve de
biodiversiteit! Maar
ook in het pand:
gevelisolatie,
zonwering, Led-panelen en plannen voor méér.
Dit hart voor duurzaamheid leidde tot Energielabel A. Fijn voor het milieu èn fijn
voor het huishoudboekje van het bedrijf.
Vrijheid en motivatie
DAR Bouwadvies B.V. is bekend van onder meer tekeningen en berekeningen voor
het aanvragen van omgevingsvergunningen. Er werken veel jonge, ambitieuze
HBO’ers en WO’ers met verregaande interesse in duurzaamheid en biodiversiteit.
Dit geeft, zo zegt het bedrijf, “een bepaald gevoel van vrijheid en intrinsieke
motivatie om te blijven verduurzamen en rekening te houden met de biodiversiteit,
hittestress en groen. Vooral binnen de veelal verharde bedrijventerreinen.”
Groene gevel
Momenteel is DAR Bouwadvies B.V. bezig met de voorbereidingen voor een
opbouw met een groene gevel en vogelkasten en zonnepanelen op het gehele
dakvlak. Daarbij krijgt het bedrijf hulp van de omgevingsdienst en de gemeente.
Recent sprak bouwkundig ingenieur David Roelofs van DAR Bouwadvies B.V. in
het AD over duurzaamheid en biodiversiteit bij het bedrijf.
U vindt het interview (premiumartikel) op AD.nl.

Peekstok hecht belang
aan de leefomgeving
Peekstok wil graag
een steentje
bijdragen aan de
leefomgeving en de
looks van Ambacht.
Dat begon al toen
Peekstok een aantal
jaar geleden naar
Ambacht verhuisde.
Dé gelegenheid het
pand een moderne en duurzame make-over te geven.
Eén van de hallen in het bedrijfspand van Peekstok is destijds geheel vernieuwd
en voorzien van warmtepompen en ledverlichting. Tegelijkertijd is het
kantoorgebouw opnieuw geïsoleerd en voorzien van groene gevels, een groen
dak, bijenkasten en insectenhotels. Momenteel start een project om met PVpanelen (zonnepanelen) zoveel mogelijk energie voor eigen gebruik op te wekken.
Het streven is om tussen de 600 en 1.000 panelen te installeren.
Zelf ontwikkelen
Peekstok, onder meer specialist in het machinaal verspanen van uiteenlopende
metalen, ontwikkelt veel initiatieven zelf als het gaat om verduurzaming en
vergroening van het pand. Zo nodig vindt overleg plaats met de gemeente of de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Peekstok.nl

Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht actief
De website van het Ondernemersfonds in Hendrik-Ido-Ambacht is online. Op
ondernemersfondsambacht.nl vindt u alle informatie over het
ondernemersfonds en onderstaande video met uitleg over het fonds.
Het Ondernemersfonds is een initiatief van de Vereniging van Ambachtse
Ondernemers (VAO) en de Detailhandelsraad. Uit een extra ‘potje’, dat ontstaat door
verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) kunnen zij collectieve bestedingen
doen, zoals promotie van een winkelgebied, de organisatie van een evenement of
duurzame maatregelen.
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de indeling van de trekkingsgebieden. De
video met uitleg van alle voordelen van het Ondernemersfonds ziet u ook in deze
nieuwsbrief:

Duurzaam ondernemen
Zonnepanelen: gratis advies
over mogelijkheden

Kantoren: minstens label C

Tijdelijk gratis: een gratis dakscan
voor zonnepanelen, inclusief
maatwerk businesscase en
adviesgesprek, plus de mogelijkheid
mee te doen aan collectief inkopen
van zonnepanelen, met alle voordelen
van dien.

Vanaf 1 januari 2023 moet uw
kantoorpand voldoen aan
Energielabel C.

Met zonnepanelen kunt u flink besparen
op uw energiekosten en ze zijn minder
belastend voor het milieu dan energie uit
fossiele brandstoffen. Veel gebouwen
zijn geschikt om duurzame stroom op te
wekken door op het dak zonnepanelen
te plaatsen.
Zonnepanelen zijn fiscaal aantrekkelijk
door de beschikbare regelingen en
hebben een korte terugverdientijd
(gemiddeld zes tot acht jaar). Regionaal
Energieloket geeft u graag meer
informatie over de voordelen van
zonnepanelen. Het gratis adviespakket
wordt verzorgd door de onafhankelijke
Stichting Energieke Regio.

Dat blijkt uit een brief die de gemeente
op 11 juli ontving van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Panden zonder
Energielabel C mogen per 1 januari 2023
niet meer worden gebruikt als
kantoorruimte, zo staat ook te lezen in
de brief.
Hoe zorgt u dat uw kantoor aan minstens
label C voldoet? Wat gaat dat kosten?
En welke maatregelen hebben het meest
effect?
Antwoorden op zulke vragen vindt u op
de website van Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid.

Meldt u zich vandaag nog voor de scan
ter waarde van € 700,- via het digitaal
formulier op Energieke Regio
Drechtsteden.
Het aantal adviezen is beperkt: OP =
OP.

Nieuwe wetgeving sinds 1 juli
Sinds 1 juli 2022 gelden nieuwe wetten en regels die ook van belang zijn voor u als
ondernemer in Ambacht.
Zo geldt laag btw-tarief voor energie, waarschijnlijk tot het eind van dit jaar. Ook
moeten grote bedrijven hun rekeningen aan kleine ondernemers binnen 30 dagen
betalen en krijgt u de mogelijkheid het bezoekadres van uw bedrijf af te schermen bij
(mogelijke) dreiging.
We gaven er al eerder aandacht aan, maar hierbij nogmaals de belangrijkste
wetswijzigingen sinds 1 juli 2022:
Wetswijzigingen voor zzp'ers >
Wetswijzigingen voor starters >
Wetswijzigingen voor mkb'ers >

KvK-nieuwsbrieven: interessant!
Bij de Kamer van Koophandel (KvK) kunt u terecht met al uw ondernemersvragen.
Wie op de hoogte wil blijven van allerlei ontwikkelingen adviseren wij het gratis
abonnement op de KvK-nieuwsbrief. Kijk gerust eens rond op kvk.nl en meld u aan!

Agenda
22 september 14.00 uur
Sessie Lokaal Inkopen | Cascade | Hoge Kade 50 |
Hendrik-Ido-Ambacht
Georganiseerd door Smart Delta Drechtsteden en
Werkgevers Drechtsteden.
Meldt u zich vooraf even via een mail
aan office@werkgeversdrechtsteden.nl.

Uw accountmanager
Mijn naam is Yvette Opmeer. Ik ben uw
aanspreekpunt bij de gemeente. Hebt u
vragen of suggesties, ik ben er voor u. Bel
of mail gerust!
Yvette Opmeer
(078) 770 2637 / 06 3610 2491
y.opmeer@h-i-ambacht.nl
• Volg ons op Twitter via
twitter.com/hiaonderneemt
• Check regematig de webpagina:
www.h-i-ambacht.nl/ondernemen

Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
economie@h-i-ambacht.nl
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Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u zich direct afmelden.
Ook kunt u uw gegevens zien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u economie@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.
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