
Intentieverklaring

"Roelofshoeve wordt een
bijzonder bedrijfsterrein"

spreken de intentie uit: Met deze intentieverklaring wordt de wil uitgesproken om:

Een bedrijfsterrein waar bedrijven op een innovatieve wijze concreet inhoud geven aan een duurzame bedrijfsvoering.
Een bedrijfsterrein waar samen kansen en mogelijkheden op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en logistiek worden
opgepakt om te komen tot een optimale onderlinge synergie en zo het cascade-concept inhoud geven. Een bedrijfsterrein dat als
een regionale energiecentrale functioneert doordat het netto-leverancier is van duurzaam geproduceerde energie.
Een bedrijfsterrein dat door de omgeving niet als last, maar als lust wordt ervaren. Dat een goede functie vervult, een logische plek
inneemt en iedereen uitnodigt om het terrein en de bedrijven te bezoeken. Een bedrijfsterrein waar bedrijven duurzame economische
groei mogelijk maken. Dat door een innovatieve aanpak onderscheidend is en waar kennis wordt ontwikkeld.
Een bedrijfsterrein waar sprake is van een ecologische economie. In een ecologische economie is elk bedrijf in
meerdere of mindere mate afhankelijk van het andere. Elk bedrijf is betrokken bij de handhaving van het systeem als geheel.
Alle bedrijven werken op creatieve en fundamenteel effectieve manier samen voor het succes van het geheel.

De ondertekenaars van deze intentieverklaring spreken de ambitie uit om Roelofshoeve te ontwikkelen tot een
duurzaa~ bedrijfster!,ein. De ambitie houdt in dat de ondertekenaars gezamenlijk werken aan een duurzame
bedrijfsvoering, de onderlinge synergie optimaal benutten, Roelofshoeve ontwikkelen tot lokale en regionale
leverancier van duurzame energie en samenwerken aan een duurzame invulling en uitstraling van het bedrijfsterrein.

De partners in "Duurzaam Roelofshoeve' zijn: AVR, Prenso Waste Treatment, Topell, Gelderse Reststoffen Recycling,
Waterschap Rijn en Ilssel, gemeente Duiven en de Stads regio Arnhem Nijmegen
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~ Gezamenlijk inhoud te geven aan een eigen duurzame
bedrijfsvoering;

~ Samen kansen en mogelijkheden op het gebied van energie,
water, afval, grondstoffen en logistiek te verkennen en zo
mogelijk aan te grijpen om de synergie tussen de bedrijven
op Roelofshoeve optimaal te benutten;

~ Gezamenlijk te werken aan de invulling en uitstraling van
Duurzaam Roelofshoeve;

~ Samen Roelofshoeve te ontwikkelen tot lokale en regionale
leverancier van duurzame energie.

~ Inhoud te geven aan een duurzame bedrijfsvoering;
~ Duurzaam Roelofshoeve te ontwikkelen;
~ Andere partijen uit te nodigen om hieraan mee te werken.

Aldus opgemaakt op 4 december 2009 te Duiven

AVR ~Duiven
Ing. MP. van Schravendijk, pJantmanager

Prensc Waste Treatment BV
De heer log. A.M.R. Middelkoop
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