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B-136
Green Deal Textielservicebedrijven 

Betrokken partijen
-  Brancheorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland 
-  21 textielbedrijven (Berendsen Textielservice B.V., Lips Gezondheidszorg B.V. (Synergy Health PLC), 

Newasco consortium (Newasco Van Houten B.V., Newasco Neerlandia B.V., Newasco Textielreiniging 
De Hoop B.V.), Wasserij ’t Heycop, Landuwasco B.V., CleanLease Fortex B.V., Ecolab B.V., Rentex Awé 
Stein B.V., Lamme Groep B.V., Initial B.V., Vendrig IJsselstein B.V., Christeyns B.V., Moderna 
Textielservice B.V., Blycolin Hotelservice B.V., Eper stoom & wasserij B.V., C.W.S. Nederland B.V., 
Lavans B.V., Rentex Floron B.V., Jensen Benelux B.V.)

-  Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
De textielservicesector wil in de komende 3 jaar 35% energie besparen, dan wel verduurzamen.  
Daarvoor gaat de sector in de komende 3 jaar 5 projecten realiseren. De projecten maken deel uit van  
de Routekaart Textielservice 2030, die de sector in 2011 heeft opgesteld. 

Bij de projecten gaat het voor het merendeel om het toepassen van beschikbare technieken binnen 
specifieke bedrijfsprocessen. Het gaat onder meer om het vaststellen van het benodigde energieprofiel 
binnen een textielservicebedrijf en het inregelen van technieken. 

De 5 projecten zijn:
1.  De toepassing van 15 zonnecollectoren en/of zon- PV-systemen bij 15 bedrijven. De toepassing van 

zonnecollectoren zal tot zeker 15 % verduurzaming van het energiegebruik van de sector leiden.
2.  De toepassing van 5 WKK-systemen en systemen voor waterrecycling. Dit leidt naar verwachting  

tot 10% verbetering van de energie-efficiency binnen de sector.
3.  Hygiëne en de rol van industriële reiniging. Doel is om binnen 3 jaar tot een certificatiesysteem  

te komen voor de hygiëne-eisen bij wasprocessen op lage temperaturen. De te realiseren energie-
efficiency verbetering bedraagt zeker 5% binnen de sector.

4.  De start van 2 pilotprojecten met elektrisch transport voor binnenstedelijke distributie.
5.  Voor eind 2015 zullen 5 bedrijven zich inspannen om good housekeeping-maatregelen toe te passen.  

Dit moet leiden tot 1% kostenbesparing per bedrijf en 5% energiebesparing per bedrijf.

Resultaten
De textielsector bespaart 35% energie de komende 3 jaar. Dat gebeurt voor het merendeel door 
beschikbare technieken toe te passen binnen specifieke bedrijfsprocessen. Daardoor vindt ook een 
brede uitrol van deze technieken binnen de sector plaats.
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Inzet en acties partijen
-  15 bedrijven gaan zonnecollectoren toepassen voor eind 2015, wat moet leiden tot 2% kosten-

besparing per bedrijf.
-  De brancheorganisatie stelt een handboek op voor andere textielservicebedrijven die zonne- 

energie willen toepassen.
-  De bedrijven zetten zich in om 5 WKK-installaties voor eind 2015 bij een aantal bedrijven te 

plaatsen.
-  De brancheorganisatie stelt een handboek op waarmee andere textielservicebedrijven de potentie 

van WKK- en waterrecyclingsystemen kunnen bepalen.
-  De brancheorganisatie en de bedrijven gaan een sectorprotocol hygiënisch reinigen bij lage 

wastemperaturen opstellen voor de gezondheidszorg voor eind 2015.
-  De brancheorganisatie en de bedrijven zullen zich inspannen om een certificeringsysteem voor 

hygiëne bij wassen op lagere temperaturen tot stand te brengen.
-  De brancheorganisatie en bedrijven gaan afspraken maken over reiniging van producten waarbij 

textiel en ICT zijn geïntegreerd.
-  2 bedrijven gaan voor eind 2015 elektrisch vervoer invoeren. 
-  Deze bedrijven en de brancheorganisatie stellen een rapport op met hun bevindingen.
-  Deze bedrijven en de brancheorganisatie bepalen de meeste geschikte proeflocatie en routes voor 

elektrisch vervoer.
-  5 bedrijven gaan good housekeeping toepassen in samenwerking met Energie-Nederland. 
-  De brancheorganisatie stelt op basis hiervan een handleiding op.
-  De brancheorganisatie en bedrijven gaan de resultaten van alle projecten delen via bijeenkomsten 

en publicaties.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid zet zich in om het complexe proces van vergunningverlening inzichtelijk te 

maken. Daartoe zal de Rijksoverheid overleggen met het bevoegde gezag en een handreiking 
opstellen om de acceptatie en versnelde toepassing van de technieken te bevorderen. 

-  De Rijksoverheid zal een regierol vervullen bij het overleg tussen brancheorganisaties, 
 netbeheerders en andere betrokkenen.

-  De Rijksoverheid zal voor het zonne-energieproject een bijeenkomst organiseren om de sector te 
informeren over bestaande financiële instrumenten als EIA en SDE+. 

-  De Rijksoverheid zet kennis en expertise op het terrein van elektrisch rijden in om de realisatie van 
project 4 te bevorderen en richt zich daarbij op de mogelijke synergie met het bestaande Plan van 
Aanpak Elektrisch rijden in de Versnelling. Waar nuttig zal de Rijksoverheid gebruik maken van de 
kennis en expertise van het Formule E-Team en de Taskforce.

-  De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders een financiële bijdrage van maximaal 
€ 300.000,-, inclusief btw beschikbaar ter ondersteuning van de projecten.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


