PERSBERICHT

Toeristisch Nederland en congresmarkt steeds
duurzamer.
264 accommodaties ontvangen Green Key certificaat 2010.

Het duurzaamheidslabel Green Key biedt recreatieondernemers en hoteliers in
Nederland veel kansen. 264 bedrijven kunnen dit onderschrijven. Ze krijgen of
behouden ook in 2010 dit keurmerk voor milieuvriendelijk ondernemen. Een grote
toename van het aantal: in 2009 stond de teller op 199 certificaten. Daarnaast zijn nu
nog 30 bedrijven bezig om de Green Key te behalen, waardoor verwacht wordt dat
dit jaar het aantal stijgt naar 300 accommodaties
Op donderdag 4 maart overhandigt de heer Mathieu Hoeberigs, hoofdambtenaar
Toerisme van de Europese Commissie certificaten 2010 uit.
Dit vindt plaats in Cultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen.
Veel voordelen
Green Key is een instrument voor ondernemers om duurzaam te ondernemen.
Toeristische bedrijven en congresaccommodaties besparen op energie, kijken
kritisch naar hun afvalstromen, informeren hun gasten hierover en ook in het
personeelsbeleid wordt duurzaamheid een gemeeengoed. Zo zorgen zij voor minder
belasting van het milieu door onder andere CO2 reductie.
Een Green Key certificaat kan voor ondernemers het voordeel hebben dat er
afspraken zijn tot minder milieu-inspecties door overheden en afname van
administratieve lasten. Voor ondernemers geldt echter vooral het bedrijfsresultaat.
Milieubesparende maatregelen betekenen immers vaak een verhoging van het
rendement door afname van bijvoorbeeld energiekosten. Aan de kostenkant genieten
ondernemers die investeren in het milieuvriendelijker maken van hun bedrijf
belastingvoordelen.
Beter imago
Met de toename van het aantal Green Key’s verbetert het imago van de toeristische
sector en naar de zakelijke dienstverlening. Imago naar overheden, binnen de
branche zelf, maar ook naar de markt. Voor toeristen en recreanten wordt het met de
Green Key bedrijven steeds gemakkelijker een vakantie-adres te kiezen waar
veiligheid, duurzaamheid en respect voor de omgeving onlosmakelijk verbonden zijn
met de bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor de zakelijke markt in de keuze van hun
vergader- of congresaccommodatie. De Green Key staat garant voor duurzaam
ondernemen.

Kansen overheid
Green Key kan voor lokale of regionale overheden een bijdrage leveren om hun
eigen duurzaamheidbeleid uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan het zoveel
mogelijk certificeren van ondernemingen in de vrijetijdssector binnen de gemeente of
provincie en daarmee toeristische bestemmingen tot duurzame bestemmingen te
transformeren. Dit kan zelfs leiden tot duurzame regio’s in Nederland.
Internationaal label.
Green Key is een internationaal milieu-label. Wereldwijd zijn er ruim 1200 Green Key
accommodaties in 17 landen. De Stichting Keurmerk voor Milieu, Veiligheid en
Kwaliteit is voor Nederland de licentiehouder. De brancheorganisatie RECRON,
HISWA en de ANWB ondersteunen Green Key, ondermeer door vertegenwoordigd te
zijn in het bestuur van voornoemde stichting.

Noot voor redactie:
Nadere informatie vindt u op www.greenkey.nl . Indien u meer informatie wenst kunt
u zich wenden tot de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, dhr. Erik van
Dijk, telefoon 06 12 810641.
In de bijlage ontvangt u een overzicht van de accommodaties in Nederland die de
Green Key 2010 ontvangen.
Fotomateriaal van de uitreiking is op te vragen bij het secretariaat van de Stichting
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit 06 12 810641
De overhandiging van de Green Key certificaten door de heer Mathieu Hoeberichs
van de Europese Commissie vindt plaats om 15.30 uur.
Het adres van Antropia is Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen.

