GREENBIZ

Ondernemers grote rol in energietransitie

In 2050 is Nederla

aardgasvrij
In Nederland hebben we met elkaar besloten dat onze

energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn.

Dat betekent dat we anders gaan werken en produceren.

Als ondernemer heeft u een grote rol in deze energietransitie.

Wettelijk is vastgelegd dat bedrijven boven een bepaald verbruik
energiebesparende maatregelen
moeten treffen. Om u als ondernemer te ondersteunen zijn er
Erkende Maatregelenlijsten voor
diverse branches. Ook gaat per
1 juli 2019 de Informatieplicht in,
waarbij u vierjaarlijks meldt welke
energiebesparende maatregelen
u getroffen heeft.
Erkende Maatregelen
Voor bedrijven met middenverbruik
(> 50.000 kWh en/of > 25.000 m3)
of grootverbruik (> 200.000 kWh of
> 75.000 m3) was het al verplicht om
energiebesparende maatregelen te
treffen die zich binnen vijf jaar of
minder terugverdienen. Welke
maatregelen dat zijn, zijn terug te
vinden in de Erkende Maatregelenlijsten die onlangs herzien zijn.
Bijvoorbeeld het isoleren van de
buitenmuur wanneer spouwmuurisolatie ontbreekt in de Erkende
Maatregellijst voor kantoren. Of het
installeren van ledlampen in de lijst
voor tankstations wanneer er nog
verouderde verlichting is toegepast.
Een erkende maatregelenlijst is een
gemakkelijk hulpmiddel om aan de
wetgeving te voldoen. Bovendien
14 -

| juni 2019

geven de lijsten toegang tot kennis
en ervaring uit de eigen branche
over interessante rendabele
investeringen in energiebesparing.
Let wel, naast de erkende maatregelen zijn er nog niet-verplichte
maatregelen te treffen die direct
voor energiebesparing of kosten
besparing zorgen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen.
Informatieplicht
Bent u een midden- of groot
verbruiker? Dan bent u door de
nationale overheid verplicht om
uiterlijk 1 juli 2019 te melden welke
energiebesparende maatregelen u
heeft getroffen in uw onderneming.
Vierjaarlijks dienen ondernemers
het bevoegd gezag te informeren
over de genomen energie
besparende maatregelen, de
zogenoemde Informatieplicht.
Meldingen moeten voor 1 juli 2019
ingediend worden. In plaats van alle
bedrijven te bezoeken kan het
bevoegde gezag op basis van de
ingediende melding een prioritering maken in handhaving.
Melding indienen
De rapportage dient via het
e-loket van de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland
(www.rvo.nl) te worden ingediend.
Eerder opgestelde energie
rapporten, scans en certificeringen
middels een keurmerk kunnen
gebruikt worden bij het invullen van
de melding. Het hebben van deze
rapporten geeft geen vrijstelling
van de meldingsplicht, u dient zelf
in de portal een melding te doen.
Voldoen aan de
energiebesparingsplicht
Uw bedrijf voldoet aan de info
rmatieverplichting wanneer er een
melding is gedaan in het registratiesysteem. Dit betekent niet dat er
ook automatisch voldaan wordt aan
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de energiebesparingsplicht. Is er
voor uw branche geen Erkende
Maatregelenlijst? Dan dient u zelf
aan te geven welke maatregelen u
genomen heeft om aan de
verplichte energiebesparing te
voldoen. Heeft u daar vragen over?
U kunt contact opnemen met
Omgevingsdienst IJmond via
0251 - 26 38 63.
Energie en kosten besparen
Naast een verplichting biedt
energie besparen en opwekken
het ook kansen, namelijk kosten
besparing. Want ondanks dat
duurzaamheidsmaatregelen altijd
om een investering vraagt, kunt u

direct op energiekosten besparen.
Dat kan al met kleine aanpassingen.
Is uw koel- en stookinstallatie
bijvoorbeeld wel goed ingeregeld?
Heeft u oude verlichting al door
ledverlichting vervangen? Ook zijn
er subsidies en/of fiscale voordeel-

regelingen die grote investeringen
kunnen verlichten. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met GreenBiz IJmond, een initiatief
voor en door ondernemers
dat ondersteund wordt door
Omgevingsdienst IJmond.

: duurzame krachten

bundeling van ondernemers uit de regio.

Onder de noemer GreenBiz IJmond werken ondernemers
in de IJmond samen aan het verduurzamen van het eigen
bedrijf én het bedrijventerrein. Weten wat zij u te bieden
hebben? Kijk op www.greenbizijmond.nl voor meer informatie.

www.odijmond.nl

| juni 2019 - 15

