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ENERGIEZUINIG 
ONDERNEMEN 
DOE MEE EN LAAT ONS U HELPEN TE 
VERDIENEN AAN DUURZAAMHEID!

Kies voor energiezuinige bedrijfsvoering. Energiebesparing 
levert aanzienlijke kostenbesparingen op. Bovendien is er 
vanaf 2019 een informatieplicht voor energieverbruik. Reden 
te meer om nu te starten met besparingsmaatregelen.



 Energiebesparing levert vaak aanzienlijke kostenbesparingen op

 Energiebesparing kan comfort- en gezondheidswinst opleveren

 Energiebesparing biedt kansen voor uw marketing 

 Energiebesparing biedt kansen bij het winnen van aanbestedingen

 U maakt uw gebouw waardevaster en beter financierbaar

  U levert een concrete bijdrage aan de beperking van de opwarming 
van de aarde

Invoering informatieplicht 
energiebesparing
U heeft als ondernemer een grote rol in de landelijke opgave om 
energieneutraal te worden. Om de energiebesparing te versnellen, 
voert het Rijk in 2019 een informatieplicht energiebesparing in.  
Verbruikt u jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? 
Dan moet u zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Naast uw energieverbruik dient u aan te geven 
welke erkende maatregelen u al heeft doorgevoerd en welke 
nog op de planning staan. U bent wettelijk verplicht maatrege-
len te nemen die zich binnen vijf jaar laten terugverdienen. 
De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) ziet hierop 
toe. Verbruikt u minder elektriciteit of aardgas, dan 
heeft u de ‘zorgplicht’ om energieverspilling tegen 
te gaan.

Wat levert energiezuinig 
ondernemen op?

Steeds meer bedrijven kiezen voor een energiezuinige 
bedrijfsvoering. Dat is niet zo vreemd, want energie- 
besparing levert substantiële kostenbesparingen op.  
Het besef groeit dat het echt anders moet en goedkoper 
kan. Hoe gaat u energiezuinig ondernemen?

Het moet anders!



Voor sommige ondernemers is het uitzoeken van te nemen 
energiemaatregelen niet eerste prioriteit of best lastig. Geldt 
dat ook voor u? 
 
Stap 1: meld u aan 
Meld u aan voor onafhankelijk advies en ondersteuning via  
www.igev.nl/energiekebedrijven.  Er wordt dan contact met u 
opgenomen voor een intakegesprek bij u op locatie. 

Stap 2: het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek brengen we samen met u het 
huidige verbruik van uw bedrijf in kaart en geven we aan hoe 
u deze energiezuinig en kostenefficiënt kunt verbeteren, met 
oplossingen die passen bij úw ambities. Daarbij wordt ook 
gekeken naar uw verplichting vanuit wetgeving en naar de 
subsidiemogelijkheden. Op basis hiervan bepaalt u of u een 
offerte wilt ontvangen voor een uitgebreide energiescan en 
maatwerkadvies voor uw onderneming.

Stap 3: onafhankelijk adviestraject
Voorafgaand aan het adviestraject levert u de benodigde 

informatie over uw pand aan. In het advies worden meer-
dere onderdelen van verduurzaming meegenomen. 

Daarnaast wordt beschreven aan welke wettelijke 
maatregelen u nu of op iets langere termijn moet 

voldoen bijv. Wet Milieubeheer, Energielabel C en 
de Erkende Maatregelen Lijst (EML). Ook wordt 
in het rapport een schatting van de kosten en de 
terugverdientijd opgenomen.

Stap 4: maak concreet werk van de uitvoering
U bepaalt zelf of u het advies opvolgt, wat u daarvan 

laat uitvoeren en door wie. De energieadviseur kan 
desgewenst voor u de subsidies aanvragen, offertes bij 

lokale leveranciers opvragen en deze onafhankelijk beoor-
delen. Ook kan hij de uitvoering begeleiden. Een half jaar na het 
uitbrengen van het adviesrapport neemt de energieadviseur 
nogmaals contact met u op met de vraag of u nog ergens  
ondersteuning bij nodig heeft.

Zo pakt u het aan

Aan de slag met energiebesparing maar u weet niet hoe? 
Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven onder-
steunt u om de kansen van energiebesparing te pakken 
en er concreet werk van te maken. Laat u onafhankelijk 
adviseren over isolatie, verlichting, verwarming, ventilatie 
en andere technische installaties. En krijg advies over het 
zelf opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met 
zonnepanelen. Als u het advies ter harte neemt, voldoet 
uw bedrijf minimaal aan de wettelijke verplichtingen op 
het gebied van energiebesparing en geniet u van sub-
stantiële kostenbesparingen.

Aanmelden kan via www.igev.nl/energiekebedrijven
Wij nemen contact met u op.

Het moet anders!



Het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven biedt onder-
steuning aan ondernemers gevestigd in de gemeenten Elburg, 
Ermelo, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Voor meer informatie over het onafhankelijk advies kijk op 
www.igev.nl/energiekebedrijven of neem contact op via: 
085-2736328.

De aanpak van Energieke Noord-Veluwe Bedrijven voldoet aan de landelijke 

Energie Prestatie Keuring (EPK).  Door het minimum van het energieadvies uit te 

voeren kan u met de EPK het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Noord-Veluwe) 

laten zien dat u voldoet aan de wet. Samen met de branchepartijen heeft het Rijk 

voor verschillende bedrijfstakken de wettelijke eisen verder uitgewerkt in erkende 

maatregelenlijsten (EML). Op de website van RVO.nl kunt u meer informatie 

vinden over de Activiteitenbesluit bij de Wet milieubeheer en de informatieplicht 

die in 2019 ingaat. 

www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer
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Meer weten?


